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1. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes
U kommissie doen soos volg verslag van sy
werksaamhede:
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
Op die konstitueringsvergadering van 12
Oktober 2005 is die volgende uitvoerende
komitee verkies: di FD Hugo (voorsitter), NJ
Bonthuys (onder-voorsitter), PG Smit, EZ
Anthonissen en JIF de Villiers (skriba). As
deskundige lid is benoem mnr JC Kruger. Die
saakgelastigde, ds JGF Roelofse en die
rekenmeester me E Badenhorst, het ampshalwe
gedien. Na die benoeming van ds JPL Mostert
as predikant in sinodale diens het hy ampshalwe
gedien.
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die
kommissie het soos verwoord in bepaling 57.

2.
REËLINGS
VIR
DIE
VYFTIENDE
VERGADERING VAN DIE SINODE VAN DIE
NED GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND
2.1 Reëlings vir die vergadering van die
sinode
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het in
uitvoering van bepaling 3.1 van die Reglement
van Orde, die agenda vir die vergadering
voorberei en lê hiermee sy verslag en
aanbevelings voor.
2.2 Aanmelding van afgevaardigdes
Alle afgevaardigdes neem betyds sitplek in sodat
die konstituering om 08:30 op Maandag 13
Oktober 2008 in aanvang kan neem.

2.5.2 Geloofsbriewe (Bylae 1)
Die geloofsbriewe word ter tafel gelê, tesame
met die wysiginge wat tot voor die konstituering
ontvang is.
(Bepalings 1.2 en 1.3 van die Reglement van
Orde).
2.5.3 Konstituering
Die konstituering vind plaas in ooreenstemming
met Kerkorde Artikel 33 en Bepaling 1.3 van die
Reglement van Orde.
Sien verslag van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning punt 2.1 (volgende
sinodesittings), bladsy 72
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n uur tydens
konstituering afgestaan word om verslag te
doen oor die welstand van ringsgemeentes.
2.6 Verkiesing van moderatuur
’n Moderator, assessor en skriba word
agtereenvolgens verkies, nadat in elke geval ’n
nuwe groslys gevorm is – telkens (nominasies
en stemming) per geslote
stembriefies
(Bepaling 1.4 en 2 van die Reglement van Orde)
’n
Moderatuurslid
mag
nie
by
twee
agtereenvolgende vergaderings in dieselfde
diens verkies word nie. (Bepaling 34.2.1)
Die stembriewe word opgeneem en getel deur
die stemtellers.
Sien ook
verslag van die sinodale
kerkordekommissie punt 8.7 (bepaling 34.2),
bladsy 183
2.7

Voortgaan van die vergadering

2.3 Opening
Ds NJ Bonthuys van Upington-Blydeville neem
as leraar met die langste jare diens die opening
met Skriflesing en gebed waar en tree as
voorsitter op totdat ’n moderator verkies is
(Bepaling 1.1 van Reglement van Orde).

AANBEVELING
Die sinode besluit om voort te gaan met die
behandeling van die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, terwyl die
verkiesing van die moderatuur aan die gang
is.

2.4 Notulering
Die notulekommissie behartig die notule totdat ’n
skriba verkies is, waarna die kommissie onder sy
leiding voortgaan.

2.8 Nagmaal
Die Kerkraad van die Ned Geref Kerk
het die afgevaardigdes uitgenooi na
van die Heilige Nagmaal saam
gemeente op Sondag 12 Oktober
18:00.

2.5

Konstituering

2.5.1 Kennisgewing
Daar is kennis gegee van die vergadering in die
Kerkbode van 16 April 2008, sowel as per brief
gedateer 16 April 2008 aan alle kerkrade.

Kimberley
’n viering
met die
2008 om

2.9 Sittingsure
Die skedulering van die vergadering is aangeheg
as Bylae 2 by hierdie verslag.
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AANBEVELING
Die sinode besluit om sy sittingsure soos
volg vas te stel:
MAANDAG 13 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 10:30 Konstituering en sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 12:45 Sitting
12:45 - 14:00 Middagete
14:00 - 16:00 Sitting
16:00 - 16:30 Tee
16:30 - 18:00 Sitting
18:00 - 18:15 Afsluiting
18:30 - 19:30 Aandete by gemeente
Tydelike kommissie vergader, indien nodig
DINSDAG 14 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 09:00 Toewyding en Skrifstudie
09:30 - 10:30 Sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 12:45 Sitting
12:45 - 14:00 Middagete
14:00 - 16:00 Sitting
16:00 - 16:30 Tee
16:30 - 18:00 Sitting
18:00 - 18:15 Afsluiting
18:15 – 18:30 Ringe vergader om verteenwoordigers op sinodale kommissies aan te wys.
19:00
Aandete by gemeente (braai)
Tydelike kommissie vergader, indien nodig
WOENSDAG 15 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 09:00 Toewyding en Skrifstudie
09:30 - 10:30 Sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 12:45 Sitting
12:45 - 14:00 Middagete
14:00 - 16:00 Sitting
16:00 - 16:30 Tee
16:30 - 18:00 Sitting
18:00 - 18:15 Afsluiting
18:15 – 18:30 Sinodale kommissies konstitueer
18:30 - 19:30 Aandete by gemeente
Tydelike kommissie vergader, indien nodig
DONDERDAG 16 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 10:30 Sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 11:30 Sitting
11:30 - 12:30 Afsluiting
2.10 Afsluiting van vergadering
Die sinode sal nie later as 12:30 Donderdag 16
Oktober 2008 verdaag nie. Die verrigtinge word
afgesluit met Skriflesing en gebed deur die

moderator of iemand deur hom daartoe versoek.
(Bepaling 9 van die Reglement van Orde).
2.11 Konferensie
Die taakspan sinodebeplanning het besluit om
nie ’n konferensie tydens die sinode te reël nie.
’n Konferensie, indien nodig, moet voortvloei uit
die sakelys.
2.12 Groeteboodskappe
Die volgende kerke/gemeentes is genooi om elk
’n groeteboodskap tydens die sinodesitting te
bring:
• Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suid-Afrika Phororo
• Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Afrika Phororo
• Reformed Church in Africa Pearl
• Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika in
Kimberley
• Gereformeerde Kerk Kimberley
• Afrikaanse Protestantse Kerk
• Dutch Reformed Church in Botswana
Groeteboodskappe sal 10 min voor ete of teetyd
plaasvind
2.13 Tydsindeling (skedulering)
AANBEVELING
Die sinode keur die tydsindeling soos in
Bylae 2 by die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, goed. Indien ’n
verslag nie afgehandel is by die verstryking
van die toegestane tyd nie, besluit die
vergadering of dit dadelik afgehandel word of
oorstaan tot ‘n later geleentheid.
2.14 Standaardisering van verslae
Almal verantwoordelik vir verslae aan die sinode
is versoek om ter wille van eenvormigheid en die
rekenarisering van die agenda te let op die
skryfwyse van verslae van die vorige sinode in
Noord-Kaapland. Waar nodig, is redaksionele en
numeringsveranderinge aangebring kragtens
Bepaling 7.3 van die Reglement van Orde.
2.15 Ander reëlings
2.15.1 Vorms waarop voorstelle geskryf word,
is voorberei. Geen voorstel wat nie op so ’n vorm
geskryf is, sal aanvaar word nie.
2.15.2 Tydelike kommissies kry geleentheid om
in die aande na afloop van die normale
sittingstyd te vergader.
2.15.3 Afgevaardigdes word op ‘n staande
besluit gewys, naamlik dat afgevaardigdes met
gemaklike – dog netjiese kleredrag sinodesittings kan bywoon.
2.16 Verteenwoordigers
van
teologiese
fakulteite
Geen verteenwoordigers is genooi nie.
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•
2.17. Sinodebode
AANBEVELING
Die sinode besluit om ’n Sinodebode uit te
gee sodat elke besoekpunt in NoordKaapland ’n Sinodebode kan ontvang.
2.18 Tydelike kommissies (bepaling 35.6.1)
2.18.1. Kommissie vir aankondigings en
korrespondensie
Personeel
Dr JB Vos (s)
Sekundus:
2.18.2 Kommissie vir die besluiteregister
Personeel
Ds GP Barnard (s)
Ds VR Terblanche
Sekundus: Ds PF Coetzee
2.18.3 Mediakommissie
Personeel
Ds W Roets (s)
Dr DL van Niekerk
’n Verteenwoordiger uit die notulekommissie
2.18.4 Kommissie vir hulpdienste
Personeel
Ds FD Hugo (s)
Ds EZ Anthonissen
Ds CM Rautenbach
Ds PG Smit
Ds JIF de Villiers
Ds UP Malherbe
Me E Badenhorst
Sekundus: Ds AW Smit
2.18.5 Kommissie vir algemene sake
Personeel
Dr A Swanepoel (s)
Ds PL Louw
Ds J Conradie
Ds FD Hugo
Ds JIF de Villiers
Ds BJP Booysen
Dr JJ Knoetze
Oudl
Oudl
Sekundus:
2.18.6 Kerkordekommissie
Personeel
Dr AC Swanepoel
Ds GJ Duursema
Ds HW de Jager
Ds JP Jooste
2.18.7 Kommissie vir reiskoste
Personeel
Ds NJ Bonthuys
Me E Badenhorst

•
•

Ds JPL Mostert (predikant in sinodale
diens)
Voorsitters (indien hy nie kan nie, die
skriba) van die sinodale kommissies
soos tot voor aanvang van sinode
Skribas van ringe

2.18.9 Stemtellers
Die volgende persone is aangewys:
Tafels
1-4 Ds
5-8 Ds
9-12 Ds
13-16 Ds
17-20 Ds
21-24 Ds
25-28 Ds
29-33 Ds
Sameroeper: Ds TE Smit
2.18.10 Notulekommissie
Personeel
Ds JPL Mostert (s)
Dr LM Basson
Ds K O’Callaghan
Ds J Oosthuizen
Sekundus:
2.18.11 Herderlike brief
Die Ring van Kimberley neem verantwoordelikheid.
2.18.12 Sinodebode
Personeel
Dr JB Vos (s)
Ds W Roets
Dr DL van Niekerk
Dr JS Henning
Dr LM Basson
Ds GJ Duursema
Ds D O’Reilly
Ds JPL Mostert
2.19 Sinodale betrokkenheid van leraars
Alle sinodale werksaamhede is ’n gesamentlike
onderneming van al die gemeentes soos by die
sinodesitting ooreengekom is. Die praktyk het
uitgewys dat die werkslading van leraars by
sinodale werksaamhede oneweredig versprei is.
Sekere leraars is oorbetrokke by sinodale werk
en ander is onbetrokke
Sien verslag van die taakspan sinodebeplanning: sinodale betrokkenheid van
leraars – bladsy 235.
AANBEVELING
1. Die sinode herbevestig die beginsel dat
alle gemeentes (en leraars volgens artikel
9) betrokke behoort te wees by sinodale
en algemene sinodale werksaamhede om
te verseker dat die werkslading van
leraars nie oneweredig versprei is nie.

2.18.8 Kommissie vir kommissies
Personeel
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2. Die sinode gee toestemming dat ’n konsep
indeling van leraars/gemeentes in die
sinodesaal opgeplak word.
3. Die sinode versoek gemeentes om voor
Woensdag (15 Oktober 2008) wysigings
aan die konsep indeling voor te stel.
2.20 Notule
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die dag se notule die
volgende dag behandel en vir goedkeuring
voorgelê word. Moontlike foute word na
regstelling opgeneem in die volgende dag se
notule. Die finale notule word dan so spoedig
moontlik na die sinodesitting beskikbaar
gestel.
2.21 Bind van enkele stelle van agenda en
notule
AANBEVELING
Die sinode magtig die sinodale kantoor om
enkele stelle te laat inbind (agenda, notule,
tydelike kommissieverslae, laat stukke en ’n
indeks) vir beskikbaarstelling aan alle
sinodale kommissies asook aan kerkargiewe, teologiese fakulteite en ander
sinodale kantore wat dit versoek.
2.22 Daggeld, reis- en verblyfkoste vir
sinode 2008
Reëlings is getref dat afgevaardigdes wat buite
Kimberley woon in gastehuise en by lidmate
tuisgaan.
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. Reiskoste word soos volg betaal: Die
koste vir een voertuig per gemeente en
twee vir ’n gemeente met meer as twee
leraars word direk ter vergadering aan
afgevaardigdes uitbetaal, wat dit self
onderling verdeel.
2. Geen daggelde word betaal nie.
2.23 Verteenwoordiger op die moderamen
van die algemene sinode (ASM)
Die sinode moet 1 afgevaardigde met 1
sekundus op die moderamen benoem.
Sien
verslag
van
kerkordekommissie punt
35.6.2.4), bladsy 186.

die
8.13

sinodale
(bepaling

2.24 Afgevaardigdes na die algemene
sinode
Die sinode moet 31 afgevaardigdes na die
algemene sinode aanwys. (Bepaling 35.4)
Sien ook
verslag van
kerkordekommissie punt
35.4.2), bladsy 186.

die
8.9

sinodale
(bepaling

AANBEVELING
Die sinode besluit om slegs 30 persone na
die algemene sinode af te vaardig, om ’n ewe
getal te verkry (Artikel 38)
2.25 Beskrywingspunte
Verskeie beskrywingspunte is ontvang.
“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor
die sinodesitting ontvang word, moet deur die
toepaslike permanente kommissies opgeneem
word in hul agenda.
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike
verslag en aanbeveling dien.
Beskrywingspunte wat na die datum ontvang
word, word ook deur die toepaslike kommissie
opgeneem in sy verslag aan die Sinode, maar
kan verwys word na ’n tydelike kommissie,
indien daar nie genoeg tyd is om daaroor te
besin nie.” (Bepaling 35.1.2)
2.25.1 Beskrywingspunt 1: Hulp uit die
gemeentebedieningsfonds (Ned Geref Kerk
Kimberley) Bylae 3
Daar is ’n reglement vir die gemeentebedieningsfonds. (vgl. Notule sinode in NoordKaapland 1987, bladsye 571-572, 574 punt
2.16.2.1.2) Dié Reglement is goedgekeur tydens
twee vergaderings (vgl. Notule sinodale
kommissie vir die diens van barmhartigheid 9
Junie 1988, punt 9.3.2.1 en notule sinodale
kommissie 10 Maart 1989, punt 15.2.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het
wysigings
aan
die
reglement
vir
die
gemeentebedieningsfonds
aangebring.
Dié
gewysigde reglement vir die gemeentebedieningsfonds is aangeheg as Bylae 4.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die reglement vir
gemeentebedieningsfonds, soos gewysig,
(Bylae 4) goedgekeur word.
2.25.2 Beskrywingspunt 2: Jaarlikse sinodevergadering (Ned Geref Kerk Delportshoop)
Bylae 5.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het
besluit dat die beskrywingspunt van die Ned
Geref Kerk Delportshoop nie haalbaar is nie.
Rede:
• Koste: om jaarliks te vergader plaas
begroting onder groot druk.
• Administrasie:
Verslae
van
sinodale
kommissies moet 5 maande voor die
aanvang van sinode in predikant in sinodale
diens se besit wees – kommissies en
taakspanne sal baie min tyd hê om opdragte
van sinode uit te voer.
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Aanbeveling
Die sinode besluit dat beskrywingspunt 2
(Jaarlikse sinode-vergadering - Ned Geref
Kerk Delportshoop) nie goedgekeur word nie.
2.25.3 Beskrywingspunt 3: Tehuise vir
bejaardes (Ring van Warrenton) Bylae 6.
Sien ook verslag sinodale kommissie vir
hulpdienste punt 3.7 (fonds: behoeftige
bejaardes) bladsy 7
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beskrywingspunt
van die ring van Warrenton ontvanklik is en
word opgeneem in die sakelys van die
sinode.

OPDRAGTE 2005
3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2005

3.1 Volgende sinodesittings
Die sinode het besluit:
Die sinode besluit dat sinodesittings ook in
ander dorpe in die sinodale gebied gehou kan
word op uitnodiging van die betrokke ring wat
dan verantwoordelikheid neem vir die
logistieke en inhoudelike reëlings. ’n Ring kan
ook verantwoordelikheid neem vir die
inhoudelike reëlings al vind die sitting in ’n
ander dorp plaas.
UITVOERING
Om ’n sinodesitting aan te bied het verskillende
finansiële en logistieke vereistes/implikasies. Die
vraag kan gevra word: moet koste ’n faktor wees
by die besluit “waar ’n sinodesitting aangebied
word”?
’n Skrywe is aan ringe gerig waarin versoek is
om aan te dui of hulle belangstel om in 2010 die
sinodesitting aan te bied.
Drie ringe het die sinodale kommissie vir
hulpdienste gekontak om die sinodesitting aan te
bied, nl. die ringe van Deben, Upington en
Kimberley. Die predikant in sinodale diens het
dié ringe besoek en dieselfde evalueringsvorm is
by almal gebruik.
’n Opsomming van die belangrikste komponente
in die verslag, Vereistes vir ’n ring om sinode
aan te bied, is aangeheg as Bylae 7
AANBEVELING
Die sinode besluit waar en wanneer die
volgende sinodesitting plaasvind.

UITVOERING
“Indien nodig wys ’n meerdere vergadering (of sy
gevolmagtigde kommissie) ’n predikant vir diens
in die kerkverband aan. Daar word met ’n
plaaslike
gemeente
ooreengekom
(in
samewerking met die betrokke ring) dat hy deur
die betrokke gemeente beroep word, veral met
die opdrag om die kerk in breëre verband te
dien.” (vgl. Kerkorde Sinode van NoordKaapland artikel 7.2.5, bladsy 8)
“Die toesig oor en pastorale ondersteuning van
die posbekleër is die verantwoordelikheid van
die voorsitters van die sinodale kommissies. In
rotasie tree een van die voorsitters op as
skakelpersoon vir die posbekleër op ’n
jaarbasis.” (vgl. Kerkorde sinode in NoordKaapland artikel 57.6.5, bladsy 71)
Ds JPL Mostert is as predikant in sinodale diens
benoem. Die Ned Geref Kerk Vooruitsig het ds
JPL Mostert beroep met opdrag predikant in
sinodale diens (Kerkorde artikel 7.2.5). Ds
Mostert aanvaar geen verantwoordelikheid vir
pligte in die gemeente nie en die kerkraad
aanvaar geen finansiële verantwoordelikheid nie.
3.3 Buro vir gemeente ondersteuning
Die sinode het besluit:
1. Die buro vir gemeente ondersteuning by
die sinodale sentrum ingerig word;
2. Die buro onder toesig van die sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning
funksioneer;
3. Die PSD verantwoordelik sal wees vir die
bestuur van die buro;
4. Die sekretariële poste in die sinodale
kantoor herskik word om sekretariële steun
aan die buro te verleen;
5. Daar begroot word vir die oprigting en
bedryf van die buro.
UITVOERING
Buro vir gemeente ondersteuning is op die
begroting geplaas.
3.4 Pensioenfonds van predikante
Die sinode het besluit:
1. Die sinode besluit om aan alle
afgevaardigdes, wat lede is van die
pensioenfonds, die geleentheid te gee om
vrae in te stuur t.o.v. die pensioenfonds. (Die
vrae kan gesirkuleer word onder al die lede
en dan aan die trustees gerig word.)
2. Die sinode gee verder opdrag aan SKHD
om toe te sien dat die vrae behoorlik
geantwoord word deur die trustees. (Verder
kan die vrae weer aan die lede versprei word
vir kennisname en/of reaksie)

3.2 Benoeming van predikant in sinodale
diens
Die sinode het besluit:
Die sinode keur die posbeskrywing van die
predikant in sinodale diens goed.
______________________________________________________________________________________________
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UITVOERING
Die sinodale kommissie vir hulpdienste oordeel
dat alle vrae wat ingestuur is beantwoord is.
3.5 Teologiese studiefonds
Die sinode het besluit:
Die sinode besluit om die fonds vir studiehulp
aan teologiese studente te versterk deur
jaarliks daarvoor te begroot, om ’n verpligte
sinodale kollekte hiervoor te skep en om
gemeentes te vra vir finansiële ondersteuning
van die fonds bo en behalwe die verpligte
sinodale kollekte.
Teologiese studente uit die NGK in NoordKaapland, die VGKSA Phororo en die NGKAPhororo kan gehelp word. Die fonds is nie
bedoel vir bevestigde leraars vir verdere
studie nie, maar om leraars op te lei vir die
bediening.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste kry
opdrag om bg. besluit van die Sinode uit te
voer.
UITVOERING
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het
R20,000 uit die begrotingsfonds geneem om die
teologiese studiefonds te versterk. Die besluit
van die sinode is uitgevoer.
3.6 Bates van sinode, ringe en gemeentes
Die sinode het besluit:
Die sinode gee opdrag aan die SKHD om ’n
indringende studie te maak van al die bates
van die sinode, ringe en gemeentes, asook al
die fondse en hul onderskeie bepalings en
reglemente om te bepaal of al die bates en
fondse in lyn is met bestaande wetgewing en
die eise van die dag. Die SKHD doen verslag
aan die Sinode met aanbevelings.

Inkomstebelastingwet no 58 van 1962, soos
gewysig, goedgekeur is as ’n openbare
weldaadsorganisasie.
Gevolgtrekking: Die sinode se bates is behoorlik
beveilig en beskryf.
2. Ringe: Die 11 ringe besit geeneen vaste bates
nie, net fondse. Die meeste het gewoon ’n
Ringsfonds waaruit bedryfsuitgawes gedek
word. Enkele ringe (Upington en Kimberley) het
groter fondse, maar behoorlike reglemente is
daarvoor geskryf. Die ontbindingsklousule in die
reglement is baie belangrik.
’n Ring is ’n regspersoon en sy fondse word
gereël in Reglement 9 Afdeling 3 van die
algemene sinode.
Ringsfondse moet behoorlik geouditeer word om
te voldoen aan die vereistes van die
Kommissaris van Binnelandse Inkomste.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het in ’n
skrywe aan ringe daarop gewys dat ’n
Reglement opgestel moet vir fondse van die
ring.
3. Gemeentes: Alle gemeentes besit vaste bates
en die meeste het kleiner of groter beleggings. ’n
behoorlike oudit sal ook aantoon dat alle bates
behoorlik opgeteken is. ’n Gemeente is ’n
regspersoon en sy fondse word gereël in
Reglement 9 Afdeling 4 van die algemene
sinode. Die ontbindingsklousule is belangrik. Dit
lui so:
In geval van ontbinding van ‘n gemeente
sonder dat die gemeente by ‘n ander
gemeente van die NG Kerk ingelyf word,
word die bates van die gemeente wat oorbly
na voldoening aan al sy verpligtinge, gegee
of oorgemaak aan ’n ander gemeente of
inrigting, met doelstellings soortgelyk aan die
van die gemeente en wat ingevolge artikel 30
van die Inkomstebelastingweg no 58 van
1962, soos gewysig, goedgekeur is as ‘n
openbare
weldaadsorganisasie,
wat
ingevolge die prosedure voorgeskryf in die
betrokke Kerkorde, Bepalings en Reglemente
wat op die gemeente van toepassing is deur
die Kerkraad en/of ring aangewys is.
4. Algemeen
• Gemeente, ring en sinode is elk ’n
regspersoon wat beskik oor eie bates.
• Alle eiendomme word gedek deur ’n
titelakte wat die eiendomsreg aantoon.
Ouditeure behoort hulle te vergewis dat
alle titelaktes in besit van die regspersoon
is.
• Reglement 9 van die algemene sinode
reël goedere, eiendomme en fondse van
sinode, ring en gemeente.
• Sinode, ring en gemeente moet reël vir ’n
behoorlike jaarlikse oudit.
• Alle besluite oor alle bates moet behoorlik
genotuleer word.

UITVOERING
1. Sinode: Geen studie van al die bates van die
sinode is nodig nie. Die geouditeerde state gee
’n volledige weergawe. Die fondse van die
sinode is beskryf in die dokument wat elke keer
voor die sinode dien. (Sien ook verslag van die
sinodale kommissie vir hulpdienste, punt 10
(sinodale fondse), bladsy 11).
Die sinode het ’n reglement wat eiendomme,
goedere en fondse reël (Reglement 9 Afdeling 2
algemene sinode Kerkorde 2004) asook
Bepaling 57 van Noord-Kaapland.
In Reglement 9 is die ontbindingsklousule
belangrik. Dit lui so:
In geval van ontbinding van die Sinode moet
alle eiendomme, goedere en fondse tussen
die samestellende gemeentes na verhouding
van die getal belydende lidmate in elke
gemeente ten tye van die ontbinding verdeel
word met dien verstande dat ‘n ring slegs in
die verdeling van die Sinode se bates mag
deel indien dit ingevolge Artikel 30 van die
______________________________________________________________________________________________
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• Fondse wat vir ’n spesifieke doel geskep
is, moet ondersteun word deur ’n
behoorlike reglement.
3.7 Fonds: behoeftige bejaardes
Die sinode het besluit:
Die sinodale kommissie vir hulpdienste kry
opdrag om ’n fonds te stig waaruit behoeftige
bejaardes wat inrigtingsorg nodig het, gehelp
kan word. Die kommissie ondersoek alle
moontlikhede hoe om die fonds te versterk.
Aansoeke om hulp word deur die betrokke
kerkrade aan die kommissie gerig.
UITVOERING
1. Moontlikhede om die fonds te stig en te
versterk
1.1 Die fonds kan gestig word deur ’n oordrag te
maak uit die sinodale begrotingsreserwe (bv.
R20 000).
1.2 Wanneer die jaarlikse oudit gedoen is en
daar ’n oorskot is, kan die fonds daaruit versterk
word.
2.3 Die fonds kan as ’n vrywillige kollekte op die
lys van kollektes geplaas word. Miskien moet al
die kollektes weer beoordeel word en kan die
kollekte verpligtend word.
2.5 Bejaardes in inrigtings word reeds uit die
Lategan-fonds gehelp (Behoeftige mense,
meestal bejaardes is met R87 250 gehelp vanaf
1 Maart 2006 tot 28 Februarie 2007). Die fonds
kry tans jaarliks ’n rente-toekenning van
ongeveer R70 000 plus rente op die
kapitaalbelegging.(Ongeveer 27 bejaardes is uit
hierdie fonds gehelp. Die fonds sal gedreineer
word as meer persone daaruit gehelp word.)
2. Aansoeke uit hierdie fonds: Aansoeke om
hulp moet deur die bejaarde lidmaat se kerkraad
gedoen word op ’n reeds bestaande vorm wat by
die Sinodale Kantoor beskikbaar is. Die SKHD of
sy UK besluit oor elke aansoek.
3. Nadele
3.1 Die sinodale kommissie vir hulpdienste sal
moeilik ’n aansoeker kan help met die verskil
tussen die staatstoelaag (R780 pm) en die
eenheidskoste in ‘n inrigting (R2000 tot R2700
vir ’n aktiewe bejaarde; maar vir ’n verswakte
bejaarde R2500 tot R3200).
3.2 Die hele proses sal ’n baie groot
administratiewe las op die kantoor van die
sinode in Noord-Kaapland plaas.
3.3 Die versorging van bejaardes lê op die
terrein van die plaaslike kerkraad en moet nie
aan die sinode oorgegee word nie.
3.4 Daar is gemeentes met baie groot getalle
bejaardes wat in inrigtings versorg word (watter
gemeentes se bejaardes gaan gehelp word en
watter nie?).
3.5 Daar is ringe in die sinode wat reeds
bejaardes op een of ander wyse help (die
bejaardes van Upington behoort aan ’n

hospitaaltrust – ’n fonds wat deur die plaaslike
ring self hanteer en bestuur word). Wat word van
hierdie ringswerk?
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n
behoeftige bejaardes nie
dat die finansiële nood
rings- en gemeente vlak
word.

sinodale fonds vir
haalbaar is nie en
van bejaardes op
aangespreek moet

3.8 Wisselende bydraekoers
Die sinode het besluit:
Die SKHD kry opdrag om ondersoek te doen
na die moontlikheid om wisselende
bydraekoerse in te voer met 6% as die
hoogste koers om sodoende kleiner
gemeentes te help. Die funksionering van die
gemeentebedieningsfonds en die omvang
van die sinodale begroting moet oorweeg
word.
UITVOERING
1. Die agtergrond van die besluit van die sinode
is die versoek van die gemeente Williston dat die
sinodale bydrae bereken moet word op die
gemeente se diskresionêre uitgawes m.a.w.
uitgawes waaroor hy beheer het. Niediskresionêre uitgawes is bv. die predikant se
vergoedingspakket. Die sinode het die versoek
nie goedgekeur nie, maar wel bogenoemde
besluit geneem met die bedoeling om finansieelswakker gemeentes tegemoet te kom.
2. ’n Mens sou die toegewing kon maak op
grond van lidmatetal, bv.
1
300 lidmate - 2%
301 400 lidmate - 3%
400 en groter
- 6%
Dit sal nie ’n goeie invalshoek wees nie, omdat
die praktyk ons leer dat daar gemeentes met
600 lidmate is wat finansieel nie die mas opkom
nie en daar is gemeentes met 100 lidmate wat
oorleef.
3. ’n Ander moontlikheid is om bruto inkomste te
gebruik:
R1 R300 000
- 2%
R300 000R400 000
- 3%
R400 000R500 000
- 4%
’n Beswaar hierteen sou wees dat groot
gemeentes groot uitgawes het (bv meer
predikantsposte) en dikwels met tekorte worstel.
4. Gemeentes met ’n lopende inkomste onder
R300 000 bespaar 4%. Dit beteken ’n besparing
van R12 000 wat ‘n mens die vraag laat vra of dit
hulle sal laat oorleef. (Dit is bereken op R300
000. Die werklike besparing sal minder wees).
5. Gemeentes met ’n lopende inkomste van
R300 000 tot R400 000 spaar ook R12 000. Dit
gaan hulle ook nie laat oorleef nie. (Dit is
bereken op R400 000. Die werklike besparing
sal minder wees).
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6. Gemeentes met ’n inkomste van R400 000 tot
R500 000 spaar R10 000.
7. ’n Wisselende koers bereken op inkomste het
’n verdere probleem: Hoe bereken die kassiere
maandeliks die sinodale bydrae?
8. Die invloed op die sinodale begroting is van
so ’n aard dat die begroting afwaarts bestuur sal
moet word. As die wisselende bydrae-koers
ingevoer word, sal die begroting onmiddellik
moet daal. Met ’n eenvormige koers (6% of dalk
5%) kan die begroting geleidelik afwaarts
aangepas word, of die styging in perke beheer
word.
9. Die Gemeentebedieningsfonds word versterk
deur ’n verpligte kollekte, toekenning uit
moontlike oorskotte en rente. As kleiner
gemeentes ’n toegewing kry op die bydraekoers
sal dit nie genoeg wees om hulle werklik te help
nie. Vir ’n toenemende getal gemeentes sal hulp
gegee
moet
word
uit
die
gemeentebedieningsfonds.
10. Die eenvoudigste en billikste oplossing om
gemeentes te help, is om die begroting so aan te
pas dat die koers verlaag kan word na 5%, om
die gemeentebedieningsfonds maksimaal te
versterk en om naburige klein gemeentes
predikantsbediening te laat deel.
’n Wisselende koers maak ons formule vir
sinodale bydraes weer nie meer eenvoudig en
maklik berekenbaar nie.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beginsel van ’n
vaste bydraekoers t.o.v. sinodale bydraes
gehandhaaf word.
3.9. Frekwensie sittings algemene sinode koste
Die sinode het besluit:
Die sinode vra die taakspan fondse van die
algemene sinode om by die algemene sinode
van 2006 aan te beveel dat sittings van die
algemene sinode vanweë koste-oorwegings
hoogstens elke 4 jaar kan geskied.
UITVOERING
Die algemene sinode het oor die reëlmaat van
vergaderinge van die algemene sinode as volg
besluit:
Die Algemene Sinode besluit om gewone
vergaderinge van die Algemene Sinode
elke vier jaar te hou.
(vgl. Agenda Algemene Sinode 2007 Deel I
bladsy 485, A.6.4.4 Verslag van die Algemene
Taakspan Fondse, pt 11.5 asook Agenda
Algemene Sinode 2007 Deel II bladsy 29 pt 8)

afwaarts te bestuur of om die aangeslane
persentasie (0,3%) te verminder.
UITVOERING
Die algemene sinode van 2007 het ’n finansiële
bestuursbenadering goedgekeur. (vgl. Agenda
Algemene Sinode 2007 Deel I, bladsy 480,
A.6.4.4 Verslag van die Algemene Taakspan
Fondse, punt 1.5 Algemene asook Agenda
Algemene Sinode 2007 Deel II, bladsy 29 pt 7).
Die finansiële strategie vir die Algemene
Taakspan Fondse punt 2.3.2 tot 2.5.3.2 (vgl.
Agenda Algemene Sinode bylaag 1, bladsy 486)
is aangeheg as Bylae 8.

OPDRAGTE 2007
4.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2007

4.1 Samekoms van familie van kerke
Die sinode het besluit:
1. Die sinode ROEP op grond van die Skrif
en Belydenis die streeksinodes / gemeentes
van die VGKSA Phororo, die RCA en die
NGKA Phororo SAAM om duidelik gestalte te
gee aan die eenheid waarvan daar lankal
gepraat word. Daar moet saam gepraat word
oor die gesamentlike roeping en hoe daar
steeds duideliker gestalte aan die eenheid
gegee kan word.
Die sinode gee opdrag dat die SKDG en die
taakgroep in samewerking met SKHD
onverwyld uitvoering hieraan sal gee.
2. Die sinode besluit dat die samekoms van
die verskillende kerke (punt 4, Tweede
verslag van die Tydelike Kommissie vir
Algemene Sake) gekombineer word met die
volgende gewone sinodale vergadering. Die
datum en plek sal deur die SKHD vasgestel
word.
UITVOERING
Die
versoek
is
aan
die
Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo,
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Phororo en die Reformed Church in Africa (Pearl
gemeente) oorgedra.
Voorlopige het dié kerke slegs kennis geneem.
Dit moet eers op hulle sinodes bespreek voordat
terugvoer gegee kan word.
Die Verenigende Gereformeerde Kerk in SuidAfrika Phororo se sinode vind eers in 2011
plaas.

3.10. Begroting algemene sinode
Die sinode het besluit:
Die sinode vra die taakspan fondse om die
bedryfskoste van die algemene sinode
______________________________________________________________________________________________
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ONDERSTEUNING
5.
SINODALE PERSONEEL
5.1 Personeel-voorsiening lyk tans soos
volg:
Predikant in sinodale diens: Ds JPL Mostert
Rekeningkundige beampte: Me E Badenhorst
Sekretariële beampte:
Me NF Fourie
Administratiewe beampte:
Me S Scholtz
Bode:
Mnr F Yster
Skoonmaker:
Me G Yster
5.2 Vergoedingspakkette van administratiewe personeel: peromnes sisteem
1 Volgens die peromnes sisteem word
vergoeding gebaseer op die beginsels van:
(1) gelyke, markverwante vergoeding vir
gelyke werk, met inagneming van die
prestasie van die posbekleër;
(2) die bepaling van vergoeding as die
“direkte koste van indiensneming” per
pos en die strukturering van sodanige
vergoeding
volgens
individuele
behoeftes van die personeel en die
werkgewer, binne die grense van
toepaslike wetgewing en sinodale
besluite;
2. Die volgende beginsels geld ten opsigte
van die heroorweging van vergoeding:
(1) Die vergoeding van personeel word van
tyd tot tyd, maar nie oor korter periodes
as eenmaal jaarliks nie, heroorweeg in
die lig van veranderde omstandighede;
(2) In die geval van verhoging van
vergoeding word die volgende kriteria as
basis gebruik:
• Finansiële
posisie
van
die
werkgewer;
• prestasie van die werknemer oor die
voorafgaande periode;
• styging in leraarsvergoeding, volgens
die riglyne van die Taakspan Fondse
van die Algemene Sinode.
(3)
Die aanpassing van vergoeding kan
geskied op ’n merietebasis en word
slegs toegestaan indien:
• die werknemer gedurende die
voorafgaande tydperk bevredigende
diens gelewer het; en
• die
nodige
fondse
daarvoor
beskikbaar is.
(4) Verhogings word pro rata toegeken
indien ’n werknemer nie vir die volle jaar
in diens was op die verhogingsdatum
nie.
3. Die volgende woordomskrywing word
goedgekeur:
(1) Totale koste van indiensneming:
Die totale waarde van die voordele wat
vir ’n Werknemer begroot word as

vergoeding vir sy dienste, en wat dus die
waarde van die voorsiening van
infrastruktuur uitsluit.
(2) Markverwante vergoeding:
Vergoeding gebaseer op algemene
markaanduiders, soos aanvaar deur, en
soos wat dit geakkommodeer kan word
binne die bekostigbaarheidsperke van
die Sinode.
(3) Vergoedingspakket:
• Sluit vir begrotingsdoeleindes in die
totale koste van indiensneming, soos
omskryf.
• Sluit
vir
verlofuitbetalingsen
skeidingsgelde die bedrae in soos
bepaal deur die skedule by art 35(5)
van
die
wet
op
basiese
diensvoorwaardes.
• Sluit vir oortyddoeleindes slegs die
salariskomponent in en sluit dus
toelaes, bonus, werkgewerbydraes
tot skemas en statutêre bydraes uit.
AANBEVELING
Die sinode besluit om die peromnes sisteem
as basis te gebruik vir die vasstelling van
vergoedingspakkette van administratiewe
personeel van die Ned Geref kerk in NoordKaapland.

6.
PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE
’n Skrywe aan alle deelhebbers van die
pensioenfonds van predikante van die Ned
Geref Kerk in SA (21 Junie 2007) is aangeheg
as Bylae 9
Die nuutste verslag oor die finansiële posisie
van die fonds vind u as Bylae 10 by hierdie
verslag.
Volledige
finansiële
state
en
beleggingsstrategie is by die predikant in
sinodale diens beskikbaar.

7.
MEDIESE FONDS: EVALUERING
Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland het
Alexander Forbes versoek om te bepaal of die
huidige mediese skema Discovery Health steeds
kompeterende voordele, waarde vir bydraes en
aanvaarbare administrasie aan die Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland se werknemers en
predikante bied.
Daar is ongeveer 45 oop mediese skemas
beskikbaar, maar op versoek van die Ned Geref
Kerk is Discovery Health met die volgende
mediese skemas vergelyk:
• Bonitas
• Bestmed
• Liberty
• Medihelp
• Momentum
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Na afhandeling van bogenoemde ondersoek
was Alexander Forbes se aanbeveling dat
Discovery Health steeds die geskikte
mediese skema vir Ned Geref Kerk in
Noord-Kaapland is.
Die volgende feite is in ag geneem:
1. Demografie
• Hooflede = 802 617
Die skema naaste hieraan is Bonitas
met 226 652 hooflede.
•

•

•

Gemiddelde ouderdom van hooflede =
42.29
Dit is 2 jaar jonger as bogenoemde
skemas.
“Global Credit Rating” = AA
Dit is die hoogste van al die skemas wat
vergelyk is.

Solvensie Ratio was einde 2006 =
18,09%
Die Wet op mediese skemas vereis
25%.
2. Koste en Voordeel vergelyking
• Top opsies (bv. Klassiek Omvattend)
Klassiek Omvattend se premie vergelyk
baie goed met bogenoemde skemas.
Bonitas se premie is die laagste en is
net R85 goedkoper as Discovery Health
se premie.
Discovery Health het ook die kleinste
selfbetalings gaping.
• Middel opsie ( bv. Klassiek Spaarder)
Klassiek Spaarder het naas Fed Health
die hoogste premie, maar die plan is die
enigste wat ’n 25% spaarplan het. Dit
beteken die plan het ’n groter
spaarrekening as die ander mediese
skemas se middel opsie planne.
• Lae opsies (bv. Klassiek Kern)
By die lae opsies vaar Discovery Health
die swakste en is saam met Liberty die
duurste en het ook geen spaarrekening
nie.
3. Opsommend
• Discovery Health is tans die grootste
mediese skema in die industrie.
• Die skema toon elke jaar ’n groei in
ledetal en dit wys op die feit dat
voornemende jong lede vertroue in die
skema het.
• As na die geskiedenis van Discovery
Health gekyk word is die skema baie
stabiel. Geen oornames, samesmeltings
en/of spesiale aanbiedings is deur die
skema aangekondig nie. Die skema het
organies gegroei en risiko word
noukeurig
op
sterk
aktuariële
beginsels bereken.
• Met verwysing na die vergelyking van
die premies is Discovery Health se

•
•

8.

premies markverwant en toon dus
bekostigbaar.
Die voordele is kompeterend en lede
het ’n wye verskeidenheid van opsies
waaruit ’n keuse gemaak kan word.
Die administrasie van die skema is
goed en daar is min klagtes van lede
wat
probleme
met
administrasie
ondervind.

FORMULE VIR SINODALE BYDRAES

8.1 Bydraes vanaf ring en die sinode
Gemeentes doen gereeld navraag: Moet daar
sinodale bydraes (6%) betaal word op bydraes,
wat nie hulpverlening is nie, wat vanaf ’n ring en
sinode ontvang is.
Die sinodale formule bepaal tans dat daar wel
6% op dié bydraes vanaf ’n ring en sinode betaal
moet word.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. bedrae wat ’n gemeente vanaf ringe en die
sinode ontvang, vrygestel word van
sinodale bydraes.
2. die
formule
vir
sinodale
bydraes
dienooreenkomstig aangepas word.
8.2 Bou- en restourasieprojekte
Die ringskommissie van Upington het die
sinodale kommissie vir hulpdienste versoek om
’n voorstel aan die volgende sinode te maak ten
einde duidelikheid te kry rakende toegewings
van die gemeentelike bydraes soos deur
gemeente versoek.
“1. Daar sal duidelike riglyne moet wees
wanneer is ’n versoek restourasie of
instandhouding.
2. Wat sluit bouprojekte alles in? Is dit bloot
vaste strukture van sement of sluit dit
produkte soos hout, palissade, panele,
lugreëlings, beligting, oudio-visuele toerusting
en dies meer in?
3. Geboue wat toe dit gebou is, nie oor die
nodige infrastruktuur beskik het na die eise
van vandag nie, kan dit gereken word as
bouwerk as die nodige hulpmiddels en
infrastruktuur aangebring word, of word dit as
luukshede geag.
4. Dit sal wenslik wees as die kommissie die
bepalings van toegewings volledig kan
hersien in die lig van die eise wat die
bediening vandag aan ’n gemeente en
geboue stel ten opsigte van infrastruktuur en
doelmatigheid. Beantwoord ons bepalings
nog aan die eise van die dag? Die sinode kan
dienooreenkomstig met voorstelle gedien
word.”

______________________________________________________________________________________________

Hulpdienste
11
__________________________________________________________________________________________________

Dié huidige, asook gewysigde, punt 2.2.2 van
die Formule vir sinodale bydraes is aangeheg
as Bylae 11.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die opskrif by punt 2.2.2 van die “formule
vir sinodale bydraes”, nl. “bou- en
restourasieprojekte” gewysig word om te
lees “Kapitaal projekte”.
2. die gewysigde formule vir sinodale
bydraes (kapitaal projekte) (Bylae 11)
goedgekeur word.

9.
GEKONSOLIDEERDE
INKOMSTESTAAT 2007/2008
Ingesluit as Bylae 12 is die gekonsolideerde
inkomstestaat vir die finansiële jaar 2007/2008
van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland. Die
volledige geouditeerde state is by die predikant
in sinodale diens beskikbaar.

10. SINODALE FONDSE
FEBRUARIE 2008
Ingesluit as Bylae 13

SOOS

OP

28

11. HANTERING VAN SINODALE FONDSE
Gedurende die finansiële jare 2005 – 2006, 2006
– 2007 en 2007 - 2008 het die sinode die
volgende hulp verleen:
11.1 Gemeentebedieningsfonds
R744,220-00
11.2 SAN
R30,000-00
11.3 Angolana
R10,900-00
11.4 Lategan-fonds
R280,730-00
11.5 Emeriti: medies
R442,000-00
11.6 Zimbabwe
R126,213-00
11.7 Predikantekursusse
R64,484-00
11.9 Jeugkampe
R56,930-00
TOTAAL: R1,755,477-00
11.10 Verandering: name van fondse en
kollektes

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die naam van Jeugkampfonds verander na
die Jeugwerkfonds.
2. dat die “Sinodale Administrasiefonds”
(vgl. bepaling 57.4.1) verander na die
“Noord-Kaapland Sinode Fonds”.
3. die kollekte vir Jeugwerk-Kampe verander
word na kollekte vir Jeugwerk.
4. die naam van VTO Reserwefonds verander
na die VBO Reserwefonds.
5. die kollekte vir VTO (voortgesette
teologiese opleiding) verander word na
kollekte vir VBO (voortgesette bedieningsondersteuning)
11.11 Beleid finansiële hulp uit die jeugwerkfonds
Beleid en aansoekvorm vir finansiële hulp:
jeugwerkfonds is aangeheg as Bylae 14
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beleid en
aansoekvorm vir finansiële hulp vir die
jeugwerkfonds (Bylae 14) goedgekeur word.
11.12 Beleggingsbeleid: sinode in NoordKaapland
Kerkorde bepaling
57.1.1.4 om kontantgeld van die sinode te
herbelê in enige bank, bougenootskap
of ander finansiële instelling in aandele
of effekte
van
groeifondse
of
genoteerde
maatskappye
en
in
verbande wat teen sekuriteit van
onroerende eiendom ten gunste van
die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
geregistreer is;
57.3.2 Trustfondse aan die sinode toegesê, is
fondse wat vir spesifieke doeleindes
bestem is en deur die Sinode
geadministreer word. Die Sinode het
nie meer mag of bevoegdhede daaroor
as die wat in die trustakte vir hom
voorgeskryf word nie.
57.3.3 Sinodale fondse word deur die
sinodale kantoor geadministreer.
Die sinodale kommissie het ’n beleggingsbeleid
opgestel en is aangeheg as Bylae 15.
Dit is eenvoudig en die sinodale kommissie vir
hulpdienste verkies om aan die kant van
versigtigheid te fouteer. Die sinodale kommissie
vir hulpdienste het dus nie ’n behoefte aan ’n
ingewikkelde risiko-bestuursbeleid en kontrole
stelsels nie. Dit is ’n strategiese uitgangspunt
waarvoor die sinodale kommissie vir hulpdienste
gekies het.
AANBEVELING
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Die sinode besluit dat die beleggingsbeleid
(Bylae 15) goedgekeur word.

Sien verslag van die sinodale kerkordekommissie punt 9.4, bladsy 188.

12. BEGROTING
KAAPLAND

14. ARGIEF
Verslag van die sinodale kommissie vir die
argief van die Ned Geref Kerk in SA (SKA) aan
die sinode in Noord-Kaapland is aangeheg as
Bylae 18.

SINODE

IN

NOORD-

12.1 Begrotingsbeleid
Kerkorde bepaling 57.5.1.4
Die sinodale kommissie vir hulpdienste
Adviseer die sinode oor 'n begrotingsbeleid
en is verantwoordelik vir begrotingsbeheer
van die sinode.
Begrotingsbeheer word jaarliks uitgeoefen
deur die nagaan van die werklike uitgawes
van die kommissies in vergelyking met die
begrote bedrae.
Die sinodale kommissie het ’n begrotingsbeleid
opgestel en is aangeheg as Bylae 16
AANBEVELING
Die sinode keur die begrotingsbeleid (Bylae
16) goed.

Taakspanne: 2008
15. TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR HULPDIENSTE
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die
taakspanne saamgestel word
1. Pensioenfonds (trustees)
2
Pensioenfonds
(werkgewer
woordiger)

volgende

verteen-

12.2 Koste sinodale administrasie

Verteenwoordigers: 2008

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die volgende bepaling
(57.4.5) ingevoeg word:
“Daar word jaarliks begroot vir die
kostes van die sinodale administrasie.”

16. VERTEENWOORDIGERS SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE

12.3 Begroting 2008/2009
Die sinodale begroting vir 2008 – 2009 word
ingesluit as Bylae 17.
Verduidelikende opmerkings (“narratief”) in
verband met die sinodale begroting is by die
sinodale kantoor beskikbaar.

AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene taakspan fondse
2. Argiefen
bestuursinligtingsdienste
(ABID) (verteenwoordiger)

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus
gelykop aan die gemeentes terugbetaal word.
AANBEVELING
Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie
vir
hulpdienste
om
in
samewerking
met
ander
sinodale
kommissies te begroot vir alle werk/poste
wat deur die sinode goedgekeur is.
12.4 Honoraria moderatuur
AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 57.4.2 te
skrap, nl.
“Honoraria vir die moderatuur word
bepaal vir sinodesittings.”

17. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag
uitgevoer het.
LEDE VAN DIE KOMMISSIE:
Ds FD Hugo (voorsitter)
Ds NJ Bonthuys (onder-voorsitter)
Oudl FJ Augustyn
Ds EZ Anthonissen
Ds JIF de Villiers
Ds UP Malherbe
Ds CM Rautenbach
Ds AW Smit
Ds LB De Villiers
Ds PG Smit
Ds J Oosthuizen
Mnr JC Kruger
(deskundige lid)
Ds JPL Mostert
(predikant in sinodale diens)
Me E Badenhorst
(rekenmeester)

13. HUISHOUDELIKE BEPALINGE VIR DIE
SINODALE KOMMISSIE HULPDIENSTE
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BYLAE 1

LYS VAN AFGEVAARDIGDES
GEMEENTES

PREDIKANTE

PRIMARII

SECUNDI

ANGOLANA

Vakant

ASKHAM-NOENIEPUT

FA Fouché

R Barlow

D Knoetze

AUGRABIES

Vakant

S Nieuwoudt

P Visser

BARKLY-WES

AP Cronje

Me V Nel

S van der Linde

BRANDVLEI

HW de Jager

Me HM Brand

Me SSE Schadl

BRITSTOWN

N Kriek (waarnemend)

MS van Zyl

L Rust

CARNARVON

L Keller

Me M Bernard

G Vermeulen

DANIëLSKUIL

JJ Knoetze

AJ Flemming

MJ Fourie

DE AAR

AJ du Plooÿ
A du Plooÿ

H Erasmus
A Erasmus

J Swiegers
A Theron

DE-AAR-NOORD

CS du Plessis

EJvZ Greyling

WJ du Plessis

DE AAR-SUID

PJ Conradie

Me SAC Klopper

Me A Greyvenstein

DEBEN

JW Myburgh

IM Viljoen

PJ Swanepoel

DELPORTSHOOP

FP Avenant

PJ Nieman

AF Flemming

DIAMANTVELD

PR du Toit

JPW Crafford

Me E Fourie

DOUGLAS

FP Louw
JD van der Westhuizen

IvR Hanekom
JAJ Fourie

CJ van Rhyn
BC Geers

J Bean

S. Kruger

DUTOITSPAN
GOEDVERTROU

JP Botes

Me ECJ du Preez

LEM Haasbroek

GRIEKWASTAD

JIF de Villiers

L Swiegers

J. Badenhorst

GROBLERSHOOP

WF du Plooy

JWJ Fourie

TJ Nortje

GROOTDRINK

PJJ Venter

AC van der Westhuizen

JAC Burger

GROOTRIVIER

PJJ Goussard (sek)

Me CG Strauss

HANOVER

SG Rossouw

JC Brown

MA Burger

HARTSKROON

C Jonck

J Gerrits

F Pretorius

HARTSWATER

TC du Toit
MJ Coetzer

PA van Niekerk
T Maree

G Kemp
JH Scholtz

HOPETOWN

JS Henning

K Grobbelaar

P Strydom

JAN KEMPDORP

SJ Strydom

JA van der Linde

J van As

KAKAMAS
R Britz
Me B Coetzee
Me GM Botma
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PJL Blaauw

HA van Niekerk

HG Bruwer

KALAHARI

EZ Anthonissen

JH de Klerk

HJ Liebenberg

KAMEELBOOM

M Theron (sek)

FG Louwrens

JL Uys

KANONEILAND

JP Maree

Me HJ Pearson

AJ Pearson

KATHU

AC de Villiers
HK Viljoen
JA van Schalkwyk

AJ Vorster
BF Burger
Me L Janse van Rensburg

Me JB Fourie
DJ Jansen van Rensburg
Me AM Rademeyer

KEIMOES

AW Smit

D Malan

L. Steyn

KENHARDT

SW Basson

Me J Bezuidenhout

WJ van Niekerk

KIMBERLEY

LM Basson

J Odendaal

MD Botha

KIMBERLEY-BAKENSKOP

C Steenkamp

Me E Steenberg

A du Plessis

KIMBERLEY-HARMONIE

AC Swanepoel
DJ Scheepers
GJ Duursema

AC Human
DR Janse van Vuuren
CJH Harmse

AP Beukes
JJ Hugo
Me AC Human

KIMBERLEY-VOORUITSIG

FD Hugo
W Roets
J Conradie
JPL Mostert

PJ Smal
WJ Fourie
WH van Aswegen
DF van Rensburgr

HP Kritzinger
GJ Victor
FWJ Voges
Me JS Kuit

KIMBERLEY-WES

PL Gouws

WJ Olivier

FG Westley

KURUMAN DIE OOG

IA Brink

JJJ du Plooy

JP de Bruyn

LIME ACRES

JG van Tonder

JH Langenhoven

JWD Zwarts

LOUISVALE

DG Smit

SA Chamberlain

Me SJS Steenkamp

LOUWNA

BP Marais

J Swart

L. Lamont

LOXTON

EP Viviers (sek)

R Meintjes

ME van der Heever

MAFIKENG

A van Rooyen
BJ Moncho

Me AMD Niemann
DJ Jurgens

JS du Preez
E du Toit

MARCHAND

EJ Rautenbach

JJ Niemann

GJJ Strauss

MAREETSANE

JS de Villiers (sek)

JS Muller

TN Meyer

MODDERRIVIER-RITCHIE

DR Groenewald

BJGW Badenhorst

JP Fourie

NEILERSDRIF

JL van der Merwe

Me ET Landman

RS Brink

NOORDERHARTS

BP Benade

CJ Engelbrecht

SJ Oberholzer

OLIFANTSHOEK

CF Strydom

JS Funck

GG Jacobs

ONDER-MOLOPO

TH de Koning

JS Strümpher

HJJ Byleveld

DJJ van Rensburg

J Strydom

KURUMAN

ORANIA
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ORANJEVALLEI

GP Barnard

PETRUSVILLE-VAN DER
KLOOF

PJJ van der Merwe(sek)

PETRUSVILLE-UITSIG

Ds PvdW Coetzer

PJJ van der Merwe

PHILIPSTOWN

UP Malherbe (sek)

LJ de Jager

WL Menne

PIET PLESSIS

LB de Villiers

WJ Bester

JJ Mans

PLOOYSBURG

DJ O’Reilly

DG Cilliers

HSA du Plessis

POSTMASBURG

CJ Conradie
K O’Callaghan

CH Poolman
SD Monk

Me MM Thiart
JP Muller

PRIESKA

CM Rautenbach
VR Terblanche
JA du Toit

NA Alberts
CH Loots
SB Myburgh

PA Kuhn
CC Coetzee
HJ Groenewald

REIVILO

PG Smit

FJ Bezuidenhout

Me A. Prinsloo

STELLA

WP Vermaak

B Nel

C de Klerk

STRYDENBURG

IM Kluge

JL van der Walt

JA Fourie)

TADCASTER

J Oosthuizen

AJ Lamprecht

JM van Niekerk

UPINGTON

PL Louw

Me HC Eygelaar

H Hendrikse

UPINGTON-BLYDEVILLE

NJ Bonthuys

MVDS Loubser (prop)

A Kruger

UPINGTON-NOORD

BJP Booysen

Me AHA Theron

JJ Burger

UPINGTON-OOS

DL van Niekerk
PW Maritz

JC Kruger
JP Smit

PG Simpson
Me JC Engelbrecht

UPINGTON-WES

TE Smit

PA Karsten

LFJ Brand

VANWYKSVLEI

HJG van Heerden

FJ Augustyn

D Oberholzer

VANZYLSRUS

JPJ van Tonder

JE Hoffmann

Me SJ van Eeden

VERGELEGEN

HJ Nieuwoudt

FvZ Engelbrecht

VOSBURG

Me M van der Merwe

C Moller

Me A van der Westhuizen

IJ Burger

VRYBURG

LM Coreejes

JDK Haasbroek

SP Fourie

VRYBURG-NOORD

AC van Wyk

MC Cronje

CH Boshoff

VRYBURG-OOS

J Venter (sek)

N Niemann

Me SES Fletcher

VRYBURG-WES

PF Coetzee

JG van Zyl

AF Gerber

WARRENTON

JB Vos

BJ Neethling

WILLISTON

JP Jooste

DS Albertyn

DG van Wyk
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BYLAE 2

SKEDULERING
MAANDAG 13 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15

-

Ontbyt

08:30 - 10:30

-

Konstituering en opening (±1½ uur )

Punt 2.13
Indien ’n verslag nie afgehandel
is by die verstryking van die
toegestane tyd nie, besluit die
vergadering of dit meteens
afgehandel word of oorstaan tot
’n later geleentheid.

Visuele aanbieding van ringe
Verslag van die sinodale kommissie vir hulpdienste (±½ uur )
Verkiesing van moderatuur - punt 2.6
Verslag sinodale kerkordekommissie: (bepaling 34.2) - punt 8.7
Groeteboodskap

Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Phororo

10:30 - 11:00

-

Tee

11:00 - 12:45

-

Verslag van die sinodale kommissie vir hulpdienste (±1¾ uur )
Verteenwoordigers op die moderamen (algemene sinode) - punt 2.22
Verslag van die sinodale kerkordekommissie (bepaling 35.6.2.4) - punt 8.13
Afgevaardigdes na die algemene sinode – punt 2.23
Verslag van die sinodale kerkordekommissie (bepaling 35.4.2) - punt 8.9
Eerste verslag kommissie vir kommissies - punt 2.18.8
Beskrywingspunt 1: Hulp uit die gemeentebedieningsfonds - punt 2.24.1
Beskrywingspunt 2: Jaarlikse sinode-vergadering - punt 2.24.2
Volgende sinodesittings - punt 3.1

Opdragte Sinode 2005 en 2007
Groeteboodskap

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo

12:45 - 14:00

-

Middagete

14:00 - 16:00

-

Verslag van die sinodale kommissie vir hulpdienste (±1 uur)
Beskrywingspunt 3: Tehuise vir bejaardes - punt 2.24.3
Fonds: behoeftige bejaardes - punt 3.7
Wisselende bydraekoers - punt 3.8
Bydraes vanaf ring en die sinode - punt 8.1
Bou- en restourasieprojekte - punt 8.2

Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (±1 uur)
Opdragte Sinode 2005 en 2007
Opleiding van predikante: beskrywingspunt Ned Geref Kerk Harmonie) - punt 2.4
Inligting

Spreekbeurt

A tot Z Beleid aangaande predikante van die Ned Geref Kerk - punt 3.3
Voortgesette bedieningsondersteuning (VBO) - punt 4.3
Verslae kuratorium verteenwoordigers - punt 5
Verslag sinodale kerkordekommissie: Beskrywingspunt ring van
Mafikeng: A tot Z beleid aangaande predikante van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk - punt 5
Dr PR du Toit

Groeteboodskap

Reformed Church in Africa Pearl

16:00 - 16:30

-

Tee

16:30 - 18:00

-

Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (±1½ uur )
Opdragte Sinode 2005 en 2007
Bedieningsbehoeftes van veral kleiner en verafgeleë gemeentes - punt 3.4

Fokusarea: Predikanteversorging
Groeteboodskap

Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika in Kimberley

______________________________________________________________________________________________

Hulpdienste
17
__________________________________________________________________________________________________

18:00 - 18:15

-

Afsluiting

18:15 – 18:30

-

Ringe vergader om verteenwoordigers op sinodale kommissies aan te wys.

18:30 - 19:30

-

Aandete by gemeente

Tydelike kommissie vergader, indien nodig

DINSDAG 14 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15

-

Ontbyt

08:30 - 09:30

-

Toewyding en Skrifstudie

09:30 - 10:30

-

Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (±1 uur)
Fokusarea: Skrifgesag
Tafelgesprekke

Fundamentalisme in Skrifhantering - punt 7.1

Fokusarea: Families
Spreekbeurt

Dr. Kobus Gerber

Groeteboodskap

Gereformeerde Kerk Kimberley

10:30 - 11:00

-

Tee

11:00 - 12:45

-

Verslag van die sinodale kommissie vir diensgetuienis (±1¾ uur )
Opdragte Sinode 2005 en 2007
Groeteboodskap

Afrikaanse Protestantse Kerk

12:45 - 14:00

-

Middagete

14:00 - 16:00

-

Verslag van die sinodale kommissie vir diensgetuienis (±2 uur)
Fokusarea: Diens en Getuienis
Tafelgesprekke

Taakspan Grondhervorming - punt 10

Verslag konsultasieproses kerkhereniging - punt 11
Groeteboodskap

Dutch Reformed Church in Botswana

16:00 - 16:30

-

Tee

16:30 - 18:00

-

Verslag van die sinodale kommissie vir diensgetuienis (±1½ uur )
Fokusarea: Diens en Getuienis
Taakspan NG Welsyn in Noord-Kaapland - punt 14
NG Welsyn: Herdefiniëring - punt 15

18:00 - 18:15

-

Afsluiting

18:15 – 18:30

-

Sinodale kommissies konstitueer

19:00

-

Aandete by gemeente (braai)

Tydelike Kommissies vergader, indien nodig

WOENSDAG 15 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15

-

Ontbyt

08:30 - 09:30

-

Toewyding en Skrifstudie

09:30 - 10:30

-

Verslag van die sinodale kerkordekommissie (±1 uur)
Opdragte Sinode 2005 en 2007
Kerklike tribunale -punt 3.1
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Beskrywingspunt 2: alternatiewe en nuwe bedieningspraktyke - punt 3.3
Reformasie nodig - punt 3.4
Vertoning DVD

CLF - dr. Louis Dressel

10:30 - 11:00

-

Tee

11:00 - 12:45

-

Verslag van die sinodale kerkordekommissie (±1¾ uur )
Kerkorde 2007: Ned Geref Kerk in Suid-Afrika: artikels 3 en 9 - punt 6

12:45 - 14:00

-

Middagete

14:00 - 16:00

-

Verslag van die sinodale kerkordekommissie (±2 uur)
Bepaling 30.3 & 33.3 (aanwys afgevaardigdes na ring en sinode) - punt 8.5
Bepaling 35.4.2
(Aanwysing afgevaardigdes na die algemene sinode) - punt 8.9
Bepaling 35.6.2.4
(Aanwys verteenwoordigers na moderamen asook kommissies en
taakspanne vir die algemene sinode) - punt 8.13
Bepaling 34.3.1 (byeenroep buitengewone sinodesitting) - punt 8.8
Ekklesiologiese gespreksdokument - punt 12

16:00 - 16:30

-

Tee

16:30 - 18:00

-

Verslag van die sinodale kommissie vir hulpdienste (±1½ uur )
Verslag van die sinodale kommissie vir die argief van die Ned Geref Kerk in SA -punt 13

18:00 - 18:15

-

Afsluiting

18:30 - 19:30

-

Aandete by gemeente

Tydelike Kommissies vergader, indien nodig

DONDERDAG 16 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15

-

Ontbyt

08:30 - 10:30

-

Verslae van die tydelike kommissies (±2 uur)

10:30 - 11:00

-

Tee

11:00 - 11:30

-

Verslae van die tydelike kommissies (±½ uur )

11:30 - 12:45

-

Afsluiting
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BYLAE 3
BESKRYWINGSPUNT 1
HULP UIT DIE GEMEENTEBEDIENINGSFONDS
NED GEREF KERK KIMBERLEY
Die kerkraad versoek dat die volgende beskrywingspunt op die sakelys van die volgende gewone sinodale
samekoms van die Ned Geref Kerke in Noord-Kaapland geplaas word:
HULP UIT DIE GEMEENTEBEDIENINGSFONDS
1. Die sinode besluit om indringend bespreking te voer oor die wyse waarop aansoeke van gemeentes
om hulp uit die gemeentebedieningsfonds hanteer word.
2. Die sinode gee opdrag aan sy tydelike kommissies om – met inagneming van beginsels wat tydens
die bespreking na vore gekom het – sinvolle aanbevelings te formuleer vir die hantering van aansoeke
om hulp uit die gemeentebedieningsfonds.
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BYLAE 4
REGLEMENT VIR DIE GEMEENTEBEDIENINGSFONDS
1. NAAM
GEMEENTEBEDIENINGSFONDS
2. DOEL
Om gemeentes te help om die bediening voort te sit by wyse van hulp ten opsigte van die leraar se
traktement.
3. BEHEER
Die Fonds word deur die SKHD geadministreer.
4. BRONNE VAN DIE FONDS
Die Fonds word opgebou en versterk deur die volgende:
4.1. Verpligte sinodale kollekte: gemeentebedieningfonds
4.2. Rente ontvang op belegging.
4.3. Vrywillige bydraes, erflatings ens.
4.4. Surplus fondse soos deur die SKHD toegewys.
5. AANSOEK DEUR KERKRADE
Kerkrade wat aansoek doen om finansiële hulp, moet die SKHD op die voorgeskrewe vorm van die
volgende besonderhede voorsien en deeglik gemotiveer:
5.1. Die predikant in sinodale diens stuur begin Oktober ’n omsendbrief aan alle kerkrade waarin
herinner word dat op die voorgeskrewe vorm aansoeke ingedien kan word.
5.2. Die aansoekvorm moet die Ring se kommissie vir Hulpdienste en Ring se kommissie vir
Bedieningsondersteuning voor 30 November van die betrokke jaar bereik.
Notule sinode in Noord- Kaapland 1995, bladsy 248, punt 2.2
Aanbeveling
3. Die Sinode besluit dat gemeentes se aansoek om hulp uit die
Gemeentebedieningsfonds in die toekoms deur die SKA hanteer sal word na
aanbevelings verkry is van die betrokke RFK en RKG.
Goedgekeur
5.3. Ringe moet seker maak dat die aansoeke die Sinodale kommissie vir Hulpdienste voor 30
Januarie van die volgende jaar bereik.
6. OORWEGING/MOTIVERING VAN AANSOEK
6.1. Prosedure by invul van aansoekvorm
6.1.1. Bylae A: Gemeenteprofiel
’n Beeld van die aard, omvang en erns van die bedieningsnood in die gemeente. (die
Ring se kommissie vir Bedieningsondersteuning moet na gesprek met die gemeente
bylae A invul)
6.1.2. Bylae B: Finansiële posisie van die gemeente
Die jongste geouditeerde finansiële state van die gemeente moet die aansoek vergesel
en ’n finansiële projeksie vir die volgende 5 jaar gemaak word (Ring se kommissie vir
Hulpdienste moet na gesprek met die gemeente bylae B invul)
6.1.3. Bylae C: Verrekening van ringskonteks
By die oorweging van die aansoek behoort die Ring se kommissie vir
Bedieningsondersteuning en Ring se kommissie vir Hulpdienste die volgende sake in
berekening bring en verslag daaroor te doen:
6.1.3.1. Die bedienings- en finansiële behoeftes van die ander gemeentes in die Ring
moet ook hier verreken word.
6.1.3.2. Die oorweging van ander moontlikhede soos byvoorbeeld grenswysiging,
kombinasie met buurgemeente/s en hulp uit finansiële fondse van die Ring,
ensovoorts.
7. HULPVERLENING
Finansiële hulp word slegs in verdienstelike gevalle verleen en dan wel soos volg:
______________________________________________________________________________________________

Hulpdienste
21
__________________________________________________________________________________________________

7.1. Die beskikbare fondse moet so verdeel word om soveel moontlik gemeentes te help met dien
verstande dat ‘n genoegsame reserwe vir noodgevalle in die Fonds gelaat word.
7.2. Finansiële hulp word slegs vir ‘n maksimum tydperk van drie jaar verleen behalwe by hoë
uitsondering om ‘n gemeente in staat te stel om met verloop van tyd self volle
verantwoordelikheid vir die werk te aanvaar.
7.3. Toekennings word jaarliks heroorweeg in die lig van die se verslae en aanbevelings van:
7.3.1. die kerkraad
7.3.2. die Ring se kommissie vir Hulpdienste en
7.3.3. die Ring se kommissie vir Bedieningsondersteuning.
8. REGLEMENTWYSIGING
Die reglement kan slegs deur die sinode in Noord-Kaapland gewysig word.
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BYLAE A
GEMEENTEPROFIEL
Intern
1. Lidmaatstatistiek (afgelope 5 jaar)
1

2

3

4

Huidige jaar

1

2

3

4

Huidige jaar

1

2

3

4

Huidige jaar

Belydende lidmate
Dooplidmate
Totaal
2. Ouderdomstatistiek – belydende lidmate (huidig)
Ouderdom

Getal
lidmate

1 tot 18
19 tot 30
31 tot 40
41 tot 50
51 tot 60
61 tot 70
71 tot 80
81 tot 97
Gemiddelde ouderdom

3. Gemiddelde Ouderdom (belydende lidmate)
Gem. ouderdom

4. Besoekpunte (afgelope 5 jaar)
Aantal besoekpunte

5. Amptenare
Amptenare
Leraars
Saakgelastigde/s
Koster/s
Orrelis
Assistente
Gemeentebestuurder
Ander

Getal

Bruto salaris

Byvoordele

6. Eiendom/Geboue
Amptenare
Pastorieë
Kerkgebou

Getal
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Kerksaal
Skribakantoor
Kampterrein
Ander

Ekstern
Landbou- en ekonomiese omstandighede

Werkloosheid

Demografiese tendense
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BYLAE B
FINANSIËLE POSISIE VAN DIE GEMEENTE
1. Inkomste
1

2

3

4

Huidige jaar

2

3

4

Huidige jaar

2

3

4

Huidige jaar

2

3

4

Huidige jaar

2

3

4

Huidige jaar

3

4

Huidige jaar

3

4

Huidige jaar

2

3

4

Huidige jaar

2

3

4

Huidige jaar

3

4

Huidige jaar

2. Dankoffers
1

3. Beleggings
1

4. Basaarinkomste
1

5. Uitgawes
1

6. Uitgawes t.o.v. Instandhouding eiendom
1

2

7. Uitgawes t.o.v. Projekte/Aksies
1

2

8. Uitgawes t.o.v. Salarisse: amptenare
1

9. Surplus/Tekort
1

10. Uitstaande Sinodale bydrae
1

2
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11. Oortrokke bankrekening
1

2

3

4

Huidige jaar

12. Ander Fondsinsamelings

13. Korttermynskuld nie hierbo vermeld
13.1.
Krediteure soos winkels en ander verskaffers
13.2.
Bedrae wat binne die volgende 12 maande betaalbaar is.
13.2.1. _____________________________________________

R__________

13.2.2.

_____________________________________________

R__________

13.2.3.

_____________________________________________

R__________

13.2.4.

_____________________________________________

R__________

13.2.5.

_____________________________________________

R__________

13.2.6.

_____________________________________________

R__________

13.2.7.

Totaal

R__________

14. Langtermynskuld
14.1.
Verbande op geboue.
14.2.
Langtermyn-lenings by finansiële instellings.
14.3.
Huurkoopskuld
14.3.1. _____________________________________________

R__________

14.3.2.

_____________________________________________

R__________

14.3.3.

_____________________________________________

R__________

14.3.4.

_____________________________________________

R__________

14.3.5.

_____________________________________________

R__________

14.3.6.

_____________________________________________

R__________

14.3.7.

Totaal

R__________

15. Die volgende inligting moet aangeheg word:
15.1. Begroting vir huidige en volgende boekjaar.
15.2. Die jongste geouditeerde finansiële state van die gemeente moet die aansoek vergesel.
15.3. ’n Finansiële projeksie vir die volgende 5 jaar.
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BYLAE C
VERREKENING VAN RINGSKONTEKS
1. Hoeveel gemeentes is in die Ring

2. Amptenare
Amptenare
Predikanteposte
Leraars (huidig)
Saakgelastigde/s
Koster/s
Orrelis
Assistente
Gemeentebestuurder
Ander

Getal

3. Lidmaatstatistiek (afgelope 5 jaar)
1

2

3

4

Huidige jaar

4

Huidige jaar

Belydende lidmate
Dooplidmate
Totaal
4. Ouderdomstatistiek – belydende lidmate (huidig)INDIEN BESKIKBAAR
Ouderdom

Getal
lidmate

1 tot 18
19 tot 30
31 tot 40
41 tot 50
51 tot 60
61 tot 70
71 tot 80
81 tot 97
Gemiddelde ouderdom

5. Besoekpunte (afgelope 5 jaar)
1

2

3

Aantal besoekpunte

6. Eiendom/Geboue
Amptenare
Getal
Pastorieë
Kerkgebou
Kerksaal
Skribakantoor
Kampterrein
Ander
______________________________________________________________________________________________
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7. Ringsfondse

Ekstern
Landbou-omstandighede
Werkloosheid
Demografiese tendense

Die oorweging van ander moontlikhede soos byvoorbeeld
Grenswysiging
Kombinasie met buurgemeente/s
Hulp uit finansiële fondse

______________________________________________________________________________________________
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BYLAE 5
BESKRYWINGSPUNT 2
JAARLIKSE SINODEVERGADERING
NED GEREF KERK DELPORTSHOOP
Die Noord-Kaap Sinode besluit om voortaan jaarliks te vergader en toets kerkrade en gemeentes in die
verband.
Motivering:
Die vinnig verskuiwende sosiale omgewing in die RSA en die Noord-Kaap noodsaak meer gereelde
beraadslaging. Befondsing kan moontlik uit die gemeentes se begrotings verhaal en op ’n egaliserings basis
verdeel word. Ringe/Gemeentes kan steeds die sinode uitnooi. Ringsittings vind na eie tyd en reëling plaas.
Meer klem behoort gelê te word op beskrywingspunte vanaf gemeentes. Die beginsel behoort te geld dat net
wat nie op ’n bepaalde vergadering afgehandel kan word nie, na ’n volgende vergadering verwys word.
Verkieslik moet ringe beskrywingspunte vanaf gemeentes bespreek alvorens dit na die sinode verwys word.
Beskrywingspunte moet verkieslik deur ’n tersake sinodale kommissie bespreek word en met aanbevelings
in die sinode se agenda opgeneem word. Die werk van tydelike sinodale kommissies moet tot die regtig
noodsaaklike beperk word. Sinodale kommissies kan steeds opdragte, soos deur die sinode opgedra
uitvoer. Sake van en vir die algemene sinode hoort op die agenda van die sinode. Die sinode besluit oor die
hantering van sake vanaf die algemene sinode – rakende homself, ringe en die gemeentes. Die ideaal is ’n
meer gereelde korter sinodesitting, met ’n dunner agenda, met sake vanaf kerkrade, ringe en die algemene
sinode.
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Hulpdienste
29
__________________________________________________________________________________________________

BYLAE 6
BESKRYWINGSPUNT 3
TEHUISE VIR BEJAARDES
RING VAN WARRENTON
Die Ring van Warrenton besluit om die volgende beskrywingspunt aan die sinode in Noord-Kaapland deur
te stuur:
Die ring van Warrenton versoek die sinode om in die lig van die gebeure rondom Huis Andalusia die
afgelope tyd aan die volgende sake aandag te gee:
1. Die sinode plaas die tehuise vir bejaardes in die sinode in Noord-Kaapland op sy
begroting, om die behoeftige bejaardes wat in die tehuise opgeneem is, en nie meer die
eenheidskoste kan bydra nie, finansieel te help.
2. Die sinode gee aan tehuise van bejaardes riglyne deur oor hoe behoeftige bejaardes se
aansoeke hanteer moet word, aangesien dit die tekort op hul begroting vergroot.
3. Sinode word versoek om ‘n ondersoek te doen na die meer bekostigbare versorging
van bejaardes.
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BYLAE 7
VEREISTES VIR ’N RING OM ’N SINODE AAN TE BIED
Verblyf: ±200 persone
Verspreiding:
benodig

Kimberley

gastehuise

Koste (gemiddeld)

Beoordeling

Losies by lidmate

Afstand
na
verblyf(maks)

saal

vanaf

2-3 gastehuise
La-D-Da = 116 (R115 pp)
Horseshoe= 60 (R155pp)
Airport =104 (R155pp)
± R140 pp
R140 x 200 persone x 4 dae
= R112,000

6 gastehuise
Eldorado = 102
5 gastehuise x 20

Enkelbeddens
Dubbelbeddens
Ruim
Stort elke kamer
Lugreëling
Afdak motor
Veilig
Nie maklik nie

Enkelbeddens
Dubbelbeddens
Ruim
Stort elke kamer
Lugreëling
Afdak motor
Veilig
Nie maklik nie
Daar sal wel ‘n klompie so
gereël kan word
± 8 min per motor

± 5 min per motor

Saal/vergader: ±200
Koste vir saal of
koste vir kampterrein by dag
Voorbereiding
(ekstra
dag
beskikbaar)
Koste wegbreek lokaal
Wegbreek lokale

Kuruman

± R220 pp
R220x 200 persone x 4 dae
= R176,000

Kimberley

Kuruman

R2,500

R2,500

Ja

Ja (solank nodig is)

Ingesluit by saal
In saal

Ingesluit by saal
Genoeg klein lokale
Laerskool se saal (een blok
ver) gratis beskikbaar

Upington
Uizip kampterrein
15 gastehuise
te Upington

Upington
Naba lodge
15 gastehuise
te Upington

± R80 pp
R80 x 200 persone x 4 dae
= R64,000
Slaap te Upington
gastehuise
Stapelbeddens
Beknop
Stort: ablusieblok
Veilig

R250 pp
R250 x 200 persone x 4 dae
= R200,000

Daarom:
Gastehuis
Upington
Nie maklik nie

te

50 km per dag
± 20 min per motor

Enkelbeddens
Dubbelbeddens
Ruim
Stort elke kamer
Lugreëling
Afdak motor
Veilig
Nie maklik nie

± 8 min per motor

Upington
Uizip kampterrein
R25 pp per dag
R25 x 200 x 4 dae= R20,000
Ja – ekstra koste

R8,400

Ingesluit by saal
4 klein lokale

R2,000
2 @ ekstra koste
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Reiskoste

Geen

Geen

Grootte
Vorm/sitplekplan
Beligting
Alarm-veiligheid apparaat
Lugreëling/waterverkoeling

21x16 = 336 m
Langwerpig + dwars
Goed
Alarm
Geen

Klavier: vir begeleiding
Parkeerarea motors
Sekuriteitsfirma op dorp
Elektroniese bystand

Vleuelklavier
Veilig
Huur sekuriteit
Beskikbaar
Beskikbaar

18x18 = 324 m
Dwars
Goed
Saal en kantore het alarm
Geen
Groot waaiers wat lug deur
saal sirkuleer
Klawerbord moet voorsien
Beperk- in straat
Huur sekuriteit
Beskikbaar
Beskikbaar

Naaste lughawe

Kimberley

Upington/ Kimberley

2

Kantoor – personeel

2

Kimberley

Kuruman

Koste
Funksionaliteit: kantoor

Geen
Uitstekend
Kantoor apart van dupliseer

Geen
Goed – klein
Kantoor apart van dupliseer

Dupliseer - lokaal

Uitstekend - groot

Goed - klein

Alarm-veiligheid apparaat

Alarm

Saal en kantore het alarm

Etes: ±220
Koste (gemiddeld)

Braai (gesamentlik)

Kimberley

Kuruman

± R80 pp
R80 x 220 persone x 4 dae
= R70,400
± R60 pp
R60 x 220 persone=
R13,200

± R80 pp
R80 x 220 persone x 4 dae
= R70,400
± R60 pp
R60 x 220 persone=
R13,200

50km per dag(4 dae)
± 50 motors
R1.70 x 50 km x 4 dae x 50
motors = R17,000
2
322 m
T-tipe
Goed
Geen alarm
Waterverkoeling

Klawerbord moet voorsien
Veilig
“rugbyveld”
Beskikbaar
Beskikbaar
ver uit dorp
Upington
Upington
Uizip kampterrein
Ingesluit by saal
Onder verhoog
Kantoor + dupliseer
Lugreëling
Swak beligting
Kantoor + dupliseer
moeilik
toeganklik
groot
fotostaatmasjiene
Geen alarm
Upington
Uizip kampterrein
± R160 pp
R160 x 220 persone x 4 dae
= R140,800
± R60 pp
R60 x 220 persone=
R13,200

______________________________________________________________________________________________

Geen

2

19x16 = 304 m
Vierkantig
Benodig ekstra
Geen alarm
Waterverkoeling

Klawerbord moet voorsien
Veilig
Huur sekuriteit
Beskikbaar
Beskikbaar
Upington
Upington
Naba lodge
R1,500
Uitstekend
Kantoor + dupliseer

Uitstekend

Geen alarm
Upington
Naba lodge
± R135 pp vir 4 dae
R135 x 220 persone x 4 dae
= R118,800
± R60 pp
R60 x 220 persone=
R13,200
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Finansiële vergelyking
Verblyf (gemiddeld)
Saal
Saal voorbereiding (ekstra dag)
Kantoor Personeel
Wegbreek lokaal
Reiskoste
Kantoor
Etes
Braai (gesamentlik)
Reiskoste afgevaardigdes
TOTAAL

Kimberley

Kuruman

R112,000
R 2,500
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
R 70,400
R 13,200

R176,000
R 2,500
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
R 70,400
R 13,200

Upington
Uizip kampterrein
R200,000
R 20,000
Ekstra koste
Geen
Geen
R 17,000
Geen
R140,800
R 13,200

R198,100

R262,100

R391,000
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Upington
Naba lodge
R200,000
R 8,400
R 2,400
R 1.500
R 2,000
Geen
R 2,000
R118,800
R 13,200
R348,300
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BYLAE 8
FINANSIËLE STRATEGIE VIR DIE ALGEMENE TAAKSPAN FONDSE
2.3.2 Bydraes van die Sinodes
2.3.2.1 Sinodes se bydraes word volgens ’n persentasie-formule bereken, gebaseer op die totale lopende
inkomste van al die gemeentes van die betrokke Sinode, volgens die jongste geouditeerde state aangetoon.
2.3.2.2 Die bydraes word bereken Algemene Sinode0,3% van die totale lopende inkomste van al die
gemeentes van ’n Sinode.
2.3.2.3 Hierdie persentasie kan slegs verhoog word met ’n meerderheid van twee-derdes van die
stemgeregtigdes, tydens die vergadering van die Algemene Sinode.
2.3.2.4 Die bydrae van ’n Sinode word deur die ATF in sitting bevestig. Onderhandelinge oor ’n vermindering
van die bedrag, kan vooraf gevoer word. Dit geskied in die lig van die Sinode se omstandighede. Enige
vermindering van die bydrae, is net geldig vir een finansiële jaar. Hierdie onderhandelinge word tydens die
vergadering van die ATF bevestig. (Vergelyk punt 2.5 hieronder.)
2.3.2.5 Hierdie bydraes word maandeliks aan die Algemene Sinode oorbetaal.
2.3.2.6 Enige Sinode wat versuim om die maandelikse bydraes te betaal, word met ’n renteheffing, volgens
die prima koers van ABSA, op die uitstaande bedrag gedebiteer.
2.4 OPMERKINGS OOR DIE BENADERING
2.4.1 Bereken as 0,3% van die totale lopende inkomste van al die gemeentes??
2.4.1.1 Daar is gevra of die persentasie sommer uit die lug geval het. Hoe is dit bepaal? Die huidige totale
bedrag (2003/2004) wat Sinodes tot die begroting van die Algemene Sinode bydra, is Algemene Sinode ’n
persentasie van die totale lopende inkomste van al die gemeentes uitgedruk. Hierdie persentasie is tot ’n
enkel syfer afgerond.
2.4.1.2 Hierdie berekeningswyse verseker dat ’n bedrag, ongeveer 10% meer Algemene Sinode in die
verlede, vir die uitgawes van die Algemene Sinode beskikbaar is. Verder word die styging of daling van die
gemeentes se inkomste gebruik om die bedrag wat vir die Algemene Sinode beskikbaar is, te bepaal. Die
verdeling tussen die Sinodes word ook gewysig. Die Sinodes waar daar ’n groter groei plaasvind, het die
voorreg om meer by te dra as dié waar die omstandighede swakker was.
2.4.2 Bydraes deur die Sinodes
2.4.2.1 Daar is besef dat ’n aantal Sinodes meer as in die verlede moet bydra.
2.4.2.2 Waaroor almal eenstemmigheid het, is dat daar met ’n inkomste-begroting gewerk moet word. Die
0,3% van die totale lopende inkomste van al die gemeentes, behoort die boonste perk vir die uitgawes van
die Algemene Sinode wees. Hierdie bedrag kan, soos in die verlede, deur die ATF in sitting onderling
verdeel word. Daar kan oor en weer aanpassings geskied, totdat almal mekaar gevind het.
2.5 RIGLYNE VIR ONDERHANDELINGE
2.5.1 Die onderhandelinge geskied volgens die Sinodes se spesifieke situasies. ’n Sinode moet motiveer
waarom die berekende bedrag nie haalbaar is nie.
2.5.2 Dit beteken dat Sinodes wat wil onderhandel, self die inisiatief daarvoor moet neem.
2.5.3 Bakens vir die gesprek oor ’n Sinode se bydraes
2.5.3.1 Die gesprek word deur die Dagbestuur hanteer. ’n Aantal bakens vir die proses is soos volg:
Een: Die volgende vrae behoort ten opsigte van die gesprek beantwoord te word:
Waaroor word onderhandel?
Wie onderhandel met wie en hoe?
Wanneer word onderhandel?
Twee: Die besluit van die Algemene Sinode dui op verskeie beginsels waarmee hierdie vrae beantwoord kan
word, naamlik:
Elke Sinode se unieke omstandighede
Elke Sinode se finansiële posisie
Billikheid
Regverdigheid
Verifieerbaarheid.
2.5.3.2 Die gesprek geskied dan soos volg:

Waaroor word onderhandel?
______________________________________________________________________________________________
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Een: Die onderhandeling hou verband met ’n Sinode se jaarlikse bydrae tot die Algemene Sinode vir die
volgende jaar. Tans word dit bereken teen 0,3% van diè Sinode se gemeentes se totale lopende inkomste
van die voorafgaande boekjaar.
Twee: Aangesien Sinodes oor die inligting beskik, kan hulle vroegtydig self die 0,3% berekening maak.
Drie: Indien die bedrag vir die Sinode bekostigbaar is, is daar geen onderhandeling nodig nie.
Vier: Indien die bedrag nie vir die Sinode haalbaar is nie, moet daaroor onderhandel word. Ter wille van
billikheid en regverdigheid, moet die onderhandeling op elke sodanige Sinode se unieke omstandighede en
finansiële posisie berus. Aangesien sulke inligting deur die ATF geverifieer word, kan die sinodale tendense
gebruik word om ’n Sinode se unieke posisie jaarliks te evalueer.
Vyf: Nadat ’n Sinode ’n aangepaste bydrae bepaal het, word die uitkoms daarvan en al die inligting waarop
dit gebaseer is, skriftelik aan die ATF deurgegee.
Wie onderhandel met wie en hoe?
Een: Die bedrag wat vir die Algemene Sinode beskikbaar is, moet deur die betrokke Sinode se Sinodale
Kommissie of Moderatuur of Moderamen of Dagbestuur of soortgelyke liggaam bekragtig word.
Twee: In gevalle waar Sinodes die aanvanklike 0,3% bydrae aanvaar en nie daaroor wil onderhandel nie,
word slegs die inligtingsvorm aan die Skriba van die ATF gestuur. Hiermee verklaar die Sinode dat die
Algemene Sinode op hierdie bydrae kan reken.
Drie: In gevalle waar Sinodes wel oor die bydrae wil onderhandel, gee die liggaam (by punt Een genoem)
aan die Saakgelastigde die mandaat om die onderhandeling met die Dagbestuur van die ATF te doen.
Vier: Alle onderhandelinge en stawende dokumentasie tussen ’n Saakgelastigde en die Dagbestuur van die
ATF, moet ten minste skriftelik geskied met afskrifte daarvan aan beide partye. Daarbenewens kan enige
vorm van kommunikasie gebruik word.
Vyf: Die Dagbestuur van die ATF kan óf ’n Sinode se aangepaste bydrae skriftelik bevestig of daaroor met
die Sinode in onderhandeling gaan. ’n Skikking behoort tussen die aanvanklike en die aangepaste bydrae
gevind te word.
Wanneer word onderhandel?
Een: Met die oog op billikheid, regverdigheid en verifieerbaarheid, behoort Sinodes die berekening van hulle
bydraes en die bevestiging daarvan óf die inligting met die oog op die onderhandeling daaroor, jaarliks nie
later Algemene Sinode die middel van September aan die Dagbestuur van die ATF deur te gee nie.
Twee: Hierdie proses moet afgehandel wees, wanneer die stukke vir die jaarlikse vergadering van die ATF
voorberei moet word.
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BYLAE 9

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA
SINODALE KANTOOR
De Langestraat 5
BELLVILLE
7530

 Privaatsak X8
BELLVILLE
7535

TEL:
(021) 957 7100
FAKS: 086 524 7132
E-POS: ngkadmin@kaapkerk.co.za

21 Junie 2007

AAN:

ALLE DEELHEBBERS VAN DIE PREDIKANTE PENSIOENFONDS VAN DIE
NG KERK IN SA (PPF)

Geagte Voorsitter van die Kerkraad / Beheerliggaam

Deel van u versorging van die leraar(s) in u diens, is pensioenvoorsiening vir na-aftrede. Daarom is u ’n
deelhebber in die PPF wat deur ’n Raad van Trustees volgens die goedgekeurde Reglement bestuur word.
Die Trustees van die PPF beoog om (DV) op 19 + 20 Julie 2007 'n besluit te neem oor die herstrukturering
van die PPF. Die besluit sal geneem word of die Trustees ’n proses sal fasiliteer waardeur aan die aktiewe
lede van die PPF ’n keuse gegee sal word om van 'n Vaste Voordele Fonds (VV) oor te gaan na 'n Vaste
Bydrae Fonds (VB).
Hierdie voorneme is in ooreenstemming met die proses waardeur die meeste Pensioenfondse in Suid-Afrika
gedurende die afgelope 10 tot 15 jaar gegaan het. Die Predikante Pensioenfondse van die Transvaal en
OVS het ’n soortgelyke keuse in 2006 aan hulle lede gegee; trouens al die lede van hierdie twee fondse het
vir die VB opsie gekies.
Die verskil tussen 'n VV en VB fonds kan kortliks soos volg opgesom word:
Vaste Voordele Fonds
Die reglement bepaal watter aftree voordeel lede sal ontvang. By die PPF is dit tans 2,2% x diensjare x
maksimum salaris. Die werkgewer (Kerkraad) waarborg hierdie voordeel.
Die risiko berus dus by die werkgewer. Daarom stel die Aktuaris ’n bydraekoers vas sodat die verpligtinge
nagekom kan word. Tans is die bydraekoers vir werkgewers 16,8% van maksimum salaris en 7,5% vir
werknemers. (Deel van hierdie bydraes word aangewend vir groep- en ongevalle versekering.) Indien die
Aktuaris vasstel dat die fonds nie sy verpligtinge kan nakom nie, moet die bydraekoers verhoog word, of
ander maatreëls getref word sodat die werkgewer sy waarborg gestand kan doen.
Vaste Bydrae Fonds
Die reglement bepaal watter bydraekoers deur die werkgewers en lede in die fonds betaal moet word. Die
pensioen wat lede toekom na aftrede is afhanklik van die bydraes wat t.o.v. elke lid betaal is plus die
beleggingsopbrengs minus kostes. Die lid dra dus die risiko van die beleggingsopbrengs, goed en sleg. Die
deelhebber (werkgewer) dra geen risiko t.o.v. die na-aftrede voordele nie.
Indien op die keuse vir ‘n VB fonds besluit word, sal die bydraekoers dieselfde bly as tans. (Dit is wel
moontlik dat die bydraekoers kan verhoog byvoorbeeld indien die koste vir die groep- en
ongeskiktheidsversekering sou styg, maar dit sal onderhewig wees aan die goedkeuring van die
werkgewers.)
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Voordele / Nadele
Die voordeel van ’n word. In 'n VV fonds is dit wenslik dat die Trustees enige surplus eerstens aan ’n
verhoogde bydraekoers, aangesien die werkgewer die risiko dra vir die gewaarborgde pensioen. By ’n VB
fonds kan die volle surplus aan lede toegedeel word, maar lede is ook op hulle eie risiko in geval van
negatiewe beleggingsopbrengste.
Wetlik-verpligte waardering en surplus
Alle pensioenfondse moet elke drie jaar deur die fonds se Aktuaris waardeer word. Met die vorige
waardering van die PPF op 31-12-2003 het die Aktuaris vasgestel dat die PPF ’n en dat daar op 31-12-2003
geen surplus in die fonds was nie.
Die volgende waardering is op datum 31-12-2006. Dit word op die oomblik gefinaliseer deur Simeka
Konsultante & Aktuarisse. Aangesien die beleggingsopbrengste sedert 2004 besonder goed was (dank die
Here daarvoor) word verwag dat die waardering 'n mate van surplus in die fonds sal toon. Die voordeel wat
so ’n potensiële surplus vir individuele lede sal inhou, sal in die kommunikasie met lede oor die keuse,
aangetoon word.
Huidige Pensioentrekkers
Die posisie van die huidige pensioenarisse sal basies dieselfde bly, behalwe dat die administrasie van hulle
pensioene moontlik nie meer volledig deur die kantoor van die Saakgelastigde in Bellville gedoen sal word
nie. ’n Proporsionele gedeelte van die surplus (wat nog bepaal moet word) sal wel vir hulle gereserveer
word. Die Trustees sal besluit hoe sodanige surplus tot voordeel van pensioentrekkers aangewend moet
word.
Doel van hierdie skrywe
Hierdie skrywe dien as kennisgewing van die Trustees se voorneme om te besluit oor die fasilitering van ’n
proses om ’n ingeligte keuse aan die PPF se lede te gee. Indien die Trustees wel besluit op die proses, sal
elke individuele lid volledig ingelig word.
Indien u kommentaar wil lewer, kan u dit doen tot op 17 Julie 2007.

Vriendelike groete
Die uwe
Ds Francois Cillié
HOOFBEAMPTE
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BYLAE 10
PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE
NGK in SA: PREDIKANTE PENSIOENFONDS
R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

Kalenderjaar

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997*

Markwaarde begin Januarie

1,305,990

1,048,405

851,289

732,652

650,535

681,703

580,373

574,448

426,488

446,916

422,448

38,387
30,304
7,929

29,033
28,825

29,347
29,187

34,720
31,123
3,414

34,368
29,917
4,112

30,979
28,603
1,996

29,873
26,277
3,060

41,739
24,997
940

47,431
23,743
767

42,595
22,230
1,817

38,546
21,547
920

145
8

208

159

183

339

380

536

15,802

22,921

18,548

16,079

77,863

67,941

62,573

78,671

56,083

57,668

51,869

44,694

44,811

41,994

38,326

1,107

1,088

1,014

1,106

906

920

526

500

475

447

431

4,782
133
269

5,954
210
1,889

4,610
90
2,485

3,827
58
3,114

3,612
58
3,047

3,342
67
3,931

3,006
49
3,800

1,416
49
3,122

1,550
39
3,601

1,198
26
3,239

713
24
2,128

30
708

41
1,054

11
498

-275
351
2,633

67
91
2,598

1
117
2,589

288
391
2,471

144
78
2,377

-62
253
2,439

683
221
2,390

199
114
2,661

49,266
5,478

43,328
11,291

38,710
13,319

35,705
8,787

33,874
8,700

31,723
13,265

29,155
10,772

27,206
7,140

25,546
9,310

23,896
7,447

21,557
8,503
1,996

Totale Ontvangstes
Bydraes
Oordragte in
3

Beleggingsinkomste*
Diverse
Totale Betalings
Administrasie
- Eie administrasie

2

- Beleggingsadministrasie *
- Ouditgelde
- Belasting op beleggingsinkomste
6

- Heffings*
- Diverse
Herversekeringspremies
Voordele
- Pensioene
- Ander voordele
5

Oordragte uit*

1

16,091

3,087

1,834

23,365

3,130

1,713

1,411

2,662

1,660

2,447

Ontvangstes minus Betalings

-39,477

-38,908

-33,226

-43,951

-21,715

-26,689

-21,996

-2,955

2,620

601

220

4

117,307

296,493

230,342

162,606

103,832

-4,479

123,326

8,880

145,340

-21,029

24,248

Kapitaalgroei*

Markwaarde einde Desember

1,383,821

1,305,990

1,048,405

851,289

732,652

650,535

681,703

580,373

574,448

426,488

446,916

7

9.13%

28.84%

27.62%

22.91%

16.28%

-0.61%

21.75%

4.31%

39.33%

-0.55%

9.54%

Aktiewe lede
Pensioentrekkers (afgetredenes)
Eggenotes & Ander
Gemiddelde geweegde ouderdom van

683
409
248

678
416
241

702
402

735
397

768
397

815
398

848
385

862
382

870
381

876
366

887
358

48.2 jaar

47.6 jaar

7.0%

7.0%

8.0%

6.0%

4.0%

4.0%

7.0%

5.0%

5.0%

2.5%

7.5%

8.0%

5.1%

3.6%

4.0%

5.0%

8.0%

7.5%

7.4%

7.2%

6.7%

8.6%

% Groei in Fondswaarde (Ink + Kap)*

9

aktiewe lede*

Pensioenverhogings (geld vir volg'e jaar) *
Inflasiekoers (VPIX)

8

47.2 jaar

45.7 jaar

45.0 jaar

Bostaande syfers is ’n samevatting van die stand van die Pensioenfonds oor die afgelope jare uit die Geouditeerde state:
*1 In 1996 is die waarde van opgehoopte fondse verander van boekwaarde na markwaarde, daarom is syfers voor 1997 nie
vergelykbaar nie.
*2 Uitgawes op beleggings:
tot 1996
: by Sanlam & Mutual in polisse
1997-1999
: by Investec, BOE & Sanlam
2000-Sept 2005
: by PSG / m.Cubed/Advantage
Okt 2005: by Allan Gray, Brandes, Coronation, Investec, Polaris & Sanlam
*3 Beleggingsinkomste word sedert 2001 in die Markwaarde verreken
*4 Die Kapitaalgroei wys die groei voor die fonds se kontantvloei. Die kontantvloei is sedert 2000 negatief aangesien die aktiewe
lede daal en die getal pensioentrekkers vermeerder.
*5 2004: Oordragte na Namibië Predikante fondse = R22 miljoen
*6 2004: Regstelling t.o.v. SDR Heffings = R301 000
*7 % Groei in Fondswaarde is 'n belangrike aanwyser: Dit toon die groei (opbrengs) nadat ontvangste en betalings verreken is.
*8 Die PPF se verhogingsbeleid bepaal dat verhogings van 45% van VPIX jaarliks toegestaan sal word indien die fondsopbrengs dit
toelaat. Oor die afgelope aantal jare was die verhogings hoër as die VPIX.
*9 Die gemiddelde ouderdom van die fonds is besig om te styg. Die gemiddelde "aanvaarbare" gemiddelde ouderdom vir ’n
pensioenfonds is 40 jaar. Die PPF se ouderdomsverspreiding bo 48 soos 01-01-2008, word hier langsaan getoon.
Ouderdom
Aantal Ds
65
2
64
8
63
10
62
12
61
13
60
10
59
17
58
13
57
27
56
23
55
33
54
30
53
39
52
33
51
44
50
35
49
26
48
30
405
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BYLAE 11
FORMULE VIR SINODALE BYDRAES
BOU- EN RESTOURASIEPROJEKTE
Die HUIDIGE FORMULE vir sinodale bydraes (Bou- en restourasieprojekte) lui:
2.2.2 Bou- en restourasieprojekte
Wanneer ’n gemeente ’n groot bou- en restourasieprojek (gewone instandhouding uitgesluit) wil
aanpak (dit sluit die volgende geboue in: pastorie, kerk en kerksaal/kategeselokale) en in aanmerking
wil kom vir ’n toegewing op die sinodale bydrae, moet die volgende prosedure gevolg word:
•
•
•

Die Kerkraad stel ’n behoorlike beplanning van die projek op wat veral verwagte koste en
beoogde termyn van delging insluit.
Die beplanning word eers aan die Ring voorgelê wat oordeel of dit wenslik is dat die gemeente die
projek aanpak en of die gemeente dit kan bekostig.
Die beplanning word voorgelê aan die Sinodale Kommissie vir Administrasie wat besluit oor die
toegewing.

Bogenoemde prosedure moet gevolg word voordat die Kerkraad enige ooreenkomste met argitekte of
bou-aannemers sluit.
’n Gemeente kom in aanmerking vir die volgende toegewing:
Die gemiddelde inkomste van die vorige drie jaar sal as basis vir die berekening van sinodale bydraes
dien en vir die volle periode geld. Alle ander inkomste wat dan meer is as die gemiddeld van die
vorige drie jaar sal dan nie in berekening gebring word vir sinodale bydraes nie. (Dit sal ’n gemeente
dus in staat stel om ’n buitengewone poging aan te wend om fondse in te samel vir die bou- of
restourasieprojek, terwyl hulle nog, soos die vorige jare, hulle bydrae teenoor die Sinode nakom).
Die toegewing ten opsigte van 2.2.1 en 2.2.2 geld slegs vir vier volle finansiële jare of tot die skuld
gedelg is, watter ook die eerste is.
(Vgl. Agenda Sinode 2003 Noord-Kaapland (bylae 8, punt 2.2.2.)
(Vgl. Notule Sinode 2003 Noord-Kaapland bladsy 249, punt 8, “Formule vir sinodale bydraes”)

Die GEWYSIGDE FORMULE vir sinodale bydraes (Kapitaal projekte) lui:
2.2.2 Kapitaal projekte
Wanneer ’n gemeente die volgende wil aanpak:
• ’n groot kapitaalprojek (instandhouding uitgesluit) ten opsigte van geboue bv. kerk, saal,
kategeselokale en pastorie,
• ’n groot kapitaalprojek t.o.v. beveiliging van bestaande geboue,
• ’n groot kapitaalprojek t.o.v. elektroniese en oudiovisuele hulpmiddels en verkoeling in ’n
gemeente vir die eerste keer wil installeer (opgradering uitgesluit)
en in aanmerking wil kom vir kwytskelding (toegewings, t.o.v. sinodale-en ringsbydraes) moet die
volgende prosedure gevolg word.
•
•
•

Die Kerkraad stel ’n behoorlike beplanning van die projek op wat veral verwagte koste en
beoogde termyn van delging insluit.
Die beplanning word eers aan die Ring voorgelê wat oordeel of dit wenslik is dat die gemeente die
projek aanpak en of die gemeente dit kan bekostig.
Die beplanning word voorgelê aan die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste wat besluit oor die
toegewing.

Bogenoemde prosedure moet gevolg word voordat die Kerkraad enige ooreenkomste met argitekte of
bou-aannemers sluit.
’n Gemeente kom in aanmerking vir die volgende toegewing:
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Die gemiddelde inkomste van die vorige drie jaar sal as basis vir die berekening van sinodale bydraes
dien en vir die volle periode geld. Alle ander inkomste wat dan meer is as die gemiddeld van die
vorige drie jaar sal dan nie in berekening gebring word vir sinodale bydraes nie. (Dit sal ’n gemeente
dus in staat stel om ’n buitengewone poging aan te wend om fondse in te samel vir die bou- of
restourasieprojek, terwyl hulle nog, soos die vorige jare, hulle bydrae teenoor die Sinode nakom).
Die toegewing ten opsigte van 2.2.1 en 2.2.2 geld slegs vir vier volle finansiële jare of tot die skuld
gedelg is, watter ook die eerste is.
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BYLAE 12
NED GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND
GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 29 FEBRUARIE 2008

2,000.00
2,786,318.00
400,000.00
395,000.00
28,500.00
15,000.00

2008
R
13,610.00
3,955.07
3,362,631.57
648,388.44
575,866.36
126,951.54
30,310.00
18,488.95

2007
R
14,500.00
3,491.05
2,919,501.37
585,899.58
520,027.26

3,626,818.00

4,780,201.93

4,088,544.56

Min: Uitgawes

3,436,818.00

3,370,955.03

3,228,319.04

Arbeidskonsultant
Affiliasiefooie - A K V D
Bydraes uitbetaal
Hulptoelaes
Inligtingsburo
Hospitaalbearbeiding
Mediese subsidie - Pensioenarisse
Kantooruitgawes
Kantoorhuur
VTO
Nuusbriewe
Ouditkoste
Reis- en verblyfkoste
Salarisse en personeelkoste
Jeugkampe
Toerustinghuur
Skriba kursusse
Ledegeld KMDR

33,500.00
800.00
356,415.00
1,102,195.00
2,750.00
20,000.00
157,200.00
125,100.00
25,000.00
20,000.00
11,000.00
465,531.00
1,073,127.00
23,000.00
9,000.00
10,000.00
2,200.00

25,890.33
800.00
469,751.37
1,100,219.60
2,750.00
18,941.80
157,200.00
127,969.49
25,000.00
20,000.00
9,460.10
11,500.00
316,528.97
1,044,069.54
23,000.00
9,983.83
5,390.00
2,500.00

19,575.51
1,200.00
323,341.00
1,118,969.30
2,750.00
22,602.70
149,400.00
139,759.64
15,000.00
20,000.00
11,172.05
9,690.00
317,129.79
1,048,352.39
23,000.00
6,176.66
200.00

190,000.00

1,409,246.90

860,225.52

Min: Oordragte na fondse en voorsienings

190,000.00

290,000.00

180,000.00

Reis en verblyfkoste: Algemene Sinode
: Sinode Noord-Kaapland
Kantoormeubels - Vervanging
Surplus vir die tydperk (oorgedra)

30,000.00
130,000.00
30,000.00

30,000.00
230,000.00
30,000.00

50,000.00
100,000.00
30,000.00

-

1,119,246.90

680,225.52

Inkomste
Nuusbriewe - Intekengelde
Diverse inkomste
Gemeente bydrae
Rente ontvang
Sinodale kollektes
Subside Departement
Huur-inkomste
Bemarking

Begroot
R

26,010.00
19,115.30
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BYLAE 13

SINODALE FONDSE SOOS OP 29 FEBRUARIE 2008
1. SINODALE
DIENSTE

KOMMISSIE

VIR

HULP-

1.1 Sinodale Reserwefonds
Die Sinode het in 1980 besluit dat ’n Sinodale
Reserwefonds opgebou word ten einde
voorsiening
te
maak
vir
onvoorsiene
gebeurlikhede. (Hand. 1980, p17, 243)
Saldo: R314,213-24
1.2 Sinodale Gebou – Instandhoudingsfonds
Word aangevul deur rente en die begroting.
Saldo: R92,068-73
1.3 Meubelen
kantoortoerustingvervangingsfonds
Voorsiening word gemaak vir die toekomstige
vervanging van kantoor-toerusting.
Saldo: R61,094-74
1.4 Teologiese Studiefonds
Die fonds is gestig om aan teologiese studente
studiebeurse/lenings toe te ken. Die fonds word
versterk met verpligte sinodale kollektes.
Saldo: R78,754-23
1.5 Mediese Voorsieningsfonds
Die SKA het besluit om ’n fonds op te bou
waaruit voorsiening gemaak kan word vir hulp
aan emeriti en sinodale personeel om hulle
mediese premies by te bring na aftrede.
Saldo: R131,128-32
1.6 Gemeentebedieningsfonds
Die gemeentebedieningsfonds word aangewend
vir gemeentes wat probleme ondervind om hulle
leraar te besoldig. Die fonds word versterk deur
’n sinodale kollekte.
Saldo: R645,494-89
1.7 Hospitaaloornaghuisfonds
Die fonds word opgebou deur die oorskot op die
Oornaghuisrekening, d.w.s. losies en donasies
asook rente. Die fonds word gebruik vir die
instandhouding van die oornaghuis, asook
lopende uitgawes.
Saldo: R232,357-25

opgehoopte rentes en kollektes minus onkostes
van die taakspan. Die taakspan doen sy werk uit
die opbrengs van die fonds en kry geen fondse
uit die begroting nie.
Saldo: R124,030-18

3. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
3.1
Sendinghulpfonds
“Die fonds is in 1970 deur die sinode in die lewe
geroep om die salarisse van sendingwerkkragte
aan te vul wanneer dit nie per eweredige bydrae
voorsien word nie en ook vir ander knelpunte in
die sending.” (Uittreksel uit brief van
Sakebestuurder, SSK, Kaapstad, gedateer
31/8/1981). Die SSK besluit op 26.07.1982:
“Die SSK besluit om die Onverbonde Hulpfonds
te behou as ’n fonds vir aanwending in knelpunte
wat mag opduik. In die fonds word ook die
jaarlikse inkomste uit die Keyterfonds wat van
Wes-Kaapland ontvang word, gestort.” Die naam
word in 1994 verander na Sendinghulpfonds.
Saldo: R744,918-31
3.2 Maatskaplike hulpfonds
Die fonds word gebruik om hulp te verleen in
maatskaplike noodsituasies. Die sinodale
kommissie vir diensgetuienis word dikwels
genader om te help met armoedeverligtingprojekte en ander krisisse.
Saldo: R586,276-17
3.3 Hospitaalbearbeidingsfonds
Die fonds is met afstigting vanaf Wes-Kaap
ontvang. Dit word gebruik as reserwe vir
hospitaalbearbeiding.
Saldo: R30,914-60
3.4 Motorreserwefonds
Hierdie fonds word gebruik om motors aan te
koop vir die bestuurder van NG Welsyn en ander
maatskaplike werkers.
Saldo: R199,096-40
3.6 Kershulpfonds
Die fonds word in stand gehou deur donasies
vanaf gemeentes vir nood onder kinders.
Saldo: R4,939-48

2. LEER- EN AKTUELE SAKE –
RESERWEFONDS
Die fonds bestaan uit die bedrag wat tydens
afstigting vanaf Wes-Kaap ontvang is, plus

3.7 PJJS Lategan
Mnr PJJS Lategan van Strydenburg het plase
aan die NG Kerk van Kaapland bemaak. Die
eiendomme is verkoop en die opbrengs is belê.
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Die rente-opbrengs word gelykop tussen die 3
sinodes van die ou Kaapprovinsie verdeel.
Die inkomste moet gebruik word vir behoeftige
nasate van mnr Lategan soos die testament
bepaal en vir bejaarde lidmate van die NG Kerk
in Noord-Kaapland, veral in ouetehuise, asook
vir noodgevalle van hulpbehoewende lidmate
wat nie deur die plaaslike kerkraad hanteer kan
word nie. Die sinodale kommissie vir
diensgetuienis besluit oor elke aansoek.
Saldo: R392,972-68

4.
SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
4.1 Jeugkampfonds
Die fonds is gestig om te help met die
subsidiëring van jeugkampe. Die fonds word
versterk deur ’n sinodale kollekte.
Saldo: R364,114-28
4.2 VTO-Reserwefonds
Die fonds word opgebou uit kollektes met die
doel om predikantekursusse te subsidieer.
Saldo: R80,556-32

STAND VAN FONDSE SOOS OP 29 FEBRUARIE 2008: SAMEVATTING
1.
SINODALE
DIENSTE

KOMMISSIE

VIR

HULP-

1.1

Sinodale Reserwefonds

1.2

Sinodale
reserwefonds

1.3

Meubel- en kantoortoerustingsvervangingsfonds
R61,094-00

3. SINODALE
GETUIENIS

KOMMISSIE

VIR

DIENS-

R314,213-00

3.1

Sendinghulpfonds

R744,918-00

gebou-instandhoudingsR92,068-00

3.2

Maatskaplike Hulpfonds

R586,276-00

3.3

Hospitaalbearbeidingsfonds R199,097-00

3.4

NG Welsyn: Motorreserwefonds
R232,357-00

3.6

Kershulpfonds

3.7

PJJS Lategan Trustfonds

1.4

Teologiese Studiefonds

R78,754-00

1.5

Mediese Voorsieningsfonds R131,128-00

1.6

Gemeentebedieningsfonds

R645,494-00

1.7

Hospitaaloornaghuisfonds

R232,357-00

2.

LEER- EN AKTUELE SAKE

2.1

Reserwefonds

R124,030-00

R4,939-00
R392,972-00

4. SINODALE
KOMMISSIE
BEDIENINGSONDERSTEUNING
4.1

Jeugkampfonds

4.2

VTO-Reserwefonds

TOTAAL

VIR

R364,114-00
R80,556-00

R4,082,924-00
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BYLAE 14
BELEID EN AANSOEKVORM VIR FINANSIËLE HULP
JEUGWERKFONDS
1. INLEIDING
Die breë bedoeling met die beskikbare fondse vir jeugwerk vereis dat die hele hanterings-prosedure,
vanaf die aansoek tot by die verslaggewing na die besteding, met integriteit plaasvind. Dit is mense se
dankoffers wat ten beste in diens van die Koninkryk aangewend moet word en dalk deur iemand
anders beter gebruik kon word.

2. AANSOEK
2.1. Elke jaar op 1 Augustus word gemeentes herinner dat hulle kan aansoek doen vir finansiële hulp.
2.2. Aansoeke moet die Sinodale kantoor bereik voor 1 Oktober sodat dit beskikbaar kan wees vir die
beplanning- en begrotingsvergadering van SKBO (dit vind gewoonlik plaas einde Oktober, begin
November). Gemeentes kan dus hulle eie beplanning en begroting doen vir die komende boekjaar.
2.3. Die Kerkraad/Ring doen aansoek by SKBO vir die befondsing van ’n projek wat deur die kerkraad
goedgekeur en met advies van die Ring. Die projek kan sy ontstaan by ’n gemeente hê en deur ’n
gemeente bedryf word. Dit is nie nodig dat die Ring as Ring aan die projek moet deel nie.
2.4. Die SKBO het ’n vorm saamgestel waarmee gemeentes aansoek kan doen om hulp.
2.5. Aansoeke moet die volgende inligting bevat:
2.5.1. ’n Duidelike beskrywing van die projek(te) waarvoor hulp gevra word. Daar moet bv.
aangedui word dat dit ’n skoolverlaterskamp is, of ’n belydeniskamp, ens.
2.5.2. Die getal kinders wat betrek gaan word moet aangedui word.
2.5.3. Die ouderdomsgroep moet aangedui word,
2.5.4. ’n Basiese begroting moet voorgelê word,
2.5.5. Die datum waarop en die plek waar die projek aangepak word, moet aangedui word.
2.5.6. Finansiële state van gemeente moet aangeheg word.

3. BELEID T.O.V. DIE TOEKENNING VAN FINANSIËLE HULP
3.1. Die SKBO stel jaarliks ’n keerdatum vir aansoeke vas.
3.2. Die SKBO sal voordat aansoeke gevra word, besluit oor die beskikbare bedrag.
3.3. Geen ad hoc-toekennings na die keerdatum word oorweeg nie.
3.4. Van gemeentes/ringe wat fondse ontvang, word verwag om verslag te lewer oor hoe die fondse
aangewend is.
3.5. Die klem val op jeug en dit wat tot voordeel van die jeug strek.
3.6. Behoeftige gemeentes kry voorkeur – finansiële situasie van gemeente (rekenmeester se
advies – sinodale kantoor). Inligting by punt 2.5 word in berekening gebring.
3.7. Die projek moet inpas by die visie van die Sinode.
3.8. Lidmate, ’n gemeente, of die gemeentes van die ring behoort self ’n finansiële bydrae tot die
projek te maak om sodoende betrokke te bly en eienaarskap te aanvaar.
3.9. Fondse word slegs toegeken aan projekte wat direk deur die ring of gemeentes bestuur word.

4. DIE BESTUUR VAN RINGSPROJEKTE : ADMINISTRATIEWE HANDLEIDING
4.1. Om te verseker dat projekte die bedieninge van Gemeentes en die Ring bevorder, behoort die
vordering met bestaande projekte in detail by Ringsittings bespreek te word.
4.2. ’n Kort verslag kan na die afhandeling van elke projek by die Sinodale Kerkkantoor ingedien
word. (verhale/narratief kan sodoende deurgegee word aan ander gemeentes) Hierdie verslag moet
ten minste die volgende insluit:
4.2.1. wat met die projek bereik is;
4.2.2. wie daaraan deelgeneem / daarby gebaat het;
4.2.3. enige gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die projek gemaak kan word; en die
werklike besteding aan die projek.
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AANSOEKVORM VIR SUBSIDIE VAN JEUGWERK
Aansoeke moet die Sinodale kantoor voor 1 Oktober bereik
GEMEENTE/RING
TIPE KAMP
(bv. skoolverlaterskamp, belydeniskamp ens.)
BESKRYWING VAN DIE PROJEK
TERREIN/PLEK
DATUM
Aantal dae
VERWAGTE/MOONTLIKE BYWONING

KINDERS

:……………

VOLWASSENES :…………….
OUDERDOMSGROEP
BEGROTING: INKOMSTE
Bydrae per persoon

BEGROTING: UITGAWES
Akkommodasie per dag

R…………
X (aantal persone) ............ =

R…………
R…………

Voedsel/etes per dag
R…………
Sub-totaal

R…………

X (aantal persone) ............
= R…………
X (aantal dae)

.............. =

R…………

Bydrae van Kerkraad

R…………

Vervoer

R…………

Ander inkomste

R…………

Ander uitgawes

R…………

TOTAAL

R…………

TOTAAL

R…………

SUBSIDIE GEVRA: R……………………………
Die volgende dokumente moet by die aansoek aangeheg word.
1. Finansiële state van gemeente. (vgl. beleid Jeugwerk punt 2.5.6)
2. Goedkeuring Kerkraad. (vgl. beleid Jeugwerk punt 2.3)
3. Advies van die Ring. (vgl. beleid Jeugwerk punt 2.3)
4. ’n Kort verslag kan na die afhandeling van elke projek by die Sinodale Kerkkantoor ingedien
word. (vgl. beleid Jeugwerk punt 4.2). Hierdie verslag moet ten minste die volgende insluit:
i. wat met die projek bereik is;
ii. wie daaraan deelgeneem / daarby gebaat het;
iii. enige gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die projek gemaak kan word; en die
werklike besteding aan die projek.
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BYLAE 15
BELEGGINGSBELEID VAN DIE SINODE IN NOORD-KAAPLAND
Belegging van fondse
1.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste se beleggingskomitee bestaan uit die voorsitter van die
sinodale kommissie vir hulpdienste, die rekenmeester en die predikant in sinodale diens. Ander
kundiges kan adviserend gebruik word. Verslag word aan die sinodale kommissie vir hulpdienste
gedoen.
2.

Die beleggingsbeleid van die sinode word gebaseer op die bepalinge van die
punt 2.4 tot 2.5
Inkomstebelastingwet met betrekking tot Openbare Weldaadsorganisasies, reglement 9
van die kerkorde van die Ned Geref Kerk en bepaling 57 van die Kerkorde van die sinode in
Noord-Kaapland.

2.1

Die volgende beleggingsreëls geld vir die sinodale kommissie vir hulpdienste:

2.1.1

Beleggings in kontant word gemaak deur die beleggingskomitee, op kwotasie by erkende
bankinstellings, en die mees voordelige rentekoers word beding. Termyne vir belegging word deur
die komitee bepaal, in die lig van kontantvloei vereistes en rentekoers neigings.
NOTA: Erkende banke of bouverenigings word geïnterpreteer as banke wat ingevolge die
Bankwet (94 van 1990), of onderlinge banke wat ingevolge die Wet op onderlinge banke (124 van
1993) geregistreer is.

2.1.2

Beleggings in staats- of ander effekte moet deur die sinodale kommissie vir hulpdienste
goedgekeur word.

2.1.3

Belegging in vaste eiendom word deur die sinode goedgekeur, op aanbeveling van die sinodale
kommissie vir hulpdienste.

2.1.4

Die minimum opbrengsdoelwit vir beleggings is 2 persentasiepunte bo die inflasiekoers vir die
ooreenstemmende boekjaar.
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BYLAE 16
BEGROTINGSBELEID VAN DIE SINODE IN NOORD-KAAPLAND
1. INLEIDEND
’n Sinode is gemeentes (kerke) wat saamkom en kan besluit om sekere take gesamentlik uit te voer.
Vir dié take voorsien die gemeentes die nodige fondse. Sinodale bydraes is werk van die kerk en mag
nooit gesien word as iets wat van bo af op die gemeentes afgedwing word nie.
In 2003 het die sinode in Noord-Kaapland besluit:
“Die formule werk met die beginsel dat die Sinode die werk doen met die geld wat deur die
gemeentes voorsien word volgens ’n vaste persentasie. Die Sinode slaan nie gemeentes aan
volgens ’n voorafopgestelde begroting nie. Ons werk nie met ’n behoeftebegroting nie, maar
met ’n inkomstebegroting.
Die formule lê ’n baie groot verantwoordelikheid op die sinodale kommissies, sowel as die
gemeentes. Sinodale kommissies moet baie fyn beplan om met die beskikbare fondse hulle werk
gedoen te kry. Die gemeentes se verantwoordelikheid is om te sorg dat daar genoeg fondse
beskikbaar is om die werk te doen.”
Dit is elke gemeente se voorreg om jaarliks 6% van sy inkomste by te dra vir gesamentlike
werksaamhede.
“Die formule vir die berekening van die bydraes vir sinodale fondse moet so vasgestel word
dat dit die basiese behoeftes van die gemeente in ag neem.” (Kerkorde sinode in NoordKaapland, bepaling 35.2.2)
2. KRITERIA: BEOORDELING BEGROTING
1. “Die sinode waak daarteen om werk na hom toe te trek wat by ringe en gemeentes tuishoort.”
(Kerkorde sinode in Noord-Kaapland, bepaling 35.1.1)
2. Is daar werksaamhede waarmee sinode kan wegdoen, aangesien dit by ringe en gemeentes
tuishoort?
5. Voldoen elke sinodale kommissie se begroting aan sý huishoudelike bepalings?
“Elke sinodale kommissie stel sy eie huishoudelike bepalinge op, in ooreenstemming met die
Kerkorde, waarin die werkwyse van die kommissie duidelik omlyn word. Huishoudelike bepalinge
word aan die Sinodale Kerkordekommissie voorgelê, daarna aan die sinode en is altyd ter insae
by die Predikant in Sinodale Diens en skriba van die kommissie”. (Kerkorde sinode in NoordKaapland bepaling 35.5.7.3)
5. Weerspieël sinodale kommissies se begroting hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne)?
“Die drie sinodale kommissies (SKBO, SKHD en SKDG) besluit gedurende die jaar oor hulle
beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die volgende jaar en koppel ’n begroting daaraan. Aan die
begin van November kom verteenwoordigers van die drie kommissies saam om die beplanning en
begroting te bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang die
Predikant in Sinodale Diens sy opdragte vir die komende jaar.” (Kerkorde Noord-Kaapland
bepaling 57.6.4)
6. Word daar op fokusareas, soos deur gemeentes tydens sinodesitting bepaal, gefokus?
7. Tydens die sinodesitting van 2005 is die volgende fokusareas bepaal:
• Armoede
• Families
• Skrifgesag en Seisoen van Luister
• MIV/Vigs
• Predikanteversorging

Roeping
(visie)

Skrif

Fokusarea
Konteks
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BYLAE 17
BEGROTING 2008/2009
SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
1
2

3

2007/2008

2008/2009

SALARISSE EN TOELAES
Sinodale personeel

R866 507

R912 113

ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Assuransies
Drukwerk en Skryfbehoeftes
Kantooruitgawes
Ouditgelde
Kantoortoerusting
Telefoon en Posgeld
Kantoorhuur -Instandhouding: Sinodale Gebou
Sinodale Gebou : Water, ens.
Totaal Administratiewe uitgawes

9 500
15 000
20 600
11 000
9 000
62 000
25 000
18 000
R170 100

11 500
18 000
21 000
13 000
10 000
60 000
30 000
20 000
R183,500

R30 000

R50 000

R2 750

R2 750

R157 200

R164 400

KANTOORTOERUSTING
Vervangingskoste

4

INLIGTINGSBURO: NG Kerk in SA

5

SUBSIDIE MED BYD: EMERITI EN PENSIONARISSE

6

OPLEIDING SKRIBAS

R10 000

R10 000

7
7.1

REIS- EN VERBLYFKOSTES
Kommissie vir hulpdienste

R35 000

R35 000

7.2

Verteenwoordigers Sinode:
Bybelgenootskap
Argief/NG Kerk in SA
Teologiese Fakulteit Pretoria
Teologiese Fakulteit Bloemfontein
Teologiese Fakulteit Stellenbosch
GKEF/Wêreldbiddag vir Mans
Kuratorium Verteenwoordigers
Kuratorium NGKA

8 500
2 500
5 000
1 000
12 000
2 000
3 000
1 500
R35 500

3 000
R3 000

11 000
8 000
R19 000

11 000
8 000
R19 000

Sinode in Noord-Kaapland
Algemene Sinode

130 000
30 000
R160 000

130 000
30 000
R160 000

Totaal: Reis- en Verblyfkostes

R249 500

R217 000

-

147 775
139 470
91 360

R1 486 057

R1 918 368

7.3

7.4

8

9
10

Sinodale Kommissies nie-aparte begroting
Kerkorde
Jaarlikse Beplanningsessie

BEGROTINGS BYDRAES
Algemene sinode
Argief
Teologiese Kweekskool Stellenbosch
TOTALE UITGAWES

VERWAGTE INKOMSTE
Rente
400 000
400 000
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Hanteringsgeld ens.
Huur: Woonstelle by sinodale kantoor
Sinodale bydrae: Algemene sinode
Sinodale bydrae: Argief
Sinodale bydrae: Teologiese Kweekskool Stellenbosch
Sinodale bydrae: SKHD
TOTALE INKOMSTE

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2
2.1

2 000
28 500
1 055 557

33 600
147 775
139 470
91 360
1 106 163

R1 486 057

R 1,918,368

SINODALE KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
2007/2008
ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Kommissie: Reis en verblyfkoste
35 000
Taakspan: Grondhervorming
6 000
Taakspan: Dutch Ref Church in Botswana
53 000
Taakspan: MIV/vigs
19 708
Taakspan: Wêreldsending
6 000
Taakspan: Armoede
24 000
Taakspan: Kerkvereniging en Familie NG Kerke
30 000
Taakspan: Vrouelidmate
11 500
Taakspan: Ekumene
6 000
Taakspan: Angolana
3 000
Verteenwoordiger: Bybelgenootskap
Verteenwoordiger: GKEF
Verteenwoordiger: Kuratorium NGKA
Totaal: Administratief
R194 208
HULPTOELAE
NGKA-Phororo
2.1.1 Globale Hulptoelaag
2.1.2 Benede Oranje Gemeente
TOTAAL

2008/2009
30 000
16 000
60 000
10 000
4 000
24 000
20 000
30 000
3 000
8 000
2 000
1 000
R208 000

300 000
60 000
R360 000

300 000
60 000
R360 000

VGKSA-Phororo
2.2.1 Globale Hulptoelaag

R30 000

R30 000

2.3

RCA-Pearl

R12 000

R12 000

3
3.1

Dutch Reformed Church in Botswana
Mej SEA Cronje
3.1.1 Medies
Administrateur
3.2.1 Salaris
3.2.2 Medies
3.2.3 Reiskoste

19 000

22 752

89 303
14 000
32 100
135 403
R154 403

95 556
15 000
34 356
144 912
R167 664

281 068
189 724
75 000
10 000

579 169
210 000
75 000
10 000

2.2

3.2

Totaal: Dutch Reformed Church in Botswana
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

NG WELSYN
NG Kerk Kinderhuis in Noord-Kaap
NG Welsynskantoor Kimberley
NG Welsynskantoor Vryburg
CAD
Bestuurder NG Welsyn
Salaris
WVF
Reistoelae

158 448
169 548
1 500
1 400
31 772
46 680
191 620
217 728
Reis en Verblyf - Bestuursraad
21 623
26 200
- Gemeenskapsprojekte
6 000
- Opleiding
2 000
Verblyf Bestuurder
2 500
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Admin Uitgawes
Voortgesette Professionele Opleiding
Gemeenskapsontwikkeling
Hospitaalbearbeiding
Affiliasiefooie
Totaal NG Welsyn
5

TOTAAL VAN UITGAWES

6

INKOMSTE
Bydrae dienspunte - Opleiding
Staatsubsidie
Donasies, bydraes, kollektes, fooie vir Beradingsentrum
Sinodale Kollektes
Dutch Reformed Church in Botswana
VGK Phororo
NGKA Phororo
RCA Pearl
Hospitaalbearbeiding
NG Kerk Kinderhuis in Noord-Kaap
Sinodale Bydrae: SKDG
TOTALE INKOMSTE

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13

8,000
20 000
36 700
283 943
R839 735

7 200
14 000
33 000
35 000
37 000
374 628
R1 248 797

R1 590 346

R 2,026,461

15 000

12 000
139 933
15 000

50 000
40 000
45 000
35 000
50 000
85 000
1 270 346

50 000
40 000
45 000
35 000
50 000
85 000
1 554 528

R1 590 346

R2 026 461

SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
2007/2008
ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Kommissie: Reis- en verblyfkoste
30 000
Taakspan: Begeleiding
30 000
Taakspan: Mentorskap
Taakspan: Families
12 000
Taakspan: Predikanteversorging
VBO(voortgesette bedieningsondersteuning)
20 000
Taakspan: Skrifgesag (leer en aktuele sake)
5 000
Buvton-studiegroepe
20 000
Taakspan: Retraites
Taakspan: Erediens
51 000
Taakspan: Jeug
Jeug Indaba
Jeugwerk (kampe)
23 000
Buro vir Gemeente Ondersteuning
5 000
(Vestiging)
Gemeentedienste-netwerk
8 000
Kuratorium: Teologiese Fakulteit Pretoria
Teologiese Fakulteit Vrystaat
Teologiese Fakulteit Stellenbosch
-

2

TOTALE UITGAWES

3

INKOMSTE
Sinodale kollektes
VBO (Voortgesette bedieningsondersteuning)
Jeugwerk
Oordrag van leer en aktuele sake fonds
Sinodale bydrae: SKBO
TOTALE INKOMSTE

2008/2009
30 000
35 000
40 000
12 000
30 000
50 000
8 500
17 000
17 000
20 000
30 000
1 000
10 000
13 000
2 000
14 000

R204 000

R329 500

40 000
50 000
114 000

40 000
50 000
8 500
231 000

R204 000

R329,500
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NED GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND
SAMEVATTING: SINODALE BEGROTING 1 MAART 2008 - 28 FEBRUARIE 2009

Aangevra

2007/2008
Eie
Gemeente
Fondse
Bydrae

Aangevra

2008/2009
Eie
Gemeente
Fondse
Bydrae

Hulpdienste

1486057

430500

1055557

1539763

433600

1106163

Diensgetuienis

1590346

320000

1270346

2026461

471933

1554528

Bedieningsondersteuning

204000

90000

114000

329500

98500

231000

Algemene Sinode

130161

-

130161

147775

-

147775

Argief

114600

-

114600

139470

-

139470

T. Kw. Stellenbosch

101654

-

101654

91360

-

91360

2786318

4274329

3626818

840500

1004033

3270296

1.

Om vas te stel of bogenoemde begroting van R3 270 296 deur die gemeentes by wyse van die
6%-bydrae gedra sal kan word, is die volgende berekeninge gemaak:

1.1

Gemeentelike inkomste vir 2006/2007

R48 658 356

1.2

Gemeentelike inkomste vir 2007/2008

R51 598 195 (Geskatte syfer)

1.3

Verwagte inkomste vir 2008/2009

R53 146 140 (3% groei)

1.4

6% Inkomste

R3 188 768

2.

Begroting 2008/2009

R3 270 296

3.

Tekort

R 81 528
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BYLAE 18
VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR DIE ARGIEF VAN DIE
NED GEREF KERK IN SA (SKA) AAN DIE SINODE IN NOORDKAAPLAND
1.
INLEIDING
1.1 SKA verteenwoordig die sinodes van Wesen Suid-Kaapland, Oos-Kaapland en NoordKaapland in ATABID. ATABID (via ABID) sien
toe dat die geheue van die kerk uitgebou word
en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n
logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse
voort te sit. ABID huisves gevolglik ook die
skriftelike en ander getuienisse wat die kerk teen
ongeregverdigde aansprake en duur eise
beskerm. Die versameling, bewaring en gebruik
van argief- en museummateriaal beteken die
hantering van getuienisse oor die handelinge
van God Drie-enig in en deur Sy kerk in ’n
bepaalde gebied. As dienaar van die kerk, het
ABID die taak om hierdie getuienisse deur die
dienste van versameling, bewaring, ontsluiting,
navorsing en publikasie te verwerk.
1.2 Die taakspan (ATABID) bestuur die Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in
Stellenbosch en tref die nodige reëlings om
argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe,
sinodes, kerklike kommissies en inrigtings vir
bewaring in die argiefbewaarplek te versamel, te
bewaar, te ontsluit en om belangrike teologiese
(veral kerkhistoriese) geskrifte/publikasies vir die
argiefbewaarplek te verkry, indien nodig by wyse
van afskrifte/afdrukke/kopieë daarvan.
1.3 SKA (via ABID in Stellenbosch) bied dus ’n
wye verskeidenheid dienste aan die leraars,
skribas/saakgelastigdes/bedieninge en amptenare van die NG Kerk. Die dienste sluit ook
inligting- en navorsingshulp aan lidmate,
studente en die publiek in.

administrasie. Intussen het Algemene Sinode in
2004 besluit “om met die Sinodes van
Kaapland en Transvaal te onderhandel om
die werksaamhede van die “Eenheidsargief”
as ’n werksaamheid van die Algemene
Sinode oor te neem en te bestuur as die
Argief- en Bestuursinligtingsdienste van die
Algemene Sinode van die NG Kerk.“ Verdere
onderhandelinge het daartoe gelei dat hierdie
eenheidsargief vanaf 01.06.2006 as ’n
werksaamheid van die Algemene Sinode onder
direkte toesig van ATABID funksioneer. Die hoof
“vennote” - ook wat die ABID-begroting betref is die NG Kerk in SA, die sinodes van die NG
Kerk van Transvaal en die Algemene Sinode.
2.3 ’n Direkteur, dr Johan Froneman, is
aangewys en die ASM van die Algemene Sinode
het reeds goedgekeur dat hy beroep word as
APSD van die Algemene Sinode met opdrag
ABID, waarna hy as PSD van die NG Kerk van
Transvaal na die Algemene Sinode sal oorgaan.
Al die ABID-personeel is van hulle onderskeie
sinodes se personeeldiensstate na die
Algemene Sinode se diensstaat oorgeplaas met
nuwe Dienskontrakte.
2.4 Sedert 01.06.2006 funksioneer ABID as ’n
werksaamheid van die Algemene Sinode onder
direkte toesig van ATABID waarin die NG Kerk
in SA (die SKA vir die drie NG Sinodes plus die
VGK) en die NG Kerk van Transvaal (GKABID
vir die vier sinodes) gelyke verteenwoordiging
het.
2.5 ’n Omvattende reglement (vier dele) is
opgestel en deur die Algemene Sinode van 2007
goedgekeur.

2.
EENWORDING
VAN
DIE
KERKARGIEWE VAN KAAPLAND EN TRANSVAAL
3.
DIENSTE AAN DIE NG KERK
EN OORDRAG VAN DIE ARGIEF- EN
3.1 Aandag is namens die NG Kerk (en al sy
BESTUURSINLIGTINGS-DIENSTE (ABID) AAN
kommissies, ringe en gemeentes) aan die
DIE ALGEMENE SINODE
omvattende bepalings van die Wet op die
2.1 Die nuwe Argief is in Stellenbosch gebou en
Bevordering van Toegang tot Inligting [Wet 2 van
die trekke vanaf die vorige Kerkargiewe in die
2000] gegee.
3.2 Groot vordering is gemaak met die opdragte
Sinodale Sentrums in Pretoria [2003] en
Kaapstad [2004] is afgehandel en die nuwe
oor sentralisering en rekenarisering van
lidmaatregisters. Die Algemene Sinode het by sy
Kerkargiefgebou amptelik ingewy op 23
November 2004.
sitting van Junie 2007 rigtinggewende besluite
2.2 Die vier Transvaalse sinodes en die drie
hieroor geneem.
3.3 Hulp aan gemeentes
Kaapse sinodes het op 01.03.2005 die nodige
3.3.1 ABID stel talle handleidings en vorms aan
ooreenkomste onderteken om een argief te
gemeentes beskikbaar. Formuliere, diensoorword. Daar is onder andere oor die volgende
eenkomste, Engelse attestate (om maar enkele
ooreengekom: die regspersoon[e] van die
gesamentlike Agief; ABID-personeel; oorneem
te noem), kan alles van ABID se webblad
van ABID deur die Algemene Sinode; begroting
afgelaai word of by ABID aangevra word.
en befondsing en personeel- en finansiële
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3.3.2 ABID ontvang daagliks gemiddeld 250 epos, faks en telefoniese navrae deur predikante,
kommissielede, lidmate en lede van die publiek.
’n Groot deel van die navorsing vir of deur
kommissies en gemeentes vind nie meer fisies
plaas nie, maar elektronies en ABID werk
daagliks aan die ontsluiting van die massa data
wat in die ABID-versamelings opgesluit lê.
Hierdie databasisse word in en deur die
gemeentes, ringe, sinodes en kommissies/diensgroepe
van
kerk
gebruik
om
hulle
navorsingsoektogte te vergemaklik. Navrae oor
hierdie versamelings word per e-pos aan ABID
gerig by ngkinlig@mweb.co.za. ’n Inligtingsoektog word gedoen en die resultaat word per e-pos
versend.
3.3.3 Die Direkteur-Argivaris bied deurlopend
opleidingskursusse op rings- en gemeentevlak
aan wat jaarliks in samewerking met die
Sinodale Kerkkantoor georganiseer word. In
2006 is die eerste kursusse in beide Upington en
Kimberley aangebied, met opvolg-kursusse en
hulp aan ‘n aantal gemeentes in Upington (2007)
en Kimberley (2008).
3.3.3.1 Die hoofdoel van hierdie kursusse is om
kerkkantoorpersoneel op te lei om die
gemeente-argivalia volgens voorskrifte - veral
die Inligtingswet van 2000, Erfeniswet van 1999
en Ouditwetgewing reël bewaring en vernietiging
van dokumente reël - plaaslik te bestuur, sodat
ABID nie met onnodige argivalia oorstroom word
en gemeentes nie wette oortree deur dokumente
wat ’n wetlik voorgeskrewe leeftyd het, vernietig
nie.
3.3.3.2 Sedert 2000 is 207 gemeentes besoek.
Die kerkkantoorpersoneel van 678 gemeentes is
opgelei. Tussen September 2005 en Mei 2008 is
kerkkantoorpersoneel soos volg opgelei: Wesen Suid-Kaap (251), Oos-Kaap (71), NoordKaap (192), Transvaal (11 Opleidingsbesoeke
aan
“Transvaalse”
gemeentes/ringe)
361
kerkkantoorpersoneellede uit 254 gemeentes.
3.4 Inligtingsdiens
3.4.1 ABID is nie net die 4,5 km lang rakke wat
as stoorplek vir die argivalia dien nie. Dit lewer ’n
waardevolle bestuursinligtingsdiens. Besoek
gerus die webblad om enige-iets van formuliere,
dienskontrakte, databasisse (leraars, gemeentes, skripsietemas, sinodebesluite, afkortings wat
in die kerk gebruik word, NGTT-onderwerpe,
Kerkbode- en Lig-artikels, ensovoorts) tot foto’s
en voorbeelde van dienskontrakte en liasseerstelsels te kry. Ander inligting kan per e-pos
aangevra word.
Webblad:
http://www.ngkerk.org.za/abid
E-pos:
ngkinlig@mweb.co.za
Posadres:
Posbus 34, Stellenbosch, 7599
Straatadres: Kerkargiefgebou, Noordwal-Wes
1, Stellenbosch, 7600
Kantoornommer: 021-882-9923
3.4.2 Inlig-Aktueel

3.4.2.1 Teken gerus in op die weeklikse InligAktueel. Die personeel lees die belangrikste
dag- en weekblaaie vir die knipseldiens en gee
weekliks ’n opsomming van kerknuus, artikels en
selfs lesersbriewe se kommentaar oor die NG
Kerk en godsdiens oor die algemeen, per e-pos
as “Inlig-Aktueel” uit. Volledige berigte kan
aangevra word by:
E-pos: ngkinlig@mweb.co.za
Telefoon: 021-882-9923.
3.5 Kursusse vir Kerkkantoorpersoneel
AANBEVELING
Die sinode vestig gemeentes se aandag op
die dienste van ABID en moedig gemeentes
aan om gebruik te maak van die DirekteurArgivaris se aanbod om ’n kursus vir
kerkkantoorpersoneel
aan
te
bied,
kerkkantore te besoek en hulle behulpsaam
te wees met die selekteer van vernietigbare
stukke; dít wat bewaar moet word en die
opstel van die inventaris om uitvoering te gee
aan die Wet op Bevordering van Toegang tot
Inligting.

4.
NUWE SAKE
4.1 Digitering van Kerklike Dokumente
4.1.1 Die feit dat die meerderheid van die
versamelings in die Argief slegs as hardekopieë
beskikbaar is, maak die ontsluiting en optimale
benutting daarvan regtig moeilik. ABID se
digitale vermoë is egter slegs geskik vir die
skandering
van
teks/beelde
vir
kleiner
navorsingsprojekte of navrae.
4.1.2
Groter
digiteringsprojekte
is
te
arbeidsintensief vir ABID se beperkte kapasiteit
en begroting. Hulp het egter vanuit die buiteland
gekom. In Maart en Augustus 1999 het eers die
NG Kerk van Transvaal en toe die NG Kerk in
Suid-Afrika ooreenkomste met die Genealogiese
Instituut van Suid-Afrika (GISA) – en indirek met
die Mormoonse kerk se Genealogical Society of
Utha, Salt Lake City (GSU) aangegaan vir die
mikro-verfilming van al die kerklike registers
onder beheer van die NG Kerk van Transvaal en
die NG Kerk in Suid-Afrika. Die verfilming is kort
daarna begin en binne ’n jaar afgehandel.
Dieselfde proses sou in die Kerkargiewe van
Natal en OVS volg, maar is nie afgehandel nie.
4.1.3 GISA het namens die NG Kerk begin om
met GSU (Salt Lake City) te onderhandel oor die
gratis verwerking van die bestaande mikrofilms
tot digitale beelde wat per soekfunksie op ’n
rekenaar gesoek en hanteer kan word, sowel as
die digitale verfilming van alle kerklike registers
onder beheer van die NG Kerk wat nog nie
verfilm is nie.
4.1.4 Vroeg in Desember 2006 het lede van
GISA en die Mormone ’n ooreenkoms wat
voorsiening maak vir die beskerming van die NG
Kerk se Intellektuele Eiendomsreg voorgelê. Dit
was vir ATABID aanvaarbaar en is aan die
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Algemene Sekretaris voorgelê vir ondertekening.
Dit het die deur oopgemaak sodat die digitering
op Maandag 5 Februarie 2007 in alle erns in
Stellenbosch kon begin. Dit sluit ’n onderneming
in om ook alle gemeentenotules, wat ABID sou
wou digiteer, gratis te digiteer. Die GSU het ’n
splinternuwe digitale kamera (ter waarde van
ongeveer R1 miljoen) in die Argief kom opstel.
Die waarde van die hele digiteringsprojek – wat
ABID (of die SKA) niks kos nie – sal uiteindelik
sowat R10 miljoen beloop.
4.1.5 Die suksesvolle verfilming en digitering van
kerklike registers deur bemiddeling van GISA het
as aansporing gedien om ander instansies om
hulp te nader vir die digitering van ander
dokumente in die Argief. Sedert 2004 is met ’n
diensgroep van die NG Gemeente Stellenbosch
onderhandel en saamgewerk om ’n deurlopende
digiteringsprojek by ABID te vestig. Dit is
befonds deur ’n skenking van die “Het Jan
Marais Stigting”. Hierdie projek dek egter
hoofsaaklik die digitering van gemeente-argivalia
van Stellenbosch en die oudste Kaapse
gemeentes.
4.1.6 Internasionaal is daar steeds groot
belangstelling in Suid-Afrika. Dit is veral die
slawe- en apartheid-tema wat bo-aan die lys
staan. Ten opsigte van albei temas beskik ABID
oor baie primêre bronne wat nog selde gebruik
is. Die vereiste bly egter dat die data elektronies
toeganklik moet wees vir sowel navorsers as
vertalers.
4.1.7 Intussen is die GISA-projek weer hervat en
is sowat 570 gemeentelike registers reeds
gedigiteer. Die projek word uitgebrei om die
digitering van alle gemeentelike notules in te
sluit.
Sodoende
kan
die
hoofsaaklik
ontoeganklike gemeentelike bronne vir die
tydperk 25.01.1664 tot 1888 gratis gedigiteer en
toeganklik gemaak word vir navorsers van
“slawegeskiedenis”. Dié projek kan selfs
uitgebrei word om stukke te digiteer tot in 1962.
4.1.8 Sedert Mei 2006 toon die DISA-Projek
groot belangstelling in ’n gesamentlike
digiteringsprojek van alle NG Kerk acta uit die
sogenaamde “Apartheidsera” van 1910 tot 1994.
DISA (Digital Imaging South Africa) is ’n niewinsgewende inisiatief vir samewerking tussen
navorsingsbiblioteke en -argiewe in Suidelike
Afrika, geborg deur die Andrew W. Mellon
Foundation en gekoppel aan die Universiteit van
KZN. Dieselfde pad van ooreenkomste as met
GISA vir die digitering van kerklike registers, sal
ook geloop moet word sodra ’n projek
gefinaliseer is. Intussen het die GSU ingestem
om ook dié stukke te digiteer wat die totale
waarde van die projek (met geen koste vir die
NG Kerk) op ±R15 miljoen te staan bring.
AANBEVELING
1. Die sinode neem met instemming kennis
van die optrede van ATABID en die

Algemene Sekretaris om die ooreenkoms
soos deur die GSU (Mormone) voorberei
en voorgelê – wat voorsiening maak vir
die beskerming van die NG Kerk se
Intellektuele
Eiendomsreg
–
te
onderteken.
2. Die sinode neem met instemming kennis
van die ABID se onderhandelinge met die
GSU en die Disa-projek in Durban met die
oog op die gratis digitering van kerklike
dokumente.
3. Die sinode versoek ATABID om, met die
oog op toeganklikheid vir navorsingsdoeleindes, voort te gaan met ’n
ondersoek na die moontlike digitering van
alle kerklike dokumente/acta van die NG
Kerk.
4. Die sinode versoek ATABID om – in oorleg
met die ASM – ’n beleid op te stel vir die
digitering van dokumente wat moontlik ’n
sensitiewe inhoud het.
4.2 Toegang tot argivalia
4.2.1 Die Kaapse Kerkargief het as beleid gehad
dat navorsers eers briewe van toestemming
vanaf die betrokke gemeente moet verkry
alvorens toegang tot argivalia van die gemeente
verleen kan word. Die Transvaalse gemeentes
het dit aan die diskresie van die DirekteurArgivaris oorgelaat.
4.2.2 ATABID het, met inagneming van die
bestaande beleid ten opsigte van genealogiese
navorsing en die Wet op die Bevordering van
Toegang tot Inligting [Wet 2 van 2000] besluit
om ’n beleid daar te stel.
AANBEVELING
1. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van
gemeentes (wat in die Argief geberg word)
wil verkry, moet vooraf self, met ’n
duidelik gemotiveerde aansoek [doel en
onderwerp] by die gemeente aansoek
doen om toegang tot die argivalia.
2. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van
gemeentes wil verkry, moet ’n afskrif van
die aansoek, saam met die gemeente se
toestemming, aan ABID voorsien alvorens
toegang tot die argivalia verleen sal word.
3. Alle navorsers wat ’n Wet 2 van 2000-versoek [Wet op die Bevordering van
Toegang tot Inligting] wil verkry, volg die
voorgeskrewe prosedure.
4.3 Argief- en Inligtingswetgewing
4.3.1 Opdrag [Algemene Sinode 2004,
Besluiteregister
F.1.2.4.3
Argiefen
Inligtingswetgewing]
(1) Die Algemene Sinode bepaal dat die
betrokke “PERSOON” (Inligtingsbeampte) wat
ten opsigte van alle kommissies/diensgroepe
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van die Algemene Sinode, sinodes, ringe,
kantore van die Argief en Bestuursinligtingskerkrade, inrigtings en alle instansies wat
dienste van die NG kerk in Stellenbosch
inligting bewaar by wie aansoeke om toegang tot
ingedien. Meer inligting oor die Wet op Toegang
inligting ingedien moet word, die Argivaris van
tot Inligting [Wet 2 van 2000] is op die tuisblad
die Algemene Sinode is (tans argivaris van die
van
Suid-Afrikaanse
Menseregtekommissie
Eenheidsargief:
Kaapland,
Transvaal
en
beskikbaar by http://www.sahrc.org.za.
6. Die finale datum vir die indiening van sinodes,
Algemene Sinode).
(2) Die Taakspan Argief en Taakspan Regte kry
ringe en gemeentes se inventarisse is uitgestel
opdrag om al die dokumente voor te berei
tot op 31.12.2005. Tot op datum het slegs 415
(Handleiding en Inventaris van die NG Kerk) en
[uit ongeveer 1,117] gemeentes en 27 [uit 144]
voorsien aan alle kommissies/diensgroepe en
ringe hulle inventarisvorms ingedien om te
kerkvergaderinge van ’n voorbeeld van ’n
voldoen aan die bepalings van die ooreenkoms
Handleiding, die Inventaris, Vorm B (aansoeke
met die Menseregtekommissie [Wet 2 van 2000].
om toegang tot inligting) en die “Bylae” (oor
Nog nie een van die Sinodale Kerkkantore of
kostes).
enige kommissie/diensgroep/taakspan van enige
(3) Die Taakspan Argief voorsien ’n inligtingstuk
sinode het ’n inventaris voorgelê nie.
7. Daar sal binnekort aandag gegee word aan
aan alle kerklike betrokkenes oor die rede vir die
wet en die praktiese uitvoering daarvan.
die voorbereiding van ‘n Inligtingstuk oor die
(4) Die Sinode neem kennis dat die Nasionale
Nasionale Erfeniswet [25 van 1999, aangevul
Erfeniswet (Wet 25 van 1999 en aangevul in
deur Goewermentskennisgewing No 1313 van
Goewermentskennisgewing No 1313 van
25.10.2002] en wat op dieselfde wyse versprei
25.10.2002) bepaal dat alle geboue ouer as 60
sal word.
jaar deur die wet beskerm word en dat
AANBEVELING
toestemming verkry moet word voordat enige
Die sinode versoek sinodale kommissies,
vervreemding, restourasie of verbouings mag
ringe en gemeentes (1) om dringend kennis
plaasvind en versoek die Taakspan Argief om ’n
te neem van die implikasies wat die Wet op
inligtingstuk hieroor voor te berei.
die Bevordering van Toegang tot Inligting
4.3.2 Uitvoering
[Wet 2 van 2000] en die Nasionale Erfeniswet
1. Die uitvoering van die besluit was omslagtig
[Wet 25 van 1999 en soos aangevul in
omdat baie inligting eers met die SuidGoewermentskennisgewing No 1313 van
Afrikaanse Menseregtekommissie uitgeklaar
25.10.2002] vir plaaslike gemeentes inhou en
moes word.
(2)
om
so
spoedig
moontlik
die
2. Die proses is ook met die Algemene
ooreengekome
inventaris
aan
ABID
te
Sekretaris bespreek en die inligtingstuk oor die
besorg.
Inligtingswet – deur ABID voorberei – is in
Augustus 2005 deur die ASM goedgekeur. Voor
4.4 Sentralisering en rekenarisering van
die teikendatum van 31.08.2005 is hierdie
registers
inligtingstuk na die kantore van die Algemene
4.4.1 Opdrag:- Die Algemene Sinode het in
Sinode en elk van die streeksinodes gestuur vir
2002 besluit dat die AKAI moet voortgaan met sy
verspreiding na hulle kommissies, ringe en
ondersoek ten opsigte van die sentralisering van
gemeentes. ’n Handleiding met die amptelike
kerklike registers en dat aan die ASK oor die
Inventaris – ook deur ABID voorberei volgens
alternatiewe (indirekte of direkte sentralisering)
die voorskrifte van die Suid-Afrikaanse
verslag gedoen moet word en dat die ASK die
Menseregtekommissie – is by dieselfde
saak moet afhandel.
geleentheid deur die ASM goedgekeur.
4.4.2 Uitvoering:- Taakspan-ABID kon eers
3. Hierdie Handleiding; die Inligtingstuk; die
teen die einde van 2005 by ’n werkbare
amptelike Inventaris saam met die “Jaarboek
oplossing ten opsigte van die sentralisering van
van die NG Kerke 2005” en “Die Kerkorde 2004”
registers uitkom en het aan die ASMis voor die sluitingsdatum van Woensdag
vergadering van 14 en 15 Maart 2006 hieroor
31.08.2005 by die twee kantore van die Suidverslag gedoen. Taakspan-ABID het hierdie
Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien.
verslag opgevolg met ’n verdere verslag aan die
4. Die Handleiding met al die bylaes is ook na al
ASM op 19 en 20 Junie 2006. Na verdere
die Sinodale Kerkkantore versprei, wat
ondersoek, op versoek van die ASM en in
verantwoordelik was om dit verder bekend te
samewerking met lede van die ASM, het die
stel. Kort hierna – op 14.09.2005 – het ABID ook
ASM op 30 Januarie 2007 ’n aantal beginsels vir
’n inventarisvorm langs dieselfde weë na alle
die Sentralisering van Gemeentelike Registers
kerklike instansies versprei om hulle te help met
aanvaar en die Taakspan versoek om die ASM
die voorberei van hulle inventarisse vir indiening
by sy volgende vergadering met ’n finale
voor 31.12.2005.
aanbeveling te bedien. Daar is oor die volgende
5. Die Handleiding word aan persone beskikbaar
besin:
gestel wat vra vir die Handleiding. Alle aansoeke
om toegang tot inligting word egter slegs by die
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3.1 Aanvanklike Koste: Elke gemeente betaal vir
4.4.2.1 Voordele van ’n gesentraliseerde stelsel
die aanvanklike invoer/opneem van data na
vir gemeentelike registers:
1. Alle soektogte vind op net een punt plaas wat
gelang van die huidige status van hulle registerdata (op Infokerk; in ander programme; slegs
tyd, koste en frustrasie beperk.
2. Verhoogde effektiwiteit en produktiwiteit van
handregisters)
3.2 Maandelikse koste nadat data op/in stelsel
kerkkantoorpersoneel wat nie meer tyd verspeel
opgeneem is na gelang van grootte van die
met week-en selfs maandelange soektogte na
gemeente:
lidmaatbesonderhede.
3. Toegang tot statistiek wat vroeër nie
* Kleiner gemeentes (1 – 750 siele): R500,00 per
jaar;
beskikbaar was nie.
4. Géén jaarlikse registerafskrifte word meer
* Middel grootte gemeentes (751 – 3000 siele)
R1000,00 per jaar
ingedien nie.
5. Duisende lidmate-sonder-adresse word
* Groot gemeentes (3001 – 5000 siele):
R1400,00 per jaar
gevind en verwyder van gemeente se
* Makro-gemeentes (meer as 5000 siele):
bedryfstelsels.
4.4.2.2 Voordele van ’n gesentraliseerde stelsel
R1600,00 per jaar
3.3 Verhoging van koste word volgens die
vir die NG Kerk
1. Die stelsel werk met ’n dag-tot-dag
inflasiekoers bestuur.
3.4 Vordering van bedrae: Bedrae word as ’n
opgedateerde kontakadres vir elke gemeente
gedeelte van ’n sinodale aanslag deur die
wat deur die Jaarboek gebruik kan word.
2. Dit kan deur sinodes gebruik word om binne
streeksinodes gevorder en aan ABID via die
Algemene Sinode oorbetaal.
minute ’n groot gedeelte van die NG Kerk met
4.4.3.2 ABID gaan nou reeds voort om:
inligting te bereik.
1. met die diensverskaffer Infokerk te
3. Data-analise moontlikhede van dag-tot-dag
onderhandel, maar geen finale ooreenkoms
opgedateerde besonderhede oor getalle/ouderword
aangegaan
of
aankope
van
domme/groepe vir Kerkspieël, die Jaarboek, eie
rekenaartegnologie word gedoen voordat die
bedieninge.
4. Die Algemene Sinode se kommunikasiestelsel
ASM nie aan ABID die opdrag gee - sien 4.4.3.1
[2] hierbo – nie;
kan hiermee verbeter word.
2. gemeentes aan te moedig om die ID4.4.2.3 Die Taakspan se aanbevelings is op 15
nommers van hulle lidmate-met-adresse te
Maart 2007 aan die ASM voorgelê, wat besluit
bekom en om lidmate wat nog nie in hulle
het dat Taakspan-ABID dit aan die Algemene
databasisse ingesleutel is nie, terugwerkend in
Sinode van Junie 2007 moet voorlê. Die
te sleutel.
Algemene Sinode het die verslag in sy geheel
4.4.3.3 ABID gaan intussen voort met verdere
goedgekeur en dit na die onderskeie
ondersoeke:
streeksinodes aanbeveel. Indien ’n sinode (of ’n
1. Ander rugsteun-moontlikhede word nog
aantal gemeentes) besluit om nie deel te neem
ondersoek wat verdere kostebesparing kan
nie, staak die proses ten opsigte van die
meebring.
sentralisering van gemeentelike registers
2. Veranderde tegnologie. Vyftien maande is ’n
onmiddellik.
4.4.3 Vertrekpunt vir die sentralisering van
“leeftyd” in die Informasietegnologie-wêreld.
die gemeentelike registers van die NG Kerk:Nuwe verbeterde stelsels kan oor ’n jaar of wat
4.4.3.1 Streeksinodes:
beskikbaar wees.
4.4.4 Voorgestelde werking van die stelsel:1. Die onderskeie streeksinodes lê die saak aan
4.4.4.1
ABID
maak
gebruik
van
’n
hulle gemeentes voor (desnoods by ’n
diensverskaffer (tans Infokerk) wat die platform
sinodesitting), verduidelik die doel/voordele en
skep vir die opneem van data/lidmate in die
verkry die gemeentes se samewerking vóór
stelsel en die implementering van ’n databasis
30.06.2008 en doen daaroor aan die ASM
by ABID waar gemeentes wat oor die tegnologie
verslag (voor 01.07.2008).
2. Die ASM gee voor die doeldatum vir die begin
beskik, self die aanvrae/oorplasings kan doen
(via die internet).
van die proses [1 Julie 2008] aan ABID opdrag
4.4.4.2 Infokerk se Winkerk-program word nie as
al dan nie om met die projek te begin met die
'n vereiste gestel nie, maar dit vorm wel die
oog op die voltooiing van die proses. Die
basis waarop die gesentraliseerde program loop.
mikpunt vir die inwerkingstelling van die
Alle gemeentes van die NG Kerk se
gesentraliseerde databasis en soekenjin kan dan
lidmaatbesonderhede van doop- en belydende
op 1 Januarie 2009 wees.
3. Elke streeksinode bepaal self hoe die jaarlikse
lidmate uit die bestaande registers (plus hulle
identiteitsnommer) word elektronies opgeneem
tarief vanaf die gemeentes ingevorder sal word.
in ’n sentrale databasis wat deur ABID bestuur
Dit moet aan die Algemene Sinode oorbetaal
(ontwikkel en in stand gehou) word.
word vir die diens wat deur ABID gelewer sal
4.4.4.3 Lidmate/lidmaatbesonderhede word vir
word. Die koste verbonde aan die sentrale diens
hierdie doel verdeel in:
word soos volg gestruktureer:
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1. Lidmate-met-adresse, dit wil sê lidmate tans in
van 'n lidmaat in die gemeente gebruik kon
die gemeente en bekend, word almal
maak, op wie se rekenaar die “meesterkommunikasieprogram” gelaai kan word en
ingevoer/opgeneem in sentrale databasis.
2. Lidmate-sonder-adresse, dit wil sê lidmate wat
waarmee inligting/oorplasings aangevra/nuwe
data [dope, belydenisafleggings, sterfgevalle
tans nié meer in die gemeente is nie (sterftes,
ens] aangestuur word.
vertrek, kerk-/land verlaat), sonder dat
4. ABID bestuur alle uitsonderings, naamlik
lidmaatskap amptelik oorgeplaas is, word
ingevoer/opgeneem vanaf 1980.
lidmate-sonder-adresse; data wat verkeerd
4.4.4.4 Invoer van Lidmate/lidmaatbesonderingevoer is en gemeentes hoegenaamd sonder
die nodige tegnologie. Gemeentes sonder
hede:
1. Gemeentes wat nie van Winkerk gebruikmaak
tegnologie [waar niemand in die gemeente met
die elektroniese kommunikasie kan help nie]
nie - met 'n ander program werk of nie met 'n
kommunikeer en doen alle aanvrae/oorplasings
rekenaar werk nie - moet steeds hulle data
by/deur middel van ABID (faks of briewe).
(lidmaatbesonderhede) op 'n spesifieke wyse
4.4.4.6 Deurlopende opdatering van data. Alle
voorsien deur dit in te sleutel op of oor te trek in
opdaterings (dope; belydenisaflegging; sterftes;
'n gratis “meester-program” wat voorsien sal
bedankings; rektifikasies) word soos volg
word en waaruit dié data “gelas” sal word met
hanteer:
die res van die data uit ander gemeentes.
1. Gemeentes met die nodige toerusting:
2. Dié “meester-program” vervul daarna geen
Maandeliks self afgesluit soos finansiële boeke
verdere doel nie en ná sentralisering werk
en jaarliks gekontroleer met sertifisering deur die
gemeentes gewoon voort met hul eie
kerkraad se argiefkommissie wat aan die
databasisse/handregisters soos tans. Dit is net
Ringsargiefkommissie
sertifiseer
dat
álle
met die aanvanklike “las” van gemeentes se
opdaterings elektronies by die ABID databasis
data vanaf hulle programme/“meester-program”,
op datum is.
dat Infokerk hulle behulpsaam sal moet wees.
2. Gemeentes sonder die nodige elektroniese
Aan die “las” van die data is kostes verbonde,
toerusting: Dieselfde as hierbo, met dié verskil
naamlik R200.00 per gemeente wat Winkerk of
dat die kerkraad se argiefkommissie die
die “meester-program” gebruik. Gemeentes wat
sertifisering doen uit die korrespondensie tussen
van ander programme gebruik maak en nié hulle
die gemeente en ABID.
data in die “meester-program” oor ingesleutel het
of oorgedra het nie, betaal R400.00 om die data
AANBEVELING
na Winkerk oor te dra en te toets plus die
1. Die sinode neem met dank kennis dat die
R200.00 vir die “las” van die data.
algemene
sinode
in
beginsel
die
3. Gemeentes wat uitsluitlik handregisters
rekenarisering
en
sentralisering
van
gebruik, kan self hulle data op die “meesterlidmaatregisters goedgekeur het en
program” insleutel/ laat insleutel of Infokerk
besluit om heelhartig met die projek saam
nader om hulle daarmee behulpsaam te wees
te werk.
teen 'n tarief wat hulle beding.
2.
Die sinode versoek die SFK om die nodige
4.4.4.5 Elektroniese soektogte en -oorplasings
reëlings
te tref vir die invordering van
deur middel van geïnkriptreerde boodskappe:
gemeentes
se jaarlikse tarief vir ABID se
1. Voorbeeld: Aanvraag van ’n lidmaatskapdienste
ten
opsigte van die sentralisering
sertifikaat. Die Skriba van Gemeente A teken per
en
rekenarisering
van lidmaatregisters en
wagwoord in op die stelsel (soos vir ’n aanlyn
die oorbetaling daarvan aan die algemene
banktransaksie). Met die betrokke lidmaat se
sinode.
identiteitsnommer (soos ’n rekeningnommer)
3.
Die sinode versoek gemeentes om so
word ’n boodskap vanaf Gemeente A na ABID
spoedig
moontlik seker te maak dat hulle
se databasis gestuur. ABID se databasis
lidmaatdatabasis
volledig en korrek is
“herken” die lidmaat en stuur outomaties die
(met
identiteitsnommers),
sodat die stelsel
versoek na die gemeente (Gemeente B) waar
op
1
April
2009
in
werking
gestel kan
die betrokke lidmaat se lidmaatskap nog
word.
aangeteken is. Gemeente B bevestig (klik) dat
4. Die sinode versoek ATABID en GKABID
die lidmaatskap na Gemeente A oorgeplaas kan
om gemeentes op hoogte te hou van die
word. ABID se databasis kry die antwoord en
vordering met die proses en om
plaas die lidmaatskap oor na Gemeente A.
gemeentes van hulp te wees met die
2. Gemeentes wat oor die nodige tegnologie
vereistes van ’n gemeentelike databasis.
beskik, maar nie met Winkerk werk nie, ontvang
gratis
’n
“meester-kommunikasieprogram”
4.5 Probleme met die Argiefgebou
waarmee inligting/oorplasings aangevra/nuwe
4.5.1 Die vloer (Vlak 1) van die nuwe
data [dope, belydenis-afleggings, sterfgevalle
argiefgebou se Kluis 1 is so skeef dat sommige
ens] aangestuur word.
rakke nie meer kan skuif sonder om brute krag
3. Gemeentes wat nié oor die nodige tegnologie
te gebruik nie. Dit was veronderstel om glad op
beskik nie en slegs met handregisters werk, sou
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wiele te kan rol. Ander rakke moet met meubels
gekeer word om nie vanself afdraand te skuif
nie. Dit is ’n baie ernstige probleem met groot
implikasies vir ABID se dienslewering. Die ergste
scenario is dat die groot kluis vir ‘n paar maande
ontruim sal moet word met die oog op die lê van
’n nuwe vloer – met alles wat dit impliseer vir
ABID se dienslewering. Dit kan met baie groot
kostes gepaard gaan.
4.5.2 Daar is ook steeds probleme met die
beveiliging van Kluis 1. Die vertrek waar die
lugreëling en brand- bestrydingstoerusting staan,
het geen sekuriteit nie en word steeds as ‘n
bouers-pakkamer gebruik. Dit is maklik om via
hierdie vertrek toegang tot die kluis te kry. Die
lugreëling in Kluis 1 (wat ook die vogtigheid in
die kluis moet beheer) gee gereeld in. Hierdie
faktore hou ’n ernstige bedreiging vir die ABID
se effektiewe funksionering in.
4.5.3 In Kluis 2 word ’n vogprobleem ondervind
wat muf op die argivalia laat groei. Die
klammigheid slaan van buite deur die mure as
gevolg van verstopte geute en water wat teen
die binnekant van die spoumuur afloop.
4.5.4 Die Algemene Sinode het die eienaar van
die gebou kennis gegee om voor of op 30 Junie
2008 die ondersoek na 'n werkbare en finale
oplossing af te handel en die Algemene
Sekretaris dienooreenkomstig in te lig.
AANBEVELING
Die sinode neem met kommer kennis van die
onopgeloste probleme in die argiefgebou en
versoek die algemene sinode om 'n werkbare
oplossing ten opsigte van die gebreke - veral
ten opsigte van die kluise se vloere,
beveiliging en klimaatbeheer - in die
Argiefgebou met die eienaar (NG Kerk in SA)
te beding.
4.6 Reglementwysigings
4.6.1 Opdrag [Algemene Sinode 2004,
Besluiteregister
F.2.4.3
Argief
en
Inligtingsdienste]
“Die Taakspan Argief lê hersiene “Riglyne:
Argief- en Museumbeleid” aan die Taakspan
Regte voor, waarna dit na die Algemene
Diensgroep Leiers verwys word vir afhandeling."
4.6.2 Uitvoering:- Die Algemene Taakspan
Regte het vir dr Hannes Theron aangewys om
saam met ATABID die Reglement te hersien en
die hersiene Reglement is deur die Algemene
Sinode op 8 Junie 2007 goedgekeur.
AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis dat die algemene
sinode 2007 die vier reglemente vir die
Argief en Bestuursinligtingsdienste van
die NG Kerk (“Reglement vir die Algemene
Sinodale
Taakspan
vir
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste
(ATABID)”;
“Reglement vir die hantering van Argief-

en Museummateriaal”; “Reglement vir die
Direkteur-Argivaris van die NG Kerk” en
“Reglement vir die hantering van
registers”) goedgekeur het. (Bylae 18.1)
2. Die bestaande Argiefreglemente word in
hul geheel met hierdie nuwe vierledige
reglement (Reglemente vir Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG
Kerk) vervang.
3. Hierdie Reglement word in die Kerkorde
van 2008 opgeneem, alhoewel dit reeds in
die Algemene Sinode se Kerkorde (met
Reglemente) van 2007 opgeneem is.
4. Die sinode versoek die SRK om alle
bestaande
verwysings
na
vorige
Argiefreglemente in die sinode se
Kerkorde te wysig na die spesifieke
nommer van die vier reglemente.
5.
PERSONEEL
5.1 ABID se agt personeellede is sedert
01.06.2006 vir diens by die Algemene Sinode
oorgeplaas.
5.2 ABID is bevoorreg om kundige personeel
met baie jare se ervaring te hê: DirekteurArgivaris: Dr Johan Froneman (sedert 1994);
Assistent-direkteur: Mev Dienkie Froneman
(sedert 1995); Hoof-Argivaris: Mev Marlene
Schoeman (Termynpos vanaf 01.11.2006 tot
06.04.2013); Senior Argivaris: Mev Alta Vrey
(sedert 2004); Argivaris: Susan Marais (sedert
1983); Twee Argiefbeamptes: Angeline Brooks
(sedert 1998) en Marsha Conning (Sedert 2004)
en die Algemene Dienswerker: Julia Daniels
(sedert 2006).
5.3 ABID is groot dank verskuldig aan al die
personeel veral vir die reuse werk rondom die
oprig van die nuwe argiefgebou, die trek na die
nuwe gebou op die terrein van die Kweekskool
te Stellenbosch, die integrasie van die twee
Kerkargiewe, die ontwikkeling en bestuur van die
reuse databasis en die voortgesette goeie diens
aan so ‘n groot deel van die NG Kerk.
AFKORTINGS
ASM
Algemene Sinode Moderamen
ABID
Argief en Bestuursinligtingsdiens. Dit
verwys na die Argief. ABID word dus
in die plek van “Argief” gebruik,
aangesien ABID veel meer as ’n
bewaarplek is.
ATABID Algemene
Taakspan
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste.
DISA
Digital Imaging South Africa
GISA
Genealogiese Instituut van Suid-Afrika
GSU
Genealogical Society of Utha, Salt
Lake City
SKA
Sinodale Kommissie vir die Argief
SKABID Sinodale Kommissie vir Argief en
Bestuursinligtingsdienste
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BYLAE 18.1
REGLEMENTE VIR ARGIEF EN BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE VAN
DIE NG KERK
X.1 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE
SINODALE TAAKSPAN VIR ARGIEF
EN BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE
(ATABID)
1. NAAM
1.1 Algemene Taakspan vir Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die Algemene
Sinode (ATABID).
2. SAMESTELLING
2.1 Die Taakspan word soos volg saamgestel
(13 lede)
2.1.1 Sinodale Kommissie vir die Argief van die
NG
Kerk
in
Suid-Afrika
(SKA):
4
verteenwoordigers
met
sekundi
[1
per
deelnemende sinode] – begroot deur Algemene
Sinode.
2.1.2 Gesamentlike Kommissie vir Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk van
Transvaal (GKABID): 4 verteenwoordigers met
sekundi [1 per deelnemende sinode] – begroot
deur Algemene Sinode.
2.1.3
OVS,
Natal
en
Namibië:
een
verteenwoordiger elk met sekundi – begroot deur
Algemene Sinode.
2.1.4 Direkteur-Argivaris van die Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk –
begroot deur die Algemene Sinode.
2.1.5 Een Kerkgeskiedenisdosent – begroot deur
die Algemene Sinode.
2.1.6 Die Taakspan het die reg tot koöptering
van ’n addisionele lid indien nodig – begroot deur
Algemene Sinode
2.2 Die Dagbestuur van die Taakspan word
soos volg saamgestel (3 lede) – begroot deur
die Algemene Sinode
2.2.1 Voorsitter van Taakspan-ABID;
2.2.2 Ondervoorsitter van Taakspan-ABID; en
2.2.3 die Direkteur-Argivaris as skriba.
2.3 Vergaderings
2.3.1 Een gesamentlike Taakspan-vergadering
word jaarliks so ver moontlik in Maart van elke
jaar gehou.
2.3.2 Die jaarlikse SKA- en GKABIDvergaderings vind nie meer afsonderlik plaas nie,
maar val saam met die Taakspan se
vergadering, met eie byeenkomste soos self
gereël wanneer nodig.
2.3.3 Een Dagbestuursvergadering word jaarliks
so ver moontlik in November gehou met die oog
op die jaarlikse begroting. Indien noodsaaklik

word ’n tweede Dagbestuursvergadering en/of
telefoonvergaderings gehou.
3. KONSTITUERING
3.1 Die Taakspan konstitueer ná ’n gewone
vergadering van die Algemene Sinode en kies ’n
voorsitter en ondervoorsitter uit die lede. Die
Direkteur-Argivaris
van
die
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste is ampshalwe skriba
van die Taakspan.
3.2 By die konstituering word ’n dagbestuur
saamgestel (Sien 2.2 hierbo).
3.3 Die Taakspan betrek kundiges op ’n ad hocof permanente basis in sy werksaamhede en
benoem subkommissies volgens behoefte.
4. VERGADERINGS
4.1 Taakspan
4.1.1 Een vergadering word jaarliks gehou
(verkieslik in Maart). Bykomende vergaderings
kan elektronies of telefonies gehou word.
4.2 Dagbestuur
4.2.1 Een vergadering word jaarliks (verkieslik in
November) gehou met die oog op die jaarlikse
begroting. Indien noodsaaklik, word ’n tweede
dagbestuursvergadering gehou. Bykomende
vergaderings kan elektronies of telefonies gehou
word.
5. OPDRAG
5.1 Die Taakspan adviseer die Algemene Sinode
5.1.1 in verband met die bestuur van die Argief
en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in
Stellenbosch;
5.1.2 in verband met die argiefreglemente en
handleidings – ook vir gebruik deur sinodes;
5.1.3 in verband met relevante wetgewing van
toepassing op die bewaring van en toegang tot
argief- en museummateriaal;
5.1.4 in verband met rekordbeheer en
5.1.5 met betrekking tot die publisering van
belangrike
historiese
bronne
en
ander
kerkhistoriese publikasies.
5.2 Die Taakspan adviseer die sinodes oor die
voorsiening van doelmatige fasiliteite vir ’n
argiefbewaarplek en verwante dienste; asook
oor die versameling, versorging, bewaring en
gebruik van argief- en museummateriaal.
5.3 Die Taakspan bestuur die Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in
Stellenbosch en tref die nodige reëlings
5.3.1 om argief- en museummateriaal van
kerkrade, ringe, sinodes, kerklike kommissies en
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inrigtings vir bewaring in die argiefbewaarplek te
versamel, te bewaar, te ontsluit en
5.3.2
om
belangrike
teologiese
(veral
kerkhistoriese) geskrifte/publikasies vir die
argiefbewaarplek te verkry, indien nodig by wyse
van afskrifte/afdrukke/kopieë daarvan.
5.4 Die Taakspan beslis finaal oor die moontlike
vernietiging van wegdoenbare stukke.
5.5 Die Taakspan oorweeg en publiseer
belangrike kerkhistoriese en ander materiaal.
5.6 Die Taakspan sien toe dat inligting vir in
memoriam verslae volgens die prosedure in die
Argief- en Museumbeleid tussen sinodes
uitgeruil word.
5.7 Die Taakspan bestuur die personeel van die
Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG
Kerk:
5.7.1 bepaal behoeftes ten opsigte van
personeel met posbeskrywings en –evaluering,
personeelregulasies, verlofreëlings, salarisskale,
aanpassings en keuring;
5.7.2 stel personeel aan in bestaande poste en
sien toe dat die nodige dienskontrakte op datum
is en
5.7.3 bepaal die werksaamhede van die
Direkteur van Argief en Bestuursinligtingsdienste
[sien Reglement XX] en ander personeel en hou
toesig oor hulle funksionering.
5.8 Die Taakspan lê jaarliks ’n begroting vir sy
werksaamhede voor aan
5.8.1 die Sinodale Kommissie vir Fondse van die
NG Kerk in Suid-Afrika (SKA);
5.8.2 die Gesamentlike Kommissie vir Fondse
van die NG Kerk van Transvaal (GKABID) en
5.8.3 die Taakspan Fondse van die Algemene
Sinode van die NG Kerk (ATF).
5.9 Die Taakspan lê minstens een keer in twee
jaar ’n verslag aangaande sy werksaamhede
aan die sinodes voor.

van God Drie-enig in en deur Sy kerk in ’n
bepaalde gebied.
1.4 As dienaar van die kerk, het die argief die
taak om hierdie getuienisse deur die dienste van
versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en
publikasie te verwerk.
1.5 Die argiefbewaarplek en museum is ’n
gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die
kerk en sy verskillende kennisvelde, met
besondere klem op die teologie en meer bepaald
die ekklesiologie.
1.6 Dit dien vanweë sy ryke inligting, ook ander
wetenskappe, beantwoord as akademiese
instansie akademiese navrae en gee aan
navorsers voorligting in die metodiek van
navorsing en geskiedskrywing.

2. TERMINOLOGIE EN VERANTWOORDELIKHEDE
2.1 Argief- en museummateriaal beteken die
dokumente of alle ander materiaal wat inligting
oor gemeentes, ringe, sinodes en hulle
kommissies, sowel as moontlike kerklike
inrigtings binne hulle grense, bevat. Dit behels
alle inligting deur alle middele oor die kerklike
lewe in sy nouste en breedste verband binne ’n
bepaalde gebied.
2.2 Vir doelmatige argief- en museumdienste het
kerkrade, ringe, sinodes en ander argief- en
museumlewerende instansies die volgende
verantwoordelikhede ten opsigte van kopieë vir
bewaring:
2.2.1 die voorsiening van verstaanbare,
noukeurige en taalkundig goed versorgde en
gedokumenteerde inligting, sowel as die
gevraagde museummateriaal;
2.2.2 duidelike rekenaaruitdrukke met hoë
letterkwaliteit (verkieslik laserdrukwerk) of goeie
tikwerk met ’n helder swart tiklint waar
tikmasjiene nog gebruik word;
2.2.3 netjiese en leesbare skrif in ’n ink wat nie
X.2
REGLEMENT
VIR
DIE
maklik verbleik of uitgewis kan word nie;
HANTERING
VAN
ARGIEFEN
2.2.4 korrigeerlak (Tipp-Ex) mag onder geen
MUSEUMMATERIAAL
omstandighede gebruik word nie;
2.2.5 die gebruik van duursame argiefpapier van
1. BEGINSELS
A4-formaat van 100 gram per vierkante meter
1.1 In ooreenstemming met die karakter van die
(dun en/of aaneenlopende rekenaarpapier mag
kerk, het sy argief- en museumarbeid primêr ’n
onder geen omstandighede gebruik word nie);
Skriftuurlik-teologiese grondslag. Eerstens is dit
2.2.6 tik- of skryfwerk of druk- of kopieerwerk
dus op teologies-wetenskaplike en daarna op
verkieslik op albei kante van die papier met ’n
sekulêr-wetenskaplike diens ingestel.
oop ruimte van minstens 2,5 cm aan die
1.2 Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk
binnekant van die teks met die oog op inbinding
uit en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n
en 1,5 cm aan die oop kant;
logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse
2.2.7 die volledige datering, ondertekening en/of
voort te sit. Die kerk se argief huisves gevolglik
parafering en stempel van alle dokumente soos
ook die skriftelike en ander getuienisse wat die
wanneer
en
waar
wetenskaplike
en
kerk teen ongeregverdigde aansprake en duur
gemeenregtelike argiefbeginsels dit vereis;
eise beskerm.
2.2.8 die inagneming van die noodsaaklikheid
1.3 Die versameling, bewaring en gebruik van
van ruimtebesparing in die argief deur die
argief- en museummateriaal beteken die
stelselmatige vernietiging van wegdoenbare
hantering van getuienisse oor die handelinge
materiaal soos deur die Algemene Sinode in sy
beleid vir rekordbeheer beskryf en
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2.2.9
die
inlewering
van
argiefen
museummateriaal by die betrokke sinodale
bewaarplek onder die dekking van ’n behoorlike
inventaris.

bewysstukke, deur die kerkraad en die argivaris
goedgekeur is;
3.2.6 alle ander belangrike argivalia soos
konsistorieboeke, afkondigingboeke, duplikate
van uitgaande briewe en die oorspronklike
inkomende briewe, behoorlik versorg word;
3.2.7 gemeentelike verslae volgens die kerklike
bepalings opgestel en op die bestemde tyd aan
die ring besorg word.
3.2.8
jaarliks
sorgvuldig
gekontroleerde,
gekorrigeerde, geparafeerde en ondertekende
afskrifte van die lidmateregisters vir doop- en
belydende lidmate op voorgeskrewe wyse
aangebring en na die sinodale argiefbewaarplek
gestuur word;
3.2.9 alle stukke wat deur die sinodale
argiefbewaarplek
vir
verbetering/aanvulling/vervanging na gemeentes
terugverwys is, binne vier weke na die
vergadering in die verlangde toestand aan die
sinodale argiefbewaarplek besorg word;
3.2.10 alle argief- en museummateriaal waartoe
ooreengekom is, vir veilige bewaring, versorging
en oordeelkundige gebruik deur navorsers aan
die sinodale argiefbewaarplek toevertrou word
volgens besluit van die sinode;
3.2.11 skriftelike en mondelinge oorkondes wat
’n bydrae kan lewer tot die getuienis van die
handelinge van God in Sy kerk, bewaar en aan
die sinodale argiefbewaarplek besorg word;
3.2.12 museummateriaal versamel en versorg
word en
3.2.13 die nodige besonderhede oor die
gemeente jaarliks aan die Sinodale Kerkkantoor
deurgegee word vir versending aan die
hoofredakteur van die Jaarboek van die Ned
Geref Kerke.

3. DIE KERKRAAD
3.1 Elke kerkraad benoem ’n argiefkommissie
waarvan die saakgelastigde of administratiewe
beampte lid is.
3.2 Hierdie kommissie sien toe dat:
3.2.1 die gemeente oor ’n doeltreffende en
wetenskaplike argiefstelsel beskik, waarby
ingesluit is ’n doeltreffende lêersisteem, asook
die nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande
kluis of -vertrek;
3.2.2 die kerkraad aan al die kerklike, juridiese,
argivaliese en museumkundige vereistes vir die
betrokke materiaal en dienste voldoen:
3.2.2.1 deur ’n inventaris wat voldoen aan die
vereistes van die Wet op die Bevordering van
Toegang tot Inligting [Wet 2 van 2000] op te stel
en jaarliks by te hou vir deursending aan die
Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG
Kerk in Stellenbosch;
3.2.2.2 deur te voldoen aan die vereistes gestel
in die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en
aangevul in Goewermentskennisgewing Nr 1313
van 25.10.2002]
3.2.2.2.1 wat alle strukture – of gedeelte daarvan
– wat ouer is as 60 jaar, beheer en
3.2.2.2.2 wat bepaal dat geen “erfenis objek”
[boeke, manuskripte, dokumente, argivalia,
kaarte, afdrukke, foto’s, films, klankmateriaal en
enige materiaal wat uniek is en wat die
mondelinge geskiedenis van Suid-Afrika aanvul]
sonder toestemming of ’n permit vervreem,
vernietig,
beskadig,
bekrap,
verander,
gerestoureer of herstel mag word nie;
4. DIE RING
3.2.2.3 deur in samewerking met die Direkteur4.1 Die ring benoem ’n argiefkommissie.
Argivaris aan die kerkraad leiding te gee met
4.1.1 Die argiefkommissie sien toe dat die ring
betrekking tot die ordening, instandhouding,
oor
’n
doeltreffende
en
wetenskaplike
bewaring en uitbouing van die gemeente-argief,
argiefstelsel beskik waarby ingesluit is afskrifte
die vernietiging van wegdoenbare stukke, die
van die ring se behoorlik ondertekende notules,
inlewering van gemeentelike argivalia by die
stukke in verband met die ring se
sinodale argiefbewaarplek en alle ander
administrasiefonds, ringskommissienotules en ’n
verpligtinge ten einde te voldoen aan die
doelmatige lêersisteem, asook die nodige
vereistes gestel in die Kerk se beleid ten opsigte
geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of –
van rekordbeheer soos van tyd tot tyd aangepas
vertrek.
en by die Argief en Bestuursinligtingsdienste van
4.1.2 Die argiefkommissie sien toe dat die ring
die NG Kerk in Stellenbosch beskikbaar is;
aan al die kerklike, juridiese en argivaliese
3.2.3 die getekende en geparafeerde handelinge
vereistes vir dokumentêre materiaal en dienste
van die kerkraad, sy kommissies, diensaksies en
voldoen (sien 3.2 hierbo).
ander gemeentelike vergaderings
in ’n
4.1.3 Die argiefkommissie sien toe dat die
behoorlike, goed versorgde en argivalies
ringskriba behoorlik ingelig is oor sy/haar
aanvaarbare
notuleboek
of
notulelêer
verpligtinge soos beliggaam in die Argief- en
aangeteken en die betrokke bylaes daarby
Museumreglement, naamlik:
gevoeg word;
4.1.3.1 Agenda
3.2.4 lidmateregisters vir doop- en belydende
4.1.3.1.1 alle verslae word voorsien van
lidmate op datum gehou en versorg word;
duidelike en volledige opskrifte met vermelding
3.2.5 regstellings, wysigings of versuimde
van die naam van die betrokke sinodale gebied,
inskrywings in die registers korrek aangebring
ring, gemeente, kommissie, diensaksie en
word nadat die aansoeke, met die nodige
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noukeurige kontrole deur die ringskommissie,
dergelike meer en datum van vergadering en/of
aan die betrokke argiefbewaarplek gestuur word.
verslag;
4.1.6 Die argiefkommissie verleen hulp aan
4.1.3.1.2 oorspronklike verslae word behoorlik
gemeentes. In samewerking met die Direkteuronderteken en in volgorde gebind;
Argivaris word kerkrade begelei met die
4.1.3.1.3 volledige verduidelikings word verstrek
ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing
waar verslae en ander dokumente nie volledig
van die gemeente-argief; die vernietiging van
onderteken kon word nie;
wegdoenbare stukke; die inlewering van
4.1.3.1.4 alle oorspronklike verslae en bylaes by
gemeentelike argivalia
by die sinodale
die ringskriba ingelewer, word vir bewaring na
argiefbewaarplek; en alle ander verpligtinge ten
die argiefbewaarplek gestuur;
einde te voldoen aan die vereistes gestel in die
4.1.3.2 Ringsnotules
Kerk se beleid ten opsigte van rekordbeheer
4.1.3.2.1
word
korrek
en
deurlopend
(Sien 6.2.7 hier onder).
genumereer;
4.1.7 Die argiefkommissie sien toe dat die
4.1.3.2.2 elke bladsy van notules word
nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan
geparafeer, die laaste bladsy behoorlik
die Sinodale Kerkkantoor deurgegee word vir
onderteken deur die voorsitter en skriba en in
versending aan die hoofredakteur van die
volgorde gebind;
Jaarboek van die Ned Geref Kerke.
4.1.3.2.3 alle notules word voorsien van
4.1.8 Die argiefkommissie sien toe dat ’n
duidelike en volledige opskrifte met vermelding
besluiteregister tydens die ringsvergadering
van die naam van die betrokke sinodale gebied,
opgestel word en dat ’n indeks van ringsbesluite,
ring en datum van vergadering.
waar moontlik, bygehou word.
4.1.4 Die argiefkommissie sien toe dat die ring
die volgende argief- en museummateriaal van
5. DIE SINODE
die gasheergemeente by ringsittings nagaan:
5.1 Die Algemene Sinode benoem ’n Algemene
4.1.4.1 notules (kerkraad, kerkraadkommissies
Taakspan vir Argief en Bestuursinligtingsdienste
en gemeentelike aksies);
(ATABID) in ooreenstemming met die Reglement
4.1.4.2 verslae van kerkraadskommissies;
vir die Algemene Sinodale Taakspan vir Argief4.1.4.3 dooplidmate- en lidmateregisters;
en Bestuursinligtingsdienste (Reglement X.1:
4.1.4.4 attestate en lidmaatbewyse;
2.1) om die NG Kerk in ooreenstemming met die
4.1.4.5 teenblaaie of rekenaarinskrywings van
Reglement
vir
Argief
en
attestate/lidmaatbewyse en doopseels uitgereik;
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk tot
4.1.4.6 doopaansoekvorms;
diens te wees.
4.1.4.7 huweliksregisters;
5.2 Elke sinode wys sy eie kommissie/taakspan
4.1.4.8 konsistorieboeke en kerkraadsregisters;
vir die argief aan om, in ooreenstemming met die
4.1.4.9 aankondigingsboeke of -blaaie;
Reglement
vir
Argief
en
4.1.4.10 personeellêers: dienskontrakte en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk,
verlofregisters;
5.2.1 die nodige advies aan die sinode vir die
4.1.4.11
korrespondensie,
liassering
en
voorsiening van ’n doelmatige sinodale argief en
liasseerstelsel;
moontlike
museumdiens
en
toereikende
4.1.4.12 foto’s, foto-albums en plakboeke;
personeel te gee;
4.1.4.13 museumuitstallings.
5.2.2 die nodige leiding aan die sinode in sake
4.1.5 Die argiefkommissie sien toe dat die ring
die versameling, versorging, bewaring en
argivalia by die argiefbewaarplek inlewer.
gebruik van argief- en museummateriaal en
4.1.5.1 Inlewer van ringstukke: die volgorde van
implementering en benutting van die rekenaar in
die inventaris word gebruik.
die verband, te gee;
4.1.5.2 Binne twee maande na elke ringsitting
5.2.3 reëlings te tref vir die versameling van
word die oorspronklike handelinge van die
argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe,
vergadering, asook alle bylaes en alle verslae en
sinodes, kerklike kommissies en -inrigtings met
gemeentelike stukke wat voor die ring gedien
die oog op die bewaring daarvan in die sinodale
het, onder dekking van die voorgeskrewe
argief;
inventarisvorm aan die betrokke sinodale
5.2.4 belangrike teologiese (veral kerkhistoriese)
argiefbewaarplek gestuur.
geskrifte of publikasies vir die sinodale argief,
4.1.5.3 Die notule en korrespondensie van alle
ook by wyse van afskrifte, afdrukke of kopieë
ringskommissies, wat nie meer vir onmiddellike
daarvan, te verkry;
naslaan benodig word nie, moet aan die sinodale
5.2.5 toesig te hou oor die werk van die argivaris
argiefbewaarplek gestuur word.
(as
uitvoerende
beampte)
en
die
4.1.5.4
Alle
argiefmateriaal,
insluitend
argiefpersoneel;
korrespondensie, moet van tyd tot tyd aan die
5.2.6 ’n verslag oor die werk in die sinodale
sinodale argiefbewaarplek gestuur word.
argief, saam met ’n begroting van inkomstes en
4.1.5.5
Alle
stukke
wat
vir
uitgawes, aan elke vergadering van die sinode
verbetering/aanvulling/vervanging terugverwys
op te stel;
is, moet so gou moontlik na ontvangs en
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5.2.7 finaal te beslis oor die moontlike
vernietiging van efemere stukke;
5.2.8 belangrike kerkhistoriese en ander
materiaal te oorweeg en te publiseer en
5.2.9 ’n in memoriam-verslag op te stel indien
die sinode dit verlang.
6. INLEWERING VAN ARGIVALE BRONNE
6.1
Moderature,
sinodale
kommissies,
ringskommissies, kerkrade en ander kerklike
instansies
6.1.1 Moderatuurslede, skribas van alle sinodale
kommissies,
sinodale
amptenare
wat
verantwoordelikheid beklee by diensaksies,
verenigings, inrigtings, institute, byeenkomste,
maatskappye, trusts, pensioenfondse, skemas,
kerkkantore, rade, ensovoorts – en alle ander
kerklike ampsdraers – moet van tyd tot tyd
ingevolge
beskikkingsmagtiging,
en
met
eerbiediging van alle argiefvereistes soos in
hierdie reglement gestel, alle argivalia en
gevraagde museummateriaal by die Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk te
Stellenbosch
[of
die
betrokke
sinodale
kerkargief] inlewer of daarmee handel soos
skriftelik
met
die
Direkteur-Argivaris
ooreengekom.
Dit
behels
behoorlik
ondertekende, geparafeerde, gedateerde en
genumereerde agendas, notules en bylaes,
stelselmatig en argivalies korrek geliasseerde
korrespondensie, aktes, registers, finansiële
stukke, alle stukke wat betrekking het op die
interne funksionering en kronologie van
werksaamhede,
statistiek
en
gegewens,
manuskripte, aantekeninge, ensovoorts.
6.1.2 Die skriba van ’n sinode en die aktuarius
het die verantwoordelikheid om so gou moontlik
na elke sinodale vergadering die gepubliseerde
(of gefotokopieerde) agenda, notule en kerkorde
aan die betrokke sinodale kerkargiefbewaarplek
binne die NG Kerkverband vir bewaring en
navorsing
te
besorg.
Waar
sinodale
kerkargiefbewaarplekke ontbrekende stukke
aanvra, moet die skriba/aktuarius in die
aanvraag voorsien.
6.2 Rekordbeheer
6.2.1 Gemeentes beskik oor hulle eie argivalia
en lewer dit by die betrokke argief in vir
bewaring, volgens die riglyne in die Agenda van
die Algemene Sinode 1998, p 142vv.
6.2.2 Kommissies van die kerk in breër verband
lewer gereeld hulle argivalia (alle stukke ouer as
tien jaar) by die betrokke argief in vir bewaring.
6.2.3 Waar ’n gemeente met ’n ander gemeente
verenig, word alle gemeentestukke van die
gemeente wat sluit, behalwe dokumente van die
laaste 5 jaar en die gemeenteregisters, by die
argief ingehandig vir bewaring voor datum van
eenwording.

6.2.4 Gemeentes wat ophou bestaan, lewer voor
datum van ontbinding alle argivalia by die
betrokke argief in.
6.2.5 Argiefskeppende instansies en amptenare
moet by die inlewering van argivalia, die argief
adviseer met betrekking tot stukke wat gesluit
behoort te word. Sulke stukke is vir navorsers
gesluit en word alleen beskikbaar gestel met
goedkeuring van die argiefskeppende instansie
of indien die argief deur ’n hof daartoe gelas
word.
6.2.6
Argiefskeppende
instansies
moet
behulpsaam wees met die versameling en
bewaring van ongepubliseerde verhandelinge
(teologiese/historiese
navorsing),
gemeenteblaaie, fotomateriaal en akoestiese
materiaal.
6.2.7 Vir doeltreffende rekordbeheer word die
Riglyne vir die Bewaring van Kerklike
Dokumente (Agenda van die Algemene Sinode
1998, p 142vv) aanvaar as beleid wat van tyd tot
tyd aangepas word in ooreenstemming met
wetgewing. Inligting hieroor is by die Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk te
Stellenbosch beskikbaar.

X.3
REGLEMENT
VIR
DIE
DIREKTEUR-ARGIVARIS VAN DIE NG
KERK
1.
Die
Taakspan
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste benoem ’n direkteurargivaris (verkieslik ’n persoon wat onderleg is in
die ekklesiologie en rekenaargeletterd is) wat as
predikant in die Algemene Sinode se diens die
koördinerende en uitvoerende amptenaar in die
NG Kerk se Argief en Bestuursinligtingsdiens
moet wees.
1.1 Die Direkteur-Argivaris bestuur die Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk aan
die hand van die bestaande en goedgekeurde
reglemente met verslag aan die Taakspan
(ATABID).
1.2 Die Direkteur-Argivaris bou alle dienste op sy
terrein op ’n deeglike en wetenskaplike wyse uit.
1.3 Die Direkteur-Argivaris vervul alle take in
verband met versameling, bewaring, ontsluiting,
navorsing
en
publikasies,
met
die
verantwoordelikheid of reg om:
1.3.1 kerkrade, ringe, sinodes en kerklike
kommissies argief- en museumbewus te maak
en op die inlewering van die betrokke materiaal
by die betrokke sinodale argiefbewaarplek aan te
dring en
1.3.2 aan te dring op die vervanging en/of
verbetering van argiefmateriaal wat nie aan die
voorskrifte van die Argief- en Museumreglement
en/of
aan
die
algemeen
aanvaarde
argiefvereistes voldoen nie.
1.4 Die Direkteur-Argivaris
bestuur die
versamelings van argivalia deur onder andere
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1.4.1 wetgewing wat bewaring van argivalia
bepaal te bestudeer en toe te pas;
1.4.2 alle aanwinste sover moontlik skriftelik te
erken;
1.4.3 sover moontlik alle beskadigde stukke
vakkundig te laat herstel;
1.4.4 mettertyd alle stukke volgens ’n
aanvaarbare beginsel in te bind of te verpak;
1.4.5 toe te sien dat alle bande, bundels, lêers,
ander
argiefstukke
en
museummateriaal
stelselmatig genumereer, gerekenariseer en in
die databasis opgeneem word en
1.4.6 toe te sien dat die nodige vindmiddels vir
alle argiefstukke en museummateriaal opgestel
word.
1.5 Die Direkteur-Argivaris bestuur toegang tot
inligting uit die versamelings
1.5.1 met erkenning aan bestaande wetgewing
wat toegang tot argivalia/inligting bepaal;
1.5.2
met
erkenning
van
bestaande
ooreenkomste met ander instansies en
1.5.3 met die toepassing van goedgekeurde
navorsingsgelde/tariewe.
1.6 Die Direkteur-Argivaris stel volgens die
beleid van die Algemene Taakspan Argief en
Bestuursinligtingsdienste die argiefstukke vir
navorsing en/of kopiëring beskikbaar en oefen
doeltreffende kontrole uit deur onder andere
1.6.1 waar moontlik, kopieë (elektronies en
andersins) uit argiefstukke teen goedgekeurde
tariewe te voorsien;
1.6.2 leiding te gee met betrekking tot die
metodiek van navorsing en kerkgeskiedskrywing;
1.6.3 die noodsaaklikheid van die versigtige
hantering van argiefstukke by navorsers tuis te
bring;
1.6.4 met diskresie toe te sien dat argief- en
museummateriaal nie uit die argiefbewaarplek
gaan nie en
1.6.5 binne redelike tyd gevolg te gee aan
versoeke in verband met kerkhistoriese
publikasies as diens aan die teologiese
wetenskap en middel tot getuienis oor God se
dade.
2. Die Direkteur-Argivaris word as predikant by
die Algemene Sinode se pensioen- en mediese
fonds ingeskakel.
3. Die Direkteur-Argivaris doen verslag oor die
werksaamhede
van
die
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk aan:
3.1 elke gewone vergadering van die Taakspan
(ATABID);
3.2 elke gewone vergadering van die Sinodale
Kommissie vir die Argief van die NG Kerk in
Suid-Afrika (SKA) en
3.3 elke gewone vergadering van die
Gesamentlike Kommissie vir
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk van
Transvaal (GKABID).

4. Die Direkteur-Argivaris woon met adviserende
stem die vergaderings by van die Algemene
Sinode en die sinodes wie se argivalia deur die
Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG
Kerk (ABID) bestuur word.
5. Die Direkteur-Argivaris bly student op sy/haar
arbeidsterrein en behartig of reël en beheer die
nodige indiensopleiding van die personeel van
die Argief en Bestuursinligtingsdienste.
6. Die Direkteur-Argivaris pas rekordbeheer
(ingeslote
beskikkingsmagtiging)
oor
alle
argivalia binne sy/haar bedieningsgebied toe.
Die
Taakspan
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste bepaal die algemene
beleid ten opsigte van beskikkingsmagtiging.
7. Die Direkteur-Argivaris verleen volgens die
bestaande beleid hulp aan predikante,
gemeentelike amptenare en kommissies – buite
of binne ringsverband – met betrekking tot die
kerklike argief- en museumwetenskap, kerklike
administrasie en dokumentbestuur
7.1 deur sporadiese besoeke aan gemeentes en
ringe;
7.2 deur kursusse vir gemeentelike amptenare
aan die hand van die goedgekeurde Handleiding
vir Saakgelastigdes en
7.3 deur besoeke van werkgroepe aan die Argief
te Stellenbosch.

x.4 REGLEMENT VIR DIE HANTERING
VAN REGISTERS
1. ALGEMEEN
1.1 Noodsaak van ’n lidmateregister
1.1.1 Elke gemeente moet ‘n lidmateregister vir
Doop- en Belydende lidmate hê – óf ‘n
handgeskrewe (of getikte) register óf ‘n
gerekenariseerde register óf albei.
1.2 Kontrolering
1.2.1 Kontroleer gegewens deeglik voor elke
inskrywing in ’n register om te verseker dat
name, vanne, gemeentename en datums korrek
is. Die voorletters en vanne van leraars; die
name en vanne van alle ander persone; die
name van gemeentes; en alle datums moet
volledig en korrek verstrek word.
1.2.2 Ten einde die juiste geboortedatum en die
spelling van name vir inskrywing in die register te
verseker, moet die ouer(s) by die aanmelding vir
die doop die dokument toon wat by die
registrasie van die kind se geboorte uitgereik is.
Ongeregistreerde dooplidmate moet vóór
belydenisaflegging ’n doopseel inlewer.
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1.3 Afkortings
1.3.1 Die name en vanne van persone en die
name van gemeentes moet volledig en korrek
verstrek word. Afkortings soos BFN vir
Bloemfontein en PE vir Port Elizabeth, en
populêr-gebruikte maar nie-amptelike name soos
“Groote Kerk” vir Kaapstad en “Bosmanstraatkerk” vir Pretoria is ontoelaatbaar. Die korrekte
name verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke.
(Vergelyk
Standaard
Afkortings.
Sien
Handelinge van die Algemene Sinode 1998, p
443.)
1.4 Skryfwyse van datums
1.4.1 Datums word volgens die agtsyferstelsel, in
die orde van dag, maand, jaar geskryf en met
punte verdeel. [Voorbeeld: 3 April 1992 word as
03.04.1992 geskryf]
1.5 Geen herhalingstekens
1.5.1 Geen herhalingstekens of woorde soos
“do” of “ditto” is toelaatbaar nie.
1.6 Alfabetiese inskrywings
1.6.1 Inskrywings geskied in alfabetiese orde.
Vanne soos Van der Merwe en Van Rensburg
kom onder die letter V. ’n Van soos Janse(n) van
Rensburg, waar die Janse(n) ’n deel van die van
uitmaak en die betrokke persoon dit self so
gebruik, kom onder J.
1.7 Ooplaat van reëls
1.7.1 Ter wille van ruimtebesparing word daar
normaalweg geen reël tussen twee inskrywings
in die lidmateregisters vir doop- en belydende
lidmate oopgelaat nie. Om dieselfde rede begin
die inskrywings van elke volgende nuwe jaar of
termyn nie telkens op ’n nuwe bladsy nie. Waar
dit nodig geag word om ’n nuwe jaar of termyn
aan te dui, kan ’n reël oopgelaat word, met
toevoeging van die jaartal.

Waar by ’n registerinskrywing addisionele
inligting van nut kan wees, mag dit – met
eerbiediging van die gestelde riglyn – in die
opmerkingskolom aangeteken word, selfs al
maak die Reglement nie spesifiek daarvoor
voorsiening nie.
1.8.2.2 In die geval waar iemand na belydenis
gedoop, deur doopouers aangeneem, óf na
ouderdom van 7 jaar gedoop word, word dit in
die opmerkingskolom aangeteken met verwysing
na die datum van die kerkraadsbesluit.
[Voorbeelde: “Na oud 7 gedoop. KR 10.02.2006”
of “Gedoop na belydenis. KR 10.02.2006”]
1.8.2.3 Waar die kerkraad tevrede is dat ’n
lidmaatbewys onopspoorbaar is en die lidmaat ’n
verklaring ingedien het, word dit in die
opmerkingskolom aangeteken met verwysing na
die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld:
Verklaring ingl. KR 10.02.2006]
2. WYSIGINGS EN/OF AANVULLINGS
2.1 Begripsomskrywing
2.1.1 Rektifikasie [regstelling] beteken om ’n fout
in die register, byvoorbeeld “Johannis” tot
“Johannes” of 20.04.1967 tot 21.04.1967, reg te
stel.
2.1.2 Naamsverandering beteken om ’n
bepaalde voornaam of van, byvoorbeeld “Petrus”
deur “Hermanus” of “Conradie” deur “Nienaber”,
soos dikwels by aanneming gebeur, te vervang.
2.1.3 Versuimde registrasie is die aanvulling van
inligting in die register vir doop- of belydende
lidmate wat deur versuim direk na die
gebeurtenis agterweë gebly het.
2.2 Vorms en adres
2.2.1 Aansoeke vir wysiging/aanvulling word in
tweevoud op die voorgeskrewe vorm of in die
voorgeskrewe formaat en met die nodige
bewysstukke/stawende dokumente ingedien
2.2.1.1 by die kerkraad van die gemeente waar
die doop plaasgevind het,
2.2.1.2 of in die geval van ’n belydende lidmaat,
by die kerkraad van die gemeente waar die
inskrywing versuim of foutief is
2.2.1.3 of, wanneer die oorspronklike inskrywing
nie opgespoor kan word nie, waar die belydende
lidmaat tans aangeteken is.

1.8 Opmerkingskolom
1.8.1 As algemene reël geld dat niks vermeld
mag word wat lasterlik is of ’n stigma dra nie.
Opmerkings
soos
“buite-egtelik”,
“vader
onbekend”
of
“enkelouer”
is
heeltemal
ontoelaatbaar.
1.8.2 Inligting wat in die opmerkingskolom van
2.3 Bewysstukke
die dooplidmateregister verstrek word, moet
2.3.1 Ten opsigte van ’n rektifikasie en
verklarend wees ten opsigte van buitengewone
naamsverandering
is
die
vereiste
omstandighede wat die kerkregtelike posisie van
bewysstukke/stawende dokumente as volg:
die doopouers, dopeling of bedienaar van die
2.3.1.1
In
die
lidmateregister:
’n
doop raak, of wat op die wese en implikasie van
identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat.
die sakrament betrekking het.
2.3.1.2
In
die
dooplidmateregister:
’n
1.8.2.1 Waar die vader of moeder byvoorbeeld
identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat.
nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie,
2.3.1.3 In die dooplidmateregister vir ’n wettige
of om ’n ander rede nie by die doop teenwoordig
aanneming: die aannemingsorder en ’n
is nie, moet die dooplidmateregister aandui dat
identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. Die
die betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het
nommer en datum van die aannemingsorder
nie. In so ’n geval word met die opmerking
moet agter die name van die aanneemouers
“Vader/Moeder lê belofte alleen af” volstaan.
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geskryf word.
Aangesien die moeder se
nooiensvan nie op dié order verskyn nie, moet
dit verkry en duidelik op die aansoekvorm
ingevul word.
2.3.2
Vereiste
bewysstukke/stawende
dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n
doop:
2.3.2.1 Skriftelike verklarings van twee
betroubare
en
ongesensureerde
lidmate,
doopouers uitgesluit, dat die betrokke persoon
wel gedoop is
2.3.2.2 of ’n skriftelike verklaring deur die leraar
wat die doop waargeneem het, vergesel van ’n
afdruk van die betrokke bladsy in die
doopkladboek en, indien beskikbaar, ’n doop- of
lidmaatskapkaart/-boekie of ’n foto van die
gebeurtenis.
2.3.3
Vereiste
bewysstukke/stawende
dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n
belydenisaflegging:
2.3.3.1 skriftelike verklarings verkry van twee
betroubare en ongesensureerde lidmate dat die
betrokke persoon wel belydenis van geloof
afgelê het
2.3.3.2 of ’n verklaring deur die betrokke leraar
vergesel van ’n afdruk van die betrokke bladsy in
die lidmaatskapkaart/-boekie.

dit met vermelding van sy/haar amp. [Voorbeeld:
Vers reg. Arg. 11.09.2006. ARB Saakgelastigde].
2.5.2.2 Indien die inskrywing nie by die
spesifieke jaar waar dit versuim is, gedoen kon
word nie, moet ’n verwysingsnota by die jaar
waar die inskrywing moes plaasgevind het
(byvoorbeeld
1983),
aangebring
word.
[Voorbeeld: Jooste, Pieter N — sien 2006].
2.5.3 ’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan
is, moet dadelik (sonder aansoek om rektifikasie)
reggestel word deur die fout met rooi ink te
onderstreep en die regstelling in rooi ink daarbo
in te skryf. Die saakgelastigde parafeer dit.
2.5.3.1 In die registerafskrifte word die korrekte
besonderhede dan sonder meer oorgeskryf.
2.5.3.2 ’n Skryffout word gemaak wanneer die
saakgelastigde wel die korrekte besonderhede
ontvang het, maar ’n fout maak met die inskryf
daarvan in die register en dit dadelik opmerk.
2.5.4 ’n Naamsverandering in die lopende jaar
word hanteer soos in 2.5.1 hier bo.
2.5.5 Waar die persoon se van verander is, moet
’n verwysing in rooi ink gemaak word by die
relevante plek. [Byvoorbeeld: “Van der Merwe,
Pieter N — Sien by Jooste, Pieter N” moet by die
V’s ingevoeg word as die persoon se van van
“Jooste” na “Van der Merwe” verander is]

2.4 Prosedure
2.4.1 Tydens ’n kerkraadsvergadering gaan die
kerkraad die aansoek na en keur dit goed.
2.4.2 Hierna word albei die voltooide
aansoekvorms saam met die bewysstukke by die
argivaris ingedien.
2.4.3 Die argivaris kontroleer of die aansoek aan
al
die
vereistes
voldoen,
teken
die
wysiging/aanvulling in die betrokke registerafskrif
aan en stel die kerkraad daarvan in kennis.
2.4.4 Die saakgelastigde van die kerkraad bring
nou die goedgekeurde wysiging in die
oorspronklike register aan.

3. DOOPLIDMATEREGISTER
3.1 Van en voornaam
3.1.1 Die dopeling
3.1.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die
van soos dit op sy/haar identiteitsdokument
verskyn met die name van die biologiese ouers
voluit geskryf.
3.1.2 Die ouers
3.1.2.1 Slegs die nooiensvan van die moeder
word saam met haar volle voorname ingeskryf
en nie haar getroude van nie, maar as haar
nooiensvan en haar getroude van dieselfde is,
word “geb.” duidelikheidshalwe voor haar
nooiensvan geskryf. [Byvoorbeeld: Louise geb.
Dippenaar]
3.1.2.2 Alle voorname van ouers en dopelinge
word voluit geskrywe.
3.1.2.3 Waar die vader of moeder nie ’n
belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om
’n ander rede nie by die doop teenwoordig is nie,
moet die lidmateregister vir dooplidmate dit
aandui dat die betrokke ouer nie die doopbelofte
afgelê het nie (Sien 1.7.2.1 hierbo).

2.5 Aantekening in registers
2.5.1 Geen skrapings in die registers is
toelaatbaar nie. Die korrekte besonderhede word
met rooi ink bo die foutiewe gegewens, wat in
alle gevalle met rooi ink onderstreep word,
ingeskryf. In die opmerkingskolom word daar,
ook met rooi ink, aangeteken dat die argivaris dit
goedgekeur het, met verwysing na die datum.
Die amptenaar wat die wysiging aanbring,
parafeer dit met vermelding van sy/haar amp.
[Voorbeeld: Arg 10.02.2006 KM Saakgelastigde]
2.5.2 By versuimde registrasie word die
inskrywing in rooi ink gedoen in die register van
die jaar waarin en so naby moontlik aan die plek
waar dit versuim is, met, indien nodig, ’n
verwysingsnota.
2.5.2.1 In die opmerkingskolom word daar, ook
in rooi ink, die nodige aantekening gemaak. Die
amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer

3.2 Buite-egtelike kind
3.2.1 Die dopeling word langs die gewone weg
geregistreer.
3.2.2 Slegs die nooiensvan en voornaam van die
moeder word ingeskryf. Indien dit ’n weduwee of
geskeide vrou is, word haar getroude van in
hakies langsaan aangebring [Byvoorbeeld:
“Susan Spies (nou Nel)”]. Die reël vir die vader
se
naam
word
oopgelaat.
In
die
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opmerkingskolom word aangebring: “Moeder lê
belofte alleen af” (Sien ook 1.7.2.1 hierbo).
3.3 Aangenome kind
3.3.1 Waar ’n dopeling voor die doopbediening
aangeneem is, word die dopeling onder die van
van die aannemende ouers ingeskryf en word
die name van die aannemende ouers voluit in
die ouerkolom ingeskryf.
3.3.2 Indien die kind na die doopbediening
aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry,
word
die
voorgeskrewe
weg
vir
naamsverandering gevolg (Sien 2 hier bo).
Onder geen omstandighede mag die naam van
die oorspronklike ouers geskrap word nie. Ter
wille van die alfabetiese orde moet ’n verwysing
in rooi ink van die nuwe van na die ou van in die
betrokke register gemaak word (Sien 2.5.5 hier
bo).
3.3.3 Indien slegs die van van die kind verander
is, sonder dat die kind wettiglik aangeneem is,
kan die name van die ouers nie verander word
nie.
3.3.4 By die uitreiking van ’n doopseel of ’n
dooplidmaatskapsertifikaat word die volle name
van die aannemende ouers sonder meer ingevul.
3.4 Kind in pleegsorg [Sien Funksionele
Besluite 12.1]
3.4.1 Waar die dopeling voor die doopbediening
in pleegsorg geneem is, word die dopeling onder
sy/haar eie van ingeskryf, terwyl die naam van
die pleegsorgouers voluit in die ouerkolom
verskyn. In die opmerkingskolom word die datum
van
die
kerkraadsbesluit
aangeteken.
[Voorbeeld: KR 26.02.2006]
3.4.2 Indien die kind na die doopbediening
aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry,
word
die
voorgeskrewe
weg
vir
naamsverandering gevolg (Sien 2 en veral 2.5.5
hier bo). Onder geen omstandighede mag die
naam van die oorspronklike ouers geskrap word
nie.
3.5 Doop van kinders ouer as sewe jaar [Sien
Besluite by Artikel 49: 49.1b.3]
3.5.1 In die opmerkingskolom moet van die doop
van ’n kind van sewe jaar en ouer rekenskap
gegee word met vermelding van die datum van
die
kerkraadsbesluit.
[Voorbeeld:
KR
26.02.2006]

3.6.2 Die kinderhuis of gemeente kan nie
korporatief as pleegouer optree vir doeleindes
van die aflê van en die uitvoering van die
doopbelofte nie. Kerkrade kan wel, nadat die
biologiese ouers, waar moontlik, daaroor
geraadpleeg is, lidmate van die gemeente wat
bereid is om verantwoordelikheid te neem vir die
verbondsopvoeding, aanwys om as doopgetuies
of geestelike voogde op die formulier te
antwoord by die bediening van die doop aan ’n
kinderhuiskind van 7 jaar of ouer.
3.6.3.
Die
dopeling
word
in
die
Dooplidmateregister geregistreer onder die van
soos
dit
op
sy/haar
identiteitsdokument/geboortesertifikaat verskyn
met die name van die biologiese ouers voluit
geskryf.
3.6.3.1 Indien die naam van een of albei van die
biologiese ouers nie bekend is nie, word daar in
die betrokke ouerkolom aangeteken: “Naam nie
beskikbaar nie”.
3.6.3.2 Indien die kinderhuiskind ’n buite-egtelike
kind is, word slegs die voornaam en nooiensvan
van die moeder ingeskryf. Indien die moeder ’n
weduwee of geskeide vrou is, word haar
getroude van in hakies langsaan aangebring
[Byvoorbeeld: “Susan Spies (nou Nel)”]. Die reël
vir die vader se naam word in hierdie geval dus
oopgelaat (Sien ook 1.7 en 3.2.2 hier bo).
3.6.4 Die volle voorname en van van die
doopgetuies wat as doopouers optree, kom
voluit in die volgende twee reëls in die kolom vir
die ouers. Die nooiensvan van ’n vrou word
ingeskryf met haar getroude van in hakies.
3.6.5 In die opmerkingskolom moet van die doop
van ’n kinderhuiskind ouer as sewe jaar
rekenskap gegee word met vermelding van die
datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR
26.02.2006]
3.7
Onopspoorbare
bewys
van
dooplidmaatskap
3.7.1
Waar
geen
dooplidmaatinskrywing
opgespoor kan word nie, maar die dooplidmaat
(of die dooplidmaat se ouers/voogde) ’n
verklaring ingedien het dat hy of sy wel gedoop
is en die kerkraad met die verklaring tevrede is
[Gebruik 2.3.2 hier bo as riglyn], word die
persoon in die lidmateregister ingeskryf. In die
opmerkingskolom word aangeteken dat ’n
verklaring ingelewer is asook die datum van die
kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Verklaring ingel.
KR 10.06.2007]

3.6 Doop van kinderhuiskinders ouer as 7
jaar [Sien Funksionele Besluite 12.2]
3.8 Doop in ’n ander gemeente
3.6.1’n Ongedoopte kinderhuiskind van 7 jaar en
3.8.1 In die geval waar met toestemming van die
ouer wie se kinderhuisplasing min of meer ’n
plaaslike kerkraad die doop in ’n ander
permanente vorm aangeneem het, en wat dit
gemeente
bedien
word,
registreer
die
begeer, kan gedoop word. Die implikasie is dat
saakgelastigde van die gemeente waar die doop
’n persoon of persone naas die eie, pleeg- of
bedien is, die doop in die dooplidmateregister,
aanneemouer by die doop op die formulier kan
maar
reik
gelyktydig
’n
bewys
van
antwoord en vir die geestelike opvoeding van ’n
dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar
kinderhuiskind verantwoordelikheid kan neem.
______________________________________________________________________________________________

Hulpdienste
67
__________________________________________________________________________________________________

die dopeling woonagtig is, gestuur word vir
registrasie
in
dié
gemeente
se
dooplidmateregister.
3.8.2
Die
saakgelastigde
wat
die
dooplidmaatskap oorplaas, teken in die
opmerkingskolom aan van watter gemeente
toestemming vir die doop ontvang is. [Voorbeeld:
Toest. Maitland]
3.9 Doop van kinders uit ander kerke
3.9.1 In die opmerkingskolom moet van die doop
van kinders uit ander erkende kerke rekenskap
gegee word deur die kerk te vermeld in die
opmerkingskolom.
[Voorbeeld: Van RKK
Kaapstad]
3.10 Doop van kinders uit buiteland
3.10.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland
woon, hulle kind in ’n ander gemeente as hulle
tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet
hulle die skriftelike toestemming van hulle
tuisgemeente verkry. Sien verder 3.8 hier bo.
3.10.2 Waar lidmate wat permanent in die
buiteland woon en daar by ’n gemeente inskakel,
hulle kind in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle
die skriftelike toestemming van hulle gemeente
in die buiteland verkry. Die doopgesprek word
deur die leraar waar die kind gedoop gaan word,
gevoer en na die doop registreer die
saakgelastigde
die
doop
in
die
dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ’n
bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die
gemeente waar die dopeling woonagtig is,
gestuur
word
vir
registrasie.
Die
opmerkingskolom word voltooi soos in 3.8.2 of
3.9.1.
3.10.3 Waar lidmate wat permanent in die
buiteland woon en nie daar by ’n gemeente kan
inskakel nie, hulle kind in Suid-Afrika wil laat
doop, vra die kerkraad van die gemeente waar
hulle wil laat doop, hulle attestate aan vanaf die
gemeente waar hulle lidmate was voordat hulle
geëmigreer het. Die doopgesprek word deur die
leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer
en na die doop registreer die saakgelastigde die
doop in die dooplidmateregister.

van tussen hakies. [Voorbeeld: Rossouw (nou
Nel)]
3.12 Doop na moeder se hertroue
3.12.1 In die geval waar ’n weduwee of ’n
geskeide vrou weer trou en die kinders uit die
vorige huwelik nog gedoop moet word, word die
kinders geregistreer onder die van van die
natuurlike (biologiese) vader.
Albei die
natuurlike ouers se name moet steeds in die
ouerkolom aangeteken word.
In die
opmerkingskolom word aangeteken dat die
moeder die belofte alleen afgelê het en dat die
vader oorlede is of dat die egpaar geskei is.
[Voorbeelde: Vader oorlede op 12.12.1981.
Moeder lê belofte alleen af /
Geskei op
12.12.1981. Moeder lê belofte alleen af]
3.12.2 Alleen indien die kind se van langs
geregtelike weë verander is, kan die kind by die
doop onder die nuwe van geregistreer word en
slegs indien bogenoemde ouer se nuwe man of
vrou die kind wettiglik aangeneem het, kan sy
/haar naam, in plaas van die biologiese ouer s’n,
in die ouerkolom aangeteken word. In so ’n geval
moet die dokumentêre bewys (aannemingsorder
in geval van wettige aanneming) aan die
betrokke kerkraad voorgelê word. Verder word
presies gehandel soos in 3.3.1 uiteengesit.
3.12.3 Indien so ’n aanneming eers na die doop
plaasvind, moet langs die voorgeskrewe weg
aansoek
om
naamsverandering
in
die
dooplidmateregister gedoen word (Sien 2.3.1.3,
asook 2.4 en 2.5).
3.13 Doopgetuies
3.13.1 Die inskrywing van die name van
doopgetuies by ’n “normale doop” word
ontmoedig omdat dit eintlik geen kerklike doel
dien nie.
3.13.2 Die name van getuies wat as doopouers
optree kom in die ouerkolom en wel onder die
ruimte vir die ouers se name. Dit gebeur egter
slegs wanneer die ouers nie self die dopeling ten
doop kan bring nie. Sulke gevalle moet hoogs
uitsonderlik wees en deur die kerkraad
goedgekeur word en so in die opmerkingskolom
aangeteken word [Voorbeeld: Doopgetuies lê
belofte af. KR 26.02.2006]. Die naam van die
wettige ouers word normaalweg in die ouerkolom
geskryf.
3.13.3 Die voorname en van van die
doopgetuies word voluit geskryf. Die nooiensvan
van die vrou word ingeskryf met haar getroude
van in hakies.

3.11 Volwasse doop
3.11.1 Waar ’n volwassene na belydenis gedoop
word, word die inskrywing in beide die
dooplidmateregister
en
die
belydende
lidmateregister gedoen en word dit in die
opmerkingskolom aangeteken met ’n verwysing
na die datum van kerkraadsbesluit. [Voorbeeld:
Gedoop na belydenis. KR 12.03.2006]
3.14 Oorgekom van en vertrek na ’n ander
3.11.2 Die name van die ouers word steeds
gemeente
voluit in die dooplidmateregister geskryf. Indien
3.14.1 Wanneer ’n dooplidmaat met of sonder
die name van die ouers onbekend is, word in die
sy/haar ouers na ’n ander gemeente vertrek, reik
ouerkolom aangeteken: “Name nie beskikbaar
die
saakgelastigde
’n
bewys
van
nie”. Sien ook 1.7.1 hier bo.
dooplidmaatskap uit wat in die nuwe gemeente
3.11.3 Die doopinskrywing van ’n getroude vrou
ontvang, afgelees en in die dooplidmateregister
geskied onder haar nooiensvan met die huidige
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ingeskryf word. Die geboortedatum en datum
van doop en die naam van die leraar wat die
doop bedien het, moet ook op die uitgereikte
bewys van dooplidmaatskap verskyn.
3.14.2 Die dooplidmateregister word verder net
soos die lidmateregister voltooi. Sien 4.2.1 tot
4.2.5 hier onder.
3.15 Lidmaatskap oor gemeentegrense heen
3.15.1 Sien 4.5.1 hier onder.
4. DIE BELYDENDE LIDMATEREGISTER
4.1 Aflegging van geloofsbelydenis
4.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die
geboortedatum van die belydende lidmaat word
in die betrokke kolom ingeskryf. Wanneer die
belydende lidmaat na ’n ander gemeente vertrek,
moet die geboortedatum op die uitgereikte
attestaat/bewys van lidmaatskap verskyn.
4.1.2 Wanneer ’n vrou belydenis aflê, word dit
onder haar nooiensvan in die register
aangeteken en die van behou sy deurgaans in
lidmateregisters vir belydende lidmate aan
hoeveel gemeentes sy daarna ook al mag
behoort en hoeveel male sy ook al mag trou. Dit
kan alleen verander word as sy haar nooiensvan
wettig laat verander en dan ook aansoek doen
om naamsverandering in die lidmateregister vir
belydende lidmate. Waar ’n vrou uit ’n ander
gemeente of kerk kom en haar getroude van
verskyn
op
die
attestaat/bewys
van
lidmaatskap/verklaring, moet sy nogtans onder
haar nooiensvan aangeteken word. Telkens
word haar geldende getroude van in hakies
bygevoeg.
[Voorbeeld: Dippenaar (nou
Odendaal)].
4.1.3 Sien 3.11.1 hier bo vir iemand wat na
belydenis gedoop is.
4.2 Oorgekom van en vertrek na ’n ander
gemeente
4.2.1 In die geval van ’n lidmaat wat by wyse van
attestaat of bewys van lidmaatskap uit ’n ander
gemeente kom, word die naam van die betrokke
gemeente in die regte kolom ingeskryf. Die
datum van inskrywing in die register geld as
datum van aankoms in die gemeente.
4.2.2 In die geval van ’n vertrekkende lidmaat
word die datum wanneer en die gemeente
waarheen hy/sy vertrek, in die betrokke kolom
ingeskryf op die plek waar die naam oorspronklik
in die register ingeskryf is.
4.2.3 Waar ’n getroude vrou by wyse van
attestaat of bewys van lidmaatskap van ’n ander
gemeente (Sien 4.2.1) oorkom, word haar naam
en nooiensvan soos dit op die attestaat of bewys
van lidmaatskap voorkom, in die register
ingeskryf. Die huidige van word tussen hakies
geskryf (Sien ook 4.1.2).
4.2.4 Aangesien ’n predikant se akte van
demissie ook sy/haar attestaat is, word sy/haar

bevestigingsdatum as die datum van sy/haar
oorkoms aangeteken.
4.2.5 Wanneer ’n persoon te sterwe kom, moet
dit teen sy/haar naam in die opmerkingskolom
aangeteken
word.
[Byvoorbeeld:
Oorl
10.02.2006]
4.3 Oorkoms van ’n ander kerk of christelike
groep
4.3.1 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil
oorkom, doen hy/sy self die nodige om te
bedank/bewys van lidmaatskap van die vorige
kerk te verkry.
4.3.2 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil
oorkom en – na die voorgeskrewe prosedure –
lidmaat van die gemeente word (sien Reglement
21), word die korrekte naam van die vorige kerk
in die kolom “VAN WAAR” geskryf en in die
opmerkingskolom
die
datum
van
die
kerkraadsbesluit aangeteken.
4.3.2.1 Lidmate uit kerke wat die Drie Formuliere
van Enigheid onderskryf:
4.3.2.1.1 Die kerkraad besluit oor die aansoek
om lidmaatskap.
4.3.2.1.2 In die opmerkingskolom van die
register word verwys na die datum van die
kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR 10.06.2003].
4.3.2.2 Lidmate uit ander kerke:
4.3.2.2.1 Die aansoeker voltooi Vorm 6
(Verklaring vir ondertekening deur lidmate van
ander kerkgenootskappe). Nadat daar aan die
vereistes voldoen is wat vir die betrokke persoon
geld of bepaal is, besluit die kerkraad oor die
aansoek
om
lidmaatskap.
In
die
opmerkingskolom van die register word verwys
na die betrokke vorm en datum van die
kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Vorm 6; KR
10.06.2003]
4.4 Vertrek na ’n ander kerk
4.4.1 Waar ’n persoon na ’n ander kerk wil
oorgaan, bedank hy/sy self en beteken dit die
beëindiging van lidmaatskap van die Ned Geref
Kerk. Die prosedure van 4.6 hier onder word
gevolg.
4.5 Lidmaatskap oor gemeentegrense heen
[Funksionele Besluit 16.3]
4.5.1 In alle gevalle waar van die “kerkraad”
sprake is in die Riglyne vir Praktiese Hantering
van Lidmaatskap, moet die datum van die
kerkraadsbesluit
in
die
opmerkingskolom
aangeteken word. [Voorbeeld: KR 10.02.2006]

4.6 Verlies van lidmaatskap en herregistrasie
4.6.1 Aangesien die NG Kerk geen interkerklike
attestaat of bewys van lidmaatskap het nie en
die oorgaan van lidmate by wyse van ’n
“Verklaring insake lidmaatskap” (Vorm XX) moet
geskied, moet verlies
van
lidmaatskap
(byvoorbeeld: oorgaan na ’n nie-erkende kerk of
afsnyding) en oorgaan na ’n erkende kerk
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(byvoorbeeld: om huweliksredes na ’n kerk met
’n gereformeerde belydenis) op presies dieselfde
wyse hanteer word deur die uitreiking van ’n
Vorm XX ná besluit deur die Kerkraad.
4.6.1.1
Indien
verlies
van
lidmaatskap
gedurende die jaar van oorspronklike registrasie
geskied, word dit in die opmerkingskolom
aangeteken dat die lidmaatskap verval het. Die
datum van die kerkraadsbesluit word ook
vermeld. [Voorbeeld: Lm verval. KR 10.02.2006.]
4.6.1.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die
jaar van oorspronklike registrasie geskied, word
dit by die oorspronklike inskrywing in die
opmerkingskolom, met verwysing na die datum
van die kerkraadsbesluit, aangeteken. Met
vermelding van die naam, jaar van inskrywing en
datum van die kerkraadsbesluit, word die saak
per brief aan die argivaris oorgedra vir
aantekening in die betrokke registerafskrif.
4.6.1.3 Indien die naam van die kerk waarheen
die persoon oorgegaan het, bekend is, moet dit
ook in die opmerkingskolom aangeteken word.
[Voorbeeld:
Lm verval. Oor na RKK. KR
10.02.2006.]
4.6.1.4 Wanneer ’n persoon by wyse van
belydenisaflegging of oorkoms weer lidmaat
word, word dit so in die register aangeteken met
verwysing na die kerk en die datum van die
kerkraadsbesluit in die opmerkingskolom.
4.6.1.5 Waar ’n persoon ’n gemeente verlaat
sonder om by ’n ander kerk aan te sluit en dan
weer na berou na die kerk terugkeer, moet hy/sy
weer belydenis van geloof aflê en dit moet so in
die register aangeteken word. By verlating word
in die opmerkingskolom aangeteken dat die
lidmaatskap verval het.

6. REGISTERAFSKRIFTE
6.1 Alle afskrifte moet ’n korrekte en getroue
weergawe
van
die
oorspronklike
registerinskrywings wees. Vertrekkende lidmate
word nie aangeteken nie, behalwe as hulle
vertrek het in dieselfde kerkjaar as wat hulle
aangekom het.
6.1.1 As ’n register egter gebrekkig aangelê is,
beteken dit nie dat die gebreke in die afskrifte
herhaal moet word nie. Die gegewens in die
register moet met ander woorde in hul korrekte
vorm oorgeskryf of-getik word. Die kerkraad
moet die afskrifte nagaan:
6.1.1.1 deur al die besonderhede in die
lidmateregister vir dooplidmate met dié in die
doopkladboek te vergelyk;
6.1.1.2 deur die name in die lidmateregister vir
belydende lidmate met die attestate/bewyse van
lidmaatskap en die lys van name van persone
wat belydenis afgelê het, te vergelyk;
6.1.1.3
deur
die
teenblaaie
van
die
lidmaatsertifikaat- en attestaatboek met die
lidmateregisters vir belydende lidmate te
vergelyk en
6.1.1.4 deur die besonderhede in die afskrifte
noukeurig met dié in die lidmateregisters vir
doop- en belydende lidmate te vergelyk.
6.1.2 Die parafering en handtekening van die
kommissie/persone deur die kerkraad aangewys,
beteken dat die afskrifte nagegaan, waar nodig
gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer
is. Alle wysigings moet ook geparafeer word.

6.2 Voltooiing van die registerafskrifte
6.2.1 Op die voorblad verskyn slegs die naam
van die gemeente en die tydperk waaroor die
afskrifte strek. Die naam van die gemeente en
4.7 Onopspoorbare bewys van lidmaatskap
die jaartal word verder op elke bladsy aangedui.
6.2.2 Lê die binneblaaie soos ’n boek oop.
4.7.1 Waar geen lidmaatinskrywing opgespoor
Begin met die inskrywings op die agterkant van
kan word nie, maar die lidmaat ’n verklaring
die eerste blad en gaan dan voort soos dit in die
ingedien het dat hy of sy wel belydenis van
register voorkom. Nommer die bladsy so dat
geloof afgelê het in ’n Ned Geref gemeente en
wanneer die “boek” oop lê, die registrasieruimte
die kerkraad daarmee tevrede is, word die
op elkeen van die twee velle dieselfde nommer
persoon in die lidmateregister ingeskryf. In die
kry.
opmerkingskolom word aangeteken dat ’n
6.2.3 Daar mag geen bladsye tussenin
verklaring ingelewer is asook die datum van die
oopgelaat word nie. Moet dus nie elke letter van
kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Verklaring ingel.
die alfabet op ’n nuwe bladsy begin nie.
KR 10.06.2003]
Hoogstens mag daar tussen die name wat met
5. HUWELIKSREGISTER (OPSIONEEL)
verskillende letters van die alfabet begin, ’n reël
oopgelaat word.
5.1 In elke gemeente word die huwelike wat daar
6.2.4 Geen gewone regstelling mag bo-oor ’n
bevestig word in ’n huweliksregister aangeteken
skryffout van die registerhouer aangebring word
(gebruik
die
“Kerklike
nie. Die fout moet met rooi ink onderstreep en
Huweliksaantekeningboek”, uitgegee deur Lux
die regstelling in rooi ink daarbo ingeskryf word.
Verbi-BM).
Alle regstellings word geparafeer. Let wel: ’n
5.2 Hierdie registers word sover moontlik ook
gewone regstelling of korreksie is geen wysiging
deur
die
kerkraad
se
argiefkommissie
of rektifikasie nie.
gekontroleer en kom, net soos in die geval van
6.2.5 Op die laaste bladsy van die afskrifte en
ander registers, na die sinodale argief wanneer
net onder die laaste inskrywing sertifiseer die
dit nie meer deur die gemeente benodig word
kerkraad dat die afskrifte ’n korrekte en getroue
nie.
weergawe van die oorspronklike register is. Elke
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binnebladsy word ook regs onder klein en netjies
geparafeer.
6.2.6 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of
gevou word nie.
6.3 Gebrekkige registerafskrifte
6.3.1 Die kerkraad moet toesien dat alle stukke
wat deur die argief vir verbetering, aanvulling of
vervanging na hulle kerkraad terugverwys is,
binne vier weke aan die Argivaris terugbesorg
word. (Sien ook Reglement X.2: 3.2.9 hierbo).
6.4 Registersrekenaar
6.4.1 Waar gemeentes hulle registers en/of
registerafskrifte op rekenaar doen, geld al die
voorskrifte soos reeds genoem. Sien veral 1.2 tot
1.6 hierbo.
6.4.2 Let ook op die volgende vereistes (Sien
Reglement X.2: 2.2.2 – 2.2.5):
6.4.2.1 Die papier wat gebruik word, moet
duursame A4-papier wees wat 100 gram per
vierkante
meter
weeg
(ligter
en/of
aaneenlopende rekenaarpapier mag onder geen
omstandighede gebruik word nie). Die huidige
papier is in ongelinieerde formaat beskikbaar by
Lux Verbi-BM.
6.4.2.2 Drukwerk moet met netjiese en leesbare
lettertipes gedoen word met ink wat nie maklik
verbleik of uitgewis kan word nie (gebruik
verkieslik ’n laserdrukker). Ligte of vinnige druk
(“draft” of “economy”) is nie aanvaarbaar nie.
6.4.2.3 Die spasiëring tussen lyne mag nie
kleiner as die huidige spasiëring wees nie. Indien
ongelinieerde papier gebruik word, moet lyne
daarop aangebring word. Inskrywings moet
steeds genommer word.
6.4.2.4 Daar moet voorsiening gemaak word vir
presies dieselfde kolomme in dieselfde volgorde
as in die huidige registers (dit hoef nie
noodwendig dieselfde wydte te wees nie). Indien
ongelinieerde papier gebruik word, moet
kolomlyne daarop aangebring word.
6.4.2.5 Drukwerk moet op beide kante van die
papier wees, met genoeg spasie vir inbinding (lê
die binneblaaie soos ’n boek oop — die
regterkantlyn van die linkerbladsy en die
linkerkantlyn van die regterbladsy moet ten
minste twee sentimeter wees).
6.4.2.6 Sommige van die rekenaar sagteware
programme wat gebruik word om afskrifte van
lidmateregisters te druk, kan nie al die vereistes
van 6.4.2 hier bo nakom nie. Dit word egter wel
onder bepaalde omstandighede deur die Argief
aanvaar. Skakel asseblief vooraf met die Argief
om te verneem of ’n bepaalde pakket se
drukstukke vir die Argief aanvaarbaar is.
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2. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
Die Kommissie doen soos volg verslag van sy
werksaamhede:
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS
Op die konstitueringsvergadering van 15
Oktober 2005 is die volgende uitvoerende
komitee verkies: Di C Janse van Rensburg
(voorsitter), PL Louw (onder-voorsitter), L
Forsman (skriba), JP Jooste en JG van Tonder.
Later is ds J Conradie bygevoeg. Na ds C Janse
van Rensburg se vertrek uit Noord-Kaapland is
ds JG van Tonder verkies as voorsitter.
Sedert 2007 is die uitvoerende komitee: ds PL
Louw (voorsitter), J Conradie (onder-voorsitter)
en CF van Schalkwyk (skriba). Ds CF van
Schalkwyk het intussen vertrek uit NoordKaapland.
Die volle kommissie het 6 keer vergader.
Die kommissie het sy opdrag uitgevoer volgens
bepaling 35.5.3.
1.1. Fokusareas: sinodale
bedieningsondersteuning

kommissie

vir

Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het in opdrag van die sinode op die
volgende areas gefokus, nl.
1. Skrifgesag
2. Families
3. Predikanteversorging
1.2. Taakspanne: sinodale
bedieningsondersteuning

kommissie

vir

Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
het
die
volgende
taakspanne
saamgestel om opdragte aan hom, deur die
sinode, uit te voer:
1. Begeleiding/fasilitering
2. Erediens
3. Families
4. In Memoriam
5. Mentorskappe
6. Verteenwoordiger Kuratorium Pretoria
7. Verteenwoordiger Kuratorium Stellenbosch
8. Verteenwoordiger Kuratorium Vrystaat
9. Predikanteversorging
10. Sinodebode
11. Skrifgesag
12. Standplaasverwisseling
13. Retraites
1.3. Verteenwoordigers by algemene sinode:
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning

Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het die sinode in Noord-Kaapland by
die volgende taakspanne van die algemene
sinode verteenwoordig, nl.:
1. Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling
2. ADGO se taakspan evangelisasie
3. ADGO se taakspan predikante bediening
4. ADGO
se
taakspan
lidmaatbemagtiging
6. Algemene sinode se kommissie vir leer
en aktuele sake
7. Seisoen van luister
8. Gemeentedienste netwerk
9. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur

FOKUSAREAS (aanbeveling)
1.4. Voorgestelde
fokusareas
sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning:
sinode 2008
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het opnuut besin oor die
fokusasreas van die sinode. Die kommissie het
besef dat die sinode in Noord-Kaapland nie
genoegsaam fokus op jeug en gemeenteondersteuning nie.
AANBEVELING
Die sinode besluit om op die volgende te
fokus:
1. Skrifgesag (Seisoen van Luister)
2. Families
3. Predikanteversorging
4. Jeug
5. Gemeente-ondersteuning

OPDRAGTE 2005
2.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2005

2.1 Volgende sinodesittings
1. Die sinode besluit dat ringskommissies
voortaan tydens die sinodesittings verslag sal
doen oor (1) die welstand van ringsgemeentes en (2) die ringsgemeentes se
hantering van die sinodale fokusareas.
Verslagdoening kan geskied by wyse van ’n
skriftelike verslag, ’n mondelingse voordrag
en by wyse van uitstallings.
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2. Die sinode gee opdrag aan die SKBO om
betyds die ringskommissies in te lig oor die
vorm van verslagdoening aan die volgende
sinode. Die SKBO verkry dus die mandaat
om te bepaal wat die formaat van die verslag
van die ringe by die Sinode sal wees.
3. Die sinode besluit dat Sinodesittings ook in
ander dorpe in die sinodale gebied gehou kan
word op uitnodiging van die betrokke ring wat
dan verantwoordelikheid neem vir die
logistieke en inhoudelike reëlings. ’n Ring kan
ook verantwoordelikheid neem vir die
inhoudelike reëlings al vind die sitting in ’n
ander dorp plaas.
UITVOERING
Tydens die konstituering van die sinode sal ’n
visuele aanbieding van ringe se werksaamhede
gedoen word. (± 1 uur word hiervoor benodig).
AANBEVELINGS
Die sinode besluit dat ’n uur tydens
konstituering afgestaan word om verslag te
doen oor die welstand van ringsgemeentes.
2.2 Buro vir gemeente ondersteuning
Die sinode het besluit:
1. Die buro vir gemeente ondersteuning by die
sinodale sentrum ingerig word;
2. Die buro onder toesig van die sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning
funksioneer;
3. Die PSD verantwoordelik sal wees vir die
bestuur van die buro;
4. Die sekretariële poste in die sinodale kantoor
herskik word om sekretariële steun aan die
buro te verleen;
5. Daar begroot word vir die oprigting en bedryf
van die buro.
AANBEVELING
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning kry opdrag om ondersoek te doen
na ’n meer geskikte gebou en omgewing (as
die huidige sinodale kantoor) om die buro vir
gemeente ondersteuning te vestig.

2.4 Opleiding van predikante: beskrywingspunt Ned Geref Kerk Harmonie
Die sinode het besluit:
Die
sinode
neem
kennis
van
die
beskrywingspunt van die NG Kerk KimberleyHarmonie
en
verwys
dit
na
die
verteenwoordigers van die kuratoria wat in
2006 verslag moet doen aan die SKBO wat
op sy beurt aan die volgende sinode sal
rapporteer.
UITVOERING
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning doen as volg verslag oor die
beskrywingspunt “opleiding van predikante”:
1. Kurrikulum: Die bestaande kurrikulum is goed.
Indien daarop verbeter kan word in ’n nuwe
gradestruktuur, behoort dit beslis aandag te
geniet.
Die strukturering van teologiese grade op
nasionale vlak is nog nie in ‘n finale stadium nie.
Die voetesleep hieroor het nie berus by die
Kuratoria, Fakulteite of Universiteite nie, maar by
die Departement van Nasionale Opvoeding.
Verder is dit belangrik dat die sinode in NoordKaapland sal kennis neem van belangrike
besluite wat die algemene sinode 2007 oor
teologiese opleiding geneem het soos duidelik
blyk uit die A tot Z Beleid aangaande predikante
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (veral
Hoofstuk 5) aangaande predikante en teologiese
opleiding.
Paragraaf 5.7 handel spesifiek oor die kerk se
inspraak in die akademiese program. In
paragraaf 5.7.4.2 is duidelik:
“Die kerk se behoefte aan inspraak in die
kursus-aanbieding het nie net te doen met
die formele omskrywing van die breë
akademiese
raamwerk
en
vereiste
vakgebiede nie, maar veral ook met die
aanbieding van laasgenoemde”.
Verder word dit duidelik gemaak dat opleiding
steeds ’n “Gereformeerde karakter” sal hê.

Dit is verder ook duidelik uit par. 5.3.1 dat die
sturende en/of sorgende gemeente ook in die
toekoms ’n groter rol sal speel in die pastorale
2.3 Skrifgesag
begeleiding van studente. Indien gemeentes
Die sinode het besluit:
hierdie geleentheid benut sal hulle presies op
Die
sinode
gee
opdrag
dat
die
hoogte kan wees van die kurrikulum wat deur die
besprekingsdokument oor Skrifgesag aan
studente gevolg word.
kerkrade vir bespreking deurgegee word.
2. Opsig en tug: Binne ’n gereformeerde kerk
moet dit nooit uit die oog verloor word dat elke
UITVOERING
gelegitimeerde van die kerk (wat NG dosente
Besprekingsdokument oor Skrifgesag is aan
insluit) die volgende legitimasie-verklaring afgelê
kerkrade deurgegee en is ook op die webwerf
het nie. Daarin word onder andere belowe:
van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
“1. dat ek glo dat die leer soos vervat in die
beskikbaar:
drie algemene belydenisskrifte en die drie
http://www.ngkerk.org.za/inligtingstukke_def
Formuliere van Eenheid - naamlik die
ault.asp?move=next&currentpage=1&sinid=
Nederlandse Geloofsbelydenis (Confessio
4
Belgica), die Heidelbergse Kategismus en
die Dordtse Leerreëls, ooreenkom met die
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Woord van God;
2. dat ek hierdie leer getrou sal verkondig
en uitleef;
3. dat ek alle dwalinge wat met hierdie leer
in stryd is, sal weerlê en alles in my vermoë
sal doen om dit uit die Kerk te weer;
4. dat, indien ek later enige beswaar of
ander insig oor die leer ontwikkel, ek dit nie
sal leer of bevorder voordat ek dit aan 'n
bevoegde kerkvergadering vir 'n beslissing
voorgelê het nie;
5. dat ek my aan die orde van die NG Kerk
sal hou.”
By die onderskeie universiteite is daar tans
ooreenkomste tussen die betrokke universiteit
en die Kerk wat bepaal hoedanig die prosedure
is wanneer ‘n nuwe dosent aangewys moet
word. Die Kerk het deur sy kuratorium ’n
omskrewe inspraak by die aanstelling van ’n
dosent van en vir die kerk.
Elke NG dosent is ’n lidmaat van ‘n gemeente en
staan onder die opsig en tug van die betrokke
ring. Hierbenewens het elke kuratorium ook ’n
verantwoordelikheid ten opsigte van die NG
dosente (vgl. Reglement 12 punt 2.2.2.3.1 Kerkorde 2007).
Dit is dus ’n onbillike (plaas dosente onder
verdenking) en onpraktiese (afstande dit kan dae
neem vir sulke gesprekke, wie gaan betaal?)
versoek om van kuratoria te verwag om jaarliks
‘n volledige en gefundeerde verslag te lewer oor
elke dosent se leer. (Daar word immers nie
jaarliks oor elke predikant se leer ’n volledige en
gefundeerde verslag gelewer by hierdie sinode
nie).
Die betrokke voorstelle vertoon kenmerke van ‘n
heksejag. Wie moet nou weer bepaal wie die
betrokke kuratoriumlede moet wees? Wie moet
diegene aanwys wat die kuratoriumlede jaarliks
ondersoek vir regsinnigheid?
Dit is tog immers nie die manier waarop ‘n
gereformeerde kerk werk nie.
Die blote voorstel om te verwag dat ander kerke
se dosente hulle vrywillig aan so ‘n inkwisisie
moet onderwerp behoort eintlik glad nie eers
oorweging te geniet nie.
Miskien moet volstaan word deur openlik te
verklaar
dat
ook
die
gereformeerde
uitgangspunte nooit mag stol in ‘n blote napraat
van historiese gegewenhede nie. Op sodanige
wyse word die belangrike uitgangspunt van
Ecclesia Semper Reformada est verydel.
Ten slotte is dit duidelik uit die verskillende
Kuratoria se verslae sowel as die A tot Z Beleid
aangaande predikante van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk (Hoofstuk 5), dat die kerk
tans groot erns maak met die kerkeie en ook
kerkspesifieke aspekte van die opleiding.

om ’n taakgroep van die SKBO opdrag
te gee om in diepte EKSEGETIESE
studie van die tersaaklike Skrifgedeeltes
te
doen
wat
handel
oor
homoseksualiteit.
UITVOERING
Die saak van homoseksualiteit het indringende,
deeglike en diepgaande aandag geniet in
verslae deur ’n paneel van kenners wat voor die
afgelope algemene sinode gedien het. ’n
Deeglike eksegetiese studie was deel van
daardie verslae en dié verslae verteenwoordig
jare se studie en besinning. Dit is dus op hierdie
stadium oorbodig om hierdie studie weer aan te
pak. ’n Kort uiteensetting van die kerk se
standpunt insake homoseksualiteit word
aangeheg as Bylae 1.
2.6 Menseregte - godsdiensregte
Die sinode het besluit:
Die sinode neem die inhoud van die verslag
van die tydelike kommissie vir algemene
sake, wat handel oor menseregte, as riglyn
vir die beoordeling van hierdie saak en keur
die opdrag van punt 11 goed, naamlik: Die
sinode versoek die SKBO om voort te gaan
en op hoogte te bly van hierdie aktuele saak
in die RSA- samelewing (konteks) en waar
nodig leiding te gee.
UITVOERING
Die gesprek oor menseregte het uitgebrei na die
besinning oor “Godsdiensregte” wat tans onder
leiding van (emeritus) prof. P Coertzen gevoer
word. Die die jongste weergawe van die konsep
handves van godsdiensregte is aangeheg as
Bylae 2
2.7 Leefwêreld van die dooplidmate
Die sinode het goedgekeur:
1. dat ’n taakgroep o.l.v. SKBO saamgestel
word om navorsing te doen omtrent die
konteks en die leefwêreld van die
dooplidmate wat deur die NG Kerk in NoordKaapland bedien word.
2. dat hierdie taakgroep praktiese voorstelle by
die volgende sinodesitting voorlê aan die
hand waarvan die gesagvolle Woord van God
binne hierdie konteks meer effektief aan ons
dooplidmate bedien kan word.
3. dat jeugleraars, jeugwerkers en volwasse
jeugleiers vanuit die gemeentes uitgenooi
word om deel van hierdie taakgroepe te
wees.

UITVOERING
Twee Jeugindaba’s is gehou oor die naweek van
17-18 Augustus 2007 by Pro Regno Kampterrein
2.5 Homoseksualiteit
te Barkly-Wes en 24-25 Augustus 2007 by DuinDie sinode het besluit
in-die-Weg Kampterrein te Grootdrink. Sewentig
persone vanuit drie en dertig gemeentes van die
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Sinode het die Indaba’s bygewoon. ’n Verslag
oor Jeugindabas is aangeheg as Bylae 3
2.8 Totaliteit van familie- en gesinsbediening in elke gemeente
Die sinode het besluit:
1. Die sinode versoek kerkrade om dringend
aandag te gee aan die totaliteit van familie-en
gesinsbediening in elke gemeente, soos
vervat in die verslag van SKBO (Bylae 8)
2. Die
sinode
versoek
gemeentes
om
kerkraadstoerustings-geleenthede te reël
waar ouderlinge/diakens leiding kry om
lidmate te begelei in hulle families en gesinne.
UITVOERING
Die taakspan vir families onderneem om
hulpmiddels en literatuur op ‘n “spesiale familietafel” tydens die sinodesitting van 2008 uit te
stal. CLF, Bybel Media, die Metodiste
boekwinkel en ander organisasies gemoeid met
bediening van die gesin is genader vir
addisionele uitstallings van beskikbare bronne
en hulpmiddels.
2.9 AJK familie-gemeente projek
1. Die sinode besluit dat die familienavorsingsgroep die verslag en bevindinge
van die AJK familie-gemeente projek moet
bestudeer en op grond daarvan, gemeentes
en leraars met praktiese voorstelle en
programme voorsien.
2. Die Sinode besluit dat die familienavorsingsgroep
d.m.v.
studiegroepe,
werkwinkels en gespreksgroepe leraars en
gemeentes moet begelei om families te
ondersteun en bedien. Hierdie studiegroepe,
werkwinkels en gespreksgroepe moet in al
die verskillende streke van die sinodale
gebied gehou word sodat alle leraars en
gemeentes die geleentheid kry om dit by te
woon en betrokke te wees.
3. Die sinode begroot vir die navorsing wat die
navorsingsgroep moet doen en vir die
studiegroepe,
gespreksgroepe
en
werkwinkels.
UITVOERING
Volgens die inligting aan die sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning oorgedra deur dr
Willem Pretorius is die werksaamhede van die
AJK-Familie Navorsingsgroep afgehandel. Daar
is geen nuwe inligting beskikbaar nie en die
kommissie hoop dat die uitstalling tydens die
sinodesitting op ’n manier aan bogenoemde
besluit uitvoering gee.

navorsingsgroep van BUVTON betrokke te
bly ten einde ’n teologiese verantwoordbare
en prakties uitvoerbare begeleidingsprogram
vir die versorging van predikante daar te stel.
2. Die sinode besluit dat die bedieningsgroep vir
predikante-versorging die ouderlinge moet
toerus sodat hulle hulle opdrag kan uitvoer.
1. Die sinode besluit dat die bedieningsgroep vir
predikanteversorging minstens vier (4) keer
per jaar moet vergader en begroot daarvoor.
2. Die sinode begroot vir die geleenthede
wanneer die bedieningsgroep opleiding aan
die ouderlinge moet gee.
3. Die sinode begroot vir navorsing wat in
verband met predikanteversorging gedoen
moet word.
UITVOERING
Die roeping van ‘n leraar is seker een van die
kosbaarste en mees bepalende gebeure in sy lewe.
Dit is baie persoonlik en daarom praat ons nie
dikwels met mekaar daaroor nie. H Richard Niebuhr
noem dit ‘n “secret call”. Dit is goed dat ons van tyd
tot tyd weer stil raak voor God en met mekaar oor
ons roeping praat want ons roepingsfokus kan
vervaag of selfs verdoof. Vir ons gereformeerdes is
die vervaging van ons roeping amper vernietigend.
Calvyn se simbool was nie verniet ‘n brandende
hart op ‘n uitgestrekte hand nie.
Ons besef nie altyd watter groot inpak die
veranderinge in ons konteks op onsself en ons
roeping gehad het nie. God roep ons tog altyd om in
‘n spesifieke konteks ons roeping uit te leef. As die
konteks verander het, sal dit nodig wees om weer
oor roeping na te dink, amper as ‘n tweede roepings
ervaring. Dit is merkwaardig dat die meeste
roepingsverhale verhale van ‘n tweede en derde
roepingsgebeure is. Dink maar bv. aan Christus se
gesprek met Petrus in Johannes 21.
In 2007 het dr George Roux ’n kursus met die
tema, “Die hantering van angs, depressie en
beroepsuitbrand in die bediening” vir predikante
aangebied. Die volgende is behandel:
• Die stressore wat ervaar word, asook die
gevolge daarvan (kleingroepbespreking).
• Die hantering van angs, depressie en
beroepsuitbrand in die bediening.
• Riglyne vir die handhawing van ’n balans
in die bediening, vestiging en benutting
van ’n ondersteuningstelsel.
• Verdieping van ’n huwelik en gesinslewe
in die bediening.

Dit word in die vooruitsig gestel dat dr. G Roux
2.10 Taakspan vir predikanteversorging
roepingsretraites ringsgewys aanbied waarDie sinode het besluit:
tydens hy elke leraar van ’n ring sien. Dr. G
1. Die
sinode
gee
opdrag
aan
die
Roux vra dat die “sentrale punte” oor die gerief
bedieningsgroep vir predikanteversorging om
by die algemene sinode program en
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van ’n lughawe moet beskik, aangesien hy nie
lang tye uit sy praktyk weg kan wees nie.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. twee VBO-roepingsretraites per jaar oor ’n
tydperk van 3 jaar moet plaasvind.
2. elke leraar in die sinode in NoordKaapland
dié
VBO-roepingsretraite
bywoon.
3. ’n maksimum van 15 leraars per VBOroepingsretraite toegelaat word.
4. Upington en Kimberley as “sentrale
punte” vir VBO-roepingsretraites dien.
5. ’n VBO-roepingsretraite behels:
(i) twee dae vir ’n retraite oor die leraar
se roeping
(ii) elke leraar ’n sessie(s)/onderhoud
met dr George Roux moet hê.
6. die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning moet begroot vir twee
VBO-roepingsretraites per jaar wat o.a. die
volgende koste behels:
(i) koste van dr George Roux
(ii) subsidie vir reiskoste van leraars.
2.11 Predikanteversorger
Die sinode het besluit
dat die bedieningsgroep vir predikanteversorging die ouderlinge moet toerus sodat
hulle hul opdrag kan uitvoer.
UITVOERING
Die ring van Mafikeng het ’n versoek tot die
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
gerig dat ’n inligtings- en opleidingsessie vir
ringsgemeentes se predikanteversorgers gereël
moet word.
’n Inligtingstuk Riglyne vir predikanteversorgers is aangeheg as Bylae 4.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die ringsverteenwoordigers van die
taakspan predikanteversoring toerusting/opleiding in hul ring moet gee.
2. kennis geneem word van die inligtingstuk
“Riglyne vir predikanteversorgers”.
3. gemeentes
moet
toesien
dat
’n
predikanteversorger vir elke predikant
aangewys word.
2.12 Predikantekursus
Die sinode het opdrag gegee
aan SKBO om leraars van die VGKSA,
NGKA
en
RCA
te
betrek
by
predikantebyeenkomste
en
toerustingsgeleenthede wat gereël word deur die
kommissie.
UITVOERING

Die afgelope drie jaar is leraars van die
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Phororo, Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Afrika en Reformed Church in Africa Pearl
(gemeente) na die jaarlikse predikantekursus te
Pro Regno uitgenooi. Nagenoeg 10 leraars van
bogenoemde kerke het dit elke keer bygewoon.
•
In 2006 is die kursus aangebied deur dr
Michiel van der Merwe met die tema
Die beoefening van wysheid en
onderskeiding as leierskapkuns.
•
In 2007 is die kursus aangebied deur dr
George Roux met die tema
Die hantering van angs, depressie en
beroepsuitbrand in die bediening.
•
In 2008 is die kursus aangebied deur dr AS
van Niekerk met die tema:
Hoe om gemeentes betrokke te kry by
diens aan die gemeenskap met
spesifieke verwysing na armoedevraagstuk.
2.13 Standplaasverwisseling
1. Die sinode gee opdrag aan die SKBO om ’n
stelsel van standplaasverwisseling in die
sinodale gebied te vestig in samewerking met
ander sinodale gebiede.
2. Die sinode besluit dat die SKBO ’n leraar en
kerkraad na 7 bedieningsjare moet nader om
vrywillig die leraar se naam te plaas in die
databank vir standplaasverwisseling.
UITVOERING
Twee standplaasruilings het in die sinode in
Noord-Kaapland plaasgevind, nl. by die Ned
Geref Kerk Kathu en die Ned Geref Kerk
Kuruman.

OPDRAGTE 2007
3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2007

3.1 Opdrag aan SKBO: predikante konferensie 2007
Die sinode het aan SKBO opdrag gegee
om na die algemene sinode voort te gaan
met die beplande predikante konferensie vir
2007.
UITVOERING
’n Predikante konferensie het op 22-24 Oktober
2007 plaasgevind (kursus is deur dr George
Roux aangebied).
3.2 Besinning oor presbiteriale
regeringstelsel: beskrywingspunt 2
Die sinode het besluit:
1. Die
sinode
neem
kennis
Beskrywingspunt 2.

kerk-

van
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2. Die saak word na die SKBO en SKOK verwys
om hieroor te besin en die volgende Sinode
met aanbevelings te dien.
UITVOERING
Die sinodale kerkordekommissie hanteer die
beskrywingspunt (besinning oor presbiteriale
kerkregeringstelsel) in sy verslag aan die sinode.
3.3 A tot Z Beleid aangaande predikante
van die Ned Geref Kerk
Die sinode het besluit:
Die Sinode van die Ned Geref kerke in NK
aanvaar nie die voorgestelde A-Z Handleiding
oor predikante in sy huidige vorm nie.
Die Sinode voer die volgende redes aan:
1. Die Handleiding vertoon duidelike tekens
van sentralisering van gesag en die
sekularisering van die amp van predikant.
Die verantwoordelikheid van die plaaslike
kerk(e) word vervang met ‘n kommissie
van die algemene en gesentraliseerde
sinode.
2. Die Handleiding se siening oor die
ordening van predikante is dat dit tuishoort
by ‘n kommissie van die algemene sinode
en nie by kerkraad en ring nie. Dit is ‘n
miskenning van die rol van die ring en die
kerkraad en dus onaanvaarbaar.
3. Die kwessie van die Voortgesette
Bedieningsopleiding en gepaardgaande
akkreditasie, asook krediete wat in dié
verband toegeken word, wek kommer.
Die bevoegdheid van ’n predikant word
afhanklik gemaak van die krediete wat
verwerf is.
4. Die handleiding toon weinig beredenering
vanuit die Skrif, die Belydenisse (veral
NGB Art 28vv) en Die Kerkorde. Dit blyk in
stryd te wees met die belydenis.
5. Kerkrade, ringe en sinodes het nie
voldoende geleentheid gehad om ’n die
inhoud van genoemde Handleiding
deeglik te toets aan die Skrif en die kerk
se Belydenis nie. Hulle is ook nie daartoe
versoek nie.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1.
tyd afgestaan word vir ’n CDaanbieding oor die “A tot Z Beleid
aangaande predikante Ned Geref
Kerk”.
2.
die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning, kerkordekommissie en
die sinodale kommissie vir diensgetuienis die “A tot Z Beleid aangaande
predikante van die Ned Geref Kerk”
toets aan die Skrif, die belydenis en die
kerkorde.

3.4 Bedieningsbehoeftes van veral kleiner
en verafgeleë gemeentes
Die sinode het besluit:
Die
sinode
neem
kennis
van
die
bedieningsbehoeftes van veral kleiner en
verafgeleë gemeentes. Die sinode vra dat
gemeentes in ons gebied voorleggings sal
inlewer en dat SKBO en SKOK versoek word
om die eersvolgende sinode van die NoordKaapland te bedien met ‘n verslag en
voorstelle hieroor.
UITVOERING
1. Algemeen: Die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning het kennis geneem
van al die pogings, deur baie jare, van die
sinode in Noord-Kaapland in hierdié verband. Dit
is ook duidelik dat hierdie nie net ’n NoordKaapland probleem is nie en dat daar tans wyd
binne die kerk aan hierdie saak aandag geskenk
word.
Om verskeie redes het baie van die pogings, en
goeie teologiese en kontekstuele verslae nie die
nodige praktiese resultate gelewer nie. (Sien ook
Bylae 5: “die sinodale gebied van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk NoordKaapland: bedieningswerklikhede in 1993, op
pad na die jaar 2000”). Ons vind altyd ‘n
(gesonde) spanning tussen teologie en praktyk.
Ons wil pleit dat ons werklik goeie
Gereformeerde teologie bedryf wat nie
konteksloos is nie en in die praktyk beoefen
(kan) word. Ons pleit dat ons na die beste van
ons vermoë die Gereformeerdheid sowel as die
praktyk vashou.
Die nood van kleiner gemeentes sowel as die
leraars wat sulke gemeentes bedien word steeds
groter en praktiese hulp in hierdie verband het
nou dringend geword.
2. Bedieningsbehoeftes van kleiner gemeentes
lê op drie vlakke:
• Die eerste is die steeds bestaande
behoefte
van
kleiner
plattelandse
gemeentes, waar afstande ‘n rol speel, om
ook deur ’n predikant bedien te word.
• Die tweede is die behoefte dat predikante
wat sulke gemeentes bedien op ‘n gelyke
basis as ander predikante ‘n traktement
en ander voordele sal ontvang sodat dit vir
hulle moontlik bly om as leraar in die
kleiner gemeentes met die bediening voort
te gaan. Predikante in kleiner gemeentes
werk nie minder as predikante in groot
gemeentes nie, en het dikwels meer
addisionele uitgawes, bv. skoolkoshuise,
reiskostes, tydrowende bedienings ens. as
wat predikante in groter gemeentes het.
• Die derde behoefte is dat hierdie kleiner
gemeentes graag deel wil bly van die
groter kerkverband en daar ‘n rol wil
speel, maar dat in die toepassing van die

______________________________________________________________________________________________

Bedieningsondersteuning
77
__________________________________________________________________________________________________

roeping gelyk is voor God. Indien alle leraars
huidige kerkstrukture die verband nie die
gelyk is voor God behoort hulle dan nie ook
kleiner gemeentes help nie, maar dikwels
gelyke vergoeding te ontvang deur gemeentes
verder belas. Kerkverband beteken tog
nie. ‘n Brood kos tog vir ons almal dieselfde.
juis dat ons gemeentes is wat saam
Leraars van kleiner gemeentes wat minder as
oppad is, ons as gemeentes het tog ook ‘n
die riglyne van die Algemene Sinode vergoed
verantwoordelikheid teenoor mekaar (2
word kry baie swaar, selfs tot so ‘n mate dat van
Kor. 8 & 9).
hulle vanweë hulle finansiële posisie net nie
3. Behoefte van gemeentes: Die problematiek
meer kans sien om so voort te gaan nie.
van die kleiner (plattelandse) gemeentes bly
Aanstellings op “beperkte termyn poste”
steeds saamhang met landboutoestande,
veroorsaak verder selfs dat die leraars nie meer
ontvolking, arbeid, grondeise, inkomste
en
aan die pensioenfonds van die kerk mag behoort
dergelike omstandighede wat deur die jare
nie wat boonop verstaanbare bykomende
telkens weer genoem word. In stedelike gebiede
spanning en probleme meebring.
word
gemeentes
kleiner
meestal
oor
Praktiese hulp vir sulke leraars het dringender as
demografiese
verskynsels.
Hierdie
ooit geword, omdat hulle almeer word as gevolg
“problematiek” (demografiese verskuiwings) is
van gemeentelike omstandighede.
die werklikheid waarin ons leef en dit gaan nie
5. Praktiese hulpverlening aan gemeentes
verdwyn nie. Juis daarom moet die kerkverband
(kleiner) gemeentes help om binne hierdie nuwe
• Die Ringsgemeentes sit in baie gevalle in
konteks hulle roeping te kan uitleef – dit sluit in
dieselfde posisie en kan in sekere
om gemeentes te help om finansieel te oorleef.
gevalle, as gevolg van subjektiwiteit,
Die sinode in Noord-Kaapland het hom tog self
sukkel om besluite tot beswil van die
tot ‘n roepings sinode verklaar (Vgl. ook die
onderskeie gemeentes in die ring te
Algemene Sinode), waar minstens 30 van ons
neem. Soms mag die sinode se hulp
81 gemeentes minder as 230 belydende lidmate
daarom benodig word vir objektiewe
het (en baie van hulle wonderlik oorleef) mag
raadgewing aan ’n betrokke ring om met
ons egter nie nou toelaat dat finansies ons
’n oplossing van die omstandighede te
roeping bepaal nie. Gemeentes en die sinode
help. Dit word reeds so gedoen.
bestaan tog op grond van ‘n roeping van God en
• Die sinode in Noord-Kaapland in
nie op grond van ‘n begroting nie. Neem ons ook
samewerking met die ring moet met
die bedieningsbehoeftes van die Kerkfamilie in
gemeentes in gesprek tree oor die
ag is daar baie groter bedieningsbehoeftes op
moontlikheid van oplossings
soos
die platteland. Die VGKSA en die NGKA het ook
deelbediening,
samesmelting,
lidmate wat “sporadiese” bediening kry wat nie
grensveranderinge en dies meer, indien
aan al die bedieningsbehoeftes voorsien nie. Die
hulle nie self ’n leraar ten volle kan
werklikheid is dat meeste van hierdie gemeentes
bekostig nie.
nie ‘n noemenswaardige finansiële bydrae kan
• Die sinode kan saam met ringe
maak nie.
gemeentes help om ’n leraar te deel.
Alhoewel die bediening deur ‘n leraar nie ‘n
• Indien ’n gemeente wel genoeg lidmate
noodsaaklikheid is vir gemeente wees nie, wys
het maar self nie ’n leraar kan bekostig
die praktyk tans by talle van hierdie gemeentes,
nie, kan so ’n gemeente (bv. Angolana)
dat wanneer so ’n gemeente deur ’n leraar
deur die sinode gehelp word om in
bedien word, daar in die algemeen (finansiële)
deelbediening met ’n ander gemeente te
groei plaasvind wat saamgaan met prediking,
tree, daar is mooi voorbeelde hiervan ook
pastoraat, leiding en dies meer.
binne die NG Kerkfamilie bv. Britstown.
Om predikantsbediening vir kleiner gemeentes
• Gemeentes sal met kerkbegrip gehelp
moontlik te maak word talle pogings aangewend
moet word. In al die voorgestelde
om tog ook ’n predikant te kan hê.
oplossings van vorige verslae kon ek
Van die pogings wat deur die gemeentes
nêrens iets optel van ‘n missionêre
aangewend word om hierdie doel te bereik,
gerigtheid om die gemeente te laat
wissel
van
periodieke
bediening
en
groei nie. Daar sal indringend aandag
deelbediening, boerderye, meer vleisverkope tot
gegee moet word oor wat die rede
selfs poste waar leraars ver onder riglyne van
hiervoor is! Het die gemeentes op die
die Algemene Sinode vergoed word en daarmee
platteland dan hulle volle groei potensiaal
saam op “kontrakbasis” aangestel word.
bereik?
Alhoewel hier meestal oor finansies en
6. Praktiese hulpverlening aan leraars
predikante gepraat word is ons ook baie bewus
• Die sinode in Noord Kaap besluit dat al
daarvan dat daar hard gewerk sal moet word om
die leraars binne die sinodale gebied ten
‘n meer Bybels verantwoorde kerkbegrip onder
minste volgens die riglyne van die
lidmate te vestig.
Algemene Sinode vergoed word wat alle
4. Behoefte van leraars: Ons aanvaar dat alle
gemeentes
en leraars op grond van hulle
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voordele soos medies en pensioen in
sluit.
• Leraars van kleiner gemeentes se
traktement kan uit byvoorbeeld die rente
van die beleggings van die sinode en/of
uit die bedieningsfonds aangevul word
om aan bogenoemde besluit uitvoering te
gee. ’n Beroep kan ook op die Algemene
Sinode gedoen word om ook uit hulle
renteopbrengste en/of ander fondse
hiermee te help.
• ’n Moontlikheid sou wees om sulke
leraars direk deur die sinode te vergoed
en laasgenoemde dan die moontlike
fondse by die onderskeie gemeentes
invorder.
• Die sinode kan help om wetgewing en/of
die aanstellingsvoorwaardes/bewoording
van leraars so te verander dat
kontrakleraars wel by die pensioenfonds
kan inskakel. Tot tyd en wyl sulke
verandering aangebring kan word, kan
die sinode help deur geld op dieselfde
basis as vir ander leraars in ‘n
pensioendraende
fonds
of
‘n
annuïteitsfonds vir die leraars te belê.
AANBEVELING
1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat
kerf 1 (die pakket) van die riglyne van die
algemene sinode nie in die sinode in
Noord-Kaapland net as riglyn sal dien nie,
maar ’n voorwaarde sal wees vir ’n
predikantspos, ook ten opsigte van
beperkte termynposte.
2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig
nie, moet met die ring en sinode in
gesprek getree word rakende finansiële
hulp (gemeentebedieningsfonds), deelbediening of samesmelting met buurgemeentes. (vgl. bepaling 7.2.4 Kerkorde
Noord-Kaapland)
3. Die sinode in Noord-Kaapland gee opdrag
aan
die
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning om ’n taakspan
aan te wys om gemeentes te help met
kerkbegrip en die praktiese implikasies
daarvan (missionêre gerigtheid).
4. Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
om ’n beleid op te stel wat kerkrade kan
gebruik met die beroep van predikante vir
beperkte termynposte.

Beskrywingspunt van die Ned Geref Kerk
Reivilo
Die Bedieningsondersteuningskommissie het
die volgende besluite aan die Kerkraad van
die Gemeente op ’n vergadering gehou op
11 Oktober 2007 voorgelê as aanbeveling vir
goedkeuring. Die Kerkraad maak die
aanbeveling die besluit van die vergadering
en word dit so aan u deurgestuur. Die
volgende is ’n uittreksel van die Notule:
“Die Kerkraad het kennis geneem van die
besluit rakende VBO. Die Kerkraad steun die
gedagte van VBO, maar die volgende blyk
problematies te wees:
1. Die onsekerheid rakende die kostes
daaraan verbonde en die finansiële
implikasies vir veral kleiner gemeentes
wat sukkel om die mas op te kom.
2. Die koste raak nie alleen kursusgelde
nie, maar ook reis- en verblyfkostes.
3. Daar is by ons ook ’n ernstige vraag oor
die aantal krediete wat per jaar verwerf
moet word, wat die bevoegdheid al dan
nie, van leraars moet bepaal.
4. Ons is van mening dat meer besinning
oor die saak noodsaaklik is.
5. Ons versoek die Sinode van NoordKaapland om die Algemene Sinode te
versoek om nie die VBO, soos besluit in
2007, nou al te implementeer nie.
6. Kommer word ook uitgespreek oor wat
die posisie van Emeritus leraars in die
verband gaan wees.”

Die ring van Upington het die volgende versoek
rakende die VBO vir leraars aan die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning gerig en
versoek dat dié kommissie verslag en voorstelle
in die verband aan die sinode in Noord-Kaapland
sal doen.
1.
Wat is die kerkordelike reg en posisie van
leraars binne die sinodale gebied van
Noord-Kaapland rakende die VBO vir
leraars in die lig van die Sinode se besluit
aangaande die A-Z Handleiding vir leraars
soos geneem tydens die spesiale Sinode
van Noord-Kaapland?
2.
Wie moet toesien dat leraars die
sogenaamde verpligte krediete verwerf?
3.
Wie gaan die nodige toesig en tug toepas
ten opsigte van leraars wat nie beskik oor
die voorgeskrewe krediete nie?
4.
Wie gaan die kredietwaarde en graad van
krediete bepaal vir kursusse soos
bygewoon?
5.
Vanaf
watter datum is leraars binne die
Fokusarea: Predikanteversorging
sinodale gebied van Noord-Kaapland
verplig om krediete te verwerf in die lig van
die Sinode se besluite soos geneem in
4. TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING
2007 tydens die spesiale sinode?
4.1 Voortgesette bedieningsondersteuning
6.
Watter uitspraak het gemeentes en
(VBO)
kerkrade in die vereistes van die VBO en
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7.

krediete en die bywoon van kursusse soos
besluit deur die algemene sinode?
Wat gaan die finansiële implikasies ten
opsigte van die voorgestelde VBO,
kursusse en die verwerf van krediete vir die
sinode in Noord-Kaapland, gemeentes en
leraars wees?

UITVOERING
• Di PL Louw en J Conradie het die
vergadering van die ADGO taakspan
predikantebegeleiding op 9-11 Junie 2008
bygewoon en het alle inligting aangaande
voortgesette
bedieningsondersteuning
(VBO) bekom.
• Die VBO Forum het op 13-14 Augustus 2008
in Stellenbosch vergader. Die VBO Forum
stel dit in die vooruitsig dat daar met
kursusse op 1 Januarie 2009 begin sal word.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat 15 minute aan dr PR du
Toit afgestaan word om vrae in verband met
voortgesette bedieningsondersteuning (VBO)
te antwoord.
4.2 Fonds vir voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO)
“Die ring van Mafikeng het versoek dat die
sinode in Noord-Kaapland ’n fonds op die been
bring waaruit gemeentes gesubsidieer kan word
om hul leraars te stuur op VBO-kursusse
(Voortgesette bedieningsondersteuning).”
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die koste van die jaarlikse VBO-kursus
asook brandstof van leraars gesubsidieer
en uit die VBO Reserwefonds betaal word.
2. leraars aangemoedig word om saam te ry
na vergaderings en kursusse.
3. die taakspan riglyne opstel/beginsels
neerlê vir predikante om aansoek te doen
om finansiële hulp vir voortgesette
bedieningsondersteunings (VBO) kursusse.
4.3 Bybels en teologiese uiteensetting van
die predikant se ampsvervulling
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het besluit om ’n inligtingstuk vir
kerkrade en gemeentes op te stel wat ’n Bybels
en teologiese uiteensetting van die predikant se
ampsvervulling weergee. Gemeentes (kerkrade
en lidmate) se verstaan van die roeping en amp
van die predikant is in ag geneem, asook die
negatiewe inpak wat dit op die predikant se
vervulling van sy/haar amp kan hê.
’n
Inligtingstuk
Bybels
en
teologiese
uiteensetting
van
die
predikant
se
ampsvervulling is aangeheg as Bylae 6

AANBEVELING
Die sinode besluit dat kerkrade die
inligtingstuk,
“Bybels
en
teologiese
uiteensetting
van
die
predikant
se
ampsvervulling” (Bylae 6), as gespreksdokument gebruik om met hulle predikant/e
oor ampsvervulling in gesprek te tree.
4.4

Brug-predikante

Bepaling 7.2.4
“Die gemeentes van die NG Kerk in
Noord-Kaapland kom
ooreen dat
wanneer ’n leraarspos in die sinodale
gebied vakant raak, die betrokke
kerkraad eers die goedkeuring van die
Ring en die advies van die SKHD moet
verkry voordat die pos gevul word.”
Motivering
Die benutting van die Brugpastoraat ter wille
van gemeentes met vakatures
’n Brugpredikant is ’n ervare predikant wat
spesiaal opgelei is om in vakante gemeentes in
afhanklikheid van die Here, saam met die
betrokke gemeenteleiers, te soek om die verlede
van die gemeente in regte perspektief te plaas,
die roeping van die gemeente opnuut te
verstaan en na te volg, asook om gerig te word
op die toekoms om kerk van Christus te wees vir
ons tyd – en om voor te berei vir die beroep van
‘n volgende predikant.
Daar word ook al meer aanvaar dat vakatures
nie te gou gevul moet word nie. As daar goeie
ervarings was behoort ’n gemeente kans te kry
om te ‘treur’ en afskeid te neem. Afskeid is meer
as ’n onthaal en ’n groet. Waar die skeiding met
’n predikant soms ook onaangenaam was, is tyd
nog meer nodig. In die tussentyd (interim)
behoort gevra te word waarvoor die gemeente
bestaan en wat sy spesifieke taak is vir die
volgende jare. Wat is die profiel van die
gemeente en watter predikant kan die beste
daarby inpas? Brugpredikante help in hierdie
proses en begelei die gemeente vir ’n beperkte
tussentyd van ongeveer 9 tot 12 maande.
“Interim ministry” (Brugpastoraat) is in die VSA
reeds vir 2 tot 3 dekades in gebruik. Predikante
word daarvoor opgelei en vir baie is dit hulle
voltydse bediening.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die beginsel van brug-predikante aanvaar
word.
2. ’n nuwe bepaling na bepaling 7.2.4 van die
Kerkorde van Noord-Kaapland ingevoeg
word, nl.
Emeriti wat in die sinode in NoordKaapland in ’n leraarspos vir ’n beperkte
termyn aangestel word, moet inskakel by
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’n mentorskapprogram vir brugpastoraat.
Dit word aanbeveel dat sodanige emeriti ’n
kursus in brugpastoraat sal deurloop.
3. vier leraars die brugpastoraatkursus op
koste van die sinode in Noord-Kaapland
deurloop.
4. die persone wat hierdie opleiding ontvang
hulle beskikbaar moet stel vir “die
beoogde program vir “mentorskap vir
emeriti d.m.v. brugpastoraat” in NoordKaapland.
4.5 Handleiding vir beplanning van aftrede
vir predikante
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die taakspan
predikanteversorging ’n handleiding moet
opstel wat predikante kan help met die
beplanning van hul aftrede.
4.6

Sabbatsverlof vir predikante

“Die Algemene Sinode dra dit aan AKPB /ATR
op om die konsep van ’n Sabbatsjaar vir
predikante as sinvolle aanwending van
langverlof te ondersoek en indien werkbaar na
goeddunke
te
implementeer.”
(Kerkorde
algemene sinode, bladsy 136 punt 22.3.5)”
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die taakspan
predikanteversorging ondersoek instel na die
gebruik in verskeie gereformeerde kerke en
ander denominasies regoor die wêreld van ’n
sabbatsverlof vir predikante met die doel vir
studie asook herontdekking en vasmaking
van hulle roeping.
4.7

Mentorskappe

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die taakspan
mentorskap ’n mentorprogram (moontlik ’n 3
jaar program) ontwikkel wat proponente en
predikante wat in Noord-Kaapland in die
bediening inkom, begelei om die unieke
omstandighede van die bediening in die
sinode van Noord-Kaapland te verstaan en
hulle in staat stel om hulle roeping te vervul
en vreugde en vervulling in hul bediening te
ervaar.
4.8 Retraites
Op 12-16 Mei 2008 het 6 predikante die
Suikerboschfontein-voetslaanpad naby Carolina
gestap. Die taakspan het begroot vir stap- en
reiskoste na Suikerboschfontein.
Op
25-28
Februarie
2008
het
’n
vrouekonferensie/Retraite
op
Stellenbosch
plaasgevind. Daar is begroot en twee vroue
leraars van Noord-Kaapland het dit bywoon.

4.9 Begeleiding
1. Waarom begeleiding/fasilitering?
Die Bybelse opdrag is dat gemeentes moet
groei. Daar is egter baie faktore wat groei
belemmer. Gemeentes worstel dikwels met baie
sake en gee nie genoeg tyd en energie aan
groei nie. Insette van buite af kan gemeentes
baie help om te fokus op hulle roeping en op
gehoorsaamheid.
Die sinode wil gemeentes graag help in hulle
worsteling. ’n Span fasiliteerders help die
gemeente met prosesse sodat daar makliker na
mekaar geluister kan word en saam na
oplossings gesoek kan word. So groei die span
en die gemeente saam na volwassenheid in
Christus.
2. Fasiliteringsdienste
Die fasiliteringspan is gereed om die volgende
dienste te lewer:
• Gemeentevernuwing
• Konflikhantering
• Die losmaak van vasgeloopte situasies
• Toekomsbeplanning
van
kleinerwordende gemeentes
• Luisterende vergaderings
• Herstrukturering
Persone wat opleiding in fasiliterende leierskap
ontvang het, is beskikbaar vir begeleiding in die
sinode in Noord-Kaapland. Hierdie persone se
name is beskikbaar by die predikant in sinodale
diens.

5. VERSLAE
WOORDIGERS

KURATORIUM

VERTEEN-

5.1 Verteenwoordiger teologiese fakulteit,
Universiteit van die Vrystaat
Verslag verteenwoordiger van die sinode by
die teologiese fakulteit, Universiteit van die
Vrystaat is aangeheg as Bylae 7
AANBEVELING
1. Die sinode spreek sy dank en waardering
uit teenoor die uittredende dekaan van die
Teologiese Fakulteit van die Universiteit
van die Vrystaat, Prof. Hermie van Zyl.
2. Die sinode spreek sy dank uit teenoor die
doserende personeel van die Fakulteit en
verseker hul van die voorbidding van die
sinode.
3. Die sinode is dankbaar vir die studente
wat ingeskryf het en besig is met hul
teologiese opleiding. Die studente word
verseker van die sinode se voorbidding.
4. Die sinode wens die Fakulteit geluk met
die prestasie wat die tydskrif van die
Fakulteit “Acta Theologica” behaal het.
5. Die sinode keur die verslag (Bylae 7)
goed.

______________________________________________________________________________________________

Bedieningsondersteuning
81
__________________________________________________________________________________________________

5.2 Verteenwoordiger teologiese fakulteit,
Universiteit van Pretoria
Verslag verteenwoordiger van die sinode by
die teologiese fakulteit, Universiteit van
Pretoria is aangeheg as Bylae 8.
AANBEVELING
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met
dank kennis van die kerklike wyse waarop
die Kuratorium die saak hanteer het,
asook die deursigtigheid van die hele
proses. Die sinode aanvaar dat hierdie
saak afgehandel is.
2. Die sinode in Noord-Kaapland keur goed
dat
sy
verteenwoordiger
by
die
Kuratorium
in
Pretoria
kwartaalliks
vergaderings bywoon.
3. In die lig van die uitdagings rakende
teologiese opleiding besluit die sinode in
Noord-Kaapland om so intens moontlik
betrokke te wees by die opleiding aan die
Fakulteit Teologie in Pretoria.
5.3 Verteenwoordiger teologiese fakulteit,
Universiteit van Stellenbosch
In die lig van dr DL van Niekerk se
ongesteldheid sal ’n laatverslag tydens die
vergadering beskikbaar gestel word.
AANBEVELING
As bewys van die erns waarmee Teologiese
opleiding opgeneem word, besluit die sinode
om ook ’n finansiële bydrae te maak tot die
teologiese opleiding in Pretoria en Vrystaat
aangesien ons alreeds vir die teologiese
fakulteit, Universiteit van Stellenbosch,
bydra.

6. GEMEENTEDIENSTENETWERK
1. Inleiding: Gemeentedienstenetwerk (GDN) is
’n selfstandige entiteit binne die struktuur van die
Algemene Sinode van die NG Kerk. GDN is ‘n
Netwerk/forum
waarop
sinodes
en
diensverskaffers mekaar ontmoet en hoor. En
verder
rapporteer
GDN
aan
die
Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode
en doen verslag deur hulle aan die Algemene
Sinode van die NG Kerk.
2. Doelstellings
Missie
GDN fokus op die ontwikkeling van
hulpmiddels
vir
gemeentes,
wat
teologies verantwoord, navorsingsgebaseerd en prakties is.
Visie
Gemeentes en gemeenteleiers in
Suidelike Afrika kry hulle bedieningshulp
by voorkeur deur GDN.
Strategie

Dit sal gedoen word deur bestaande
diensleweraars aan gemeentes en
predikante in ‘n netwerk te plaas om
kundigheid en bronne te deel tot
voordeel van die kerk en koninkryk.
Prakties gebeur die volgende tot voordeel van
die gemeentes:
• Forums – die bemagtiging van diensleweraars aan gemeentes: Verskillende
diensleweraars vertel by die forum van die
diens wat hulle kan lewer, so vind daar
blootstelling na al die sinodes toe. Een
afgevaardigde lid van die onderskeie
deelnemende sinodes se diensgroep/kommissie wat met gemeentes en predikante
ontwikkeling werk, woon die vergaderings
elke halfjaar by. In die afgelope tyd het die
volgende
Diensleweraars
kom
inloer
EXCELSUS,
Bybel-Media,
BUVTON,
Shepherd, Pro Christo, CFN, Kerkspieël,
Kingfisher en AMOS. Hulle stel hul materiaal
en die diens wat hul kan lewer aan
gemeentes bekend. Dan netwerk die
inligting af na sinodes en gemeentes.
• Navorsing – die ontwikkeling van
hulpmiddels vir gemeentes; Ons gesels
ook oor nuwe tendense en behoeftes. En al
die diensverskaffers kan materiaal aanpas of
ontwikkel volgens die tendense. Die sinodes
het byvoorbeeld die volgende tendense
aangestip by hierdie vergadering: Temas :
God werk verrassend, Verwerking van
verlies, Selfleer, Waarderende ingesteldheid
(verskeidenheid), Openheid
• Kruisgewys – tydskrif vir predikante en
gemeenteleiers in vennootskap met
Bybel-Media; Die tydskrif het hom gevestig
tussen die Kerkbode en die NGTT. Dit is die
tydskrif wat die meeste gelees word deur
predikante. Dit is so 16 bladsye dik, kort
sinvolle artikels en word in elke dominee se
hand geplaas. Webtuiste – inligting van
beskikbare hulpmiddels vir gemeentes –
www.gemeentes.co.za. Al die lede van die
forums se skakels word daar geplaas. Elke
dominee kan maar ‘n tydjie per week nuttig
gebruik en gaan kyk wat is beskikbaar op die
webtuiste. Trek van die artikels af en gebruik
dit in die gemeentes.
Die groot behoefte wat binne ’n omvangryke
organisasie soos die NG Kerk ontstaan, dat
gemeentes gehelp, bedien en ontwikkel moet
word deur diensverskaffers, word aangespreek
deur hierdie netwerk.
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taak van die bevoegde bedienaar van
die Woord.
4. Die sinode besluit dat verdere ondersoek
gedoen
word
oor
’n
kerklike
huweliksinseëning (geestelike ooreenkoms) as genoegsame verbintenis vir
gelowiges om saam te woon en of die
staat se wetlike ooreenkoms noodsaaklik
is (Gesien teen die agtergrond van
byvoorbeeld bejaardes wat verplig word
om saam te woon omdat mediese en
pensioenvoordele
in
’n
volgende
staatsregtelike huwelik verbeur word).
(vgl. Agenda Deel I bl 287, A.3.2 Verslag
van die Algemene Diensgroep vir
Gemeente-Ontwikkeling pt 6.2 (vgl ook
ADGO Bylaag 6 bl 313) asook Agenda
Deel II bl 23)

Fokusarea: Skrifgesag
7.

TAAKSPAN SKRIFGESAG

7.1 Fundamentalisme
Die taakspan Skrifgesag werk aan die hele
vraagstuk
rondom
fundamentalisme
en
liberalisme ten opsigte van Skrifhantering. Die
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
het besluit dat die taakspan vir Skrifgesag die
sinode in Noord-Kaapland met advies moet
bedien oor die “evangeliese inisiatief”.
Tydens die sinode sal ’n besprekingsdokument
oor
fundamentalisme
in
Skrifhantering
beskikbaar gestel word om by tafelgesprekke te
gebruik.

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die
dokument
oor
fundamentalisme/liberalisme in Skrifhantering aan
afgevaardigdes uitgedeel word.
2. tyd gegee word om tafelgesprekke oor
fundamentalisme/liberalisme
in
Skrifhantering te voer.
7.2 Saamwoon
van
pensionarisse
kerklike inseëning van die huwelik

–

By die algemene sinode van 2007 het ’n verslag
van die algemene diensgroep vir gemeenteontwikkeling gedien oor “huweliksbevestigers”.
1. Die sinode besluit dat die huweliksdiens
nie ’n gewone samekoms van die
gemeente (erediens) onder leiding van
die ampte is nie. Die persone by ’n
huweliksluiting kom nie as gemeente van
God met die oog op ’n openbare
erediens saam nie.
2. Die sinode besluit dat die leraar as
individuele lerende ouderling pastoraal
optree by die huweliksbevestiging en dat
die toesig van die ander ampte nie
noodsaaklik is nie.
3. Die sinode beklemtoon dat die Bybelse
eise met betrekking tot die huwelik
suiwer
moet
weerklink
met
die
huweliksvoorbereiding, -bevestiging en
begeleiding binne die dampkring van die
kerk as gemeenskap van die gelowiges.
Gesien teen hierdie agtergrond kan die
huwelik van belydende lidmate van ’n
gemeente nie maar bloot deur enige
persoon wat staatsregtelik daartoe
bevoeg is, bevestig word nie. Dit bly die

Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het die saak van “saamwoon:
jongmense en pensioenarisse” verwys na die
taakspanne van families en Skrifgesag.
Aangeheg as Bylae 9 is die verslag Kerklike
huweliksinseëning as genoegsame huweliksverbintenis.

8.

TAAKSPAN EREDIENS

1. Inleiding: Hierdie taakspan bestaan uit 4 lede:
di JP Jooste, B Malan, AP Cronje en J Conradie.
Di B Malan en AP Cronje is nuwe lede.
2. Communitas - Preekrooster: Ons belangrikste
verantwoordelikheid is om te rapporteer wat
gebeur by Communitas (voorheen BUVTON) se
liturgie-werkgroep en om ons (die Sinode in
Noord-Kaapland) se stem daar te laat hoor. Di J
Conradie en JP Jooste is ook betrokke by die
uitwerk van liturgieë vir die preekrooster.
Wat ons altyd in gedagte moet hou is dat die
preekrooster poog om die VGK en NGK te
bedien. Daar is ook ’n Anglikaan betrokke by die
werkgroep.
Ons Gereformeerde tradisie is taamlik dun as dit
kom by liturgiese rituele en gebruike – om
verstaanbare redes. Die werkgroep se oortuiging
is dat ons tog kan leer en leen by bv. die
Anglikaanse
tradisie
sonder
om
ons
gereformeerde karakter prys te gee. Die
tydsgees is om te ervaar en sonder om geheel
net op ervaring te fokus, is godsdiens (veral) ’n
saak van die hart. Die hart word aangespreek in
die liturgie, waarin sang natuurlik ‘n groot rol
speel. Prof HJC Pieterse beweer dat die beste
manier om die verskillende generasies in die
erediens aan te spreek, in die keuse van die
liedere is.
’n Groot leemte in die uitwerk van die liturgieë
was dat dit soms ervaar is as losstaande van
mekaar in die kerkjaarseisoen en nie regtig
gekoppel aan die Skriflesing vir die spesifieke
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erediens nie. ’n Paar maatreëls is ingestel om
hierdie leemtes aan te spreek.
Die keuse van die skrifgedeeltes het ook onder
bespreking gekom. Ongelukkig – veral vir ons in
die Noord-Kaap vir wie dit belangrik is om die
verhaal van die Bybel (“big picture”) en verhaal
van die spesifieke Bybelboek te verreken - is die
preektekste van 2008/2009 gekies sonder dit in
gedagte. Daar was ’n gesprek met dr Eddie
Orsmond hieroor, maar ongelukkig het ons dit te
laat agter gekom en kon dit nie verander word
nie. Dr Orsmond het vir hierdie bundel gewoon
tekste gekies waaroor nog nie voorheen gewerk
is vir die preekrooster nie. Daar is dus min of
byna geen sprake van reekse nie. Dit sal hopelik
in 2009/2010 “reggestel” kan word.
3. Handige skakels op web: Almal het seker al
kennis geneem van die nuwe “Handleiding vir
die Erediens”.
Daar is ook alreeds ’n vergadering belê om te
werk aan bylae tot hierdie handleiding.
Enigiemand met ‘n voorstel in hierdie verband
kan dit aan ds J Conradie e-pos by
johanconradie@webmail.co.za.
Interessante inligting oor liturgie is te vinde by:
http://www.ngkerk.org.za/hulpbronne_handleidin
gs.asp?katid=20&subid=15&sinid=22
http://www.liturgiesonline.com.au/liturgies/main/i
ndex.php
http://www.liturgy.co.nz/
’n Magdom baie nuttige inligting is by:
http://nat.uca.org.au/TD/worship/index.html.
Daar is selfs ’n formulier vir wanneer mense
geskei is en hul in die kerk wil bely dat dit vir hul
hartseer en sleg is dat hul huwelik nie uitgewerk
het nie.
Gegrond op Seisoen van Luister en in
aansluiting by Communitas se preekrooster is
daar
die
bekende:
http://www.ngkerk.org.za/preeklys.asp?katID=1&
sinid=22
Wanneer
is
Paasfees
in
2010?
Die
kerkjaarseisoene van 1583 tot 2060 is
beskikbaar by:
http://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nli006
b.html

gerief. Wanneer jy weer in Kimberley kom, gaan
sit daar en laai af (bring net ’n CD, DVD of
stokkie saam) en kyk rond op die web.

Fokusarea: Families
9.

TAAKSPAN FAMILIES

9.1 Databasis van terapeute
Die Familie taakspan het besluit om ’n databasis
op te stel van persone in en om die Noord-Kaap
wat met terapie op al die verskillende terreine
behulpsaam kan wees. Leraars sal genader
word om bekwame mense op die lys te plaas
met vermelding van hulle spesialiteitsvelde.
Hierdie databasis sal aan gemeentes beskikbaar
gestel word.
9.2 Afgevaardigdes na JONK
Die taakspan het die volgende afgevaardigdes
bevestig op die tersaaklike taakspanne:
Di Heinrich Viljoen (primarius) en
Schalk Basson (sekundus) is ons
sinode se afgevaardigdes op JONK.
Di Schalk Basson (primarius) en Dries
Cronje
(sekundus)
is
die
afgevaardigdes vir JONK se taakspan
vir families.
Dit moet egter onder die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning se aandag kom dat
JONK nie op hierdie stadium voorsiening maak
vir spesifieke skakeling met ’n streeksinodale
familie-taakspanne nie. Die skakeling kan wel in
die
toekoms
ontstaan
na
mate
die
werksaamhede van JONK uitbrei.
Webskakel van JONK: http://www.jonk.co.za/
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. ’n taakspan vir families daar gestel word
om gemeentes te bedien ten opsigte van
die totaliteit van familie- en gesinsbediening.
2. die
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning se taakspan vir
families ‘n ondersoek doen na die tendens
dat al hoe meer mense saamwoon voor
hul in die huwelik tree.
3. ’n SMS en E-pos netwerk vanuit die
sinodale kerkkantoor geadministreer en in
stand gehou word waardeur inligting
rakende jeugbediening na gemeentes
kommunikeer kan word;
4. ’n taakspan vir jeug aangewys word wat
die belange van die kinders, tieners en
jong volwasse lidmate van die sinode kan
dien;

Vir diegene wat nie weet nie, die datum van
Paasnaweek word só bepaal: Paasfees is (vir
Protestantse en Rooms Katolieke Kerke) die
eerste Sondag na die volmaan op of na 21 Maart
(dag-en-nag ewening). Hierdie volmaan kan
wees tussen 21 Maart en 18 April. Paasfees kan
dus nie voor 22 Maart of na 25 April wees nie.
Dit was vanjaar dus amper op die vroegste wat
dit kan wees – 23 Maart. Oosters Ortodokse
Kerke gebruik ’n ander formule.
Onthou dat daar ’n rekenaar met ADSL-lyn
beskikbaar is in die konferensie/vergaderlokaal
by ons sinodale kantoor. Dit is vir dominees se
______________________________________________________________________________________________
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5. nog indaba’s, minstens een maal per jaar
aangebied word ten einde spesifieke
behoeftes, soos deur die taakspan vir jeug
geïdentifiseer, aangespreek kan word.
6. vir ds Waldemar Stumfe ’n spreekbeurt
gegee word om die nuwe GPS en LP3
kategesemodelle aan die sinode in NoordKaapland bekend te stel.
9.3.

Jongmense wat saamwoon

AANBEVELING
Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning se
taakspan vir families om ‘n ondersoek te
doen na die tendens dat al hoe meer mense
saamwoon voor hul in die huwelik tree.

Taakspanne: 2008
10. TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die volgende
taakspanne saamgestel word:
1. Begeleiding/fasilitering
2. Erediens
3. Families
4. Jeug
5. In Memoriam
6. Mentorskappe
7. Predikanteversorging
8. Sinodebode
9. Leer- en aktuele sake
10. Standplaasverwisseling
11. Retraites
12 Kerkbegrip en -bediening
13. Wetsoortredersorg en beskermingsdienste
14. Vrouelidmate

Verteenwoordigers: 2008
11. VERTEENWOORDIGERS SINODALE
KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling
2. ADGO se taakspan evangelisasie
3. ADGO se taakspan predikante bediening
4. ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging
5. ADGO se taakspan kategese
6. Algemene sinode se kommissie vir leer
en aktuele sake
7. Seisoen van luister
8. Gemeentedienste netwerk
9. JONK
10. JONK se taakspan vir families
11. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur
12. Kuratorium Pretoria
13. Kuratorium Stellenbosch
14. Kuratorium Vrystaat

12. HUISHOUDELIKE BEPALINGE VIR DIE
SINODALE KOMMISSIE BEDIENINGSONDERSTEUNING
Sien verslag van die sinodale kerkordekommissie punt 9.1, bladsy 188.

13. SLOT
Die
sinodale
bedieningsondersteuning
opdrag uitgevoer het.

kommissie
vertrou dat

vir
hy sy

LEDE VAN DIE KOMMISSIE:
Ds PL Louw (voorsitter)
Ds J Conradie (onder-voorsitter)
Dr DL van Niekerk
Ds AP Cronje
Ds C Jonck
Ds CS du Plessis
Ds HK Viljoen
Ds K O'Callaghan
Ds PF Coetzee
Ds VR Terblanche
Ds WP Vermaak
Prof DS Albertyn
Ds JPL Mostert (predikant in sinodale diens)
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BYLAE 1
BESLUIT ALGEMENE SINODE 2007: HOMOSEKSUALITEIT
Die Algemene Sinode besluit soos volg:
1. Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor homoseksualiteit soek ons eerlik na maniere
om die Bybelse waardes betekenisvol binne die konteks te interpreteer.
2. Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne
die geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing
in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die
menswaardigheid van alle mense.
3. Alle mense, ongeag hulle seksuele orientasie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op grond van
hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar. Onder lidmaatskap word verstaan
toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.
4. Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die Bybel,
slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ŉ huwelik beskou kan word.
5. Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as homoseksuele
promiskuiteit ten sterkste veroordeel word.
6. Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en
huwelike nie as ŉ alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.
7. Die verlening van predikantsbevoegdheid is ŉ funksie van die Algemene Sinode. Die sinode besluit
dat homoseksuele gelegitimeerdes wat ŉ selibate lewenstyl beoefen tot die predikantsamp toegelaat
word.
8. Die Algemene Sinode erken die diskresie van Kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in
gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer.

KORT UITEENSETTING VAN DIE KERK SE STANDPUNT INSAKE
HOMOSEKSUALITEIT
In die lig van die besluite wat die algemene sinode oor homoseksualiteit geneem het, wil die sinode van
Noord-Kaap die volgende aspekte vir ons gemeentes uitlig.
1. ’n Verteenwoordigende taakspan van die algemene sinode het werklik indringend en deeglik, en in alle
erns en nederigheid na hierdie baie komplekse saak gekyk en na die waarheid en wysheid van die
Woord daaroor gesoek. Die blote feit dat kenners na ure en ure (en jarelange) se besinning nog nie ’n
eenstemmige verslag daaroor kon uitbring nie, moet reeds vir ons ’n baie duidelike aanduiding wees
van hoe kompleks hierdie saak is. Nie net die NG Kerk nie, maar kerke reg oor die wêreld in talle
verskillende kerkverbande worstel om duidelikheid oor dié saak te kry. Die algemene sinode het wel
uiteindelik konsensus oor ’n aantal aspekte gekry wat hieronder weergegee word.
2. Uit die besluit van die algemene sinode kom ’n aantal duidelike riglyne en waardes na vore wat ons
aandag vra:
a. “Die liefde van Christus is die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die
geloofsgemeenskap gebaseer word”. Ons moet hierdie voorskrif in sy volle omvang binne ons
gemeentes uitleef! Dit beteken onder andere dat ons die menswaardigheid van alle mense moet
aanvaar en handhaaf. Hierdie waarde impliseer dat ons teen geen mense diskrimineer nie, ook
nie op grond van hulle seksuele oriëntasie nie, en teenoor alle mense met respek en deernis
optree.
b. In die kerk word alle mense sonder voorbehoud op grond van hulle doop en geloof as lidmate
ingesluit in die geloofsgemeenskap. “Onder lidmaatskap word verstaan toegang tot die
sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.” Hierdie riglyn moet
gelees word saam met ’n erkende gereformeerde beginsel van kerkwees, naamlik “die diskresie
van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes in die gees van Christelike liefde
te hanteer”.
c. Dit bly staan dat by die insig wat ons tans in die Skrif het dat “slegs die verbintenis tussen een
man en een vrou as ’n huwelik beskou kan word.” Daarom kan homoseksuele verbintenisse en
“huwelike” nie as alternatief vir die huwelik beskou word nie. Hierdie besluit herbevestig die
standpunt van 2004 en word in alle nederigheid maar beslistheid gestel.
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d. Dit is ook duidelik dat promiskuïteit (losbandigheid) sekerlik deur die Skrif veroordeel word, of dit
nou voorkom by mense van heteroseksuele sowel as homoseksuele oriëntasie.
e. Die algemene sinode het besluit dat persone van homoseksuele oriëntasie wat ’n selibate leefstyl
beoefen tot die predikantsamp toegelaat word.
3. Lidmate wat hierdie besluit deeglik bestudeer sal mettertyd ontdek dat daar oor talle aspekte van die
problematiek geen duidelikheid gegee word nie, bes moontlik omdat daar oor talle sake nog geen
eenstemmigheid heers nie. Terselfdertyd gaan die besluit van die algemene sinode ook nie in fyner
besonderhede in nie. Dit is so uit die aard van die saak. Ons as geloofsgenote word geroep om by dit
wat vir ons wel duidelik is, te lewe. Daarvoor gee die algemene sinode besluit tog genoeg leiding.
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BYLAE 2
KONSEP: HANDVES VAN GODSDIENSREGTE EN –VRYHEDE
(Dokument soos gewysig op 29 Mei 2008
Aanhef
1.

AANGESIEN elke mens die inherente waardigheid, vermoë en behoefte het om te glo en hulle
oortuigings in ooreenstemming met hulle basiese geloofstekste, -leerstellings of -tradisies te
organiseer; en

2.

AANGESIEN hierdie vermoë en behoefte mense se lewens bepaal en waardig is om beskerm te
word; en

3.

AANGESIEN die Grondwet voorsiening maak vir die beskerming van –
•
die reg op vryheid van godsdiens en gewete as ’n inherente en fundamentele reg van alle
mense; en
•
die reg van lede van godsdiensgemeenskappe om gesamentlik hulle godsdiens te beoefen en
godsdienstige verenigings te vorm, in stand te hou en daarby aan te sluit; en
•
elkeen se gelykheid voor die reg en reg op die gelyke beskerming en voordeel van die reg,
wat ’n verbod op onbillike diskriminasie op grond van godsdiens insluit; en

4.

AANGESIEN dit vir die doeltreffende beskerming van hierdie regte binne die raamwerk van die
Grondwet nodig is om die inhoud van hierdie universeel erkende regte, insluitende die gedrag en
belange wat daardeur beskerm word, en die pligte wat dit oplê, in meer besonderhede te omskryf;
en

5.

AANGESIEN geloofsoortuigings die hele lewe, insluitende die staat, omvat, en die grondwetlike
erkenning en beskerming van die reg op vryheid van godsdiens en gewete ’n belangrike
meganisme is waardeur die verhouding tussen die staat en godsdiens billik gereguleer word, en

6.

AANGESIEN godsdiensinstellings daarop geregtig is om binne ’n regstaat erkenning, beskerming
en samewerking te geniet as instellings wat met onafhanklike regsbevoegdheid funksioneer; en

7.

Aangesien die staat deur sy regeringsinstellings die verantwoordelikheid het om regverdig,
konstruktief en onpartydig te regeer in belang van almal in die samelewing; en

8.

AANGESIEN geloofsoortuigings ons begrip van geregtigheid, liefde, meegevoel, kultuur,
demokrasie, menswaardigheid, gelykheid, vryheid, regte en verpligtinge kan verdiep, asook ons
begrip van die belangrikheid van gemeenskap en verhoudings in ons lewens en in die samelewing;
en

9. Aangesien die erkenning en effektiewe beskerming van die regte van godsdiensgemeenskappe en instellings sal bydra tot ’n gees van respek en verdraagsaamheid tussen die mense van Suid-Afrika; en
10. AANGESIEN artikel 234 van die Grondwet voorsiening maak vir die aanname deur die Parlement van
bykomende handveste van regte wat met die Grondwet bestaanbaar is;

DAAROM WORD die volgende Handves van Godsdiensregte en -Vryhede hiermee vir die
Republiek van Suid-Afrika voorgestel:
1.

Elke persoon (waar toepaslik in hierdie Handves sluit “persoon” ’n godsdiensinstelling of -vereniging
in), het die reg om volgens hulle eie godsdienstige of filosofiese oortuigings te glo en te kies watter
geloof, wêreldbeskouing, godsdiens, of godsdiensinstelling om te onderskryf, daarby te affilieer of
daaraan te behoort.

2.

Niemand mag gedwing word om te glo, wat om te glo of nie te glo, of teen hulle oortuigings te
handel nie.
2.1

Elke persoon het die reg om van geloof, godsdiens, oortuiging of godsdiensinstelling te
verander, of ’n nuwe godsdiensgemeenskap of godsdiensinstelling te vorm.

2.2

Elke persoon het die reg dat hulle godsdienstige oortuigings redelik geakkommodeer word.
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3.

4

2.3

Elke persoon mag op grond van hulle geloofs- of ander oortuigings weier om aan bepaalde
aktiwiteite deel te neem of dit indirek te assisteer, byvoorbeeld van militêre of opvoedkundige
aard, of sekere mediese behandeling te ontvang, of bepaalde pligte uit te voer of dienste te
lewer, insluitende mediese dienste of prosedures.

2.4

Elke persoon het die reg om aan geen vorm van dwang of indoktrinasie onderwerp te word
wat hulle godsdiens, geloof of wêreldbeskouing kan vernietig nie.

Elke persoon het die reg op die staat se onpartydigheid en beskerming met betrekking tot
godsdiens.
3.1

Die staat moet ’n positiewe en veilige omgewing vir die uitlewing van godsdiensvryheid skep,
maar mag as staat nie ’n spesifieke geloof, godsdiens of oortuiging bevorder of onregmatig
bevoor- of benadeel nie en mag niemand indoktrineer met betrekking tot godsdiens nie. In die
beplanning van woon- en ander gebiede moet die staat grond reserveer vir godsdienstige
behoeftes.

3.2

Daar mag teen niemand op grond van hulle geloof, godsdiens, oortuigings of godsdienstige
affiliasie onbillik gediskrimineer word nie.

Elke persoon het die reg op die private of openbare, en individuele of gesamentlike beoefening of
uitlewing van hulle godsdienstige oortuigings, wat skriflesing, belydenis, verkondiging, aanbidding,
gebed, getuienislewering, orde, kleredrag, voorkoms, dieet, gebruike, rituele en pelgrimstogte kan
insluit maar nie net daartoe beperk is nie.
4.1

Elke persoon het die reg op die onderhouding van godsdienstige en ander gewyde dae,
rusdae, feeste en seremonies.

4.2

Elke persoon het die reg op private toegang tot heilige plekke en begraafplekke. Sodanige
toegang, en die bewaring van sodanige plekke, moet ooreenkomstig die reg gereguleer word
en met behoorlike inagneming van eiendomsregte.

4.3

Persone van dieselfde oortuiging het die reg om met mekaar te assosieer, godsdienstige en
ander verenigings, -instellings en -genootskappe te stig, in stand te hou en daarby aan te
sluit, godsdienstige samekomste en ander gesamentlike aktiwiteite te reël en plekke van
aanbidding, waarvan die heiligheid eerbiedig moet word, daar te stel en te onderhou.

4.4

Elke persoon het die reg om nasionaal en internasionaal met individue en instellings oor
godsdienstige en ander sake te kommunikeer; te reis, te besoek, te vergader en in
verhoudings of assosiasies met hulle te tree.

4.5

Elke persoon het die reg op enkelgeloof godsdiensbeoefening en godsdienstige uitdrukking
en aktiwiteite in staats- en staatsondersteunde instellings, soos dit deur die betrokke instelling
gereguleer word en solank dit op ’n billike grondslag en vry en vrywillig plaasvind.

5

Elke persoon, godsdiensgemeenskap of godsdiensinstelling het die reg op die onderhouding van
bepaalde huweliks-, familie- en persoonsregtelike tradisies. Stelsels van godsdienstige persone-,
huweliks- en familiereg wat met die Grondwet bestaanbaar is, moet by wet erken word.

6

Elke persoon het die reg op vryheid van uitdrukking met betrekking tot godsdiens.

7

6.1

Elke persoon het die reg om op godsdienstige gronde standpunte na buite in te neem en aan
openbare debat deel te neem, en die reg om godsdienstige publikasies en ander materiaal te
produseer en te versprei.

6.2

Elke persoon het die reg om hulle geloofsoortuigings te deel en ander persone op ’n vrywillige
grondslag tot ŉ bepaalde geloof, godsdiens, wêreldbeskouing, of godsdiensinstelling oor te
haal of te bekeer.

6.3

Elke persoon het die reg op godsdienstige waardigheid, wat insluit om nie op grond van hulle
geloof, godsdiens, oortuigings of godsdienstige handelinge geviktimiseer, belaster of beledig
te word nie. Die verkondiging van haat wat op godsdiens gebaseer is en wat aanhitsing tot
dreigende geweld of om skade te berokken, uitmaak, word nie toegelaat nie.

Elke persoon het die reg om hulle kinders ooreenkomstig hulle godsdienstige of filosofiese
oortuigings op te voed en mag ook van die skool vereis om met ouers en godsdiensinstellings saam
te werk om dit te doen. Ouerlike toestemming word vereis vir alle sake in die skool wat hulle
godsdienstige of filosofiese oortuigings raak en die owerheid het die plig om ouers oor sulke sake in
te lig en te raadpleeg. Ouers mag hulle kinders van skoolaktiwiteite of -programme onttrek wat
strydig met hulle godsdienstige of filosofiese oortuigings is.
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8

Elke persoon het die reg om op ’n vrywillige grondslag godsdienstige onderwys, opleiding en
onderrig te ontvang en te verskaf. Die staat mag sodanige onderwys, opleiding en onderrig
subsidieer.

9

Elke godsdiensinstelling het die institusionele reg op godsdiensvryheid.
9.1

Elke godsdiensinstelling het die onafhanklike regsbevoegdheid om hulle eie belydenisse,
leerstellinge en kerklike ordes vas te stel, oor alle leerstellige en kerkordelike sake self te
besluit en hulle eie interne sake, insluitende organisatoriese strukture en prosedures, die
aanwysing, diensvoorwaardes en ontslag van ampsdraers en vrywillige werkers, en
lidmaatskapvereistes, te reël. Die vertroulikheid van die interne sake en kommunikasie van
godsdiensinstellings moet eerbiedig word.

9.2

Elke godsdiensinstelling word erken en beskerm as ’n instelling wat met onafhanklike
regsbevoegdheid funksioneer en teenoor wie die staat, deur sy regeringsinstellings, die
verantwoordelikheid het om regverdig, konstruktief en onpartydig te regeer in belang van
almal in die samelewing.

9.3

Die staat moet die onafhanklike regsbevoegdheid van elke godsdiensinstelling eerbiedig en
mag nie leerstellige en kerkordelike sake reguleer of aan enige godsdiensinstelling daaroor
voorskryf nie. Dit sluit in dat die howe nie oor leerstellige en kerkordelike sake uitspraak lewer
nie.

9.4

Elke godsdiensinstelling onderwerp hulle aan die reg van die land en moet enige onafhanklike
optrede of burgerlike afwyking op grond van hulle geloofsoortuigings of leerstellinge
verantwoord.

10

Elke godsdiensinstelling wat as regspersoon kwalifiseer, het die reg om in die regsverkeer op te
tree, byvoorbeeld deur kontrakte te sluit, eiendom aan te skaf, te onderhou en van die hand te sit en
toegang tot die howe te verkry. Die staat mag aan godsdiensinstellings belasting-, liefdadigheids- en
ander voordele toestaan.

11

Elke persoon het die reg om vir godsdienstige doeleindes en in die bevordering van hulle
doelstellings, vrywillige finansiële en ander vorme van ondersteuning en bydraes te werf, te
ontvang, te bestuur, toe te wys en te spandeer. Die vertroulikheid van sulke ondersteuning en
bydraes moet eerbiedig word.

12

Elke persoon het die reg om op godsdienstige of ander gronde en in ooreenstemming met hulle
etos, en ongeag of hulle staatsondersteuning ontvang, en of hulle persone met ander oortuigings
bedien, noodlenigings-, opheffings-, sosiale geregtigheids-, ontwikkelings-, welsyns- en liefdadigheidswerk in die gemeenskap te doen, liefdadigheids- en welsynsorganisasies te stig, te onderhou
en daartoe by te dra, en fondse vir hierdie doel te werf, te ontvang, te bestuur, te versprei en te
spandeer.

13

Uitleg en toepassing
13.1
Hierdie Handves gee uitdrukking aan die godsdiensregte wat in die Grondwet gewaarborg
word.
13.2
Die Handves word nie uitgelê om enige reg in die Grondwet te beperk nie en moet uitgelê
word om die rol van godsdiens en gewete in Suid-Afrika te bevorder.
13.3
In die uitleg van enige wet moet die howe die oortuigings en waardes van alle sektore van
die samelewing, insluitende die godsdienstige sektor, in ag neem.
13.4
Die Handves het regskrag en geniet voorrang bo enige regsreël, behalwe die Grondwet,
wat daarmee onbestaanbaar is.

14

Beperkings
14.1
Enige beperking wat op ’n reg in hierdie Handves geplaas word, moet aan die vereistes van
artikel 36 van die Grondwet voldoen om geldig te wees.
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BYLAE 3
JEUGINDABA’S
1. DOEL VAN DIE INDABA’S
1. Om ’n netwerk te vestig tussen die jeugleraars, jeugwerkers en vrywillige jeugleiers (mense
wat geroep is om leiding te neem en betrokke te wees in die jeugbediening van ons Kerk) van
verskillende gemeentes in ons sinodale streek;
2. Om eerstehands by hierdie persone te hoor wat die besondere behoeftes is in die
jeugbediening van die Kerk, soos hulle dit binne hul eie konteks ervaar;
3. Om saam met hulle te begin dink aan nuwe strategieë om die kinders en jongmense van ons
Kerk meer effektief te bedien;
4. Om hulle bekend te stel aan nuwe (en bestaande!) hulpmiddels vir kinder- en tienerbediening
wat op die oomblik op die mark beskikbaar is;
5. Om geestelik te belê in ons jeugleraars, jeugwerkers en vrywillige jeugleiers, wat deur die Here
geroep is tot die Jeugbediening van ons Kerk.

2. INHOUD VAN DIE INDABA’S MET BESPREKINGSVRAE D.M.V. TAFELGESPREKKE
1. Wat maak jou opgewonde omtrent die Jeugbediening in jou gemeente?
Wat maak jou benoud omtrent die Jeugbediening in jou gemeente?
2. Kategese: wat is en wat kom. Aangebied deur ds Waldemar Stumpfe (Predikant in diens van
ADGO se kategese taakspan).
3. Hulpmiddels en hulpbronne tans beskikbaar vir jeugwerkers en vrywillige volwasse jeugleiers.
4. Die pad hiervandaan vorentoe vir jeugbediening in die sinode van Noord-Kaapland?

3. TERUGVOERING VANUIT TAFELGESPREKKE
3.1 Wat maak jou BENOUD omtrent die Jeugbediening in jou gemeente?
3.1.1. Ouers
a. Kom nie hulle doopbeloftes na nie;
b. Stel geen/swak navolgenswaardige voorbeelde vir hulle kinders;
c. Huwelike val uitmekaar en kinders kry geestelik en emosioneel seer;
d. Gesinskrisisse, soos geweld, molestering en aanrandings
e. Moderne gesinne wat “anders” is, soos gesinne met enkel-ouers, hersaamgestelde
gesinne, gay-ouers, geen ouers…
f. Min hulp, ondersteuning en leiding aan ouers;
3.1.2. APATIESE houding van jongmense jeens die Christelike godsdiens en die Kerk
a. Swak bywoning van eredienste, programme en aksies wat deur die kerk aangebied word;
b. Negatiwiteit jeens die tradisies, rituele en gebruike van die Ned Geref Kerk;
c. Negatiewe persepsies oor die Christelike geloof en die Kerk oor die algemeen;
d. ’n Gees en gesindheid van passiwiteit onder ons jongmense;
e. Spanning in die gemeente, wat getuig van ’n baie groot gaping tussen die verskillende
generasies en verskillende spiritualiteite in een gemeente;
f. Jongmense wat “wegloop” uit die gemeente na ander gemeentes en denominasies en kies
om eerder daar te gaan inskakel;
g. Jongmense wat kies om nie meer die eredienste van ons gemeente by te woon nie as
gevolg van onverstaanbare en hoogdrawende (teologies-korrekte) preke wat nie die
leefwêreld van die jeug aanspreek nie, asook ‘n gebrek aan eietydse sang en musiek in die
erediens;
h. Jongmense ervaar nie dat hulle regtig deel is van die gemeente nie. Alles draai rondom die
bediening en behoeftes van die volwassenes. Die jeug beleef nie aanvaarding en warmte
in die gemeente nie.
3.1.3. Jongmense se OORVOL PROGRAMME met baie skool- en buitemuurse aktiwiteite;
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3.1.4. Probleme en uitdagings in die bediening van KOSHUIS-KINDERS, omdat hulle net sommige
naweke en vakansies in die tuisgemeente is. Hulle is nie dan lus vir aksies en programme wat
deur die gemeente aangebied word nie. Ouers is ook jaloers op die tyd wat hulle het om saam
met hulle koshuis-kinders te spandeer;
3.1.5. Vrywillige volwasse JEUGLEIERS
a. Min volwassenes wil betrokke raak by tiener- en jong volwasse-bediening omdat dit al
moeiliker word om hulle te verstaan en te bedien;
b. Volwasse jeugleiers ervaar gebrekkige ondersteuning, hulp, leiding en toerusting in die
plaaslike gemeente. Hulle ervaar baie keer spanning as gevolg van die apatiese en
negatiewe gesindheid van die predikant(e) en die kerkraad. Gebrekkige geld op gemeentes
se begrotings word ook genoem;
c. Daar is ook vrywillige jeugleiers betrokke in jeugbediening wie nie navolgenswaardige
voorbeelde vir jongmense is nie;
d. Vrywillige jeugleiers verstaan nie altyd die leefwêreld van jongmense, en die spesifieke
probleme en uitdagings wat hulle daagliks moet hanteer nie;
e. Te veel klem word deur jeugleiers geplaas op die aanbieding van programme en aksies,
terwyl jongmense ‘n dringende behoefte het aan die ervaring van egte en opregte
verhoudings met navolgingswaardige volwassenes.
3.1.6. Gebrekkige KATEGETIESE ONDERRIG
a. Jongmense raak weg uit die kerk nadat hulle belydenis van geloof aflê;
b. Jongmense ervaar die Christelike godsdiens as ’n wettisistiese godsdiens wat gereduseer
word tot ’n stel “moets” en “moenies”, “mag” en “mag nie’s”. Hulle ervaar nie ’n egte, innige
verhouding met God nie;
c. Hulle worstel daarmee om hulle geloof te verantwoord in ’n post-moderne en postChristelike samelewing - om te verwoord wat wat hulle glo en hoekom hulle glo wat hulle
glo.
d. Na 11 jaar se kategetiese onderrig in die kerk ken jongmense nie hulle Bybel (die
“storielyn” van die Bybel, Bybelverhale en die chronologie van die Bybelboeke). Hulle weet
ook nie hoe om die Bybel te integreer met hul daaglikse lewe nie.
3.2 Wat maak jou OPGEWONDE omtrent die Jeugbediening in jou gemeente?
a. Kinders soek iets om aan vas te hou.
b. Kinders raak vinniger geestelik volwasse as vorige generasies.
c. Jongmense is baie meer uitgesproke omtrent hul godsdiens en die waardes aan die hand
waarvan hulle kies om te lewe.
d. Ons leef in ’n era van verandering, met die klem op verhoudings en nie aksies en programme.
e. Kinders is nuuskierig omtrent geestelike waarhede.
f. Kinders wie se lewens soos hand-omkeer verander.
g. Kinders wat makliker en meer spontaan getuig omtrent hul verhouding met die Here.
h. Ouers wat belangstel in die geestelike ontwikkeling van hul kinders en bereid is om te help in die
jeugbediening van die gemeente.
i. Die potensiaal wat ingebou is in die lewens van ons jongmense, en om die ontwikkeling daarvan
waar te neem.
j. Nuwe modelle en program wat vanuit die kerk gegenereer word vir die jeugbediening van die
gemeente.
k. Om tienerleiers te ontwikkel.
l. Jongmense wat self inisiatief neem met aksies en programme in die gemeente.
m. Die klein persentasie jongmense wat self kies om eredienste by te woon en selfs bereid is om
betrokke te raak in die beplanning van jeuggerigte eredienste.
n. Poppekas, kinderkrans, kleuterkerk en kinderkerk wat fokus op die geestelike vorming van ons
kinders.
o. Hoërskool jongmense wat bereid is om te dien as kategete.
p. Die sinode in Noord-Kaapland wat kennis neem van die jeugbediening van ons kerk.
q. Die Here wat ’n besondere passie het vir kinders en jongmense.
r. Om ’n vertrouensverhouding te hê met jongmense, soveel so dat hulle my begin vertrou met hul
vrae en probleme.
3.3 Die pad hiervandaan vorentoe met die Jeugbediening in die Noordkaap?
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a. Deurlopende kommunikasie vanaf die sinode na gemeentes omtrent sake rakende die
jeugbediening van die kerk (wat gemeentes insluit).
b. Nog jeugindabas wat fokus op die bediening van die evangelie aan kinders, tieners en naskoolsjeug.
c. Opleiding en toerusting van volwasse jeugleiers.
d. Om spesifieke probleme in die jeugbediening van die kerk aan te spreek soos deur jeugleiers
gekommunikeer op ‘n deurlopende basis.
e. ’n Jaarlikse jeugsinode met terugvoering omtrent nuwe ontwikkelinge op die gebied van
jeugbediening, asook die uitruil van idees, aksies en programme wat alreeds in gemeentes
beproef is.
f. Die bou van ‘n netwerk d.m.v. e-posse sodat volwasse jeugleiers op ‘n deurlopende basis met
mekaar kan kommunikeer en inligting kan uitruil.
g. Hulp en ondersteuning van jeugwerkers en jeugleraars om te kom help om nuwe energie in
gemeentes wakker te maak waar die jeugbediening stagneer het.
3.4 KATEGESE: wat is en wat kom
(Aangebied deur ds Waldemar Stumpfe (Predikant in diens van ADGO se Kategese Taakspan).
Ds Waldemar Stumpfe deel die nuutste ontwikkeling op die gebied van kategese met die volwasse
jeugleiers wat die Indaba’s bygewoon het. Hy verwys o.a. na die GPS model vir Tienerkategese,
asook die LP3 model vir Kinderkategese. Ruim tyd word ingeruim vir persone om vrae te vra omtrent
kategese, asook hulle spesifieke behoeftes en bekommernisse te deel. Hierdie kosbare gedagtes
word alreeds verder gevoer deur die ADGO se taakspan vir kategese.
3.5 HULPMIDDELS en HULPBRONNE tans beskikbaar vir jeugwerkers en vrywillge volwasse
jeugleiers.
Ds Heinrich Viljoen deel met die groep ‘n paar gedagtes rondom nuwe program-materiaal wat vir die
jeugbediening ontwikkel is en vrylik in die mark beskikbaar is. Verskillende Webtuistes vanwaar
volwasse jeugleiers kreatiewe idees en programmateriaal kan kry, word ook met die groep gedeel.
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BYLAE 4
RIGLYNE VIR PREDIKANTEVERSORGERS
A.

TEOLOGIESE BEGRONDING VIR DIE VERSORGING VAN PREDIKANTE
Die Taakspan vir Predikanteversorging het hulle opdrag soos volg geskryf:
• om Bybels en teologies oor die amp en roeping van die predikant te besin;
• om die verwagtinge van kerkrade en lidmate van die predikant se taak en roeping in die lig van
die Skrif te beoordeel;
• om kerkrade en lidmate te begelei om Bybels oor die taak en roeping van die predikant te dink
en om saam met die predikant sy/haar bediening daarvolgens in te rig;
• om predikante te help om selfversorgend wees.

B.

DIE DOEL VAN PREDIKANTEVERSORGING:
•
•
•
•
•

C.

PREDIKANTEVERSORGING VIND OP VERSKILLENDE VLAKKE PLAAS
•
•
•
•

D.

om die predikant sodanig te ondersteun dat hy/sy sy/haar roeping sal [her]ontdek;
om die predikante te help om vreugde te ervaar in die uitvoering van sy/haar ampspligte en –
verantwoordelikhede;
om die predikant aan te moedig en te ondersteun in die vervulling van die amp;
om om te sien na die stoflike en geestelike versorging van die pastorie-gesin;
om ouderlinge te help met die uitvoering van hulle ampsopdrag om “..om om te sien na die leer
en lewe van die bedienaar van die Woord…..”

Gemeente-vlak: ouderling of kommissie met opdrag predikanteversorging;
Rings-vlak: Ringskommissie Bedieningsondersteuning;
Sinodale-vlak: Sinodale Taakspan vir Predikanteversorging (mentorskappe, begeleiding, ens.)
en die A-Z Predikante Handleiding;
Algemene Sinodale-vlak: Bedieningsvreugde-model en Netlei: ’n Netwerk en buro vir die
versorging van predikante (’n inisiatief van die Sinode van Wes-Kaap, VGK en BUVTON)

BEPAALDE RIGLYNE AAN PREDIKANTEVERSORGERS OP GEMEENTEVLAK:
D.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D.2

Wat moet die predikant-versorger doen?
Die aanmoediging en bemoediging van sy/haar predikant.
Luister en klankbord vir die predikant wees.
Erkenning gee, waardering uitspreek en empatie aan predikant toon.
Eerlike terugvoer van eredienste en prediking gee.
Predikant help realisties te evalueer/beoordeel wat in die gemeente “gebeur”.
Opbouende kritiek lewer.
Predikant help met sinvolle beplanning, bepaling van prioriteite en fokus-area’s vir sy/haar
bediening.
Sy/haar predikant aanmoedig om te lees en om te bly studeer.
Predikante se frustrasies, probleme, behoeftes op ’n sensitiewe wyse aan die kerkraad
oordra.
Vir sy/haar predikant Bybel te lees en te bid.
’n Versorger dien as “back-up system” vir die predikant.

Wie moet predikanteversorger wees?
Die predikant-versorger moet:
• iemand wees wat in ‘n vertrouensverhouding met die predikant staan;
• iemand wees wat sensitief is;
• iemand wees wat bereid is om te luister;
• iemand wees wat betroubaar is in die hantering van sensitiewe inligting;
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•
•
•
•
•
•
•

iemand wees wat in staat is om empatie te kan betoon;
iemand wees wat as skakel tussen die predikant en die kerkraad en die gemeente kan
optree;
iemand wees wat bereid moet wees om vir sy/haar taak toegerus te word;
Hy/sy is nie die predikant se terapeut nie;
Hy/sy moet nie die predikant in alles napraat nie;
Hy/sy moet nie net die predikant se belange dien nie, maar dié van die Koninkryk;
Hy/sy moet liefs nie lid van die diensverhoudingkommissie wees nie.
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BYLAE 5
DIE SINODALE GEBIED VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE
KERK NOORD-KAAPLAND
BEDIENINGSWERKLIKHEDE IN 1993, OP PAD NA DIE JAAR 2000
(sinodale kommissie vir gemeentebediening: studiestuk)

A. INLEIDEND
Die term “bedieningswerklikhede” probeer uitdrukking gee aan die versameling van realiteite of
feite wat die kerk eerlik moet verreken, in die lig van sy roeping om koninkrykskerk in hierdie wêreld
te wees, hier en nou. Die realiteite of feite in die wêreld, hier en nou, wat enersyds die effektiewe
uitvoering van sy roeping strem en/of andersyds vir hom geleenthede open en hom toerus om hierdie
roeping effektief te kan uitvoer. Realiteite of feite wat hier in die spel kom, is in breë trekke die sake
wat in die bestuursfunksie van strategiese(teologiese) beplanning, deur middel van ’n sogenaamde
“swot-analise” nagespeur, ontdek, geformuleer en gesistematiseer word:
sterkpunte (“strengths”); swakpunte (“weaknesses”); uitdagings (“opportunities”) en
bedreiginge (“threats”).
Hier word in hoofsaak gefokus op die (nabye en onmiddellike) taakomgewing van die kerk en nie
besonderlik op byvoorbeeld die makro-omgewing nie.
Die nut van ’n poging soos hierdie, om iets met betrekking tot die bedieningswerklikhede waarmee die
kerk gekonfronteer word, op skrif te stel en deur te gee aan belanghebbendes soos dominees en
kerkrade, behoort vanself te spreek. Die kerk, en by name die leiers in sy geledere, het immers die
taak en verantwoordelikheid om bedieningsrelevant te bly. Bedieningsrelevantheid veronderstel dat
daar telkens weer verantwoording gegee word rondom die vraag of die kerk werklik daarin slaag om
sy godgegewe funksie in die hier en die nou in hierdie wêreld waarin hy geplaas is, effektief vervul.
Die funksie van die kerk behoort teologies as ’n koninkryksfunksie gesien te word. Die kerk staan in
diens van die koninkryk van God – en juis daarom dan ook in diens van die wêreld. Beter gesê: die
kerk is dienskneg van (die) God (van die koninkryk) en daarom dan ook dienskneg in die wêreld (van
God). Die kerk is koninkrykskerk wanneer die kerk in Christus is en dus (verbonds-) kerk van Christus
is, langs die weg van geloof en op grond van die heilswerk van Christus en in soverre die kerk die
wêreld bedien met heil van God in Christus, gedring deur die liefde van Christus.
Wanneer ons van “effektiwiteit” praat met betrekking tot die kerk se uitvoering van sy roeping, taak of
funksie in hierdie wêreld, bedoel ons daarby niks meer nie (maar dan ook niks minder nie!) as dat die
kerk instrumenteel is in God se heilsbemoeienis met hierdie wêreld in en deur Christus Jesus.
Hierdie instrumenteel-wees van die kerk veronderstel ten minste gehoorsaamheid aan die Here en
God van die kerk. Gehoorsaamheid veronderstel dit dat die kerk ’n passie sal hê vir God se saak in
hierdie wêreld – wat ten diepste daarop neerkom dat die wêreld in en deur die kerk in aanraking
gebring word met God se liefde. God se liefde wat verlos en bevry; na siel en gees en liggaam. Ja,
God se liefde wat herskep en nuutmaak: mense; verhoudinge; omstandighede. “Effektiwiteit” en
“sukses” het soortgelyke betekenis. Sukses met betrekking tot die werk van die kerk is moeilik meet
baar. Daar moet met God se maatstawwe gemeet word. God waarborg egter sukses. Van die kerk
vra hy gehoorsaamheid.
Vir die kerk om effektief te werk/dien in hierdie wêreld, is dit noodwendig belangrik dat sy
bedieningsmetodes en strukture, sy bedieningspraktyk, pragmaties deurdag en vaartbelyn en
(dus) doeltreffend sal wees. Dit is op hierdie punt dat die belang van ’n eerlike verrekening van
bedieningswerklikhede waarde kry. Die vraag is of die kerk se metodes en strukture werklik “gerat” is
vir die doeltreffende aanspreek van hierdie werklikhede.
Wat in hierdie verband natuurlik ook van wesenlike belang is, en daarom baie goed verreken moet
word, is die feit dat kerklike bedieningsmetodes- en strukture, bedieningspraktyk, nie alleen op grond
van (veranderende) bedieningswerklikhede bedink en gestalte gegee word nie. Dit is immers die
grondliggende eiesoortigheid van die kerk – as God se kerk; kerk van Christus – dat dit gebou is op
skriftuurlike (Bybelse) beginsels vir kerk-wees. Allereers is die verantwoordelikheid van die kerk
dan ook om telkens weer vir homself biddend rekenskap te gee van hierdie fundamentele, draende
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beginsels en homself dan ook telkens weer daaraan te toets - en indien dit nodig blyk te wees telkens
weer te hervorm. Dit is die teologiese dimensie van kerk-wees. Wat egter telkens weer belangrik is,
is dat die kerk hierdie teologiese beginsels vir sy kerk-wees “aarde toe” sal bring deur dit te “vertaal”
vir die hier en die nou - in die lig van heersende bedieningswerklikhede in die praktyk. Dis is die
praktiese dimensie van kerk-wees. Prakties-teologies, of dan teologies-prakties, moet die kerk dit
uitmaak: in hoeverre is ons werklik kerk?; koninkrykskerk?; lig vir die wêreld en sout vir die aarde?
Die kerk in Noord-Kaapland staan voor hierdie vraag. En die blote feit dat hier ’n poging deur hierdie
kerk (-verband) aangewend word om die bedieningswerklikhede in sy omgewing te identifiseer, getuig
alreeds daarvan dat die kerk in Noord-Kaapland dit erns het met die saak van sy kerk-wees.
Terloops, die geïdentifiseerde bedieningswerklikhede word betreklik kripties aan die orde gestel. Die
gedagte is dat die volgende as ’n tipe gespreksdokument op die tafel gesit word. Synde ’n tipe
gespreksdokument, word dit gegee in die vorm van vraagtekens; stellings wat gemaak word wil nie
noodwendig daarop aanspraak maak om uitgemaakte sake te wees nie, maar wil basies gesprek
stimuleer, ’n saamsoeke na die volle waarheid. Daar word maar growwerig veralgemeen, maar dit sal
dalk vergewe word as ons dit stel dat daar baie deeglik rekening gehou is met die groot mate van
diversiteit wat daar in die sinodale gebied van Noord-Kaapland bestaan (byvoorbeeld ten opsigte van
klein plattelandse gemeentes; groter plattelandse dorpsgemeentes; voorstedelike gemeentes en meer
sentraal stedelik gemeentes). Trouens, hierdie diversiteit is op sigself een van die belangrike
bedieningswerklikhede in die sinodale gebied. Dit word aan elke ring/gemeente oorgelaat om uit die
lys van bedieningswerklikhede te selekteer in die lig van hulle eiesoortigheid (en selfs die lys te
korrigeer en aan te vul in die lig daarvan). Sinodale kommissies kan die inligting selekteer in die lig
van hulle onderskeie saakbelange en met betrekking tot hulle onderskeie diensterreine – byvoorbeeld
bedieningswerklikhede met betrekking tot jeugbediening in die sinodale gebied.

B. BEDIENINGSWERKLIKHEDE
• Geografies uitgestrekte gebied; lang afstande; plaaspaaie. Dit het onder meer tot gevolg:
finansiële onkoste loop hoog; gemeentewyke is groot; gemeentes is betreklik geïsoleer; dominees
spandeer tyd op die pad; huisbesoek is tydrowend en duur; gemeentelede woon nie baie gereeld
eredienste (en ander gemeentefunksies) by nie en kan beswaarlik inskakel by aksies en
werksaamhede van die kerk.
•

Die geografiese faktor laat hom geld met betrekking tot die kerkbegrip by lidmate. ’n
Psigologiese/teologiese “afstand” tussen lidmaat en kerk: die kerk is “op die dorp”; ons “luister
kerk” oor die radio en ons “kyk kerk” op televisie. Boonop veroorsaak die afstande (in kombinasie
met ander faktore – sien bv. ontvolking en veroudering) dat die liggaamsmodel vir kerk-wees
moeilik gevestig kan word en die herder-kudde model voorrang geniet.

•

Kerk “oor die radio” en “op die televisie” skep verwagtinge by lidmate en laat hulle krities
staan teenoor die plaaslike gemeente: die “goeie preke” en die “lewendige dienste”. Aan die
ander kant kan die radiopreek en televisiediens juis meewerk tot ’n waardering vir dit wat in ons
kerk en gemeente gebeur. Hierdie waardering kan natuurlik ook ’n oorwaardering wees met ’n tipe
kanonisering van “ons” gebruike, “ons” manier van dink en doen.

•

Die grootste deel van ons gemeentes is eenmansgemeentes. Voeg daarby die feit dat ringe
uit ongeveer 6/7 gemeentes bestaan, en elke dominee dus verantwoordelikhede moet opneem
ten opsigte van rings- en sinodale werksaamhede, en die gevolg is ’n groot werklas wat elke
dominee dra. Hierbenewens is die herder-kudde model vir gemeente-wees in die oorgrote
meerderheid gemeentes die bedieningsmodel. ’n Tipiese kenmerk van hierdie model is die
dominee-gesentreerdheid daarvan, met ’n groot rolverwagting rondom sy persoon en amp.

•

Al die gemeentes beskik oor goeie fasiliteite in terme van kerkgeboue. ’n Negatiewe faktor is
egter dat in baie gemeentes – vanweë ’n afname in lidmaatgetalle – hierdie gebou “leeg staan”.
Hierdie geboue moet onderhou word, wat groot onkoste meebring – onkoste wat deur steeds
minderwordende lidmate gedra moet word. Dit kan onder andere meebring dat lidmate ’n mate
van teensin in die geboue kan ontwikkel: dit “tap” ons fondse.
Die groot geboue en die min mense wat daardeur bedien word, kan ’n bepaalde effek hê op
mense se beoordeling en siening van die (NG) Kerk (wat uiteraard verder gedryf word as daar
alreeds ’n mate van teësin ten opsigte van die geboue bestaan). Geboue is uiterlikhede en
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wanneer die funksionaliteit van uiterlikhede bevraagteken begin word, kan dit gebeur dat mense
’n aversie daarteenoor ontwikkel. Toegepas op die kerk, kan dit gebeur dat mense die kerk begin
beleef as ’n groot en mooi versierde, maar dan tog ’n “leë dop”. Dit spreek vanself dat dit ’n
situasie skep wat sigself baie goed daartoe leen om uitgebuit te word, by name dan deur
sektariese groepe met hulle tipiese hekel aan die strukturele en hulle oormatige beklemtoning
van die innerlike ten koste van die uiterlike.
Groot, leë kerke is “koud”. Waarskynlik is dit een van die redes waarom lidmate in ons kerk ons
eredienste “koud” beleef – en daarom ook so aangetrek word deur ander kerke se “warmte”.
Die positiewe in hierdie verband is natuurlik die uitdaging wat aan ons gerig word om “warmte” in
ons groot kerkgeboue in te dra met ons eredienste. Min mense in die eredienste skep
byvoorbeeld ruimte vir ’n meer persoonlik gerigte, gespreksvorm vir die prediking. Ook word die
geleentheid geskep om miskien juis in ons bediening ’n noodsaaklike korreksie aan te bring in die
vroomheidsdefinisie van ons mense: ’n definisie wat dalk juis te veel die uiterlike ten koste van
die innerlike beklemtoon – sulke dinge soos geboue en kleredrag.
•

Landelike gebied met baie plase; boerdery; boeremense. Klimatologiese faktore speel ’n
groot rol: reën, droogtes, hael en wind, hitte en koue. Die rol wat hierdie dinge speel met
betrekking tot die gemeente finansies, asook so-iets soos die bywoning van en meelewing in die
eredienste spreek vanself.

•

’n Besondere spiritualiteit word by ons lidmate in die hand gewerk deur die klimatologiese
faktor. Dit werk daaraan mee dat ons lidmate “weet hoe afhanklik hulle van God is”. Terselfdertyd
egter is daar die gevaar van ’n soort boer-spiritualiteit, gevoed deur ’n tipe natuurlike teologie
(God en natuur is so min of meer sinoniem); ook ’n tipe “brood-en-botter-teologie” (God en my
beursie/ my broodblik kom baie na aan mekaar) – en dit neem nie veel om ’n stuk
verdienstelikheidsleer, gebaseer op ’n bepaalde Godsbegrip, by die lidmate te vestig nie (dink
aan die ou Testamentiese probleem rondom die verleidinge van die Baal-diens: God straf (met
droogtes) en God seën ( met reën) en die straf en die seën van God word verdien langs die weg
van goeie werke). Dit gee uiteraard aan “kerke” met ’n ongereformeerde teologiese basis ’n
vatplek op ons mense.

•

As gevolg van periodieke droogtes wat geweldige afmetings kan aanneem, word ons lidmate
onderwerp aan geloofsaanvegting: twyfel en vertwyfeling – veral dan ook as die teologie
(geloofsinhoud) nie baie diepte het nie. Aan die positiewe kant veroorsaak hierdie aanvegting dat
ons lidmate gebrei is in hulle geloof; geleer het, op proefondervindelike basis, dat God vertrou
kan word en dat God getrou is.

•

Ontvolking van die platteland. Lidmaatgetalle neem af. Gemeentes begin ’n oorlewingstryd
veg. Instandhouding (in hoofsaak finansieel) raak die bedieningstyl. Plaas hierdie saak in konteks
met die hoë inflasiekoers, hoë insetkoste in die landbou, die steeds tanende landsekonomie, en
die gemeentekultuur word die van begrotingsbeheer, fondsinsamelings en die afskiet van
projekte wat geld kos. Die gemeente se visie word ingeperk; die gemeente rig al hoe meer na
binne; gemeentebelange begin (ander) koninkryksbelange buite gemeentegrense oorweldig. Die
leraar begin “duur” word en in ’n produksie-georiënteerde samelewing word die rolverwagtinge
rondom die dominee verhewig: hy moet elke (kosbare) sent verdien. Weens gebrek aan
maatstawwe vir die meet van ’n doeltreffende leraarsbediening, kry sulke kwantitatiewe
maatstawwe soos die hoeveelheid huisbesoeke wat gedoen word, die oorwig. Spanning/stress
word die pastorie ingedra. Die kruiskant van die munt is dat kerkrade gedwing word om die
gemeentefinansies met groot sorg te bestuur. Ook word die lidmate uitgedaag tot ware
rentmeesterskap – en die geleentheid gebied om die geestelike verdieping en vrug wat hiermee
saamgaan, te smaak.

•

Die ontvolking van plattelandse gemeentes het ook tot gevolg dat daar ’n agteruitgangsindroom
in ons gemeentes leef. Die kerk se baie sitplekke is al hoe leër; die skoolkoshuise loop leeg en die
skole sluit selfs hulle deure; eens bloeiende ondernemings begin sukkel; dorpsontwikkeling
stagneer. Hierdie sindroom van agteruitgang skep ’n verloormentaliteit in gemeentegeledere;
motivering kwyn. Ook word daar ’n teelaarde vir konserwatisme geskep: ’n teruggrype na die
“goeie ou dae”; die verlede word ver-idealiseer.
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Ontvolking bring mee dat gemeentes/gemeenskappe verouder: die jong mense is min; die
bejaardes bly agter. Een gevolg hiervan is dat die potensiaal vir vernuwing/hervorming
ingekort word. ’n Ander gevolg is dat daar al hoe minder geestelike leiers in die gemeentes is;
die leierskapskorps word uitgedun. ’n Uitgedunde leierskapskorps skep onder andere geleentheid
vir die spreekwoordelike “eenoog” om koning te wees in die “land van die blindes”. Wat die
positiewe betref, is dit sodat ons bejaarde lidmate oor ’n rykdom van lewenservaring beskik.
Die vermindering van lidmaatgetalle kan natuurlik ook ’n positiewe gevolg hê in terme van meer
intensiewe pastorale aandag wat daar aan gemeentelede geskenk kan word. Aan die anderkant
weer vereis bejaardes baie tyd en aandag.
•

Klein gemeentes (by name op die platteland) loop die gevaar om deur “kleindorpsheid” gestrem
te word in hulle gemeente-wees. Kleindorpsheid is ’n mentaliteit wat saamhang met ’n lewens- en
wêreldbeskouing – ’n verwysingsraamwerk van idees, opinies, waardes, norme. Die lidmate lewe
in ’n “klein wêreldjie”. Aan die anderkant is klein, landelike gemeenskappe meermale die
bewaarder van waardes wat juis in byvoorbeeld stedelike gemeenskappe verlore gaan: waardes
soos gesin, familie, vriendskap, gasvryheid.

•

In klein gemeentes is die lidmate deursigtig/“transparant”. Die mense ken mekaar van naby.
Die positiewe hiervan is voor die handliggend. Die nadeel hiervan is natuurlik dat ook die sondes
van die lidmate aan mekaar bekend is. Meer nog: baie van hierdie sondes is teen mekaar
gepleeg. Ten opsigte van die dominee (pastorie) bring dit mee dat hy en sy huis voortdurend in
die oog en onder die vergrootglas is. Ten opsigte van die geestelike leiers kan dit meebring dat
hulle geloofwaardigheid in die gedrag kom (die ou verskoning by sommige dat hulle byvoorbeeld
nie meer eredienste bywoon nie, omdat daar ’n “klomp skynheiliges” in die kerkraad se banke sit)
Uit die gesigspunt van jeugbediening is die gevaar wesenlik dat jongmense ’n swak definisie
van christenskap kan nahou op grond van die “sondige “ voorbeelde wat hulle voorgehou is.
Ons kan in hierdie verband praat van n “lae kerkbeeld” wat ’n gemeente kan hê (soortgelyk aan ’n
lae selfbeeld). In uiterste gevalle kan dit selfs ’n siniese beskouing van die kerk in die hand werk
en selfs aversie met betrekking daartoe. Die geleenthede wat aan die ander kant juis hierdeur
geopen word om die blye boodskap van die evangelie van God se sondaarsliefde en genade te
bedien, moet egter ook verreken word.

•

Wat kerkbegrip betref , is die gevaar in klein gemeentes dat die kerk vir “ons” opgeëis kan
word en die Hoofskap van Christus skade berokken kan word: nes byvoorbeeld die skool is
die kerk “ons” kerk; “ons” het die “kerk” gebou met “ons hande” en “ons geld”. Die kerk word met
eiebelange gebind. Die positiewe is natuurlik die toegewydheid en betrokkenheid wat daar by die
lidmate ten opsigte van “hulle” gemeente bestaan

•

Ons lidmate is Afrikaner mense. Hiermee is ’n groot stuk politieke identiteit gegee. Politiek is
nasionalisme (of in party gevalle dan juis die teen reaksie daarop). Gegee die feit dat kerk en
politiek oor ’n lang tydperk baie nou verbind was, is politiek noodwendig (steeds) in die kerk. Ons
lidmate behoort aan politieke partye. In hierdie tyd van groot omwentelinge in die politiek, is ons
mense polities opgeskerp. Ons lidmate behoort aan strydende, opponerende politieke partye.

•

Die totstandkoming van die APK is ’n feit. Ook die bestaan van sterk sentimente wat deur hierdie
kerk gedra word, in vele van ons eie lidmate se harte.

•

Terwyl die platteland ontvolk in terme van die getalle van blankes, is dit nie noodwendig die geval
in terme van die getalle van bruin- en swartmense nie. Trouens, daar is selfs ’n vermeerdering in
getalle van bruin- en swartmense. Polities het die noodwendig gevolge. So byvoorbeeld kan dit
toenemende vrees by ons lidmate tot gevolg hê (veral dan in ’n tyd van politieke “oorname” deur
die bruin en swart mense in ons land op grond van getalle). Verstedeliking is ook in hoofsaak
bruin- en swart verstedeliking. Vrees en antagonisme loop hand aan hand. Antagonisme broei
rassisme. Ons leef in ’n tyd van politieke plofbaarheid
Die gevolge hiervan vir byvoorbeeld die ekumene en die eenheid binne die NG Kerkfamilie –
indien die aangeleentheid verkeerd bestuur word – spreek vanself.
Terselfdertyd kan die kerk die geleentheid aangryp om sy getuienis- en versoeningstaak in die
wêreld, met groot krag uit te voer.
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•

Verstedeliking bring mee dat ’n toenemende getal ongekerstende mense binne ons
gemeente grense intrek. Die gemeentes word toenemend uitgedaag om sending- en
evangelisasiewerk te doen. Die invloed van sekularisasie en algemene morele verval, kan nie
onderskat word ten opsigte van die toenemende getal kerkvervreemde en deur sonde- verminktemense nie. In hierdie verband is die invloed van die media ongetwyfeld geweldig groot. Ons moet
dit verreken dat ons lidmate, met hulle konserwatiewe agtergrond en beperkte
verwysingsraamwerk, veral dan hulle op die platteland, nie altyd toegerus is om die invloede wat
nou “tot in hulle sitkamers” binnekom, te hanteer nie.

•

Die stadsmens (veral) is onderwerp aan die geweldige eise van die sogenaamde “rat race”.
Ons mense dra swaar aan verantwoordelikhede, werk lang en veeleisende ure; is ingetrek in
daaglikse harde kompetisie; ons mense is “moeg” – fisies en psigies. Die gevolg hiervan is dat
ons mense “sku raak” vir nog addisionele verantwoordelikheid en werk; ook dat hulle nie oor
voldoende tyd en energie beskik om addisionele werk behoorlik te doen nie; dat vele van ons
mense met skuldkomplekse rondloop teenoor byvoorbeeld ook die kerk.

•

’n Groot persentasie van die stadsmense in ons sinodale gebied, en by name die lidmate van ons
kerk, is plattelandse stadsmense. Hy lewe elke dag ’n stadslewe, maar dikwels nog met ’n
plattelandse hart en gees. Daar is iets van ’n verskeurdheid by hom aanwesig; selfs ’n mate van
identiteitskrisis; baie van hulle is verward; ander vervul met heimwee en gepaardgaande
ongelukkigheid met hulle situasie: “om tog maar die beste te maak van ’n swak saak”; “wat kan jy
tog nou daaraan doen as jou brood en botter hier is”. Die uitdaging wat dit bied aan ons
stadsdominees se bedieningstyl en gemeentes se bedieningspraktyke, sal deurdink moet word.

•

’n Betreklike groot persentasie van ons gemeentes is myngemeentes; gemeentes met mynmense as lidmate: mense wat werk op myne: mangaan; ystererts; diamante ens. ’n
Myngemeenskap is in vele opsigte uniek; ’n myn-mens het in vele opsigte ’n eie karakter. Dit kan
dalk loon om by geleentheid werklik ’n indringende dinkskrum te hou en te probeer om riglyne te
bepaal vir die eiesoortige bediening wat daar vereis word in myn-gemeentes.

•

Wat ons stadsgemeentes betref, moet daar onderskei word tussen onder andere voorstedelike
gemeentes en sentraal-stedelike gemeentes Veral dan ook om die unieke uitdagings en
probleme van die “ontvolkende”stedelike gemeentes in oog te kry. ’n Faktor wat hier ’n rol
speel, is die tipiese (Suid-Afrikaans) stedelike verskynsel dat besigheidsondernemings in die
middestadgebied woonhuise en woonstelle verdryf. Woongebiede skuif na die randgebiede van
die stad. In die jongste tyd het gebeure op staatkundige gebied (dink aan die skrapping van die
wet op aparte woongebiede) ook ’n rol in hierdie ontvolking van ons gemeentes gespeel.
’n Belangrike uitdaging waarvoor van ons stedelike gemeentes staan, is ook om die bruin- en
swart lidmate wat binne hulle gemeentegrense kom woon, gemeentelik te akkommodeer – iets
wat uiteraard die hele saak van kerklike eenheid binne die Ned Geref Kerk op die tafel sit en in die
proses besinning sal verg tot op sinodale vlak.

•

In swak ekonomiese tye, is werkloosheid (en al die gevolge wat dit meebring) op die kerk se
agenda.

•

In hierdie swak ekonomiese omstandighede waarin almal sal moet opoffer in terme van
lewensstandaard, sal die kerk sy lidmate moet help om prioriteite te suiwer en weer opnuut die
belangrikste dinge in die lewe te identifiseer. Nes armoede, is ook welvaart “gevaarlik. Die kerk
kan ’n geweldige rol speel om die suiwerende gevolge wat die wegval van welvaart kan hê, te laat
deurwerk na sy lidmate.

•

In hierdie tyd van ingrypende veranderinge op staatkundige of politieke gebied, sal die kerk
veral ook geestelike leiding aan die lidmate moet gee. In hierdie verband staan die Ned Geref
Kerk voor die uitdaging om sy lidmate – wat histories die politieke mag gehad het – te begelei tot
politieke toleransie en die noodsaaklike vermoë om politieke mag te deel met ander mense as
burgers van die land.

•

Een baie belangrike uitdaging waarvoor die kerk in ons sinodale gebied staan, is die behoorlike
geestelike versorging van ons (verbonds-) kinders in ons koshuise. ’n Uitstaande kenmerk
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van ons sinodale gebied, is die groot aantal kinders wat in koshuise woon. ’n Koshuis het ’n eie
“kultuur”, koshuisbediening ’n eie benardering, vorm en inhoud. Ons het klomp “verbrokkelde”
gesinne – vanweë afwesige kinders. Gepaardgaande hiermee is die uitdaging om ons
verbondsgesinne (wat uit vele oorde en deur ’n wye verskeidenheid van faktore bedreig word),
pastoraal te begelei om werklik as verbondsgesinne te funksioneer.

C. OP PAD NA ’N STRATEGIE
Dit is baie belangrik om te begryp dat enige strategie dit vereis dat daar ’n baie goeie
omgewingsverkenning vooraf gedoen sal word, ter wille daarvan dat die strategie werklik die
realiteite, die feite, verreken. Strategiese beplanning gegrond op (blote) aanvoelings, opinies en
menings, is uitgelewer aan misleiding.
Prakties beteken dit vir die kerk dat hy vir eers, alvorens hy begin met die beplanning van bepaalde
aksies en projekte, net eers vir ’n tyd “die pas sal makeer” sodat die noodsaaklike, voorbereidende
omgewingsverkenning eers afgehandel word en die werklike (en nie maar net vermeende)
bedieningswerklikhede geïdentifiseer is.
Dit is ook belangrik om te begryp dat ’n suksesvolle strategie (ook vir die kerk), ’n strategie sal wees
wat ’n geïntegreerde program van aksie daarstel. Dit vereis die bestuursfunksie van koördinasie.
Daar moet saam beplan word en gekoördineerd saamgewerk word ten einde die visie doeltreffend na
te jaag en die daargestelde doelwitte te tref. Toepas op die kerk, beteken dit byvoorbeeld dat
verskillende kommissies “in lyn” met mekaar sal kom. Die verskillende kommissies moet elkeen in al
die stappe van die beplannings- en bestuursproses betrokke wees. Kommissies moet
gesinchroniseerd begin dink en begin werk – elkeen afsonderlik besig om op sy terrein sy bepaalde
inset (te) te lewer, sy missies(s) uit te voer, om die oorkoepelende gedeelde visie of makrodoelstelling te tref.
Daarom moet die volgende geld as belangrike stappe op pad na ’n strategie:
• Vanuit ’n koördinerende liggaam waarop al die verskillende kommissies verteenwoordiging
het, moet ’n omvattende omgewingsverkenning in terme van die identifisering van
bedieningswerklikhede geloods word. Vanweë die noodsaak van ’n grondige wetenskaplike
stuk navorsing in hierdie verband, sal daaraan gedink moet word om navorsingskundiges in die
ondersoek te betrek. Die twee buro’s vir toekomsstudies aan die universiteite van Stellenbosch en
Potchefstroom, sou byvoorbeeld betrek kon word. Ook byvoorbeeld professionele
persone/instansies wat in die sekulêre wêreld in bemarking werksaam is. Uiteraard sal die
dominees, wat op die grondvlak in ons gemeentes werk, ook betrek moet word.
Die FORUM sou in Noord-Kaap hierdie inisiërende en koördinerende funksie kon vervul.
• Elkeen van die onderskeie sinodale kommissies (met medewerking van die onderskeie
ringskommissies) sal die ondersoek kon aanvul met ondersoeke spesifiek vanuit die
gesigspunt van hulle diensterreine.
• As onderdele van die omvattende strategiese beplanningsoefening, sal daar spesifiek ’n stuk
navorsing moet ingaan op onder andere die bedieningstrategieë met betrekking tot
myngemeentes en koshuiskinders, asook die verskillende bedieninge in onderskeidelik klein
plattelandse gemeentes, groter plattelandse gemeentes, groeiende voorstedelike gemeentes,
ontvolkende voorstedelike gemeentes en sentraal stedelike gemeentes.

D. RIGLYNE VIR ’N STRATEGIE
Bloot in die lig van hierdie dokument se geïdentifiseerde bedieningswerklikhede in Noord-Kaapland,
word die volgende riglyne op die tafel gesit ter wille van verdere besinning.
• Om die lang afstande in die bedieningsgebied te oorbrug, sou daaraan gedink kon word om langs
die weg van korrespondensie en die telefoon, die pastorale bearbeiding van ons lidmate aan te
vul. Uiteraard sal ’n behoorlike som gemaak moet word om hierdie “langafstandsbediening” kosteeffektgief te bedryf. (Daar is studie gedoen rondom telefoonpastoraat, wat geraadpleeg en benut
kon word).
• Gesinsbediening
as
’n
behoorlik
deurdagte
en
doeltreffende
gestruktureerde
gemeentebediening, kan ’n groot bydrae lewer om die “langafstandsbediening” inhoud te gee.
Gesinne kan as “mini-gemeentes” in die gemeente begin funksioneer. Dit spreek vanself dat
ouers gemotiveer en toegerus moet word om as verbondsouers die bediening “oor te neem” uit
die hande van die dominee.
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•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

Sover dit enigsins moontlik is, moet gemeentes poog om hulle bedieningspraktyke op die
liggaamsmodel vir kerk-wees te bou: lidmate wat (in kleingroepverband) onderlinge sorg vir
mekaar aanvaar. Hierdie saak se meriete word spesifiek ook gegee deur die waarskynlikheid dat
’n groot getal van ons gemeentes in die toekoms onder finansiële druk, dominees sal ontbeer. Die
belang en waarde van doelgerigte leierskapsontwikkeling in ons gemeentes, moet ook in
hierdie lig verreken word.
Kerkrade se kommissies vir fondse sal erns moet maak met behoorlike finansiële bestuur
(waarvan begrotingsbestuur ’n noodsaaklike komponent is).
Van leraarskant sal daar besondere pogings aangewend moet word om spiritualiteit te bou by
ons lidmate. Die “teologie” van ons lidmate moet verdiep word. Dit moet spesifiek verreken word
dat daar ’n verskeidenheid van faktore is wat ons lidmate vatbaar maak vir “skewe” teologie –
veral die teologie uit die kringe van diegene wat ’n bepaalde verdienstelikheidsleer in hulle
verlossingsleer akkommodeer. Die opbou van ons gemeentes daag ons uit om aan ons opbou ’n
sterk gereformeerde onderbou te gee.
Hierdie saak het natuurlik direkte gevolge vir ons prediking en die kategese. Wat besondere
aandag in die prediking en kategese moet kry, is die Godsbegrip van ons lidmate. Dit kan loon om
goed oor die volgende na te dink: Ons preek baie, oor baie dinge, maar ons preek min oor God.
Finansies is ’n geweldige ernstige probleem, maar in koninkryksbelang is dit noodsaaklik dat ons
gemeentes ook groter sal dink as hulle beursies. Doelbewustelik sal daar visie in ons gemeentes
gevestig moet word, visie wat die gemeente daartoe beweeg om in koninkrysbelang diensbaar
te wees in die wêreld. Moontlik lê ’n deel van die oplossing daarin dat ons gemeentes klein,
korttermyn, goedkoop diensprojekte sal loods (veral ook) binne die nabye gemeenskapsgrense.
Met die ekumene sal erns gemaak moet word. Veral samewerking/eenheid binne die Ned Geref
Kerkfamilie.
Samewerking in die vorm van dienslewering aan mekaar, sal tussen ringsgemeentes gestalte
moet kry. Gemeentegrense sal “stippellyne” moet word. Samesmelting of kombinasiegemeentes
sal as opsies deeglik en realisties ondersoek moet word.
Van politieke swaarde en spiese sal dringend ploegskare gesmee moet word; sowel tussen die
verskillende bevolkingsgroepe in die gemeenskap as tussen die verskillende politieke groeperinge
in die gemeente se boesem. Versoening behoort op die agendas van ons
gemeentewerksaamhede te staan.
Spesiale aandag sal gewy moet word aan die geestelike versorging van ons kinders en
jongmense in hierdie tye van morele verval. Ons plattelandse kinders sal toegerus moet word vir
die lewe daarbuite. Ons koshuiskinders sal in die direkte fokus van ons bediening moet kon.
(Gesinsbediening as ’n toespitsingspunt van ons gemeentebediening, sal uiteraard hierdie sake
aanspreek).
Ons stedelike gemeentes sal in besonder daarop moet fokus om “geestelike stilhouplekkies” vir
ons lidmate te skep. Daar sal as ’n saak van groot erns daarteen gewaak moet word om ons
(reeds oorbelaste) lidmate met kerkwerk te belas. ’n Gawebediening, waarin elke lidmaat vir
hoogstens een saak in die gemeente verantwoordelikheid neem, kan hiertoe meehelp. Die
gebruikmaak van sogenaamde dienswerkers kan oorweeg word.
Ons eredienste moet “warm” wees. Terselfdertyd moet in hierdie verband gewaak word teen
allerlei foefies en ’n lukraakte oorneem van allerhande goed uit ander kerke wat sogenaamd
“werk”. Oor die wese van die erediens sal (teologies) voortdurend besin moet word en oor die
inrigting van erediens, innoverend gedink word.
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BYLAE 6
BYBELS EN TEOLOGIESE UITEENSETTING VAN DIE PREDIKANT SE
AMPSVERVULLING
Brondokument:
Afdeling A, Beleidsagtergrond - A-Z handleiding aangaande predikante, Hoofstuk 1+2,
bladsy 1-8
Ons gereformeerde ampsbeskouing / -begrip
Aard van amp van predikant & roeping

1.1 VOORTSETTING VAN DIENSWERK VAN JESUS.
In die kerk van Jesus Christus is daar net een dienswerk, die dienswerk van Jesus Christus. Alle ander
dienswerk is deelname aan die werk wat Christus deur sy Gees doen.
1.2 GESTUUR NA WÊRELD – MISSIONÊRE KERKWEES
Predikante word nie net opgelei om bestaande gemeentes te bedien nie, maar ook om as gestuurdes deel
te neem aan God se sending na die wêreld. [Dalk in liturgie aanspreek?]
1.3 BYBELSE BEGRONDING VAN DIE DIENS VAN DIE BEDIENAAR VAN DIE WOORD
Inleidend
Elke mens is, kragtens ons geskapenheid as mense, geroep. Juis hierin leer ons dat roeping en taak of
opdrag direk met mekaar in verband staan. Die versorging van en toesig oor die skepping is aan die
geroepte mens toevertrou. Die soek van en ywer vir die Koninkryk van God sluit direk hierby aan.
Die kerk handhaaf hierdie geroepenheid van die mens en moet langs die weg van gesonde reformasie
gelowiges hiertoe begelei en teenoor alle mense hiervan getuig.
1 Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord groei uit die amp en roeping van alle
gelowiges.
2 Die amp van die gelowige besit ’n dubbele karakter: Aan die een kant deel gelowiges ten volle en in
alle opsigte in menswees en alles wat daarmee saamhang (beelddraers en verteenwoordigers van God –
Gen 1:27 en 2:15; aan die ander kant het God in Christus sy hand op hulle gelê en hulle geroep en
afgesonder vir ‘n spesifieke taak. Hulle totale identiteit word daardeur bepaal dat hulle Gód se mense is,
dat hulle “in Christus” is, dat Gód hulle deur sy Heilige Gees in sy diens gestel het om, soos ons
Gereformeerde tradisie dit so treffend stel, sy profete, priesters en konings in hierdie wêreld te wees.
3 Die diens van bedienaar van die Woord soos ons dit vandag ken, kan nie direk na die Nuwe Testament
teruggevoer word nie. Die apostels, profete, leraars, evangeliste, herders en leraars wat in Efesiërs 4:11
genoem word, het almal vorms van Woordbediening beoefen, maar in die predikantamp soos dit deur baie
eeue ontwikkel en veral in die Protestantse tradisie beslag gekry het, vloei aspekte van verskillende
Bybelse bedieninge ineen.
4 Die Nuwe Testament beskou alle gelowiges as geroepenes (Rom 1:6-7; 8:30 ens)
5
Deur Hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidennasies, om tot eer van
sy Naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring.
6
Julle is hierby inbegrepe; ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort.
7
Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom te behoort.
Uit hierdie korps van geroepenes roep God egter ook sekere persone tot 'n besonder toegespitste
bediening. Uit die Bybel weet ons onder meer van die roeping van Moses, Jesaja, Jeremia, die apostels
en Paulus. Net so is dit noodsaaklik dat bedienaars van die Woord sal leef en werk in die besef dat God
hulle vir hierdie taak geroep het.
5 Soos die amp van gelowige, besit ook die predikanteamp ’n dubbele karakter.
Die Skrif is vol getuienis dat God uit mense (met hulle onvervreembare primêre roeping) ook mense tot
besondere take roep.
Daar is geen hiërargie in die belangrikheid van die roeping van mense tot besondere take nie. Dat God tot
’n bepaalde diens roep, ’n bepaalde opdrag gee, is vir alle mense ewe belangrik.
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Wat wel anders is in die roeping van ’n predikant is die goedkeuring en legitimering van die
geloofsgemeenskap dat hierdie persoon ’n spesifieke taak in die publieke ruimte van die betrokke
geloofsgemeenskap vervul.
As afgesonderdes van God met ’n spesifieke opdrag om die Woord te bedien, is hulle terselfdertyd
boodskappers van God wat met sý gesag optree. Daarom staan daar in 1 Petrus 4:11
As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom.
en 2 Kor 5:20
Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ’n beroep op julle doen. Ons
smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!
Hulle is “knegte met koningsgesag”. Wanneer iemand in God se Naam optree en sy boodskap oordra,
word Christus in sekere sin Self teenwoordig gestel. Vandaar Jesus se versekering aan sy dissipels in
Mark 10:40
Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het
Hierdie gesag gaan egter nooit oor na die persoon van die predikant sodat hy of sy hulleself kan verhef en
dink dat hulle iets besonders is nie. Dit bly die koningsgesag van Jesus Christus wat sy kerk deur sy
Woord en Gees regeer. Hoe meer die boodskappers “wegraak” agter die boodskap en hoe belangriker en
gesagvoller die Sender deurkom, hoe beter doen die boodskappers hulle werk. Die prediaknt is “His
Masters Voice”.
6 Die amp van die predikant word gekenmerk, nie deur posisie of belangrikheid nie, maar deur
selfopofferende, dienende liefde. Jesus Christus het Self hierdie voorbeeld gestel en verwag dit van sy
ampsdraers (Mark 10:42-45; Joh 13:14; Filip 2:5-8). Daarom is geen predikant belangriker as 'n ander
een, net soos geen gemeente meer besonders of belangriker as ’n ander gemeente is nie.
7 Bedienaars van die Woord se taak gaan sentraal om die gesagvolle, vrymoedige aankondiging en
verkondiging van die blye boodskap van God se genade en die omvattende beslag wat dit op ons
lewe lê. Soos blyk uit talle Bybelse voorbeelde, is daar ook ruim plek vir onderrig (byvoorbeeld in
verhalende, illustratiewe en dialogiese styl), bemoediging en aanspreke, maar dan nie ten koste van die
verkondigingskarakter van die boodskap nie.
‘n Leesrooster voorkom dat ‘n predikant net geliefkoosde onderwerpe en skrifgedeeltes gebruik. ‘n
Leesrooster help dat die ”volle raad” van God verkondig word.
Dis nie die predikant wat met allerlei kunstige tegnieke of indrukwekkende “bemarkingsfoefies” mense tot
bekering lei, die geestelike lewe van gelowiges verdiep en die gemeente opbou en uitbou nie, maar alleen
die innerlike dinamiek van die suiwer Skrifboodskap onder die werking van die Heilige Gees.
Dit is hier waar die predikant se grootste verantwoordelikheid lê. ’n Erediens is veel meer as ‘n preek – dit
verg deeglike opleiding en daarna deeglike beplanning.
Prediking is nie net die opeenhoping van ’n klomp aanhalings of ‘n klompie Bybeltekste wat
saamgebondel word nie. Suiwer Skrifprediking lê daarin dat op verantwoordelike wyse, onder leiding van
die Heilige Gees, met ‘n teksgedeelte geworstel word, ook met naleeswerk, om seker te maak dat wat in
die preek kwytgeraak word waarlik is wat die Here op daardie dag vir die gemeente wil sê. Sulke
voorbereiding neem ten minste 15 uur [nagenoeg twee vol dae se werk]. Hierby is nie ingereken dat ‘n
predikant baie tyd moet afstaan aan persoonlike stiltetyd, voorbidding vir die gemeente en naleeswerk in
teologie nie.
’n Predikant wat sonder ’n papier of behoorlike voorbereiding ’n erediens lei is nie meer “Geesvervuld” as
‘n ander wat dit nie so doen nie.
’n Voorbeeld van swak, ondeurdagte en onverantwoordelike Skrifuitleg is om die 5 klippies van Dawid
elkeen ‘n naam te gee ne dan daarvan ’n boodskappie te maak.
Belangrik is die onderskeid tussen wettiese en evangeliese prediking waaroor Johan Cilliers ‘n deeglike
studie gedoen het wat neerslag gevind het in twee boeke: Die uitwissing van God op die kansel en Die
uitwysing van God op die kansel asook Die genade van gehoorsaamheid, uitgegee deur Lux Verbi.
8 Vir die bogenoemde teenwoordigstelling van God deur sy Woord en sy Gees is dit noodsaaklik dat die
predikant self in God se teenwoordigheid sal leef en hom/haar sal verdiep in die gebed en die
studie van die Woord. In die Bybel vind ons God se ampsdraers, ook Jesus Self, steeds weer besig met
die Skrif en biddend op hulle knieë.
Die gemeente en die mense “daarbuite” moet deur die predikant se optrede iets van die teenwoordigheid
van Christus ervaar.
9 Die predikant is “dissipel”, wat beteken leerling of student. Hy/sy word vir geruime tyd intensief onderrig
aan ‘n universiteit en deeglik opgelei om die Woord van God suiwer uit te lê. Hulle moet ook steeds
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studente bly en hulleself voortdurend opnuut toerus en laat toerus vir hulle taak.
Persoonlikheidsontwikkeling is ook baie belangrik (vgl veral 1 Tim 4:6-9,11-16; 6:11-14; 2 Tim 1:6-9,1314; 2:15,22-24; 3:14-16).
10 Bedienaars van die Woord is ook bedienaars van die gebed, en dit is hulle voorreg en plig om in hulle
binnekamers, maar ook in die erediens, sowel as in die groot verskeidenheid van ander
bedieningsituasies waarin hulle geplaas word, vir hulle mense, vir die gemeenskap, vir hulle land, vir die
wêreld in te tree.
11 Die liturgie, insluitend die Woordverkondiging, die sakramentbediening en die gebede, moet so
behartig word dat die gemeente daadwerklik sal beleef dat hulle voor die Aangesig van God staan en in 'n
tweegesprek met Hom verkeer.
12 Bedienaars van die Woord moet ook verantwoordelikheid neem vir mekaar. Die Bybelse beeld van die
kerk as die liggaam van Christus beklemtoon dit op besondere wyse. Daarom word gelowiges opgeroep
om mekaar se laste dra (Gal 6:2). Kollegiale samewerking en wedersydse erkenning tussen
evangeliedienaars is belangrik. Evangeliedienaars moet ook pastorale verantwoordelikheid vir mekaar
aanvaar. Die Pastorale Briewe is 'n uitstekende voorbeeld van sodanige “sielesorg aan 'n sielesorger”.
Timoteus word aangespoor om voortdurend aandag aan sy geloofslewe te gee; om sy genadegawe nie te
verwaarloos nie; om die Woord gesagvol, onbevrees, suiwer en met 'n goeie gewete te bedien; om deur
woord en gedrag vir almal ’n voorbeeld te wees; om al sy kragte in te span; om so toegewyd en getrou te
werk dat hy hom nie voor God sal hoef te skaam nie (1 Tim 1:18-19; 4:6-16; 6:11-14; 2 Tim 1:8-14; 2:15;
3:14-16; 4:2; vgl ook Tit 2:14; 3:8).
1.4 BEDIENING VAN DIE PREDIKANT: ARTIKEL 9
Die predikant se dienswerk word in Artikel 9 van Die Kerkorde omskryf as:
Artikel 9
Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord is gerig op die Woordbediening in sy verskillende
gestaltes en omvat:
9.1 die prediking;
9.2 die bediening van die sakramente;
9.3 die diens van gebede;
9.4 die leiding van die eredienste;
9.5 die kerklike onderrig, in samewerking met die ander ampte en die gelowiges;
9.6 die behartiging van die herderlike sorg, veral in die vorm van huisbesoek, saam met die
kerkraadslede;
9.7 die ywer vir die uitbreiding van die koninkryk van God;
9.8 die regering, organisasie, leiding en bestuur van die gemeente saam met die ouderlinge en diakens;
9.9 die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van die opsig en tug oor die gemeente;
9.10 die gee van leiding aan kerkraads- en ander kerkvergaderinge.
9.11 verantwoordelikhede ten opsigte van die kerkverband.
Die dienswerk fokus op die bediening van die Woord en die sakramente en word verruim met die
beskrywing van die verskillende gestaltes van sodanige dienswerk. Hierdie dienswerk is ’n gawe van die
Gees aan die kerk van Christus. In die ondersoek na ’n Nuwe- Testamentiese basis vir die heraanpassing
van die bedieningstruktuur in die NG Kerk word gesê: “In die geval van die bedienaar van die Woord word
dikwels geoordeel dat hierdie amp te omvattend geword het. Hier moet natuurlik onderskei word tussen
die teorie van die Woordbediening soos dit in die ampsformulier en beroepsbrief geformuleer word, en wat
in die praktyk daarvan geword het.
Tog mag dit nodig wees om die spektrum van hierdie amp en sy sinvolle funksionering te heroorweeg met
besondere inagneming van sy fokus op die Woordbediening.”
Gereformeerde kerke hou baie sterk vas aan die koppeling van Woord en Sakramentsbediening. Tereg
beskryf die Church of Scotland die predikantskap as “The ministry of Word and Sacrament”. So ook
verwys die Presbyterian Church in the USA na “Ministry of Word and Sacrament “
1.5 TOERUSTING VAN DIE GEMEENTE
Die predikant is een van God se “gawes”
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BYLAE 7
VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN DIE SINODE BY DIE
TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT
As verteenwoordiger van die sinode by die kuratorium van die Teologiese Fakulteit, Universiteit van die
Vrystaat word as volg verslag gedoen:
1. VERGADERINGS
Vergaderings van die Kuratorium het gedurende November 2006 en 2007 plaasgevind. As lid van die
eksamenkommissie van die kuratorium, Departement Sendingwetenskap is alle vergaderings en
eksamens van studente soos verwag, bygewoon.

2. TEOLOGIESE DAG 2008
Die teologiese dag vir die begin van die akademiese jaar vir 2008 het as tema gehad: “Een Bybel,
baie lesings – wanneer begin die weë skei? Hierdie teologiese dag het plaasgevind op 5 Februarie
2008. Met die formulering van die tema is daar ’n verband gelê tussen Skrifgebruik/-beskouing en
verskillende teologiese sienings.
Die bedoeling was om die soort Skrifgebruik wat lei tot teologiese verstarring (fundamentalisme)
enersyds, en dwaling (’n wegbeweeg van die Bybelse waarhede) andersyds, aan die orde te stel, en
dat dit toegepas kan word op die huidige debat in Suid-Afrika wat tussen die twee pole van Nuwe
Hervorming aan die een kant en die fundamentalisme aan die ander kant beweeg.
As sprekers het opgetree Prof. Adrio König en Prof Dolf Britz.

3. DEKAAN
Prof Hermie van Zyl het te kenne gegee dat hy, nadat sy termyn as dekaan einde Februarie 2009
verstryk, nie vir ’n verdere termyn beskikbaar sal wees nie. Die volgende dekaan sal gedurende die
eerste semester van 2008 aangewys word.

4. DOSERENDE PERSONEEL
Departement Bybel- en Godsdienskunde
Prof. SJPK Riekert,
Ds. M Sukdaven
Departement Praktiese teologie
Prof. J Janse van Rensburg
Dr. J-A van den Berg
Dr. TD Keta
Dr. Jeanette Steyn – Praktiese Teologie ( Eerste voltydse vroulike dosent aan die
Fakulteit)
Departement Dogmatologie
Prof R Venter
Departement Nuwe Testament
Sekundes dekaan: Prof DF Tolmie
Prof. HC Van Zyl
Departement Ekklesiologie
Prof. PJ Strauss
Prof. RM Britz
Departement Ou Testament
Prof. SD Snyman
Departement Sendingwetenskap
Prof. P Verster – Sendingwetenskap
Gasdosente
Die volgende dosente het as gasdosente by die Fakulteit gedurende 2007 opgetree:
Dr. Erik de Boer van Theologische Universiteit (vrijgemaakt), Kampen, Nederland;
Prof. Udo Kern, Universiteit Rostock, Duitsland.
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Prof. Ruard Ganzevoort van Kampen. Nederland.
Prof. Wessel Stoker, Nederland

5. VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING
Shepherd, onder bestuur van Dr. Gerhard Botha is aangewys as die kuratorium se VBO (Voortgesette
Bedieningsopleiding) agent (soos Buvton en Exelsus by die ander twee teologiese fakulteite). Ten
opsigte van Voortgesette Bedieningsopleiding het die volgende aktiwiteite plaasgevind waarby
Shepherd betrokke was:
Teologiese dae by opening van die Teologiese Fakulteit; Verskeie Roepingsretraite
geleenthede; Werksessie oor Bybelse Spiritualiteit; Predikantekonferensie te
Bloemfontein; ’n Werksessie in Religie en Seksualiteit met besondere verwysing na die
Pastorale begeleiding van lidmate met 'n Homoseksuele oriëntasie; Verantwoordelike
Vernuwing en ander geakkrediteerde geleenthede waarby leraars wat by die CPD
Solutions kredietstelsel krediete ontvang het.
Leraars uit die Sinodale gebied van die Noord Kaap is ook by hierdie kredietstelsel geregistreer en het
reeds krediete verdien. Teen November 2007 was 178 gebruikers op die CPD Solutions-stelsel
geregistreer. ’n Totaal van 356 krediete is toegeken wat beteken dat leraars 3560 uur se gesamentlike
VBO vir 2007 bygewoon het.
’n Volledige VBO beplanning vir 2008 is gedoen.

6. TEOLOGIESE TYDSKRIF VAN DIE FAKULTEIT: ACTA THEOLOGICA
’n Groot eer het die Teologiese tydskrif van die Fakulteit te beurt geval toe dit opgeneem is in die Arts
& Humanities Citation Index van die Amerikaanse International Scientific Index (ISI). Die doelstelling
van die ISI is om die wêreld se mees invloedryke vaktydskrifte te identifiseer en te indekseer. Die
organisasie evalueer elke jaar ongeveer 2 000 vaktydskrifte waarvan slegs 10 –12 uiteindelik in een
van die indekse opgeneem word.
Acta Theologica is die enigste Suid- Afrikaanse teologiese vaktydskrif wat op die lys ingesluit is.

7. BASISKURSUS IN KERKLIKE BEDIENING EN VERWANTE ONTWIKKELINGE
Die Fakulteit bied vir ’n paar jaar reeds aan persone wat nie oor gewone universiteitstoelating beskik
die geleentheid om 'n kursus in teologie te volg. Dit bestaan uit 4 modules wat 1 jaar voltyds of 2 jaar
deeltyds gedoen kan word. Die kursus word by verskillende sentra in die Vrystaat asook in die Oos en
Wes-Kaap aangebied.
Twee sertifikaatplegtighede is gehou vir studente wat die basiskursus voltooi het naamlik in Bellville
en Wildernis. Dit was besondere oomblikke om die vreugde van hierdie studente te beleef wat met die
hulp van goeie plaaslike tutors die vrug op hulle arbeid kon smaak.
Toekomstige ontwikkelinge sal daarin bestaan dat hierdie kursus as ’n kredietdraende kort
leerprogram herontwerp word. Met die oog hierop is die dosente tans besig om die inhoud in totaliteit
te herskryf en te herstruktureer.
Verdere verwikkelinge rondom kursusontwikkeling is dié van gemengde modus-onderrig. Dit sal nuwe
moontlikhede bied aan studente wat nie voltyds by die UV kan studeer nie. Ons het reeds
samesprekings gevoer met Kgolagano Kollege in Botswana en die Basiskursus-studente in die WesKaap om behoeftebepalings te doen. Die SA Londongemeente het ook navraag gedoen of ons die
BTh in gemengde modus-vorm vir belangstellende jongmense daar kan aanbied.
Gemengde modus-onderrig is waarskynlik die model vir die toekoms, maar dit verg baie goeie
beplanning en grondwerk. Afgesien daarvan dat daar spesiale toestemming by Hoër Onderwys verkry
moet word om 'n bepaalde kwalifikasie as gemengde modus aan te bied, sal dit ook geweldige eise
aan die Fakulteit stel in terme van kapasiteit en logistiek. Ons is dus nou in 'n ondersoekfase om die
haalbaarheid hiervan te bepaal.

8. HERKURRIKULERING
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Die finale Hoër Onderwys Kwalifikasie Raamwerk is in die Staatskoerant gepubliseer. Daar sal nou
voortgegaan word met die ontwikkeling van ’n nuwe graadstruktuur vir die 6-jarige opleiding van
predikante. Samesprekings met die Universiteit van Pretoria se Teologiese Fakulteit vind plaas. Dit
beteken dat 'n volledige herkurrikulering sal plaasvind.

9. AKTO – WERKSAAMHEDE
Gedurende 2007 was daar een AKTO (Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding) vergadering
op 10 – 12 Mei. Die vernaamste sake wat by die vergadering bespreek is, was
Herkurrikulering
Artikel 9 van Kerkorde: Taakomskrywing van predikante, status van Jeugwerkers en Dowes.
Ondersoek na moontlike “Kerklike Kollege”
Jeugopleiding
Teologiese opleiding vir dowes
Spiritualiteitsvorming
Colloquium Doctum
Profiel van afgestudeerde student
Predikante beleid A-Z
VTO (rol van Streeksinodes)
Verslag van Algemene Sinode

10. INGESKREWE STUDENTE IN DIE TEOLOGIE TEOLOGIESE FAKULTEIT VAN DIE UV – 2007
STUDIEKODE

TIPE STUDIE

TOTALE

9002

Sertifikaat in teologie

5

9010

Universiteitsdiploma in teologie

22

9210/9213

Gevorderde universiteitsdiploma in teologie

9

9211

Lisensiaat in teologie

4

9300

Baccalaureus Theologiae (B.Th.)

77

9301

Baccalaureus Artium (Teologie)

2

9501

Baccalaureus Artium Honores (Teologie)

28

9700

Magister Theologiae (M.Th.)

37

9701

Magister Divinitatis (M.Div.)

15

9702

Magister Artium (Teologie) (M.A.)

32

9900

Doctor Theologiae (D.Th.)

19

9910

Philosophiae Doctor (Ph.D.)

46

TOTAAL

296

11. DOKTORSGRADE
Sewe doktorsgrade in die teologie is tydens die twee gradeplegtighede in April en September 2007
toegeken.
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BYLAE 8
VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN DIE SINODE BY DIE
TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN DIE PRETORIA
Die Kuratorium doen graag oor die volgende sake verslag:
1.

DOSENTE
Die kerklike dosente is tans: Proff CJA Vos (Dekaan en Departement Praktiese Teologie), JC
Muller (Voorsitter NG Dosenteraad en Departementshoof Praktiese Teologie) DJ Human (Ou
Testament), JH le Roux (Ou Testament), JG Van der Watt (Departementshoof Nuwe Testament),
GJ Steyn (Nuwe Testament), CJ Wethmar (Departementshoof Dogmatiek en Christelike Etiek),
DE de Villiers (Dogmatiek en Christelike Etiek), DJ Veldsman (Dogmatiek en Christelike Etiek), dr
CJP Niemandt (Departement Godsdiens en Sendingwetenskap) en dr JM van der Merwe
(Departement Kerkreg en Kerkgeskiedenis). Hierbenewens is dr Alphonso Groenwald (lidmaat
van die NG Kerk) deur UP aangestel in die Departement Ou Testament.
Die volgende wysigings het dus die afgelope twee jaar in werking getree:
Prof PGJ Meiring het aan die einde van 2006 afgetree en prof JW Hofmeyr aan die einde van
Junie 2007.
In prof Meiring se plek is dr. CJP Niemandt beroep. Hoewel prof Conrad Wethmar eers in 2008
aftree het die Universiteit goedgunstiglik ingewillig dat iemand solank op hulle volledige koste
voortydig in hierdie kerklike pos benoem word. Dr DJ Veldsman is in die pos benoem.
In die pos in die Departement Kerkreg en Kerkgeskiedenis is dr Johan van der Merwe met ingang
1 Januarie 2008 aangestel.
Dr Attie van Niekerk word op tydelike basis betrek by die Departement Godsdiens en
Sendingwetenskap.

2.

STUDENTEGETALLE
Die Kuratorium is steeds dankbaar vir die groei in studentegetalle. Die afgelope 5 jaar was daar
van die NG Kerk konstant minstens 30 nuwe eerstejaars (in 2007 was die getal naby aan 50 en
vanjaar het dit naby 40 gekom).
Die groei in studentegetalle is nodig om die verwagte tekort aan predikante die volgende paar jaar
teen te werk. Dit is egter ook duidelik dat daar ernstige oorweging geskenk moet word om die
groter getal studente finansieel te help.

3.

UITDAGINGS VIR TEOLOGIESE OPLEIDING
Dit was vir die Kuratorium ‘n moeilike tyd gewees. ‘n Sekere dokument is in Junie 2005 deur ‘n
teologiese student versprei wat die indruk gewek het dat dit deur 46 mede-studente onderteken is.
Die Kuratorium het uiteindelik geen ander keuse gehad as om die saak dissipliner teen student
Ferdie Mulder te hanteer nie. Op sy versoek is regsverteenwoordiging toegelaat. Die uiteinde van
die saak was dat student Mulder in Maart 2006 aan oneerlikheid skuldig bevind is.
Die Universiteit van Pretoria het daarna ‘n eie tugsaak gemaak teen die student oor sy optrede
teen drie dosente. Hy is aan die aanklagte skuldig bevind. Hy is wel toegelaat om sy bestaande
graad te voltooi maar mag nooit weer by die Fakulteit Teologie vir ‘n graad inskryf nie.
Die Kuratorium het ook reeds in 2005 gemeentes, lidmate en studente versoek om bepaalde sake
wat tot ongelukkigheid kon aanleiding gee, onder die aandag van die Kuratorium te bring.
Vanweë hierdie uitnodiging wat gerig is het sommige die geleentheid benut om bepaalde klagtes
teen dosente te lê. Gevolglik het die Kuratorium geen ander keuse gehad as om die sake rakende
drie dosente na die onderskeie ringe vir ondersoek te verwys nie. Die saak van prof Dirk Human
is na die Ring van Pretoria-Faerie Glen verwys en die van proff. Jurie le Roux en Julian Muller na
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die Ring van Pretoria-Oos. In al drie gevalle is die dosente onskuldig aan leerdwaling bevind.
(Uitslae van die Ringsondersoeke is op die Internet geplaas en wyd uitgestuur).
Die Kuratorium het vertroue dat die kerklike prosesse deeglik hanteer is.
Sedert 2005 is daar voortdurend gesprek gevoer met die dosente oor die belydenis van die kerk
en hulle verbintenis aan Jesus Christus.
Dit is bitter jammer dat ‘n belangrike saak soos die opstanding en lewe van Jesus Christus ‘n
geskilpunt in die kerk geword het. Dit word verder geïllustreer deur die DVD wat gedurende die
helfte van 2007 die kerk ingestuur is (Die DVD dra die titel: ‘ “nuwe” strominge in die teologie” en
word deur ‘n onbekende “Projek-Komitee” en WTL Multimedia van Florida Hills versprei).
Die uitdaging wat aan die kerk en die teologie gerig word is om steeds Bybelgetrou besig te wees.
Helderheid is nodig oor hoe die gesag van die Bybel vandag verstaan moet word.

4.

BEPLANNING
Die Algemene Sinode het belangrike besluite oor die opleiding van predikante geneem soos
duidelik blyk uit die A - Z beleid aangaande predikante. In die geheel is dit belangrik om te let op
al die positiewe aspekte soos die nouer verbondenheid tussen die tuisgemeente en die
Kuratorium.
Dit is egter bitter jammer dat nuwe strukturering van teologiese grade nasionale vlak nog nie in ‘n
finale stadium is nie. Dit geniet tans ernstige aandag nadat sekere regulasies deur die
Departement Nasionale Opvoeding aan die einde van 2007 afgekondig is. Die voetesleep hieroor
het nie berus by die Kuratorium, die Fakulteit of die Universiteit nie.

5.

BOSBERAAD
As deel van die beplanning met die oog op die toekoms rakende teologiese opleiding is daar ook
gesprek gevoer met die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die vier Transvaalse Sinodes. Dit
is immers hierdie sinodes wat ten nouste gemoeid is met die teologiese opleiding.
As uitvloeisel van die Bosberaad is ‘n aanvullende verslag (soos onder hierdie punt 5 gemeld
word) aan die vier Transvaalse sinodes voorgelê (in die geval van die Noordelike Sinode wat nie
vergader het nie, wel aan hulle Sinodale Diensraad). Al die vergaderings het die verslag aanvaar
en die aanbevelings so goedgekeur.

5.1

Agtergrond
Daar was twee uitgebreide konsultasiegeleenthede - op 14 Aug deur bykans 80 predikante en
dosente en ‘n voortsettingsvergadering op 6 Sep 2007 (bygewoon deur ongeveer 30 predikante
en dosente). Hieronder was nie net Kuratoriumlede nie maar ook verskeie ander predikante wat
leierskapsrolle in sinodes vervul – ook die verteenwoordiger van die Sinode van Noord-Kaapland
het hierdie byeenkomste bygewoon..

5.2
5.2.1

Reglementering van Kuratorium
Die Kuratorium se taak word omskrywe in Artikel 5 van die Kerkorde asook in Reglement 3.
Hierbenewens kan die Vier Transvaalse Sinodes gelykluidende besluite ten opsigte van
Reglementering neem. Dit het in die verlede gebeur, dog dit is ook by ondersoek duidelik dat die
eie Reglementere bepalings van die Kuratorium tans nie in al die Sinodale Kerkordes en
Bepalings van die vier sinodes voorkom nie.
Aanbeveling goedgekeur: Die Sinode besluit dat die vier Aktuarii van die Transvaalse Sinodes
meewerk met die Kuratorium aan ‘n sinvolle eie Reglement waarin duidelikheid gegee word oor
die werksaamhede van die Kuratorium sowel as die posisie van die Kuratorium ten opsigte van
die Gesamentlike Sinodale Kommissie.

5.2.2

5.3
5.3.1

Doel van die Kuratorium
Daar was bogenoemde byeenkomste eenstemmigheid dat die Kuratorium benewens die formele
sisteem voortaan ook meer moet beweeg na ‘n verhoudingssisteem. Hieronder word verstaan dat
die Kuratorium bemagtig moet word om almeer ‘n brugfunksie te vervul tussen die Kerk en die
Fakulteit.

Bedieningsondersteuning
110
__________________________________________________________________________________________________

5.3.2

Die Sinode erken dat die huidige sisteem veroorsaak het dat die dosente en die kerk nie mekaar
ken nie en nie genoegsaam kommunikeer nie. Die Kuratorium moet dus voor Jul 2008 ‘n strategie
ontwerp wat die Kuratorium in staat stel om sy brugfunksie te vervul. Hieroor word aan die
Gesamentlike Sinodale Kommissie verslag gelewer.
5.3.3 Die Kuratorium moet die diverse kerk en teologiese opleiding help om in gesprek met mekaar te
tree. Die wedersydse kontekste moet verstaan en verduidelik word.
5.3.3.1 Aanbeveling goedgekeur: Die Sinode erken dat die rol van die Kuratorium almeer moet wees om
‘n verhoudingsfunksie te vervul tussen die Kerk en die Fakulteit.
5.4
5.4.1

Belang van Kerkeie opleiding
In die teologiese opleiding by UP word daar onderskeid gemaak tussen die teologies algemene
opleiding, kerkspesifieke opleiding en kerkeie opleiding. Vir eersgenoemde twee fasette is die
Universiteit volledig verantwoordelik. Hoewel daar in die program voorsiening gemaak word (op
derde, vierde en vyfdejaarsvlak) vir die Kerk om kerkeie opleiding tot sy reg te laat kom, kon dit
nog nie ten volle geskied nie vanweë verskeie faktore. Hierdie kerkeie verantwoordelikheid kan
baie omvangryker wees.... selfs van voor die eerstejaar van studie af. Hierdie kerkeie opleiding
moet meer geformaliseerd wees en ook lei tot ‘n eie erkende diploma in kerklike bediening. Binne
hierdie meer institusionele instituut, buro, of kollege moet ‘n ander been die voortgesette
bedieningsontwikkeling (Excelsus, Sentrum vir Bedieningsontwikkeling) wees. Die formele riglyne
(buitelyne) hiervoor moet voor die einde Januarie uitgewerk word.
5.4.2 Aanbevelings goedgekeur:
5.4.2.1 Die Sinode wys twee lede aan om saam met die dosente in ‘n gefasiliteerde omgewing uitklaring
oor die kerkeie been van die opleiding (voorgraads asook nagraads) te kry.
5.4.2.2 Die Kuratorium word volmag verleen om voort te gaan met die implementering in 2008,
onderhewig aan die goedkeuring van die totale program in die loop van 2008 deur die onderskeie
Sinodale Diensrade/Kommissies.
5.4.2.3 Die Sinode bekragtig die vasstelling van ‘n diploma in kerkeie bediening wat ‘n vereiste vir
Legitimasie is.
5.4.3 Dieselfde groep wat aangewys is in 2.2.1 moet die breë konsep van kerkeie opleiding oor al ses
jaar uitwerk asook die formele struktuur waarbinne dit behoort te geskied. Dit word na die GSK vir
goedkeuring geneem.

5.5
5.5.1

Samestelling Kuratorium
Opmerking
Die huidige samestelling word gekontinueer op die volgende voorwaardes:
5.5.1.1 dat die nuutsaamgestelde Kuratorium teen Jul 2008 in ‘n gefasiliteerde omgewing die
funksionering, taak en samestelling van die Kuratorium uitklaar sowel as die taak en funksie van
die Predikant vir Teologiese Opleiding - alles op grond van die waardes van die Kuratorium
(verhoudings).
5.5.1.2 dat die Kuratorium voortaan kwartaalliks vergader en dat die Dagbestuur slegs bestaan uit ‘n
voorsitter, onder-voorsitter, Predikant vir Teologiese Opleiding en die Voorsitter van die NG
Dosenteraad.
5.5.1.3 Op hierdie wyse kan steeds uitvoering gegee word aan die betrokkenheid van die ander sinodes
se verteenwoordigers op die Kuratorium. Tans is net vier sinodes buite Transvaal altyd
teenwoordig: Wes-en Suid-Kaapland, Noord- Kaapland, Natal en die Vrystaat. Sodanige sinodes
kan steeds besluit om verteenwoordigers te stuur na soveel vergaderings as wat hulle nodig ag.
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.3

5.5.2.4

6

Aanbevelings goedgekeur deur Transvaal se sinodes:
Die Sinode keur goed dat
die Kuratorium voortaan kwartaalliks vergader.
die Dagbestuur bestaan uit vier persone wat tussen Kuratoriumvergaderings kan vergader
die Kuratorium teen Jul 2008 in ‘n gefasiliteerde omgewing uitklaring gee oor:
die funksionering, taak en samestelling van die Kuratorium; die taak en funksie van die Predikant
vir Teologiese Opleiding; kommunikasie na die verskillende sinodes en diensrade.
die Kuratorium jaarliks verslag van sy werksaamhede lewer aan die Sinode/Sinodale Diensraad

VERTEENWOORDIGERS: KURATORIUM EN PROPONENTSEKSAMEN-KOMMISSIE.
Die Sinode word versoek om sy verteenwoordigers vir die volgende vier jaar op die Kuratorium en
Proponentseksamenkommissie te benoem.
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BYLAE 9
KERKLIKE HUWELIKSINSEËNING AS GENOEGSAME
HUWELIKSVERBINTENIS
Die saak van ’n kerklike huweliksinseëning het nodig om goed deurgedink en nagevors te word.
ʼn Mens sou eenvoudig kon sê dat
die huwelik deur God ingestel is en dat die huweliksluiting vir gelowiges eerstens oor ’n
verbintenis voor God gaan en dan daarnaas ’n staatsregtelike verbintenis.
So ’n ingesteldheid spreek van die regte beginsels ten opsigte van die huwelik.
’n Mens kan met reg dan die vraag vra
is ’n staatsregtelike verbintenis nodig indien ’n verbintenis voor God aangegaan is?
God het tog die hoogste gesag vir die huwelike van gelowiges.
Die teenvraag kan dan gevra word:
indien die huwelik voor God verbind is, waarom dan nie maar ook voor die staat nie?
Die instelling van ’n kerklike huweliksinseëning het verreikende gevolge. Huwelike wat gesluit word,
eindig ongelukkig ook in egskeidings. Hoe sou die statistiek lyk indien ons die kerk se betrokkenheid by
die binding van huwelike sou vergelyk met die kerk se betrokkenheid by die ontbinding van huwelike?
Ons bind maklik by wyse van voorbereidingspastoraat, seremonie en ritueel. Is daar sprake van
voorbereidingspastoraat, seremonie en ritueel by die ontbinding? Die verbinding vind plaas in God se
teenwoordigheid. Vind die ontbinding dan plaas in sy afwesigheid?
Die baie ontbinde huwelike laat ’n mens wonder hoeveel van God se teenwoordigheid kom werklike in die
huweliksinseëning tot sy reg? Indien die kerk die inseëning as voldoende verbintenis wil beskou, sal die
kerk ook die ontbinding van sulke huwelike moet bedink. Die ontbinding van huwelike voor God by wyse
van seremonie en ritueel moet miskien in elk geval deur die kerk bedink word. Dit is tog ’n geleentheid
waar die Here se helende vergifnis en genade bedien kan word.
Daar is baie aspekte van die huwelik en gesinslewe wat in ag geneem moet word, om die instelling van
’n huweliksinseëning wat die staatsregtelike verbintenis uitsluit, goed te keur.
Die argument ten opsigte van pensioen- en mediese voordele wat verbeur word, kan nie ’n kerklike
verbintenis motiveer nie. Mediese fondse en pensioenskemas sal kort voor lank die wetboek aanpas om
kerklike huwelike in te sluit by hulle terme en voorwaardes.
Daar is eintlik maar een goeie rede om ’n kerklike huweliksinseëning te motiveer:
die huwelik is ingestel deur God.
Hierdie argument sluit op hierdie stadium egter nie die staatsregtelike verbintenis in Suid-Afrika uit nie.
Daar is nie ’n geldige rede waarom ’n kerklike huweliksinseëning en die staatsregtelike verbintenis oor die
langtermyn teenoor mekaar staan of dat eersgenoemde op eie houtjie vir lank sosio-ekonomiese voordele
sal inhou nie.
By die nadenke oor ’n kerklike inseëning van huwelike moet behoorlik nagedink word oor onder andere
die volgende twee sake:
• Opnuut, ’n Bybelse Teologie van die huwelik. So ’n teologie moet soos enige teologie
hermeneuties baie sober wees. Mense moet verstaan dat God sentraal staan. ’n Mens behoort
byvoorbeeld hier na te dink oor die gewig wat sosio-ekonomiese en sosio-politieke
omstandighede dra in die argumentering vir ’n kerklike inseëning.

______________________________________________________________________________________________

Diensgetuienis
112
__________________________________________________________________________________________________

3. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,

2.

Die kommissie doen soos volg verslag van sy
werksaamhede:

3.
4.

1. PERSONEEL EN VERGADERINGS
Op die konstitueringsvergadering van 12
Oktober 2005 is die volgende uitvoerende
komitee verkies:
Ds BJP Booysens (voorsitter), dr JS Henning
(onder-voorsitter), dr JJ Knoetze (skriba) en
bykomende lede dr HH Williams, di RJ Holloway
FP Avenant en W Roets.
Die kommissie het 9 keer vergader Die
kommissie het sy opdrag uitgevoer volgens bep.
35.5.5.
1.1. Fokusareas:
diensgetuienis

sinodale

kommissie

vir

Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het in
opdrag van die sinode op die volgende areas
gefokus, nl.
1. Armoede
2. Vigs
1.2. Taakspanne:
diensgetuienis

sinodale

kommissie

FOKUSAREAS (aanbeveling)
1.4. Voorgestelde
fokusareas
sinodale
kommissie vir diensgetuienis: sinode 2008
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het
opnuut besin oor die fokusasreas van die
sinode.
AANBEVELING
Die sinode besluit om op die volgende te
fokus:
1. Diens
2. Getuienis

vir

Die sinodale kommissie vir het die volgende
taakspanne saamgestel om opdragte aan hom,
deur die sinode, uit te voer:
1. Arbeidsbediening
2. Armoede
3. Bybelgenootskap (verteenwoordiger)
4. NG Welsyn in Noord-Kaapland
5. Dutch Reformed Church in Botswana
6. Ekumene
7. Grondhervorming
8. Kerkvereniging en die familie van NG
Kerke
9. Kuratorium en eksamenkommissie
NGKA (verteenwoordiger)
10. Vigs
11. Wêreldsending
12. Wetsoortredersorg en beskermingsdienste
13. Vrouelidmate
1.3. Verteenwoordigers by algemene sinode:
sinodale kommissie vir diens en getuienis
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het
die sinode in Noord-Kaapland by die volgende
taakspanne
van
die
algemene
sinode
verteenwoordig, nl.:
1. Algemene
diensgroep
diens
en
getuienis (ADD)

Verteenwoordiger
taakspan
kerkhereniging
Verteenwoordiger kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR – ADD)
GKEF (Gesamentlike Kommissie vir
Evangeliebediening in Frankryk) en
Wêreldbiddag vir Mans

OPDRAGTE 2005
2.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2005

2.1. Dutch Reformed Church in Botswana:
globale hulptoelaag
Die sinode het besluit:
1. Die sinode keur goed dat die koste om een
“townhouse” op te rig deur die sinode gedra
sal word (P652 000) en dat die globale
hulptoelaag van R110 000 per jaar gestaak
word.
2. Die sinode keur goed dat die
administrateurspos op die begroting bly, met
dien verstande dat die posbeskrywing sowel
as die befondsing daarvan kan verander na
oorlegpleging met die DRCB bv. ’n
opleidingspos, of ’n Afrikaanse bedieningspos.
UITVOERING
Die sinode in Noord-Kaapland het die bedrag
van R767 220-00 (in 2006) oorbetaal vir die
oprigting van een “townhouse”. Die “townhouse”
is gebou en sal deur die staat by die Dutch
Reformed Church in Botswana gehuur word vir
inkomste. Daar word ook sedert 2006 geen
globale hulptoelaag R110 000 per jaar aan die
DRCB oorbetaal nie.
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Op versoek van die Dutch Reformed Church in
Botswana word die administrateurs pos steeds
gefinansier. Die versoek is ook dat daarmee
voortgegaan sal word.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die administrateurspos
vir 2 jaar op die begroting van die sinode in
Noord-Kaapland bly, waarna dit herevalueer
sal word.
2.2 Indeling van ringe en gemeentes van die
Dutch Reformed Church in Botswana
Die sinode keur die indeling van Ringe en
gemeentes van die DRCB goed.
Die indeling is as volg:
DRCB
Ring NGK N-Kaapland
1. Gaborone
Mafikeng
2. Ghanzi
Kimberley
3. Kgalagadi
Warrenton/Upington
4. Lobatse
Griekwastad
5. Makaleng
Reivilo
6. Mochudi
Carnarvon
7. Mochudi-Oos
Hopetown
8. Mochudi-Wes
Kenhardt
9. Selebi Pikwe/Francistown Deben
10. Sikwane
Hanover
11. Maun
Kimberley/Upington
UITVOERING
Die indeling van ringe by gemeentes in die Dutch
Reformed Church in Botswana is weer na ringe
deurgestuur asook die indeling van die taakspan.
Ringe word aangemoedig om by spesifieke behoefte
van gemeentes betrokke te raak.
Die volgende ringe, nl. Warrenton, Griekwastad,
Hopetown, Kenhardt, Hanover, het reeds deur hulle
verteenwoordigers aangedui dat hulle betrokke wil
raak of reeds betrokke is by die gemeentes. Uit
Kimberley was daar ook navrae deur individuele
lidmate/gemeentes
wat
spesifiek
by
die
“sendingstasie” op Mochudi betrokke wil raak. Daar
is egter nie sekerheid oor hoe die verhoudinge op
hierdie stadium vorder nie.
Alle inligting rakende uitreike moet deur gegee word
aan ds JA du Toit vir koördinering met die kantoor
van die Dutch Reformed Church in Botswana.
AANBEVELING
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met
dank kennis van ringe se betrokkenheid
by die gemeentes van die Dutch Reformed
Church in Botswana en moedig alle ringe
aan om betrokke te raak.
2. Die sinode versoek ringe om na uitreike
kortliks aan die taakspan Dutch Reformed
Church in Botswana verslag te doen, ter
wille van koördinering en om ’n moontlike
“best practices” model te ontwerp om
gemeentes en ringe in die toekoms te
help.

2.3 Dutch Reformed Church in Botswana –
Afrikaanse bediening
Die sinode het besluit:
Die sinode keur die versoek van die
algemene
sinode
se
kommissie
vir
buitelandse bediening goed en aanvaar
verantwoordelikheid vir die verhouding met
die DRCB en die bevordering van die
Afrikaanse bediening daar.
UITVOERING
In Botswana kry ons twee groepe Afrikaanssprekendes, nl. die wat permanent daar is en
dan ‘n groter groep wat net tydelik in Botswana
is. Afrikaanssprekendes wat permanent daar is
skakel hoofsaaklik in by die plaaslike kerke in
Botswana. Dit is egter die tweede groep wat na
aanleiding van die goeie ekonomie in Botswana
daar werk en wat nie permanent in Botswana is
nie maar bloot om ekonomiese redes, waar daar
bepaalde bedienings behoeftes by die Afrikaanssprekendes is aangesien hulle nie by plaaslike
kerke (wil) inskakel nie. Verskillende groepe
gebruik verskillende maniere om hierdie
behoeftes aan te spreek. Tans is dit veral
predikante vanuit die Noordelike sinode wat die
Afrikaanse bediening in Botswana waarneem.
Enkele Afrikaanse gemeentes in Botswana is
dan ook ingeskakel by ringe in die Noordelike
sinode. Hierdie situasie gee tans aanleiding tot
‘n ongemak in ons verhouding met die DRCB,
aangesien ons en hulle van mening is dat
Afrikaanssprekendes ‘n groot verskil in
Botswana en die DRCB kan maak.
Sien ook van die verslag van die sinodale
kommissie vir diensgetuienis punt 7.
AANBEVELING
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met
dank kennis van die werk wat deur die
Noordelike sinode van die Ned Geref Kerk
gedoen word onder Afrikaanssprekendes
in Botswana.
2. Die sinode Noord-Kaapland versoek sy
taakspan om in samewerking met die
Noordelike
sinode,
die
buitelandse
bedieningskommissie en die Dutch
Reformed Church in Botswana asook
ander rolspelers te poog om Afrikaanssprekendes te motiveer om daar waar
hulle in die buiteland woon en werk sout
en lig te wees en ’n verskil te maak deur
ook die plaaslike kerke te “versterk”.

2.4 Taakspan grondhervorming
Die sinode het besluit:
Die sinode gee SKDG opdrag om met ander
rolspelers in gesprek te tree oor ’n moontlike
omvattende ontwikkelingsprogram vir NoordKaapland.
Die sinode gee SKDG opdrag om ’n
werkgroep vir grondhervorming daar te stel
______________________________________________________________________________________________
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waar ook mense uit die landbousektor betrek
word.
UITVOERING
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het ʼn
taakspan aangewys wat ten nouste saam met
die algemene sinodale taakspan werk. Ons
taakspan vereenselwig hom met die taak om die
NG Kerk in die Noord-Kaap deurlopend toe te
rus, te bemagtig, by te staan en te begelei om:
• die aard, omvang en konteks van grond- en
landelike hervorming te verstaan; en
• op kerklike wyse op alle vlakke doeltreffend
aan die prosesse van grond- en landelike
hervorming deel te hê sodat Christelike
geregtigheid,
menswaardigheid
en
versoening tot uitdrukking kan kom.
Sien ook die verslag van die sinodale kommissie
vir diensgetuienis punt 9.
2.5 Globale hulptoelae
Die sinode het besluit:
Die sinode gee opdrag aan die SKDG om die
oneweredige globale toelae aan die familie
van NG Kerke te ondersoek en ’n oplossing
te vind.
UITVOERING
Die oneweredige globale toelae aan die familie
van NG Kerke is ondersoek en die taakspan
kerkvereniging en die familie van NG Kerke
beveel aan dat daar nie aan die huidige reëlings
verander word nie, aangesien dit nie prakties
uitvoerbaar is nie.
2.6 Begroting NG Welsyn
Die sinode het besluit:
Die sinode verwys aanbevelings 2 en 3 na
die SKDG om dit saam met die res van die
Kommissie se beplanning en begroting vir
2006 en 2007 voor te lê aan die gesamentlike
beplannings- en begrotingsvergadering van
die drie sinodale kommissies aan die einde
van die jaar. Die besondere finansiële
behoeftes van die kinderhuis word in ag
geneem.
Die aanbevelings wat verwys is, het gelui:
2. Die
sinode
besluit
om
op
’n
langtermynbasis
’n
bedrag
van
R300,000 per jaar goed te keur en op sy
begroting te plaas vir bedryfsuitgawes
van die NG Kerk Kinderhuis NoordKaap.
3. Die sinode keur R10,000 per jaar goed
vir die werksaamhede van die CADGebiedskomitee.
UITVOERING
Die besondere finansiële behoeftes van die
kinderhuis is in ag geneem in die begroting van
die sinodale kommissie vir diensgetuienis.

2.7 Kerkhereniging: gesprekke
Die sinode het besluit:
Die sinode verklaar homself bereid om deel
te wees van gesprekke wat kan lei tot die
uitskakeling van haakplekke in die gesprekke
oor kerkhereniging.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode in Noord-Kaapland 2007, punt 5,
bladsy 44).
“Geen kerkraad of ring het te kenne gegee
dat hulle enige probleem het met die
beginsel dat die kerk van Christus een is en
een moet wees nie. Sommige kerkrade en
ringe
begrond
hul
standpunt
op
Skrifgedeeltes soos Joh 17 en Ef 3 & 4.
Sommige kerkrade/ringe het hul ook opnuut
aan hierdie beginsel verbind.”
Sien ook die verslag van die sinodale
kommissie vir diensgetuienis punt 10.
2.8 Kerkhereniging vanaf gemeentevlak
Die sinode het besluit:
dat die proses vanaf gemeentevlak moet
groei.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 4344).
2.9 Kerkhereniging – nie tydsgebonde
Die sinode het besluit
dat hierdie proses nie tydsgebonde is nie.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 4344).
2.10 Kerkhereniging - totale gereformeerde
familie van kerke
Die sinode het besluit
dat kerkhereniging die totale Gereformeerde
familie van kerke moet insluit.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 4344).
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het
die besluit oor die samewerking met die Geref.
en Hervormde Kerk, aan ringe deurgegee.

2.11 Ringsittings kontak die leraars/kerkrade van die VGKSA, NGKA en RCA
Die sinode het besluit
______________________________________________________________________________________________
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Die sinode versoek ringe om tydens
ringsittings op een of ander manier kontak te
maak met die leraars/kerkrade van die
VGKSA, NGKA en RCA binne hulle
ringsgebied,
bv.
deur
broederlike
onderhoude.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 4344).
2.12 SKDG gesprek in verband met kerkhereniging: NGKA (Phororo) en VGK
Die sinode het besluit
Die sinode versoek SKDG om met die NGKA
(Phororo) en die VGK in gesprek te bly in
verband met kerkhereniging. Indien ’n party
nie bereid is om met gesprek voort te gaan
nie of onttrek, moet die oorblywende partye
die gesprek voortsit.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 4344)
Al vier kerke, die Nederduitse Gereformeerde
Kerk
in
Afrika
Phororo,
Verenigende
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Phororo en
die Reformed Church in Africa (Pearl gemeente),
is nog in die gesprek.
2.13 Belydenis van Belhar in die lig van die
Skrif
Die sinode het besluit
Die sinode versoek alle kerkrade om die
Belydenis van Belhar in die lig van die Skrif
en Belydenisskrifte te bestudeer en hul uit te
spreek oor die aanvaarding van Belhar as ’n
4de Belydenisskrif, al dan nie, en aan die
Ringsvergaderings in 2006 in dié verband,
gemotiveerde terugvoer te gee.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 4445).
Drie kerkrade in Noord-Kaapland het in
2005/2006 te kenne gegee dat hulle wel Belhar
as ʼn Belydenisskrif sou kon aanvaar. Enkele
kerkrade het nie hulle besluit aan die taakgroep
verstrek nie. Die res van die kerkrade het op
hierdie stadium nie hul weg oopgesien om die
Belydenis van Belhar as ‘n vierde Belydenisskrif
te aanvaar nie.
Die taakspan kerkvereniging en die familie van
NG Kerke is onseker of dié gemeentes/kerkrade
dit met ’n 2/3 meerderheid geneem het.

Tydens die konsultasieproses met gemeentes in
2007/2008 het die gemeentes/kerkrade duidelik
“nee” vir Belhar gesê.
2.14 Kerkrade: aan die hand van die
beskikbare dokument
Die sinode het besluit
Die sinode versoek kerkrade om indringend
aandag te gee aan die saak van
kerkhereniging, met bespreking aan die hand
van
die
beskikbare
dokument,
met
kommentaar op die dokument aan die Ringe
in 2006. (Bylae 1 - Agenda Bl 47)
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 43).
2.15 Kerkrade: plaaslike verhoudinge met
gemeentes vanuit die VGKSA, NGKA EN RCA
Die sinode het besluit
Die sinode versoek kerkrade om indringend
te werk aan die plaaslike verhoudinge met
gemeentes vanuit die VGKSA, NGKA en
RCA met terugrapport aan die Ringe van
2006 en Sinode van 2007.
UITVOERING
Oor die uitvoering van die opdrag is alreeds
tydens die sinode van 2007 verslag gedoen (vgl.
Notule sinode Noord-Kaapland 2007, bladsy 43).
2.16 Tuisversorging van behoeftige lidmate
Die sinode het besluit
Die sinode vra SKDG om leiding aan
kerkrade te gee oor die betrokkenheid van
kerkrade by die tuisversorging van behoeftige
lidmate sodat hulle so lank as moontlik nie
opgeneem hoef te word in ’n inrigting nie.
UITVOERING
Tydens die sinode in Noord-Kaapland van 1997
het die sinodale kommissie vir diens van
barmhartigheid ’n verslag oor die “bediening aan
bejaardes” aan die sinode voorgelê. (Vgl.
Handelinge sinode in Noord-Kaapland 1997,
bylae 1, bladsy 144). Die kommissie is van
mening dat die verslag uitvoering aan die opdrag
van die sinode gee.
2.17 Bejaardes in inrigtings
Die sinode het besluit
Die sinode gee opdrag aan SKDG om ‘n
ondersoek te doen na die totale situasie
rondom subsidies vir verswakte bejaardes in
inrigtings, veral t.o.v. die verskil tussen
provinsies en om moontlike optrede te
beplan.
UITVOERING
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NG Welsyn in Noord-Kaapland het aangedui dat
die opdrag nie uitvoerbaar is nie.
2.18 Noord-Kaapse Provinsiale Regering:
verarmende effek van praktyke
Die volgende aanbeveling is na die sinodale
kommissie vir diensgetuienis verwys:
Die Sinode versoek die Noord-Kaapse
Provinsiale Regering om standpunt in te
neem en moontlik op te tree teen die
verarmende effek van die volgende
praktyke:
(i) Dobbel
(ii) Uitbuiting a.g.v. hemelhoë rentes deur
mikroleners en kredietverskaffers (soos bv.
meubelverskaffers)
(iii) Misbruik
van
kindertoelaes
deur
onverantwoordelike vrouens wat swanger word
om te kwalifiseer vir staatshulp.
Die Sinode verwys aanbeveling 8 na SKDG se
armoede-navorsingsgroep vir ondersoek na die
oorsake vir armoede en daaroor verslag te
lewer.
UITVOERING
Vgl. punt 2.20: Navorsing oor armoede.
NG Welsyn in Noord-Kaapland het onder leiding van
me CH Blömerus ’n dokument,nl. “Die straatkind”,
opgestel. Die dokument kan afgelaai word by
http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/documents/inligt
ingstukke/Straatkind.pdf
2.19 Navorsing oor armoede
Die sinode het besluit
Die sinode oordeel dat navorsing oor
armoede gedoen behoort te word en gee
opdrag aan die SKDG om saam met die
Kommissie se jaarlikse beplanning en
begroting ook die saak van armoedenavorsing voor te lê aan die beplanning van
die 3 sinodale kommissies. Die navorsing kan
van eksterne hulpbronne soos ISWEN
gebruik maak en betrek ook gemeentes en
NG Welsyn.
UITVOERING
1. Die opdrag van die taakspan armoede was
om ’n prentjie te probeer kry van hoe armoede
spesifiek in die sinode in Noord-Kaapland lyk.
Twee gemeenskappe is ondersoek, nl.
Strydenburg en Prieska.
“’n Profiel van Armoede in Noord-Kaapland”
is aangeheg as Bylae 1.
Pomfret kon nie in ’n ondersoek betrek word nie,
omdat daar vraagtekens is oor die gemeenskap
se toekoms op Pomfret, die afstand daarheen
enorm is en daar ook ’n taalprobleem is.

wees om te sê dat ons uit die gegewens wat
verkry is uitvoerig en noukeurig kan antwoord
wat armoede behels. Die profiel wat dus getrek
word, is gebrekkig en moet slegs dien as
aanduiding van die situasie wat in die NoordKaap bestaan.
Die taakspan armoede is van mening dat die
bedoeling van die sinode was om te sê watter
faktore in die Noord-Kaap maak dat armoede
moontlik hier anders lyk as in ’n metropool soos
Johannesburg, ’n groot hawestad soos OosLonden, of ’n intensiewe boerderystreek soos
die Wes-Kaap en watter armoede-faktore dit tot
gevolg het.
Rondom die Noord-Kaap as streek, is die
volgende faktore van belang:
•
dit is vir groot dele ylbevolkte
boerderygemeenskappe. Plase word
opgekoop om groot boerdery-eenhede
uit te maak, met die gevolg dat baie
plase nie meer bevolk is nie
•
infrastruktuur en werksgeleenthede is
beperk in meeste dorpe
•
groot agterstande bestaan op die vér
platteland ten opsigte van geskooldheid
en vaardigheids-ontwikkeling
•
mediese en ander dienste is beperk op
die platteland
•
daar is ’n groot kloof tussen armes en
rykes
•
die natuur- en weersomstandighede is
ekstreem
•
afstande is baie vér
•
politieke situasie: mense dink nog tot ’n
groot mate wit-swart en die rassisme
vererger weens die onvermoë van die
regering om te presteer, bedrog, die
hele grondeise-situasie en onbeholpe
uitsprake van ministers t o v landbouaangeleenthede.
2. Op die ou end is die vraag wat die kerk kan
doen om armoede aan te spreek
Aangeheg as Bylae 2 is ’n referaat van me CH
Blömerus, “Gesprek oor gemeenskapsontwikkeling”,
wat
gelewer
is
by
’n
saampraatgeleentheid van belanghebbendes
oor die onderwerp van armoede waarin sy
sekere riglyne daarstel vir hoe die kerk moontlik
kan werk.
Dit is vir die taakspan armoede baie duidelik dat
ons as kerk, sowel as die kerk as rolspeler saam
met die staat, forums, werkgewers ens. sukkel
om te doen wat gedoen moet word om armoede
te begin aanspreek. Die ondersoeke het duidelik
daarop gedui dat armoede meer is as ’n gebrek
aan geld en ook dat armoede nie in die volgende
geslag of twee, drie in groot volumes verminder
sal word nie. Die referaat van me CH Blömerus,
“Gesprek oor gemeenskapsontwikkeling, werp
moontlik meer lig op hierdie stellings.

Aangesien
slegs
twee
gemeenskappe
ondersoek is, sou dit verwaand en misleidend
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2.20 Angolana
Die sinode het besluit
1. Die sinode spreek sy dank uit teenoor
die ring van Mafikeng vir die
betrokkenheid en bystand aan die NG
Kerk Angolana en die Pomfret
gemeenskap.
2. Die sinode gee opdrag aan die SKDG
om, in samewerking met die ring van
Mafikeng weë te help soek ten einde ‘n
volhoubare en langtermyn oplossing te
vind t.o.v. die situasie daar tot voordeel
van al Pomfret se mense.
UITVOERING
1. Besoeke deur taakspan armoede: Die Ned
Geref Kerk Angolana en die Pomfret
gemeenskap is na die sinode van 2005 verskeie
kere deur lede van die taakspan armoede
besoek.
Uit die besoeke het dit duidelik geblyk dat daar
geweldige persepsies en wan kommunikasie is,
byvoorbeeld die volgende:
•
Dat die Suid-Afrikaanse Weermag
opdrag gegee het dat dienste afgesny
moet word.
•
Dat plaaslike regering verantwoordelik
is vir die dienste.
•
Dat die Suid-Afrikaanse Weermag hulle
nog (pensioen)geld skuld omdat hulle
reeds vanaf 1976 veg, maar hulle het
eers in 1989 Suid Afrikaanse burgers
geword.
•
Die hele vraag rondom die asbes
gevaar
•
Dit is duidelik dat die gesprek op
Nasionale vlak gevoer moet word
aangesien die grond aan die SuidAfrikaanse Weermag behoort en
Departement vir Openbare Werke
(DOW) verantwoordelik is vir die dienste
in die gemeenskap en dit nie
instandhou nie.
Dit was deurentyd tydens die besoeke duidelik
dat die gemeenskap van Pomfret nie wou skuif
nie. Hulle het sedert 1989 gewoon in goeie huise
wat die Suid-Afrikaanse Weermag vir hulle
gebou het. Hulle het sekere bekendheid en
sekuriteit hier ervaar. Die asbes kwessie is nie
as van deurslaggewende belang gesien nie. Die
agteruitgang en verval van dienste het
waarskynlik nie vir hulle so hard as vir
buitestaanders getref nie, omdat hulle volgens
die taakspan armoede se beoordeling, nie beter
elders gewoond was nie. Die gebrek aan
eienaarsreg
en
die
ervaring
van
vreemdelingskap in die RSA het volgens die
taakspan armoede ’n baie negatiewe praktiese
en sielkundige rol gespeel. Die swak, of
ontbrekende basiese dienste het uiteraard die

gemeenskap gedruk tot akute punte van
oorlewing.
2. Kinderhuis en kleuterskool: Te Pomfret is tans
’n “kinderhuis”, waar me Elen Dongua (sy is lid
van die Ned Geref Kerk) die hoof is. Kerkgroepe
uit die Kaap het die kinderhuis (shelter?)
gevestig. 19 weeskinders word hier gehuisves.
Die kinders is baie goed versorg en die
interdenominale kerkgroep van Kaapstad het ’n
jong man, Juan van Tonder hierheen gestuur
wat nie net vir die kinderhuis nie, maar vir die
hele Pomfret ’n teken van hoop is. Juan werk
interkerklik en vat hande met al die gemeentes
op Pomfret.
Die kleuterskool huisves 93 kinders. Een ete
per dag word gegee en ook na hulle fisiese,
emosionele en geestelike word omgesien. Me
Miriam, een van ons gemeentelede is in beheer
hiervan.
3. Skenkings: Die ring van Mafikeng, asook
ander ringe in die sinode van Noord-Kaapland,
het die afgelope 2 jaar gereeld meel vir die
gemeenskap geskenk wat aangewend word vir
die weeskinders, die kleuterskool en ander
verdienstelike gevalle.
4. Afwesigheid by rings- en sinodesittings?: Dié
groot probleem is kommunikasie. Lidmate is nie
Afrikaans magtig nie. As iemand, verkieslik nie ’n
afgevaardigde, want dié moet fokus op die
agenda, in Engels kan tolk, sal dit hulle help om
vergaderings sinvol te vind en sal hulle selfs kan
deelneem daaraan.
5. Bediening van Ned Geref Kerk Angolana:
Ongeveer 120 lidmate is meelewend. Ouderlinge
en diakens neem preekbeurte waar. Die
vrouediens en die jeug word deur die komitees
bestuur. Die kerkraad bestaan uit 7 ouderlinge
en 7 diakens. Kategese vind plaas. Bybels,
sangboeke,
Bybelstudieboeke
en
ander
literatuur is ’n groot tekort. Opleiding is ’n groot
behoefte. Hulp met evangelisasie en diens van
barmhartigheid is nodig. Die gemeente beskik
oor ’n tesourier. Kontakpersoon van gemeente
is:
Mario Hongolo. Sel. 072-0642120. Adres: PO
Box 20, Pomfret 8619.
Die ring van Mafikeng het in samewerking met
die sinodale kommissie vir diensgetuienis en NG
Welsyn Noord-Kaap ’n plan van aksie vir die
bediening van die gemeente saamgestel.
•
Die ring van Mafikeng bedien een keer
per kwartaal die sakramente in die
gemeente.
•
Ds Frikkie van Niekerk (Ned Geref Kerk
Bainsvlei) se dienste is bekom. Hy is
Portugees magtig en sy kerkraad het
hom verlof gegee om vier keer per jaar
die gemeente te besoek.
Huidig besoek ds van Niekerk een keer
per kwartaal vir sewe dae per keer die
gemeente,
waartydens
die
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voorbereiding vir die bediening van die
doop, voorstelling van belydende
lidmate en kerkraadslede tesame met
leierskapsopleiding vir die kerkraad,
vrouediens en die jeug en kategete
hanteer word.
Ds van Niekerk help met die toerusting
van kerkraadslede, kategete en ander
lidmate om die bediening te behartig.
6. Befondsing: Die sinode in Noord-Kaapland het
R40,000-00 in 2007-2008 en R45,000-00 in
2008-2009 tot beskikking van die ring van
Mafikeng vir die bediening in die Ned Geref Kerk
Angolana uit die gemeentebedieningsfonds
beskikbaar gestel. Hierdie bedrae was op
aanvraag, soos dit benodig word, beskikbaar.
7. Pomfret: armoede of bediening?: Die sinodale
kommissie vir diensgetuienis en die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning moet
met mekaar oor die bediening te Pomfret skakel.
Klaarheid moet gekry word of dit oor bediening
of oor armoede gaan.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. dank uitgespreek word teenoor die ring
van Mafikeng en die Ned Geref Kerk
Bainsvlei.
2. volgehou word met die huidige reëling dat
ds FWC van Niekerk en die ring van
Mafikeng betrokke bly by die bediening (in
samewerking met die sinodale kommissie
vir diensgetuienis en die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning).
3. gemeentes kennis neem van “’n profiel
van armoede in die Noord-Kaap” (Bylae
2.1) en “gesprek oor gemeenskapsontwikkeling” (Bylae 2.2) en versoek
gemeentes en ringe om dit prakties te
implementeer.
2.21 Opname van Vigs-projekte
Die sinode het besluit
Die sinode beveel aan dat gemeentes/ringe
’n opname van vigs-projekte wat reeds in hul
gebied funksioneer opstel ten einde te
besluit
hoe
gemeentes/ringe
op
’n
koördinerende basis daarby kan inskakel en
waar leemtes bestaan, projekte self te loods.
AANBEVELING
1. Die sinode herhaal sy versoek dat
gemeentes en ringe ’n opname maak van
vigsprojekte in hulle gebiede en dit teen
Junie 2009 aan die sinodale kommissie vir
diensgetuienis deurgee.
2. Gemeentes word versoek om verhale van
hoop met die sinode te deel.
2.22. Versorging wetsoortreders: ondersteuning
van kerkrade
Die sinode het besluit

Ondersteuning van kerkrade in die
versorging van wetsoortreders, vrygelate
gevangenes, die familie van wetsoortreders
en die slagoffers van misdaad
UITVOERING
1. Gevangenes
Hoewel daar nie baie lidmate in ons korrektiewe
sentrums is nie, gebeur dit toenemend dat
lidmate tog daar land. Al hoe meer lidmate word
ook onder korrektiewe toesig geplaas.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ds PL Gouws tydens
die sinode geleentheid gegun word om
1. sinodegangers in te lig oor die prosedure
wat gevolg moet word wanneer hulle
lidmate in die korrektiewe sentrum wil
besoek,
2. inligting te verskaf oor korrektiewe toesig
en parool en hoe die kerk betrokke kan
raak.
2. Familie van wetsoortreders
Hierdie persone ly dikwels meer as die
wetsoortreder. Daar is dikwels broodgebrek as
die broodwinner toegesluit word en die kerk se
barmhartigheidsdiens kan hier help. Dikwels
word hierdie mense ook deur die samelewing
verstoot vir iets wat hulle nie kan verhelp nie. Die
bystand van die kerk is dan broodnodig.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat kerkrade opnuut weer
kennis neem van hierdie arbeidsveld en
daaraan aandag gee.
3. Slagoffers van misdaad
Min aandag was in die verlede aan hierdie
mense gegee. Hulle het egter ondersteuning
nodig.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die sinode by een van sy werkswinkels
aandag gee aan die slagoffers van
misdaad en dat die “Victim Charter” ook
bekendgestel word.
2. die sinode kennis neem oor die rol wat
herstellende geregtigheid en mediasie in
die berading van slagoffers van misdaad
speel.
4. Vrygelate gevangenes
Baie vrygelate gevangenes land weer in die
gevangenis omdat hulle nie in die gemeenskap
welkom voel nie.
AANBEVELING
Kerkrade moet sensitief wees vir die
belangrikheid daarvan om die vrygelate
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gevangene weer in die gemeenskap van die
gelowiges op te neem.

OPDRAGTE 2007
3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2007

3.1 Kerkeenheid: besluite van 2005
Die sinode het besluit
om weer die volgende besluite van die sinode
van 2005 aan kerkrade deur te stuur. Dié
besluite word hieronder volledig weergegee:
“4.5.1.1 Die sinode versoek kerkrade om
indringend aandag te gee aan die saak van
kerkhereniging, met bespreking aan die
hand van die beskikbare dokument met
kommentaar aan die Ringe in 2006.”
“4.5.1.2 Die sinode versoek kerkrade om
indringend te werk aan die plaaslike
verhoudinge met gemeentes vanuit die
VGKSA, NGKA en RCA met terugrapport
aan die Ringe in 2006 en die Sinode van
2007.”
“4.5.1.3 Die sinode versoek ringe om tydens
ringsittings op die een of ander manier
kontak te maak met die leraars, kerkrade
van die VGKSA, NGKA en RCA binne hul
ringsgebied,
bv.
deur
broederlike
onderhoude.”
UITVOERING
Die
Gereformeerde
Kerk,
Nederduitsch
Hervormde Kerk in Afrika, en Afrikaanse
Protestanse Kerk se name is bygevoeg by
bogenoemde en inligting is aan ringe deurgegee.
3.2 Aansoek van NGKA – 1995
Die sinode besluit
om die aansoek (1995) van die NGKA
gemeentes om by die Ned Geref Kerk NoordKaapland aan te sluit in heroorweging te
neem, en gee opdrag aan die SKDG en die
SKOK om met die NGKA in gesprek te tree of
genoemde aansoek nog staande is, al die
implikasies te ondersoek en met die
eerskomende gewone vergadering van die
sinode leiding in hierdie verband te gee.
UITVOERING
‘n Groeteboodskap is namens die Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland tydens die sinodesitting
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Afrika Phororo op 28-30 Augustus 2007
oorgedrag.
Tydens
die
sinodesitting
is
bogenoemde besluit oorgedra. Die Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland wag nog vir skriftelike
reaksie vanaf die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Afrika Phororo.

3.3
Belydenis
Die sinode het besluit
Die Ned Gereformeerde Kerke van NoordKaapland wat hier vergader is bely voor God
en die mense dat hulle gesondig het deur
tydens ‘n sinode gedurende 1995 die
volgende besluit te neem:
“Die Sinode besluit dat die aanbeveling
van die ASK (Algemene Sinodale
Kommissie) eerbiedig word in verband
met die inskakeling van gemeentes by
die Ned Geref kerk.”
Dié besluit het tot gevolg gehad dat die
versoek van gemeentes van die NGKA
Phororo om deel van die Ned Geref Kerk in
Noord-Kaapland te word, afgewys is.
Ons bely voor ons broers en susters van die
NGKA ons ongevoeligheid oor u pyn en
hartseer as gevolg van dié besluit en vra u
om Christus se ontwil om ons te vergewe.
UITVOERING
Tydens die sinodesitting van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo op 28-30
Augustus 2007 is bogenoemde besluit oorgedra.
Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland wag nog
vir skriftelike reaksie vanaf die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo.
3.4 Federale verband gesprek met ander kerke
Die sinode het besluit
1. Die NK sinode versoek die kerke van die
NGK familie om op grond van die Skrif
aan die eenheid van die NGK familie
sigbaar gestalte te gee in federale
verband solank daar nog kerkregtelike en belydenisverskille is.
2. Die sinode gee opdrag aan SKDG en die
taakgroep vir kerkhereniging om in
gesprek te tree met ander sinodes/kerke
oor hoe om prakties hieraan gestalte te
gee en terug te rapporteer aan die
sinode van 2008.
UITVOERING
Die
versoek
is
aan
die
Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo,
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Phororo en die Reformed Church in Africa (Pearl
gemeente) oorgedra. Voorlopig het dié kerke
slegs kennis geneem. Dit moet eers op hulle
sinodes bespreek voordat terugvoer gegee kan
word. Die Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suid-Afrika Phororo se sinode vind eers in 2011
plaas.

3.5 Samekoms van familie van kerke
Die sinode het besluit
Die Sinode ROEP op grond van die Skrif en
Belydenis die streeksinodes / gemeentes van
die VGKSA Phororo, die RCA en die NGKA
Phororo SAAM om duidelik gestalte te gee
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aan die eenheid waarvan daar lankal gepraat
word. Daar moet saam gepraat word oor die
gesamentlike roeping en hoe daar steeds
duideliker gestalte aan die eenheid gegee
kan word.
Die Sinode gee opdrag dat die SKDG en die
taakgroep in samewerking met SKHD
onverwyld uitvoering hieraan sal gee.
Die Sinode besluit dat die samekoms van die
verskillende kerke (punt 4, Tweede verslag
van die Tydelike Kommissie vir Algemene
Sake) gekombineer word met die volgende
gewone sinodale vergadering. Die datum en
plek sal deur die SKHD vasgestel word.
UITVOERING
Die versoek is aan die die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo,
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Phororo en die Reformed Church in Africa (Pearl
gemeente) oorgedra. Voorlopig het dié kerke
slegs kennis geneem. Dit moet eers op hulle
sinodes bespreek voordat terugvoer gegee kan
word. Die Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suid-Afrika Phororo se sinode vind eers in 2011
plaas.
3.6 Belydenisgrondslag van die Ned Geref
Kerk
Die sinode het besluit
Die Sinode wys kerkrade daarop dat daar
tans geen besluit deur die Sinode van NoordKaap of die Algemene Sinode van die Ned
Geref Kerke in Suider-Afrika geneem is wat
die belydenisgrondslag van die Ned Geref
Kerk sou kon verander nie.
UITVOERING
Die besluit is aan gemeentes deurgegee.
3.7 Aantal preke
Die sinode het besluit
Die Sinode gee opdrag aan die taakspan dat
daar ‘n aantal preke op die web verskyn
rondom kerkeenheid.
UITVOERING
By die sinodale kantoor is ʼn onderwerpskatolgus
van teologiese boeke beskikbaar. As iemand oor
‘n seker Skrifgedeelte (teksvers) wil preek kan
die predikant in sinodale diens geskakel word
oor beskikbare materiaal (o.a. preke) oor die
gedeelte in die onderwerpskatologus.

UITVOERING
Die taakspan kerkvereniging en die familie van
NG Kerke het op uitnodiging ringe en gemeentes
besoek.
Die volgende gemeentes is besoek:
Noorderharts, Williston, Upington-Oos, Diamantveld.
Die volgende ringe is besoek, nl. die ringe van
Hopetown, Kenhardt, Warrenton.

Fokusarea: diens en getuienis
4. TAAKSPAN ARBEIDS- EN NYWERHEIDSBEDIENING
Konsep vir
arbeidsen nywerheidsbediening, sinode in Noord-Kaapland is
aangeheg as Bylae 3

5. TAAKSPAN ARMOEDE
Die
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning
het
’n
predikantekursus gereël vir 2008 met die tema:
Hoe om gemeentes betrokke te kry by diens
aan die gemeenskap met spesifieke
verwysing na armoede-vraagstuk.
Die doel van die kursus was dat op
gemeentelike en sinodale vlak ’n visie ontwikkel
word vir die kerk se diakonale sending
(diensgetuienis, gemeenskaps-bediening) as
volgende fase in die kerklike sending. Daarvoor
is nodig:
• Emosioneel
gemotiveerd
wees
(roepingsbewustheid)
• Insig hê in die probleem van armoede
• Insig hê in die kerk se rol, beide
teologies en prakties
• Kennis hê van hulpbronne wat daar mag
wees en hoe om dit te kry (kundigheid,
befondsing, netwerke en medewerkers)
• Strategiese beplanning
• ’n Plan van aksie hê om mee voort te
gaan

6. VERTEENWOORDIGER BYBELGENOOTSKAP
Verslag verteenwoordiger Bybelgenootskap
is aangeheg as Bylae 4

3.8 Taakspan kerkvereniging en die familie van
AANBEVELING
NG Kerke: inligting aan kerkrade
1. Die sinode neem kennis van die verslag
Die sinode het besluit
van die Bybelgenootskap.
Die Sinode bring dit weer onder die aandag
2. Die sinode spreek haar dank en
van kerkrade dat die taakspan beskikbaar is
waardering uit teenoor gemeentes wat
om inligting in verband met die proses van
kerkhereniging aan kerkrade te verskaf.
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3.

2007 gebruik het om meer bekostigbare
Bybels moontlik te maak.
Die sinode versoek gemeentes om
tydens Afrikaanse Bybelfees 75 Jaar
Hardloop vir Bybels, Stap vir Bybels en
Trap vir Bybels, sover moontlik te
gebruik vir betrokkenheid en groter
deelname. (Medaljes beskikbaar)

7. TAAKSPAN DUTCH REFORMED
CHURCH IN BOTSWANA
1. Inleidend: Dit is met groot dankbaarheid en
nederigheid wat die taakspan verslag doen oor die
oudste sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk in Suid
Afrika in die buiteland. Die verslag sal kortliks op
verskeie areas fokus, eerstens op die situasie in tans
in Botswana, tweedens die situasie in die DRCB self.
Derdens die Afrikaanse bediening. Vierdens
Teologiese opleiding. Dit behoort ook duidelik te
wees dat die verskillende areas onderskei kan word,
maar dat daar ook beïnvloeding van die verskillende
kontekste op mekaar is.
2. Situasie in Botswana: Botswana word op grond
van sy sterk ekonomie, nie langer deur die eerste
wêreld gesien as een van die ontwikkelende lande
nie. Dit beteken dat almeer donateurs hulle aan
Botswana onttrek en hul geld elders in ontwikkeling
instoot. Hierdie tendens het ook ’n bepaalde invloed
op fondse van die DRCB. Alhoewel Botswana se
ekonomie baie sterk is, is daar steeds ’n groot groep
“arm” mense, veral in die afgeleë platteland.
Botswana is ook ’n land met ’n groot persentasie
christene, ongeveer 70% hiervan is gereformeerd.
Wanneer enige uitreike na Botswana gehou word
moet daar gewaak word daarteen om “ons” ding daar
te gaan doen. Indien ons werklik die koninkryk wil
dien moet ons met die plaaslike kerk(e) saamwerk
en hulle behoeftes help aanspreek. Daar kan nie net
elke keer ’n Jesus film gewys word en klomp klere
afgelaai word en dan voel ons tevrede nie. Uitreike
kan baie meer opwindend en uitdagend wees as dit.
AANBEVELING
1. Die gemeentes van die sinode in NoordKaapland kom met mekaar ooreen om
saam met die plaaslike Dutch Reformed
Church in Botswana gemeentes te werk
aan hulle behoeftes wanneer uitreike
gehou word.
2. Alle uitreike en projekte wat aangepak
word vanuit die Ned Geref Kerk in NoordKaapland sal by die taakspan Dutch
Reformed
Church
in
Botswana
aangemeld
word
ter
wille
van
koördinasie en die versterking van
verhoudings.

want wanneer ’n kerk op sy swakste lyk kan dit juis
op sy sterkste wees. Na die mening van die
taakspan is daar verskeie uitdagings in die DRCB.
Die DRCB beleef ’n tydperk van sterk
onderstrominge en binne gevegte, wat die oorsake
hiervan is, is nie altyd duidelik nie. Dit neem ‘n klomp
energie en tyd in beslag en het ’n definitiewe invloed
op die bediening en die beeld van die DRCB. Dit het
waarskynlik ook nie een oorsaak nie maar verskeie,
byvoorbeeld, ’n groep jongleraars met teologiese te
korte omdat opleiding nie altyd kerkspesifiek is nie,
maar interkerklik, dus ’n identiteitsprobleem. Meeste
kerke in Botswana is ook stamgewys saamgestel,
die hoofman van die Bakwena stam is ook met die
kerk in dispuut rondom sekere sake soos bv. die
vrou in die amp, verskeie hofsake is hier rondom
gehou. Ons belewenis is dat die stam en die
tradisies ’n groot rol in die kerk speel naas die
Woord.
Dit is vir die taakspan moeilik om verslag te doen oor
die stand in die gemeentes. Ons is egter ook
daarvan bewus dat daar gemeentes is waar dit goed
gaan met die bediening. Die DRCB het as kerk ’n
klompie mooi ontwikkelingsprojekte wat die nood van
mense verlig, bv. skole vir blindes, en verstandelik
en fisiese gestremdes. Een van die oudste projekte
van die DRCB naamlik die “Homecraft Centre” se
fasiliteite het tans baie werk nodig as gevolg van
instandhouding wat vir ’n lang tydperk nie gedoen is
nie, asook verskeie inbrake en vandalisme.
Die taakspan het die afgelope drie jaar hard gewerk
om verhoudings te bou met die DRCB met
gemengde resultate, aangesien die leierskap nie net
gewissel het nie, maar verskeie leiers ook nie meer
binne die DRCB en Botswana is nie.
AANBEVELING
1. Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
neem met dankbaarheid, maar ook met
hartseer en kommer kennis van die
bedienings-omstandighede in die Dutch
Reformed Church in Botswana.
2. Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
verbind hom opnuut daaraan om saam
met die Dutch Reformed Church in
Botswana te werk aan die uitbreiding van
God se Koninkryk (in Botswana) asook
die oorkom van huidige probleme, soos
binne die vermoë van die sinode.
3. Die sinode van Noord-Kaapland gee
opdrag dat die taakspan die elf
gemeentes in Botswana, asook die
Afrikaanse
bedieningspunte
gaan
besoek om hom te vergewis van die
situasie in die Dutch Reformed Church in
Botswana op gemeente vlak. Die
sinodale kommissie vir diensgetuienis
word versoek om fondse hiervoor
beskikbaar
te
stel
vanuit
die
Sendinghulpfonds.

3. Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB): Dit
is baie moeilik om oor ’n ander kerk verslag te doen,
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4. Afrikaanse bediening: Vgl. Opdragte van die
sinode van 2005 (Dutch Reformed Church in
Botswana– Afrikaanse bediening) punt 2.3
5. Teologiese opleiding: In vennootskap met die
Universiteit van Pretoria se fakulteit en meer
spesifiek Prof Malan Nel se Kontekstuele bedieninge
word daar tans van hierdie geakkrediteerde kursusse
aangebied by Kgologano Kollege. Kgologano is die
enigste Teologiese Opleidingsentrum in Botswana,
aangesien die Universiteit van Botswana (UB) net
Godsdiens
studies
aanbied.
Alhoewel
hier
interkerklike opleiding (selfs ZCC studente)
aangebied word is hierdie ‘n Gereformeerde
opleidingsentrum onder beheer van die UCCSA, met
vennootskappe met onder andere die Metodiste,
Lutheraane, DRCB. Al die predikante wat tans in die
DRCB is, is by Kgologano opgelei. Kgologano werk
deur middel van afstandsonderrig en het regoor
Botswana opleidingsentrums, soos byvoorbeeld in al
die groot gevangenisse. Dit is belangrik om daarop
te let dat dit definitief tot voordeel van die DRCB is
maar dat dit hier gaan om die groter kerk in
Botswana.
Reeds in Oktober 2007 is ’n versoek ontvang van
Kgologano aan die Ned Geref Kerk in NoordKaapland om ’n “Dekaan” beskikbaar te stel. Hierdie
versoek word sterk deur die DRCB ondersteun.
Kgologano is besig om akkreditasie te verwerf by die
UB vir ‘n BA Teologie graad, en wil seker maak dat
Suid-Afrikaanse universiteite ook hierdie graad sal
aanvaar. Dit ’n noodsaaklike voorvereiste om ‘n
akademies gekwalifiseerde persoon aan hoof van die
Kgologano te kry. Hierdie geleentheid word tans aan
die Ned Geref Kerk gebied om so ’n persoon aan te
stel, die Kollege is bereid om behuising te verskaf.
AANBEVELING
In
die
lig
van
ons
gesamentlike
roepingsverklaring by die Algemene Sinode
van 2007 rakende ons verbintenis aan Afrika,
asook die versoek aan ons gerig besluit die
sinode
in
Noord-Kaapland
om
die
salarispakket van een predikant vir die
volgende vyf jaar te borg, om as dekaan van
die Kollege op te tree. Hierna sal die situasie
herevalueer word.

8. TAAKSPAN EKUMENE
Die taakgroep is in die lewe geroep toe die NG
Kerk weer toegelaat is om ’n volle lid van die SA
raad van kerke te wees.
Die SA Raad van Kerke in die Noord-Kaap het
sedert Nov 2006 nog nie weer vergader nie. Die
verteenwoordigers van die lidkerke wat in
Kimberley woon, het wel oor die afgelope tyd as
’n broederkring vergader wat elke eerste
Donderdag van die maand vergader by een van

die kerke. By die geleenthede is Bybelstudie
gedoen en verhoudinge gebou.
Op 27 Mei 2008 is daar weer ’n vergadering van
die volle Raad van Kerke in die Noord-Kaap
gehou.
By hierdie geleentheid is die xenofobiese geweld
bespreek en ’n verklaring uitgereik.
Die viering van die 40 ste bestaansjaar van die
Raad van Kerke is ook bespreek.
Die
volgende
vergadering
sal
die
vieringsgeleentheid wees wat op 28 – 29 Junie
sal plaasvind
Baie goeie verhoudinge is veral met die
hoofstroomkerke gebou.
AANBEVELING
Gemeentes word versoek om op plaaslike
vlak met lid-kerke verhoudinge te bou.

9. TAAKSPAN GRONDHERVORMING
9.1. Besluite van die algemene sinode 2007 (vgl.
Agenda Deel I bl 105, A.2.1 Verslag van die
Moderamen, pt 6.4 asook Agenda Deel III
(Aanvullende Verslae) bl 6-9 pt 2.5) (Notule bl
100)
“1. Die Algemene Sinode herbevestig sy
beginselstandpunt
ten
gunste
van
grondhervorming (2002), met voorbehoud dat
die praktiese toepassing van die proses billik
en ordelik en met die minste ontwrigting van
kommersiele landbou sal verloop.
2. Die Algemene Sinode spreek sy dank uit
teenoor die landbousektor en spesifiek die
boeregemeenskap vir die belangrike bydrae
as werk-, voedsel- en behuisingverskaffer, en
as
stabiliseerder
van
landelike
gemeenskappe.
3. Die Algemene Sinode neem met dank
kennis van suksesvolle bemagtigingsprojekte
in die landbou, maar spreek sy kommer uit
oor talle voorbeelde waar die oordrag van
produktiewe landbougrond tot boerderymislukkings
en
die
verlies
van
werkgeleenthede lei.
4. Die Algemene Sinode doen ’n beroep op
die regering en die Departement Landbou en
Grondsake dat die afhandeling van die
uitstaande grondeise billik en deursigtig sal
verloop, en dat die vestiging van landbou- en
bestuursvaardighede ’n integrale deel van die
oordrag van produktiewe landbougrond sal
wees. Die sinode doen ook ’n beroep op alle
rolspelers
om
by
nuweboer-vestiging
maksimaal gebruik te maak van vennoot- en
mentorskappe met die oog op die oordrag
van kundigheid.
5. Die Algemene Sinode doen ’n beroep op
die regering om alles moontlik te doen om die
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veiligheidsituasie in landelike gebiede te
verbeter ten einde die omvang van misdaad,
plaasaanvalle en -moorde te bekamp en ’n
gunstige boerdery-omgewing te verseker.
6. Die Algemene Sinode versoek gemeentes
om vol te hou met die bediening van
versoening, en om waar moontlik ’n
bemiddelende rol te speel tussen mense en
gemeenskappe met die oog op wedersydse
aanvaarding, respek en goedgesindheid.
7. Die Algemene Sinode besluit om spesifiek
voorbidding te doen vir lidmate wat swaarkry
as gevolg van die veiligheidsituasie op plase
en die effek van grondeise, en doen ’n
beroep op gemeentes om hierdie lidmate
pastoraal te ondersteun.
8. Die Algemene Sinode kontinueer die
opdrag aan die Taakspan: Grond- en
Landelike Hervorming, met die versoek dat
hierin met ander kerke en ekumeniese
liggame saamgewerk word.
AANBEVELING
Die sinode onderskryf die besluite van die
algemene sinode oor grondhervorming.
9.2. Begrippe en wette: Kerkrade en leraars
word gevra om hulself op hoogte te bring met die
relevante begrippe en wetgewing, byvoorbeeld
restitusie,
besitreghervorming
en
die
herverdeling van landbougrond.
9.3. Geaffekteerde areas: Alle distrikte sal een of
ander tyd deur ʼn vorm van grondhervorming
geraak word. Ons meld enkele gevalle in ons
sinodale gebied waar groter eise hanteer is, en
wat met ʼn mate van ontwrigting of spanning
gepaard gegaan het:
• Vaalharts en omgewing
• Kuruman en Hotazel omgewing
• Ander
plekke
soos
Olifantshoek,
Boegoeberg,
Karos,
Riemvasmaak,
Windsorton en Koopmansfontein.
9.4. Kritiese probleme: In gesprekke met
georganiseerde landbou, asook leraars en
lidmate uit geaffekteerde gebiede, blyk die
volgende:
• Onsekerhede, teenstrydige en selfs
opportunistiese uitsprake deur indiwidue
(veral sommige politici), en ekonomiese
druk in kommersiële landbou, skep groot
spanning.
• Swak samewerking tussen verskillende
rolspelers word ervaar. Dit breek die goeie
gesindhede wat onlangs nog bestaan het,
op kommerwekkende wyse af.
• Min sukses word in ons provinsie behaal
met die vestiging van nuwe landbouers.
Dit blyk selfs dat daar ernstige gevalle van
wanbestuur, verarming en agteruitgang
van hulpbronne plaasvind.
9.5. Taak van die Kerk

1. Lidmate (en gemeentes) sal pastoraal en
teologies ondersteun moet word in veranderde
omstandighede, veral waar traumatiese
veranderings beleef en verwerk moet word.
2. Daar sal nuut en kontekstueel gedink moet
word oor sake soos grondbesit, ekonomiese
modelle, verhouding met owerheid, rol van
gelowiges in die skepping, mentorskappe,
ens.
3. Die kerk sal/kan neutrale grond moet bied
vir diepgaande debatte (sonder vooroordele
en groepsbelange) oor die teorie en praktyk
van restitusie en grondhervorming.
4. Lidmate in dorpe en stede sal moet kennis
neem en betrek word by die gevolge, en hul
verantwoordelikhede ten opsigte van restitusie
en ekonomiese hervorming in ons land.
5. Lidmate sal kundig begelei moet word om
ootmoedig en gelowig ons toekoms op God en
Sy beloftes te bou, ons voor Hom te
verootmoedig en saam te bid vir die toekoms
van ons land en sy mense.
6. Daar sal dringend in formele en informele
gesprekke getree moet word met gelowiges
oor 'n wye front, en veral die leiers en lidmate
van kerke binne ons kerkfamilie.
6.1 Hier sal aandag gegee kan word aan:
• die uiteenlopende verwagtings van
verskillende
groepegeregtigheid,
menswaardigheid en versoening.
• die sluit van bondgenootskappe om
negatiewe motiewe en gevolge te
voorkom
• werklike verligting van armoede
• die afbreek en voorkoming van
stereotipering en polarisering
• die saam buig (en bid) voor God en Sy
wil
6.2 ʼn Kerklike konferensie oor grondhervorming kan beplan word om uitvoering te
probeer gee aan die behoefte aan eerlike en
sinvolle kommunikasie oor hierdie saak.
9.6 Riglyne vir 'n gelowige besinning oor
grondhervorming (leraars en lidmate word
uitgenooi om verdere bydraes te maak in hierdie
verband):
1. Kwesbaarheid van die mens: Nie net
grondhervorming nie, maar ook misdaad, geweld,
korrupsie, droogtes, brande, siekte, ens. maak
mense diep bewus van hul kwesbaarheid, van
die effek van pyn en lyding. Ons vrees almal dat
ons iets of iemand kosbaar kan verloor, en met
grondhervorming
gebeur
dit
inderdaad!
Skrifgedeeltes waaruit daar troos gesoek kan
word is o.a. (in die konteks waar dit geskryf
staan): Job 1: 21; Ps. 37: 16; 1 Tim 6: 6-9; 2 Tim
1: 12
2. Die gesprek oor grondhervorming kan
plaasvind binne die raamwerk van ons
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verhouding met God, ons naaste, en met die
groot verantwoordelikheid. Daar is egter meer:
skepping.
die mens is ook God se sigbare verteenwoordiger
2.1 Verhouding met God. ʼn Bybelse gesprek oor
op aarde! (2 Kor. 4:4 en Kol 1: 15). Daarom kan
rentmeesterskap kan net geskied vanuit die
die Christen nooit wegstaan van die ekologiese
Bybelse insig op God se gawes, Sy wil en eer.
en politieke vraagstukke van die dag nie!
Ons sien in die Bybel dat van die eerste
(Matt 6: 33). Dit beteken dat ons gelowig aan
"projekte" wat die kerk aangepak het, was om die
God moet vashou. Aardse besittings, hoe
versorging
van
verwaarloosde
mense
kosbaar en noodsaaklik ook al, mag nooit tussen
(weduwees) te behartig! (Hand 6: 1 e.v.). Dalk is
my en God kom nie (Matt. 16: 26). As gelowiges
armoede, herstel van regte en verhoudings,
moet ons ons identiteit, waardes en sekerhede in
grondhervorming, die uitwissing van onreg en
Christus vestig.
Hier is die groot gebod van liefde van belang
ellende so 'n taak en roeping vir die kerk van ons
tyd! Mag die Here gee dat ons ook in ons dag
(Matt 22: 37 e.v.). Nie een van ons is volmaak
manne en vroue sal kan vind wat " vol van die
nie, en dikwels word ons gesindhede gerig en
Heilige Gees is en wysheid het vir hierdie taak"
bepaal deur selfsug en eie belang. Uiteindelik is
(Hand 6: 3).
dit nie aardse regerings en wette wat ons lot en
2.4 Ons sal opnuut moet besin en Bybelse riglyne
heil bepaal nie, maar God self! (Ps. 73: 23 e.v.)
moet soek oor byvoorbeeld:
2.2 Verhouding met my medemens. Spanning,
verlies, trauma en veral onreg kan verhoudings
• rentmeesterskap in vandag se terme: die
tussen mense intens beïnvloed. Die Kerk is 'n
reg op die besit en die verantwoordelike
unieke gemeenskap, wat gekenmerk word deur
benutting van grond, water en ander
naasteliefde,
vergewensgesindheid,
skaars hulpbronne
mededeelsaamheid en ondersteuning van
• 'n “Christelike ekonomiese model”, wat
mekaar. Verlies van eiendom (soos grond) bring
kan ontsnap van die genadeloosheid van
onsekerheid, ontwrigting, radikale verandering in
harde kapitalisme, maar ook van die
lewenswyse, verhuising en dikwels ook isolasie
onreg van totale sosialisme.
en vereensaming te weeg. Die gevolg hiervan is
• Kerklike (gelowige en gemeentelike!)
vir baie mense traumaties en word gekenmerk
betrokkenheid by die werklike armoede en
deur 'n tipiese rouproses.
nood
in
ons
land.
Ons sal opnuut na mekaar moet omsien,
(gemeenskapsontwikkeling)
gevoelig wees vir ander se verlies en vrees.
Dalk is die mees geskikte gedeelte in die Bybel
Ons sal erns moet maak om juis in hierdie
vir die begin van 'n besinning oor restitusie,
omstandighede nie te reageer soos die "wêreld"
grondhervorming en al die kwessies van die
nie, maar soos kinders van die lig, in die krag van
nuwe SA, juis Mat. 25: 31 – 46, die besef dat
die Heilige Gees. (Gal. 5: 22 e.v.) Ons sal na
ons reeds erfgename is van die Koninkryk van
mekaar moet luister, veral die wat treur en
God!
veronreg voel. Die pastorale bystand en
• Ekonomiese en grondhervorming gaan in
versorging van medelidmate sal van groot belang
ons land opoffering vra. Ons sal ons
wees. Ondersteuningsgroepe kan selfs gestig
hande na mekaar moet uitsteek om te
word. Ons sal gesprekke en begrip moet vestig
help, te troos, te gee, en te ontvang. Mag
oor grense en hindernisse heen, veral met
die Here van die Kerk sy kinders toerus vir
mede-Christene van ander tale en kulture. Reg
hierdie taak.
en geregtigheid in die lig van die Bybel moet
AANBEVELING
gesoek word (Ef. 4: 15).
Die sinode besluit dat die riglyne vir ’n
Ons sal moet waak teen veralgemening,
gelowige besinning oor grondhervorming
stereotipering, die opjaag van vrees en haat.
aanvaar word, en nooi leraars en lidmate uit
Ons sal betrokke moet raak by die owerheid om
om verdere bydraes te maak in hierdie
ook daar 'n bydrae en getuienis te lewer. Christen
verband.
sakemanne en boere sal opnuut moet dink oor
maniere om ruimte te maak vir voorheen
benadeeldes, maar dalk ook vir die mense wat
9.7 Konferensie: 21 Mei 2008
sonder heenkome mag wees a.g.v. grond- en
As uitvoering van hul opdrag het die Taakgroep
ekonomiese hervorming. Die landbousektor kan
vir Grondhervorming op 21 Mei 2008 'n
konferensie met die tema "Grondhervorming,
onmoontlik alleen die koste van restitusie dra, en
'n breër betrokkenheid van die totale formele en
'n Geleentheid tot Versoening" in Kimberley
informele ekonomie sal noodsaaklik wees.
gereël.
2.3 Verhouding met die skepping: Die skepping
Die konferensie is bygewoon deur ongeveer 40
(natuur) is 'n wonderlike getuigskrif van die
afgevaardigdes, o. a. vanuit die VGK Phororo,
almag, wysheid en grootheid van die Lewende
NGKA Phororo, die plaaslike klassis van die
God! (NGB
Art 2, 12 – 14 en HBK
Geref. Kerk, Agri Noord-Kaap, NAFU NoordSondagafdelings 9 en 10). Alles gee Hy in ons
Kaap, en met die uitsondering van twee ringe,
hande as gawe, maar daarmee saam ook 'n
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verteenwoordigers uit elke ring in ons sinodale
gebied.
Daar is diep onder die indruk gekom van die
emosies, problematiek, vrese en verwagtings
rondom hierdie saak. Wat opmerklik was, is die
feit dat geen groep of indiwidu gekant is teen
grondhervorming nie. Die teendeel is eerder
waar: daar was eenstemmigheid dat dit met
dringendheid aangepak moet word, maar dan op
regverdige wyse teenoor alle rolspelers en op 'n
manier wat langtermyn sukses moontlik maak.
Verskeie deelnemers het die konferensie diep
onder die indruk gebring van die Bybelse
beginsels van rentmeesterskap, restitusie,
regverdigheid en die herstel (en gelykheid) van
die waardigheid van die medemens as skepsel
voor God. Daar is gehoor van gevalle waar 'n
mate sukses reeds behaal word deur indiwiduele
grondeienaars en groepe. Die taakgroep sal dit
sy taak moet maak om van die verhale
beskikbaar te maak vir wyer kennisname.
Ongelukkig was dit duidelik dat daar ook nog
groot
verskille
in
verwagtings
oor
grondhervorming bestaan.
Die konferensie het met die volgende besluit
uitdrukking probeer gee aan die oproepe en
sentimente wat deurlopend uitgespreek is:
Diep bewus van die noodsaaklikheid van
ware versoening in ons land en die
geleentheid wat grondhervorming in hierdie
verband kan speel, word die aandag van
die instansies wat verteenwoordig was op
die konferensie gevestig op enkele aspekte
waaroor daar eenstemmigheid was:
1. Dat 'n regverdige bedeling van grondbesit
en die volhoubare en verantwoordelike
gebruik en ontwikkeling daarvan 'n Bybelse
opdrag en beginsel is. Hierdie beginsel
word ook weerspieël in die Grondwet van
SA.
2. Dat daar groot eenstemmigheid is oor
verskeie aspekte van grondhervorming, wat
dit moontlik maak om baie konflik en
probleme uit te skakel.
3. Dat instansies wat by die konferensie
verteenwoordig was, versoek word om op
die aangewese wyses afgevaardigdes aan
te wys op 'n "Interkerklike Taakgroep vir
Grondhervorming", met 'n mandaat om:
• verder ondersoek te doen,
• gesprekke met mekaar en ander
kerke en instansies te voer,
• 'n verklaring van voorneme saam te
stel,
• hul mandaatgewers met inligting en
riglyne te bedien,
• en om (met volmag?) geleenthede te
soek en te ontgin om die hele
aangeleentheid
van
grondher-

vorming
as
geleentheid
tot
versoening te help ontgin.
4. Dat die betrokke taakgroep van die Ned
Geref Kerk in Noord-Kaapland voorlopig as
sameroeper en koördineerder sal optree.

AANBEVELING
1. Die sinode verwelkom die inisiatief met
en uitkoms van die konferensie oor
grondhervorming.
2. Die sinode besluit dat tyd gegee word
om tafelgesprekke oor grondhervorming
te voer.
AANBEVELING
1. Ringe en gemeentes word dringend
gevra om met erns oor die saak van
grondhervorming te besin en die
taakspan met hul idees en versoeke,
asook enige ter saaklike inligting te
nader.
2. Alle lidmate en instansies wat betrokke
is by grondhervorming word verseker
van
die
sinode
se
voortgesette
voorbidding om kalmte, wysheid en
geloof en word versoek om die saak met
die grootste mate van verantwoordelikheid en geregtigheid te hanteer.

10. TAAKSPAN KERKVERENIGING EN DIE
FAMILIE VAN NG KERKE
Die
skrywe
“terugvoering
oor
die
konsultasieproses
t.o.v.
kerkhereniging”
vanaf die moderamen van die Algemene Sinode
aan gemeentes (na die vergadering van die
Moderamen van die Algemene Sinode van 1718 Maart 2008) is aangeheg as Bylae 5.
Sinode in Noord-Kaapland: opsommende
verslag: konsultasie-vraelyste oor kerkhereniging is aangeheg as Bylae 6.

11. VERSLAG
VERTEENWOORDIGER
KURATORIUM NGKA
Verslag verteenwoordiger kuratorium NGKA
aan sinode 2008 (Bylae 7).

AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis van die verslag
van die NGKA se Kuratorium asook dat
dit saam met die Kuratorium verslag van
die Kuratorium van UV gelees moet
word.
2. Die
sinode
word
opgeroep
om
voorbidding te doen dat God arbeiders
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3.

sal roep vir die bediening in die NGKA
asook om mee te werk om sulke
arbeiders te ondersteun.
Daar word met dank kennis geneem van
die groot werk wat dr Keta verrrig het,
asook die rol wat hy binne die NGKA
gespeel het en die Here se seën word
hom toegebid met sy aftrede.

12. TAAKSPAN MIV/VIGS
12.1 Agtergrond: Die sinode in Noord-Kaapland
het HIV/VIGS geïdentifiseer as ’n fokusarea van
die sinode. Die erns van die pandemie kan nie
oorbeklemtoon word nie.
Statistiek
12% van die 47 miljoen mense in Suid-Afrika is
HIV positief. 1000 mense sterf per dag in SA aan
VIGS verwante siektes en daar is sowat 1500
nuwe infeksies per dag in SA. Die grootste getal
sterftes was in die ouderdomsgroep jonger as 4
jaar en in die groep tussen 30 en 35.
Virus
Die HIV Virus muteer gedurig. Binne 12 uur na
infeksie het dit tot 70 keer muteer.
Die Virus se vermoë om te muteer kan lei
daartoe dat dit op ander maniere oorgedra word
as net liggaaamsvloeistowwe. Hierdie Virus is ‘n
klein monster wat die potensiaal het om nog
groter verskrikking te saai. Navorsing op
verskeie intervensies is aan die gang. Onder
andere is bevind dat besnydenis die oordrag van
die virus tot 60% bekamp
Netwerking
Geen organisasie of dissipline kan hierdie
pandemie op sy eie hanteer nie. Ook die
geloofsgemeenskap het tot hierdie slotsom
gekom. Daarom word huidiglik baie klem gelê
op netwerking. Die VIGS Forum van die Ned
Geref Kerk het hom dan ook verbind tot
samewerking met alle ander kerke en
geloofsgebaseerde
organisasies.
Hierdie
uitgangspunt moet op alle vlakke van die
samelewing gevolg word, veral op plaaslike vlak.
12.2 Christian HIV/Aids network: Christian
HIV/AIDS Network is ‘n netwerk in Suid-Afrika
van kerke en christelike organisasies wat met
HIV/VIGS gemoeid is. Ds RJ Holloway
verteenwoordig die Noord-Kaapse Raad van
Kerke en die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
op die forum.
Databasis
Deur CABSA is daar ‘n ekstensiewe databasis
opgestel van preke, inligting, statistiek en
projekte rondom HIV/VIGS. Dit staan beklend as
Caris. Alle inligting vir gemeentes is daar
beskikbaar. Hierdie databasis dien ook as die
databasis van die Christian HIV/AIDS Network.
12.3 Nasionale vigs forum van die familie van
Ned Geref Kerke: Ds RJ Holloway het as
verteenwoordiger van die sinode in Noord-

Kaapland die nasionale vigs forum van die
familie van Ned Geref Kerke in Pretoria
bygewoon. Bande met die veral die VGK en Die
NG Kerk in Afrika is versterk t.o.v. HIV en VIGS.
Die nasionale VIGS beleid is bespreek en ’n
databasis van wat die verskillende kerke doen, is
opgestel.
12.4 Samewerking met VGK en NGKA: In die
Noord-Kaap speel die Ned Geref Kerk ’n
sleutelrol in veral netwerking op plaaslike vlak
omdat daar ’n gemeente van die Ned Geref Kerk
in elke gemeenskap is en omdat die Ned Geref
Kerk oor die infrastruktuur beskik. Dit plaas die
verantwoordelikheid grotendeels op die Ned
Geref Kerk. Kontak is gemaak met die
verteenwoordigers vir VIGS van die VGK en Die
NGKA in die Noord-Kaap. Daar is besluit dat die
taakspan voortaan hierdie twee broers sal insluit.
’n Vergadering word vir die laaste week in Mei
2008 beplan.
12.5 Betrokkenheid van gemeentes: Die
taakspan het elke gemeente in die Noord-Kaap
gekontak om hom te vergewis van die aksies
wat in die sinodale gebied bestaan. Omstellend
min gemeentes van die Ned Geref Kerk in
Noord-Kaapland is betrokke by projekte wat met
HIV en VIGS gemoeid is. Daar is tog ’n aantal
(9) gemeentes in die Noord-Kaap wat reeds die
uitdaging aanvaar het en leiding neem in
gemeenskapsforums en projekte rondom
HIV/VIGS.
12.6 Opleiding: Baie van die kerkleiers van veral
die Onafhanklike kerk ’n behoefte uitgespreek vir
opleiding. Die Ned Geref kerk beskik oor die
infrastruktuur en die vermoë om in hierdie
behoefte te voorsien. Daar is verskeie opleiers
van CABSA beskikbaar in die Noord-Kaap.
AANBEVELING
Die sinode roep gemeentes van die sinode in
Noord-Kaapland op om op plaaslike vlak te
netwerk met alle organisasies en kerke wat
met HIV en VIGS betrokke is.

13. TAAKSPAN NG WELSYN IN NOORDKAAPLAND
Die bestuursraad doen soos volg verslag oor sy
werk én die van sy dienspunte:
13.1 Bestuursraad
Die bestuursraad bestaan uit die volgende
persone:
Ds FP Avenant (voorsitter)
Ds W Roets (ondervoorsitter)
Ds TE Smit
Dr JS Henning
Ds M Kluge
Dr E Groenewald
Oudl SM Mahongo
Me E Badenhorst (ampshalwe)
Me CH Blömerus (sekretaris)
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Vergaderings vind kwartaalliks plaas, met
vergaderings van die dagbestuur soos nodig.
13.2 Pos van bestuurder NG Welsyn in
Noord-Kaapland
Me C H Blömerus is op kontrakbasis aangestel
tot 30 Junie 2009.
Die pos van bestuurder NG Welsyn in NoordKaapland word sedert 1 April 2007 deur die staat
gesubsidieer. Aangesien daar ten tye van die
goedkeuring van die subsidie alreeds ʼn
goedgekeurde SKDG-begroting vir die pos was,
het die bestuursraad versoek dat die subsidie
aan die einde van die 2007/08 boekjaar
oorbetaal word in die maatskaplike hulpfonds.
Die bedrag van R138 612 is per besluit van
beide die SKDG en SKHD oorbetaal.
13.3 Bestuursplan
Die bestuursplan vir dienspunte van NG Welsyn
Noord-Kaap is vir die tweede keer hersien en op
1 Augustus 2007 in werking gestel. Die plan bied
struktuur aan die hand waarvan bestuur by
dienspunte moet geskied.
13.4 Konstitusie
Huidig kan slegs die sinode van die Ned Geref
kerk in Noord-Kaapland die konstitusie van NG
Welsyn in Noord-Kaap wysig. Aanpassings moet
op gereelde basis aan die konstitusie gemaak
word – daar kan nie twee jaar gewag word nie.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die konstitusie van die
Bestuursraad NG Welsyn in Noord-Kaap
tussen sinodesittings deur die Bestuursraad
self gewysig kan word. Die konstitusie word
by
elke
sinodesitting
voorgelê
vir
goedkeuring.

Welsyn het ook ‘n voorlegging gemaak oor
gemeenskapswerk op ’n een-tot-een basis,
onder die tema: gesinne help gesinne.
14.5.4 Een loodsprojek om die model : gesinnehelp-gesinne te probeer vestig is onderweg in
die Hopetowngemeente.
14.5.5 Daar is ‘n begrotingsitem van R33 000 op
die bestuursraad se 2008/09 begroting vir inkoop
van dienste om gemeentes te help as hulle
projekte wil aanpak.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. gemeentes en ringe as deel van hulle
gemeentelike barmhartigheidswerk erns
maak
met
gemeenskaps
hulpprogramme.
2. NG Welsyn in Noord-Kaap opdrag kry
om gemeentes by te staan om
gemeenskapsinisiatiewe te loods.
13.6 Straatkinders
Die bestuursraad het ʼn memorandum oor
straatkinders opgestel wat per e-pos na gemeentes
gestuur is. Die dokument kan afgelaai word by
http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/documents/inligt
ingstukke/Straatkind.pdf
13.7 Volksblad Kersfonds
Ten einde te kon registreer onder artikel 18 van
die belastingwet, moes die fonds ingetrek word
onder die NGMD Vrystaat en NG Welsyn in
Noord-Kaapland terwille van hulle NPOnommers. Die fonds word bestuur deur ʼn raad
van trustees waarvan NGMD Vrystaat vier lede
aanwys, NG Welsyn Noord-Kaapland twee lede
en Die Volksblad drie lede. Ds FP Avenant en
Me CH Blömerus is aangewys as lede van NG
Welsyn op die Raad van Trustees. ʼn Reglement
is in Mei 2008 goedgekeur.
Elke streek het ʼn afsonderlike komitee wat die
geld verdeel in hulle provinsies. Vanaf
Desember 2006 tot November 2007 is ʼn bedrag
van R72 868 aan organisasies uitbetaal wat
aansoek gedoen het.

13.5 Gemeenskapsontwikkeling
Die bestuursraad was die afgelope jaar betrokke
by verskeie aksies rondom gemeenskapsontwikkeling:
AANBEVELING
14.5.1 Die bestuurder is lid van die Kgatelopele
Gemeentes word aangemoedig om by te dra
Development Forum te Daniëlskuil waarvan die
tot die fonds en organisasies en projekte te
Tsholofelo Kampus van die NG Kerk Kinderhuis
identifiseer om aansoek te doen vir
deel is.
befondsing.
14.5.2 Twee gemeenskapsondersoeke is, op
versoek van die SKDG se armoede taakspan,
13.8 Adviesdiens: kantoor van die bestuurder
gedoen en gerapporteer aan die armoede
Die bestuurder NG Welsyn is beskikbaar vir
taakspan.
advies oor sake wat binne haar kennis en
14.5.3
Die
bestuursraad
het
ʼn
ervaring val. Die diens word nog in beperkte
gespreksgeleentheid rondom armoede en
mate gebruik.
gemeenskapsontwikkeling gereël waarheen ʼn
groepie predikante en ander persone wat reeds
AANBEVELING
op een of ander manier besig is met die saak
Die sinode moedig predikante en lidmate aan
van gemeenskapsontwikkeling, uitgenooi is. Ds
om gebruik te maak van die adviesdiens
Willie van der Merwe, uitvoerende beampte van
die KMDR, was die spreker. Die bestuurder NG
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vanuit die kantoor van die bestuurder NG
Welsyn in Noord-Kaap.
13.9 Hospitaalbesoekdiens
Die hospitaalbesoekdiens gaan suksesvol voort.
Die werk is verdeel onder vier vrywilligers wat
maandeliks ʼn klein gratifikasie ontvang.
AANBEVELING
Gemeentes word aangemoedig om lidmate
wat in hospitale in Kimberley is, onder
aandag van die bestuurder NG Welsyn
Noord-Kaap te bring.
13.10 Beradingsentrum
Die Beradingsentrum lewer steeds kosteloos diens
aan getraumatiseerde kinders en volwassenes. Die
fokus bly op huweliks- en gesinsverhoudings. Enkele
gemeentes
benut
die
Beradingsentrum
vir
gesinskampe, of ander soortgelyke gemeentebyeenkomste, waar lidmate in ‘n ontspanne situasie
waardevolle verhoudingslesse leer ter voorkoming
van probleme.
Gemeentes wat bydra vir die diens word bedank en
die personeel van die Beradingsentrum rig ’n
uitnodiging aan gemeentes om gebruik te maak van
die diens deur verwysing van lidmate, of die aanvra
van advies om self spesifieke situasies te hanteer.
13.11 Kerklike Maatskaplike Diensteraad
(KMDR)
Ná die afskaffing van die AKDB is die KMDR in
die lewe geroep as ’n koördinerende struktuur vir
die welsynsdienste van die verskillende sinodale
gebiede. Dr Willie van der Merwe is in sy pos as
PSD/ADD deeltyds verantwoordelik vir die
KMDR. Skakeling met die owerheid op nasionale
vlak, asook met nasionale besture van
welsynsorganisasies vind deur hom plaas.
Kanale vir die bekom van fondse word ook hier
geopen en netwerke word geskep. Die KMDR
word beleef as ’n waardevolle liggaam waar
kommunikasie tussen die personeel van die
verskillende sinodes se welsynsdienste help om
die diens te rig en te versterk.

vorming van provinsiale, sowel as nasionale
wetgewing en beleid. Dit is ’n waardevolle
posisie van waaruit die kerk konstrukstief
meewerk om die verloop van die geskiedenis
van ons land te bepaal.
AANBEVELING
Die sinode spreek sy waardering uit teenoor
die Minister van Maatskaplike Dienste en
Bevolkingsontwikkeling,
sowel
as
die
bestuurders
en
personeel
van
die
Departement
vir
’n
uitstekende
vennootskapsverhouding en samewerking,
asook vir befondsing van die diens deur
middel van subsidies.
13.13

Werk van dienspunte

NG Welsyn Kimberley
Lede van die Bestuursliggaam
Ds DJ Scheepers (voorsitter)
Mnr PJ Smal
Me R E van der Westhuizen
Me M Pieterse (ondervoorsitter)
Mnr NTS King
Me E Chounyane
Me FE Brown
Ds C Williams
Mej E Botha (ampshalwe)
Me CH Blömerus
Personeel
1 Senior maatskaplike werker
2 Maatskaplike werkers
1 Hulpwerker
1 Administratiewe beampte en
1 Skoonmaker
NG
Welsyn
Kimberley
is
ʼn
goedfunksionerende, ordelike en voortreflike eenheid.
Die kantoor lewer verskeie groot programme aan
die gemeenskappe van Beaconsfield en
omgewing, Florianville en omgewing en
Riverton.
Bambanani Kidz is ’n sentrum wat bedryf word
by NG Welsyn Kimberley waar personeel hulle
toespits
op
die
assessering
van
getraumatiseerde kinders en hulp aan hierdie
kinders in die vorm van spelterapie. Die sentrum
werk baie nou saam met die Beradingsentrum.
Onbeskryflik waardevolle dienste word hier
gelewer en menige kind (en ouer) het al hier
speel-speel heel geraak. Me Botha word bedank
vir haar insette en toewyding.

13.12 NG Welsyn in Noord-Kaap en die kerk
se publieke getuienis
NG Welsyn in Noord-Kaap lewer ’n sterk
publieke getuienis deur sy dienste. Hy is ’n
gewaardeerde vennoot van die Departement
Maatskaplike Dienste en Bevolkingsontwikkeling
Begroting 2007/08
R 699 941
in die Noord Kaap- en Noord-Wes Provinsies,
Begroting vir 2008/09
R 799 195
sowel as ander welsynsorganisasies. Gereelde
konsultasies en meer formele vergaderings vind
Die personeel word maandeliks geëvalueer en
plaas met die Dept. en die deure staan oop vir
behoeftes word aangespreek. Almal evalueer
die NG Kerk se strukture en besturende
bogemiddeld.
personeel.
NG Welsyn in Noord-Kaap as amptelike,
NG Welsyn Vryburg
geregistreerde welsynorganisasie van die kerk
Lede van die Bestuursliggaam
het ook op verskillende wyses inspraak in die
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Ds PF Coetzee (voorsitter)
Ds W Vermaak (ondervoorsitter)
Mnr HL Jacobs
Mnr W Pieterse
Me B Fletcher
Me G van Wyk
Me S le Roux
Me H du Preez
Ds B Willemse
Me JC Myburgh
Me L Swanepoel
Me L Pretorius
Me CH Blömerus
Me M van Huyssteen (ampshalwe)
Me E Venter (ampshalwe)
Personeel
1 Senior Maatskaplike Werker
1 Maatskaplike werker (halfdagpos)
1 Administratiewe beampte
1 Kantoorhulp.

hy totaal verinneweer is en dit in sy gedrag toon.
Behalwe gedragsprobleme is baie kinders
skolasties só agter dat hulle op ouderdom 10 en
verder in Gr 1 in die skool geplaas moet word.
Skole het weerstand hierteen, vind dit moeilik
om die kinderhuiskinders te akkomodeer en
stuur hulle terug kinderhuis toe omdat hulle
klasse ontwrig. Heelwat kinders is ook
verstandelik agter, maar nie heéltemal só dat
hulle geakkomodeer kan word in Jannie
Brinkskool nie. Daar is ook kinders wat
geinfekteer is met die MI-Virus.
Die versorgers is nie tersiêr opgelei nie – party
het selfs nie matriek nie. Hulle word wel deeglik
opgelei in kinderversorging binne werkverband,
maar die ingewikkeldheidsgraad van die werk is
baie
hoog.
Opleiding,
begeleiding
en
ondersteuning maak ‘n groot deel uit van die
taak van bestuurders.

Hierdie kantoor lewer ‘n voortreflike, onmisbare
diens aan die gemeenskappe van Vryburg.
Finansieel gaan dit relatief swaar, maar die
Ringe van Reivilo en Mafeking dra gereeld en
getrou by. Die staat gee subsidie, maar soms
raak hulle vir tot vier maande lank agter met die
subsidie-uitbetaling.
Dit
skep
dan
‘n
kontantvloeikrisis.

Die Kinderhuis bevind hom in ‘n nis waar hy
werklik Christus se omgee vir randeiers tot
praktyk kan bring.

Begroting 2007/08
Begroting 2008/09 :

Kestell Kampus
Personeel
1 Bestuurder
2 Maatskaplike werkers
1 Administratiewe beampte
8 Versorgers
5 Huishulpe
1 Kombuisbestuurder
2 Kombuisassistente
1 Faktotum
2 Terreinversorgers
1 Stoorbeampte
1 Algemene Assistent in klerestoor

R 398 165
R 410 000

Personeel evalueer almal bogemiddeld.
NG Kerk Kinderhuis Noord-Kaap
Lede van die Bestuursliggaam
Ds AP Cronjé (voorsitter)
Me E de Bruin
Mnr J M Vivier
Me J Conradie
Me L Wessels
Me CH Blömerus
Mnr J van Zyl (ampshalwe)
Me P Green (ampshalwe)
Me A Klem (ampshalwe)
Die kinderhuis, soos kinderhuise regoor die land,
is periodiek onder finansiële druk. Dit is ʼn mensintensiewe diens wat die personeelkomponent
groot maak.
In die verlede was die Kinderhuis ʼn soort
troetelprojek waarby mense maklik ingekoop het,
omdat die kinders homogeen was wat ras betref,
minder gedragsprobleme en agterstande getoon
het en die hele gedagte van “’n huis weg van die
kind se huis” ’n realistiese een was. Die situasie
het drasties verander: die kinderhuis is
getransformeer wat ras betref en kinders word in
die gemeenskap gehou vir solank moontlik, met
die gevolg dat wanneer die kind uiteindelik in die
Kinderhuis as laaste plasingsmoontlikheid kom,

Finansies
Begroting 2007/08boekjaar :
Begroting 2008/09

R 5 110 981
R 5 346 813

Versorging van kinders
Die kinders kry genoeg en voedsame kos.
Skenkings word ontvang, maar dit kan nog
verbeter. Hulle het genoeg klere, maar nie ruim
nie en baie daarvan is tweedehands.
Huisvesting
Die afdelings waarin die kinders gehuisves word,
kry deurgaans aandag, maar dis ou geboue en
daar is groter werk wat daaraan gedoen moet
word binne die afsienbare toekoms. Twee
gemeentes is betrokke by twee van die huise in
terme van opgradering.

Mediese Dienste
Kinders gaan as eerste stap na die plaaslike
munisipale kliniek en daarna, as dit nodig is,
word hulle verwys na Kimberley Hospitaal.
Primêre mediese sorg het baie gebreke,
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waarvan een die onverkrygbaarheid is van gratis
medikasie.

dit rustiger en word vertrou dat die krisistyd oor
is.

Vakkundige Dienste
Kinders kry individuele terapie en word ook
betrek in lewensvaardigheidsprogramme.

Silwerhof Ouetehuis, Hopetown
Lede van die Bestuursliggaam
Mnr JH Smith (voorsitter)
Me CH Smith
Dr JS Henning
Me H de Wet
Mnr SW Koekemoer
Me CH Blömerus
Me CP Wiid (ampshalwe)

Jannie Roux Kampus
Personeel
1 Bestuurder
1 Maatskaplike Werker
½ dag Administratiewe Beampte
4 Kinderversorgers (inwonend)
1 Kombuisbestuurder
2 Algemene assistente in kombuis
1 Faktotum
2 Terreinwerkers
4 Huishulpe
Ander Aspekte
Die situasie is soortgelyk aan dié van die Kestell
Kampus.
Tsholofelo Kampus
Personeel
1 Aflosbestuurder
1 Maatskaplike Werker op inkoopbasis
1 Administratiewe Beampte
4 Kinderversorgers (skofwerkers)
2 Skoonmakers
2 Algemene assistente in kombuis
1 Terreinwerker.
Die kampus is nou twee jaar oud en het ontstaan
vanuit en as eerste deel van ‘n gemeenskapsontwikkelingsprojek
van
die
Kgatelopele
Gemeenskapsontwikkelingsforum te Daniëlskuil,
en nie omdat die Kinderhuis noodwendig wou
uitbrei
nie,
hoewel
die
Departement
Maatskaplike Dienste laat blyk het dat daar meer
plekke vir kinders in inrigtings gemaak sal moet
word. Die Departement se beleid dat kinders so
ná as moontlik aan ouers versorg moet word, het
ook ‘n rol gespeel. Landswyd is daar ‘n
beweging om groter inrigtings te verklein en uit
te skuif na gemeenskappe.
Die staat het vestigingskoste gegee maar nie,
soos verwag is, subsidie vir die eerste paar
maande vanaf Oktober 2006 – Maart 2007 nie.
Die myne in die omgewing, sake-ondernemings,
die Forum en individue het gehelp met die
fisiese gereedmaking van die geboue en het die
kampus help dra in die eerste paar maande.
Die Forum speel ‘n sterk ondersteunende rol en
die voorsitter los tans ook af as bestuurder.
Die kinders het aanvanklik maar moeilik hulle
voete gevind, daar was heelwat drostery en
ander gedagsprobleme, maar op die oomblik is

Personeel
1Bestuurder/Administratiewe beampte
1 Professionele Verpleegkundige
1 Deeltydse Professionele Verpleegkundige
1 Verpleeghulp
8 Lekeversorgers
4 Skoonmakers
3 Terreinassistente.
23 Inwoners kan gehuisves word. Die tehuis is
meestal vol. Inwonersamestelling is nie
getransformeer nie.
Baie goeie bestuur word toegepas. Die
gemeenskap is betrokke in terme van skenkings
en aanbieding van byeenkomste soos bidure,
etes en praatjies. Die bestuurder is aktief besig
met fondsinsameling om te probeer om
finansieel kop bo water te hou.
Die besigheidsplan word goed uitgevoer, verslae
en ander dokumente is betyds en netjies.
Die bejaardes is gelukkig, rustig, goed versorg
en selfs gepamperlang.
Die
ouetehuis
is
betrokke
by
gemeenskapsontwikkeling deurdat daar weekliks
in die bruin woonbuurt Steynsville ‘n byeenkoms
vir die bejaardes aangebied word saam met
ander rolspelers soos Badisa, die VLV en die
Hopetown Christen Familie-kerkgenootskap. Die
bejaardes doen oefeninge en naaldwerk,
praatjies word aangebied en byvoeding en
mediese dienste is in beplanning.
Begroting 2007/08
Begroting 2008/09

R 596 920
R 656 612

Aandblomtuiste, Strydenburg
Lede van die Bestuursliggaam
Ds IM Kluge (voorsitter)
Me E Wiid (ondervoorsitter)
Me L Botha
Me G Marais
Me D Fourie
Me E van der Merwe
Me E Wiid
Mnr J L van derWalt
Mnr J Breyl
Mnr A van Drimmelen
Me CH Blömerus
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Me M Faber (ampshalwe)
Die tehuis is in April 2008 geregistreer as niewinsgewende organisasie en skakel by NG
Welsyn in vir toesig en leiding.
Personeel
1 Bestuurder/administratiewe beampte
1 Kok
1 Assistent Was en Stryk
2 Skoonmakers
6 Versorgers
1 Tuinier
23 Inwoners kan gehuisves word. Die tehuis is
tans
vol.
Inwonersamestelling
is
nie
getransformeer nie.
Heelwat opgradering is aan die geboue gedoen
en die inrigting lyk netjies. Die bejaardes word
goed versorg en is gelukkig.
Die
tehuis
is
betrokke
by
gemeenskapsontwikkeling. Tweemaal per week
word sop gekook en na die plaaslike kliniek
geneem vir spesifiek die bejaardes en kinders
wat die kliniek besoek.
Begroting 2007/08
Begroting 2008/09

R394 900
R452 400

Begroting 2007/08
Begroting 2008/09

R162 570
R204 321

Kokerboomoord Kakamas
Lede van die Bestuursliggaam
Ds JJ Loubser (voorsitter)
Ds PJL Blaauw (ondervoorsitter)
Me AF le Roux
Me J Tieties
Me A van Niekerk
Me AM Louw
Mnr JWJ van derWesthuizen
Me CH Blömerus
Me M Williams (ampshalwe)
Dié inrigting dien in vele opsigte as ‘n model vir
ander inrigtings. Dit gaan uitstekend by
Kokerboomoord en bestuur en versorging is van
prima kwaliteit.
Personeel
1 Bestuurder
1 Administratiewe Beampte
1 Professionele Verpleegkundige
3 Verpleeghulpe
11 Lekeversorgers
1 Voedseldiensbestuurder
9 Skoonmakers/assistente in kombuis/wasgoed
1 Faktotum

Loxton Tehuis, Loxton
Lede van die Bestuursliggaam
Ds EP Vivier (voorsitter)
Mnr HJR Wiese (ondervoorsitter)
Me M Wiese
Me JC Hanekom
Me CC Galant
Mnr JH Myburgh
Me CH Blömerus
Mnr SFJ Herbst (ampshalwe)
Me LJ Herbst (ampshalwe)

Inwoners: 45. Dan is daar bykomend 8
woonstelle en 25 wooneenhede (bewoningsreg).
Die bejaardes word goed versorg en is geborge
en gelukkig. Inwonersamestelling is nie
getransformeer nie.

Die tehuis is ingeskakel by NG Welsyn vir toesig
en leiding.

Begroting 2007/08
Begroting 2008/09

Personeel
1 Bestuurder
1 Administratiewe Beampte/Faktotum
4 Assistente.
Die tehuis huisves 9 inwoners. Die bejaardes
word goed versorg en is gelukkig.
Loxton is ʼn dienspunt wat tot ‘n groot mate
afhanklik is van die gemeenskap. Dit is goed om
te sien hoe die klein gemeenskappie
eienaarskap aanvaar vir die inrigting en dit met
geld, voedsel ens. dra. Die inwonersamestelling
is geheel en al getransformeer en die diens word
aangebied aan alle inwoners van die dorp en
omgewing.
Die tehuis het nie ‘n gemeenskapsprogram nie.

Finansieel: Hoewel daar nie rojaal gewerk kan
word nie, kry die tehuis nie werklik swaar nie.
Die gemeenskappe rondom die ouetehuis is
betrokke en gee ruim bydraes. Die tehuis kry
ook jaarliks ‘n ruim skenking van Absabank.
R1 294 020
R1 378 720

Gemeenskapsprojek: Die tehuis lewer dienste
aan 50 gestremdes in die Kakamas-omgewing.
Die projek is gemik op werkverskaffing aan
liggestremdes. Die gestremdes sit in die
ouetehuis en maak artikels wat verkoop word vir
inkomste. By sulke geleenthede ontvang hulle
dan ook fisio- en arbeidsterapie.
Huis Louis Swanepoel, Stella
Lede van die Bestuursliggaam
Me AE Scholtz (voorsitter)
Me MM Schoeman
Me L Francis
Me S Scholtz
Me A Lamonte (ondervoorsitter)
Mnr B P Diedericks
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Mnr R Malan
Ds DJ Mmolawa
Me R Bekker
Me A van Rensburg
Me W Molehe (ampshalwe)
Me FJP van derWesthuizen (ampshalwe)
Personeel
Die tehuis is ingeskakel by NG Welsyn vir leiding
en toesig.
Personeel
1 Bestuurder
1 Administratiewe Beampte
1 Professionele Verpleegkundige
2 Assistent Verpleegsters
4 Versorgers
1 Voedsel- en Linnebestuurder
4 Kokke
2 Linne-assistente/wasgoed
4 Skoonmakers
2 Terreinassistente
Inwoners: Die tehuis huisves 36 bejaardes. Die
inwoners is goed versorg en kom gelukkig voor.
Inwonersamestelling is getransformeer.
Die ouetehuis word goed bestuur.
Finansieel gaan dit goed – vir die afgelope
aantal jare al was daar nog nooit rede tot
kommer nie.
Gemeenskapsprojek
Die tehuis het al in 2002 begin met ʼn
sopkombuis in die agtergeblewe gemeenskap
van Stella. In Mei 2005 is ook begin met
besoeke aan bejaardes in die gemeenskappe
deur 5 vrywilligers wat weekliks, gewapen met
waspoeier, ontsmettingsmiddels, toiletware en
vloeibare seep vir vloere 5 bejaardes elk besoek,
hulle huise skoonmaak en hulle fisies versorg –
‘n groot en waardevolle diens.
Begroting 2007/08
Begroting 2008/09

R1 134 250
R1 301 342

Huis Andalusia
Lede van die Bestuursliggaam
Mnr HJ van Niekerk (voorsitter)
Mnr AJ Duvenhage
Dr L van Niekerk
Mnr GC Wehmeyer (ondervoorsitter)
Mnr D Grové
Mnr J van As
Me H Killian
Mnr D Basson
Me CH Blömerus
Me A Claassen (ampshalwe)
Personeel
1 Bestuurder
1 Administratiewe Beampte

1 Professionele Verpleegkundige
2 Verpleegassistente
13 Tuisteversorgers
11 Algemene assistente
2 Terreinassistente
Huis Andalusia het sedert Oktober 2007 ernstige
probleme gehad:
• die moontlikheid van ongerymdhede met die
bouprojek
van
wooneenhede
word
ondersoek
• ʼn groep beswaarde familie van inwoners het
in Februarie 2008 ʼn protesaksie geloods wat
groot skade aan die ouetehuis en ook die
NG Kerk veroorsaak het.
Omdat die geboue aan die sinode behoort het
die kommissie vir hulpdienste betrokke geraak
en ‘n kriminele saak aanhangig gemaak teen die
vorige voorsitter van die bestuursliggaam van
die ouetehuis. Dié kommissie, asook die
sinodale kommissie vir diensgetuienis en die
bestuursraad was verder nou betrokke by die
situasie en wel soos volg:
•
ʼn
Ondersoekkommissie
van
die
bestuursraad van NG Welsyn in NoordKaap het die sinodale kommissie vir
hulpdienste versoek om betrokke te raak by
die beweerde bedrog by Huis Andalusia
(vgl. bepaling 57 Kerkorde). (Verslag
ondersoekkommissie bestuursraad NG
Welsyn in Noord-Kaap is beskikbaar by
sinodale kantoor).
•
“Die Ringskommissie (van die Ring van
Warrenton) het die sinodale kommissie vir
hulpdienste dringend versoek om 'n
onafhanklike ondersoeker aan te wys om
die ondersoek af te handel. Ons vra nie dat
die ondersoek herhaal word nie, maar slegs
dat ʼn persoon(e) wat hom/haar/hulle buite
die konfliksituasie bevind, aangewys word
om die ondersoek af te handel, in ’n poging
om die agterdog en spanning uit die weg te
ruim. Daar moet daadwerklik met die
beswaardes in gesprek getree word om
kalmte te bring en hul vrae te beantwoord.”
•
Op 19 Februarie 2008 besluit die sinodale
kommissie vir hulpdienste om die sinodale
kommissie vir diensgetuienis te versoek om
in samewerking met die sinodale kommissie
vir
hulpdienste,
’n
onafhanklike
kommissie daar te stel om alle klagtes de
novo te ondersoek.
• Die onafhanklike ondersoekkommissie het
op 28-29 Februarie 2008 by die sinodale
kommissie vir diensgetuienis aanbeveel om
dringend, in samewerking met die sinodale
kommissie vir hulpdienste, die huidige
sisteem, in die lig van bogenoemde,
indringend te ondersoek met aanbevelings
aan
eerskomende
sinode.
(Verslag

______________________________________________________________________________________________

Diensgetuienis
133
__________________________________________________________________________________________________

•

onafhanklike
ondersoekkommissie
is
beskikbaar by sinodale kantoor)
Bogenoemde besluit is deur die uitvoerende
komitees van die sinodale kommissie vir
diensgetuienins en sinodale kommissie vir
hulpdienste bevestig en die aanbevelings
dien onder verskeie punt van die sinode se
sakelys.

Tans is die situasie gestabiliseer en word vertrou
dat die dienste beter as ooit tevore gelewer kan
word.
Inwoners: 52 in die tehuis. Dan woon daar 20 in
woonstelle aangrensend aan die tehuis en daar
is 15 wooneenhede (bewoningsreg). Die
bejaardes word goed versorg en hulle kom rustig
en gelukkig voor. Daar is wel transformasie,
maar nog nie genoeg nie.
Begroting 2007/08
Begroting 2008/09

R1 584 180
R1 649 133

Gemeenskapsontwikkeling: Die bejaardes in die
inrigting het ‘n werkklas waar artikels gemaak
word. Eenmaal per jaar vind daar ‘n klein basaar
in die tehuis plaas, die gemeenskap word genooi
en die artikels word verkoop. Die geld word
gebruik om te voorsien in die behoeftes van
geïdentifiseerde bejaardes in die agtergeblewe
gemeenskappe.
Kontrakte vir wooneenhede vir bewoningsreg
Die kontrakte van al drie die ouetehuise waar
wooneenhede vir bejaardes opgerig is in terme
van die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas
vir Afgetrede Persone, No. 65 van 1988 word
hersien en eén kontrak sal voortaan by al die
tehuise gebruik word.

kerk min, terwyl dit hom ʼn beduidende rolspeler
maak in die veld van opbou en herstel.
Die dienspunte tesame bereik ʼn aansienlike
getal mense direk en nog baie meer indirek.
Verder word daar ook werk verskaf aan 188
mense.
NG Welsyn, by al sy dienspunte, wil graag die
opboudiens lewer wat die kerk onderneem het.

14. TAAKSPAN VROUELIDMATE
14.1 Inleidend
Die vrou het in die kerk, en in die gemeenskap,
nog altyd ’n besondere rol vervul, juis omdat
God haar met onder andere besondere deernis,
’n klein hartjie, groot traankliere, ’n sagte hand
en sagte oë toegerus het. Daarom word haar
deerniskarakter
sterk
aangespreek
deur
situasies wat haar hart tref: mense wat honger
ly, eensames, siekes, nood, die weduwee en die
wees… En word die vrouelidmate geaktiveer
wanneer hulle “iets” sien waar hulle daadwerklik
’n verskil kan maak.
Omdat soveel gemeentes nie meer ’n
Vrouediens het nie, is die term
“Vrouediens” dan ook geruime tyd al
vervang met “Vrouelidmate”. So is die
“Pienk boekie” al vir die afgelope drie jaar
die “Nuusbrief vir die Vrouelidmate” van
die Noord-Kaap, en is die “sinodale
kommissie vir die vrouediens” vervang
met die “taakspan vir vrouelidmate”.
14.2 Konstituering
Die taakspan het 3 keer vergader die afgelope
jaar:
• Op 14 Maart 2007 te Kimberley, met
teenwoordig: Mev N Myburgh, M van
Rensburg, R Wiid, E Henning, A van
Schalkwyk, E Steenberg, J Vermaak, L
du Toit, S van Loggerenberg en ds JPL
Mostert.
• Op 5-7 November 2007 te Pro Regno,
met teenwoordig: Mev L du Toit, E
Malherbe, J Vermaak, A van Schalkwyk.
• Op 16 Februarie 2008 te Kimberley, met
teenwoordig: Mev L du Toit, R Wiid, N
Myburgh, A van Schalkwyk, F Fourie en
ds JPL Mostert.

Slot
Die Algemene Sinode het in ʼn onlangse
beleidsverklaring gesê dat die NG Kerk
onderneem om die land te help bou en
heelmaak. Dit kan en moet op verskillende en
uiteenlopende maniere gedoen word - eerstens
binne gemeentes deur plaaslike diens van
barmhartigheid wat deur die gemeente self
geïnisieer en bedryf word. Maar tweedens kom
die kerk hierdie belofte na deur sy
georganiseerde welsynsdiens. Terwille van
regsaanspreeklikheid is gesprek aan die gang
om NG Welsyn verder weg te posisioneer van
die kerk af, met die onderneming van noue
14.3 Visie
samewerking. Die vraag by gemeentes moet nie
Vroue wat voluit leef vir Christus.
wees: wat beteken NG Welsyn vir my gemeente
nie, maar hoe verteenwoordig NG Welsyn my
14.4 Missie
gemeente in die groter heelmaakproses. Daar
Om vrouelidmate te inspireer en te bemagtig om
waar ek nie kan bykom om te lap en te stop nie,
hulle roeping en gawes voluit tot eer van God en
daar doen NG Welsyn dit vir my. Heelmaak is ʼn
die opbou van die Liggaam van Christus uit te
ses van gee, onvoorwaardelik, en hierdie proses
leef.
wat NG Welsyn deur sy dienste bedryf, kos die
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14.5 Pro Regno beplanningsvergadering – 5-7
November 2007
Tydens die vergadering van die taakspan vir
vrouelidmate op 14 Maart 2007, het dit aan die
lig gekom dat vrouelidmate frustrasie beleef
omdat daar geen skakeling tussen hulle en die
sinodale kommissie vir diensgetuienis plaasvind
nie. Vrouelidmate wil graag inskakel om ’n
praktiese bydrae op gemeentevlak en ook op
sinodale
vlak
te
lewer.
Met
die
beplanningsvergadering te Pro Regno, is daar
dan ook spesifiek na die rol en plek van
vrouelidmate gekyk.
Voor die herstrukturering van die sinode in
2003, het die vrouelidmate in die sinodale
kommissie vir die vrouediens ‘n kommissie
gehad wat advies en inligting aan die
vrouelidmate
kon
deurgee,
sinodale
konferensies kon reël en toerusting kon gee
soos nodig. Met die herstrukturering het die
kommissie “verdwyn”, en het die vrouelidmate
sinodale kommissie vir diensgetuienis gevra vir
verteenwoordiging op dié sinodale kommissie
(Notule 24 Februarie 2004) – vandaar die
taakspan vir vrouelidmate.
In die praktyk het dit egter gebeur dat daar
byvoorbeeld deur sinodale kommissie vir
diensgetuienis namens vrouelidmate verslag op
die sinode gedoen word, Die sinodale kommissie
vir diensgetuienis oor die begroting besluit het,
sonder om die taakspan vir vrouelidmate in die
saak te ken. Die verteenwoordiging op sinodale
kommissie vir diensgetuienis en die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuing wat
vrouelidmate betref, is, buiten vir die twee
vroulike predikante, geen. Die kommissies
funksioneer dus oorwegend op manlike insette
en sienings, en is daar van diversiteit min (of
geen?) sprake.
Vroue het unieke behoeftes. Dit word bevestig
deur die vrouetydskrifte soos Lééf, Finesse,
Vrouekeur, Sarie en Rooi Rose, en die
geslaagde Ester- en Hadassa-vrouekonferensies
wat in 2007 landwyd aangebied is.
Vroue in gemeentes is in talle bedieninge
betrokke en dra ’n diversiteit binne waarsonder
die kerk baie armer sal wees. Die
“dienskarakter” van vroue is nog steeds sterk.
Elke gemeente identifiseer self waar die primêre
behoefte aan dienslewering is, en reël en
organiseer haar werksaamhede sodat elke
lidmaat ‘n ruimte het waar hy/sy hul gawes ten
volle kan uitleef.

resultate is ook vir elke sinodale streek
afsonderlik gestuur. In aansluiting hierby, is die
vraelys aangepas en in ons sinodale streek
versprei. 450 vraelyste (6 Ringe) is terug
ontvang, almal van die plattelandse gemeentes.
Uit die resultate is daar ’n paar belangrike
gevolgtrekkings.
Resultate ten opsigte van spesifieke vrae vir ons
streek:
(a) Daar is by veral die plattelandse
gemeentes ’n groot behoefte aan
jaarlikse byeenkomste (47% ten gunste
teenoor 20% daarteen). Dit kan geskied
deur die sinodale streek in kleiner streke
te verdeel wat dan jaarliks bymekaar
kom. Die sinodale kuierfees word nog
steeds elke vier jaar gehou.
(b) 44% van die vrouelidmate het ’n
behoefte aan ‘n gesamentlike sinodale
projek (22% daarteen). Sodanige projek
moet in alle gemeentes haalbaar wees.
Resultate van die landswye ondersoek: (NoordKaap se resultate is verdonker.)
(a) Die grootste persentasie respondente is
uit die ouderdomsgroep 35-64 jaar. Vir
Noord-Kaapland kom meerderheid
van die platteland.
(b) Die vroue is by die volgende gemeenteaktiwiteite betrokke:
Eredienste (90% 94%); dienslewering by
funksies en fondsinsamelings (53%
78%); Betrokke by wyk (45% 44%);
Bybelstudiegroepe
(43%
53%);
Vrouediens/bediening aan vroue (35%
38%)
(c) 57% van respondente wil nie op
kerkraad/kommissies dien nie, en ook
nie
leiding
neem
by
groepe/byeenkomste nie.
(d) Die geografiese wyk in die platteland
speel ‘n belangrike rol. NK=53%
(e) 40% 47% het 2 uur tyd om by die kerk te
bestee.
(f) Rede waarom nie inskakel by gemeente
aktiwiteite nie:
Grootste rede is gebrek aan tyd en
oorvol programme. Verkeerde tydgleuf
(g) 50% 53% van die vroue verkies
inskakeling
by
‘n
kleingroep
(Bybelstudie/
omgeegroep).
47%
verkies wyksbetrokkenheid.
(h) Motivering om in die gemeenskap
betrokke te raak:
Dankbaarheid
teenoor
God;
Omgee/naasteliefde;
Armoede/nood;
Opdrag van God; Simpatie en deernis;
Diensbaarheid (“wil iets doen”).
(i) Areas van nood waarby betrokke wil
raak:

Die ADGO taakspan vir vrouelidmate het
tydens die vorige algemene sinode opdrag gekry
om navorsing te doen ten opsigte van die
geestelike behoeftes van vroue in ons kerk. Die
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Armoede,
ongeletterdheid,
gesinsverbrokkeling,
werkloosheid,
morele verval.
(j) Lewensareas waar vroue behoefte het
an ondersteuning en leiding:
Huwelik (48%), Persoonlike geloofslewe
(45% 72%), Verhoudings en emosionele
gesondheid (33% 28%); Leierskap (34%
19%).
(k) Opsommende opmerkings oor vroue se
voorkeure t.o.v. ondersteuningstrukture
en spiritualiteit:
“As ons dit kan waag om die
voorkeure van vroue op te som sou
ons dit soos volg wil stel:
• Aktiewe deelname eerder as
passiewe luister
• Strukture wat verhoudings bou
eerder
as
voorskriftelike
strukture
• Belewing en ervaring eerder as
‘n fokus op die kognitiewe
• Praktiese lewenswysheid eerder
as dogmatiese kennis
• Skrifgefundeerd vs algemene
spiritualiteit”.
14.6 Samevattend
Samevattend kan gesê word dat die
vrouelidmate van die sinode in Noord-Kaapland
behoefte het aan:
• Jaarlikse
bymekaarkom
op
streek/sinodale vlak.
• Toerusting, opleiding en leiding op
spesifieke lewensareas vra.
• Diensbaar wil wees op gemeentelike en
sinodale vlak – eerder hande en voete
wil wees as die kop.
Uit bogenoemde is dit duidelik dat:
• Daar ’n plek vir die taakspan/kommissie
vir vrouelidmate is.
• Die presiese samestelling moet egter
deeglik oor besin word, aangesien daar
by twee geleenthede nie ‘n kworum op
die vergadering teenwoordig was nie.
• Die taakspan/kommissie nie in opposisie
met die kerkraad/kommissies wil wees
nie, maar saam wil werk om die
vrouelidmate te inspireer en in staat te
stel om hul roeping en gawes voluit tot
eer van God en die opbou van die
liggaam van Christus, uit te leef.
• Die taakspan/kommissie ‘n belangrike
bron van inligting vir gemeentes kan
wees.
14.7 Opdrag
14.7.1 Kuierfees
’n Sinodale kuierfees word gereël vir 19-20
September 2008. Die tema is:

Luister! God roep jou… God vul jou…
God rus jou toe… God stuur jou… as
vrou.
14.7.2 Nuusbrief vir Vrouelidmate
Die “Pienk boekie” word nog steeds as
belangrike bron van inligting en wenke in die
streek ontvang. Mev Engela Henning was
redaktrise tot einde 2007. Tans is die pos
vakant, en word ‘n geskikte persoon gesoek. Die
intekengeld is verhoog na R20 per jaar vir 3
uitgawes, en dek al die onkoste. Vir 2008 gaan
daar 4 uitgawes wees, aangesien daar in 2007
slegs 2 uitgawes verskyn het.
14.8 Slot
Al die lof en eer aan God ons Vader, Jesus
Christus ons Verlosser, en die Heilige Gees ons
Trooster, wat ook aan vroue ’n besondere taak
en roeping in Sy kerk gegee het!

15. TAAKSPAN WÊRELDSENDING
Die taakspan het groot waardering vir die
betrokkenheid van lidmate, gemeentes en ringe
van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland by
wêreldsending soos vervat in die verslag wat in
2005 voor die sinode gedien het.
15.1 Die kerk in Noord-Kaapland het die
potensiaal om meer te doen
Die taakspan is daarvan oortuig dat die sinode in
Noord-Kaapland die potensiaal het om nog meer
te doen ten opsigte van wêreldsending, daarom
wil ons met hierdie verslag die fokus laat val op
God se verwagting en ons verantwoordelikheid
ten opsigte van wêreldsending.
Ons glo tog:
Sending is die heilshandeling van die drie-enige
God,
Vader, Seun en Heilige Gees met die wêreld,
waardeur
Hy uit die hele menslike geslag vir Hom een
gemeente
deur sy Woord en Gees vergader.
Deur dié een gemeente:
1. laat God sy Woord aan die gevalle wêreld
verkondig;
2. bring Hy die gemeenskap van die heiliges
uit alle nasies tot stand;
3. laat Hy diens aan die wêreld in nood
lewer;
4. laat Hy sy opdrag om die skepping te
bewaar en te bewerk sigbaar tot
uitdrukking kom;
5. en word sy reg aan die nasies verkondig.
Só laat Hy sy koninkryk kom tot by die voleinding
van die wêreld.

______________________________________________________________________________________________
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15.2 Voldoen die kerk in Noord-Kaapland aan
hierdie verwagting?
Prof JJ Kritzinger het ’n aantal jare gelede vir
ISWEN ’n studie gedoen en die kommissie
oordeel dat sy bevindinge iets van ons situasie
weerspieël. Daarom haal ons die volgende uit sy
verslag aan.
15.2.1 Hoedanig
is
die
sending
belangstelling in die Ned Geref Kerk?
Die sendingbelangstelling is maar laag. Daar is
wel nie ’n vergelykende maatstaf om dit aan te
meet nie, maar die absolute maatstaf sou
natuurlik die algemeen aanvaarde teologiese
waarheid kon wees van “elke Christen is ’n
sendeling”. Mense wat selfs maar erken dat
hulle nie entoesiasties oor sending is nie, bring
mee dat die kerk nie op standaard is nie, maar
meer nog: dit bring hulle eie Christenskap in die
gedrang!

Net so onrusbarend was die duidelike verbande
wat tussen swak Sendingbelangstelling en
sekere politieke benaderings gevind is. Daar is
’n bepaalde mentaliteit by lidmate- wat sterk
ooreenkomste met sekere politieke denkrigtings
toon – wat hoog korreleer met ’n weerstand teen
die sending. Dit gaan ook gepaard met ’n sekere
onwilligheid om mense te aanvaar en oop vir
ander te wees.
15.2.3 Wat kan gedoen word om die
Sendingbelangstelling in die Ned Geref Kerk
te verhoog?
’n Aantal aspekte van die bediening in die
gemeente het sterk na vore gekom as terreine
wat goeie gevolge kan hê. Nie een daarvan is
werklik nuut nie, en geen van hierdie
gevolgtrekkings kan waarskynlik as verrassings
bestempel word nie, maar dit mag lonend wees
om tog weer daarop klem te lê.

Ons kan ook nie help nie om die gevoel te hê dat
die sendingbelangstelling in werklikheid selfs
nog laer is as die persentasies wat uit hierdie
opname na vore gekom het. As dit waar is dat
feitlik almal aanvaar dat sending (onder andere)
’n Bybelse opdrag is, sal die respondente geneig
wees om hulle sendinggevoel meer rooskleurig
voor te hou as wat dit in werklikheid is. Indien dit
wel gebeur het, baar die situasie nog meer
kommer.

Die eerste is die gereelde sendingprediking.
Daar was werklik ’n opvallende verskil tussen die
reaksies van die lidmate komende uit gemeentes
waar “gereeld” oor die sending gepreek word, en
die ander waar dit net af en toe, of selfs nooit
gebeur nie. Hierdie gereelde sendingprediking is
natuurlik ’n refleksie van die oortuigings en
entoesiasme van die predikant. Eintlik is
daarmee weereens bewys dat dit die voorbeeld
is wat trek, meer as die woorde wat wek.

15.2.2 Watter
faktore
beïnvloed
sendingbelangstelling in die Ned Geref Kerk?
Ons wou drie hipoteses toets. Ons het verwag
dat (1) die geestelike stand van die lidmate, (2)
die ingeligtheid van die lidmate, en (3) die
politieke standpunte van die lidmate hulle
houding oor die sending sou beïnvloed.

Die geestelike bedrywighede in die gemeente is
ook van die grootste belang. Geloofsekerheid lei
gewoonlik tot meer gereelde kerkgang; dit lei
dikwels ook tot inskakeling in Bybelstudiekringe;
en
sulke
mense
is
veel
meer
sendinggemotiveerd en –betrokke. Werklike
gemeentebou
gaan
gepaard
met
sendingbelangstelling! Dit is goed om te weet
dat hierdie korrelasie baie duidelik is.

Daar
is
nie
voldoende
getuienis
dat
sendinginligting as sodanig mense se koppe
draai nie. Inligting oor en begrip van die sending
is sekerlik belangrik, en dit beteken baie vir
sendingmense, maar dit speel waarskynlik nie
so ’n sterk motiverende rol nie. Belangstelling in
die sending en ’n gebruikmaking van
inligtingsbronne is waarskynlik eerder die gevolg
van ’n vorige oortuiging as dat dit die oorsaak
van die sendingbelangstelling is.
Min twyfel kan egter daaroor bestaan dat ’n
oortuigde Christelike getuienis die grondliggende
faktor is wat iemand in ’n “sendingvriend”
verander. Hoe meer ’n gelowige deelneem aan
geestelike aktiwiteite, hoe groter word die
oortuiging en deelname aan sending. Die
gevolgtrekking kan nie ontkom word nie dat die
sendingbetrokkendheid eintlik dié belangrikste
maatstaf is van geestelike lewe in die gemeente.

Dit is wanneer gebou word op sodanige
fondamente dat kontak en betrokkenheid by
uitreikaksies sy rol speel, en nie andersom nie.
Daar is nie afdoende bewys dat dit die kontak
met anderskleuriges as sodanige is wat ’n
sendingywer opwek nie, al is daar ’n positiewe
korrelasie. Wat wel duidelik blyk, is dat waar
hierdie kontak nie plaasvind nie, dit gepaard
gaan met swakker sendingbelangstelling. Baie
moeite moet gedoen word om ’n meer
evangeliese gesindheid van openheid teenoor
ander mense by die lidmate aan te kweek. Die
sensitiewe behandeling van die sake wat in Kerk
en Samelewing uitgespel word, kan ’n groot
bydrae lewer om hierdie openheid te bewerk.
Hier eindig die aanhaling uit die ISWEN verslag.
Met die bevinding van die verslag as agtergrond
wil die kommissie graag die volgende
aanbevelings maak.

______________________________________________________________________________________________
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AANBEVELING
1. Die sinode besluit om gemeentes op te
roep om nog meer gereeld in prediking
en voorbidding aandag te gee aan die
sending en om die missionêre dimensie
van elke erediens uit te bou en ook aan
die gemeente te verduidelik. ’n Handige
hulpmiddel is prof Jannie Du Preez se
publikasie: Die Erediens en Sending.
2. Die sinode besluit om gemeentes aan te
moedig om een keer per jaar ’n
sendingnaweek te hou en om by die
geleentheid kundiges van buite die
gemeente te betrek sodat groter kontak
bewerkstellig kan word met persone in
die sending. Ds Nico Kriek is beskikbaar
om sulke geleenthede aan te bied.
3. Die sinode moedig gemeentes aan om
betrokke te raak by projekte deur
gereelde voorbidding, kontak (waar
moontlik) en finansiële ondersteuning te
bied en ook om gereelde terugvoering te
gee vir plasing op die webblad.
4. Die sinode gee goedkeuring dat ’n
databasis
gevestig
word
waar
kontakpersone (ook skakelpersone in
gemeentes),
relevante
leesstof,
nuusberigte ens. op ons webblad
geplaas en onderhou word. Die Sinodale
kantoor verrig hierin ’n skakel- en
koördineringsfunksie. Hierdie inligting
moet verkieslik in MSWord of PDFformaat aangebied word.
5. Die sinode moedig gemeentes aan om
die belangrikheid van die Sinodale
Kollekte: “Bybels vir België” vir die
lidmate uit te lig, en gemeentes met
inligting oor die werksaamhede van ons
Kerk se uitreik na België te bedien.
6. Die sinode keur goed dat die Suid-Oos
Asië (SOA/SEA) Gebied ingesluit word
by die fokus gebied van die NoordKaapland Sinode. Inligting rakende
hierdie gebied sal aan Ringe deurgegee
word met versoek dat dit aan die
gemeentes bekend gemaak sal word.
Inligting sal ook op die webwerf geplaas
word.

Taakspanne: 2008
16. TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR DIENSGETUIENIS
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die volgende
taakspanne saamgestel word:
1. Arbeid- en nywerheidsbediening
2. Gemeente-diakonaat

3.
4.
5.
6.
7.
8.

NG Welsyn in Noord-Kaap
Dutch Reformed Church in Botswana
Ekumene
Grondhervorming
Kerkvereniging en die familie van NG
Kerke
Wêreldsending

Verteenwoordigers: 2008
17. VERTEENWOORDIGERS SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene diensgroep diens en getuienis
(ADD)
2. Verteenwoordiger taakspan kerkhereniging
3. Verteenwoordiger kerklike maatskaplike
diensteraad (KMDR – ADD)
4. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir
Evangeliebediening in Frankryk) en
Wêreldbiddag vir Mans
5. Vigsforum
6. Bybelgenootskap (verteenwoordiger)
7. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD)
8. Kuratorium
en
eksamenkommissie
NGKA (verteenwoordiger)

18 HUISHOUDELIKE BEPALINGE VIR DIE
SINODALE KOMMISSIE DIENSGETUIenis
Sien
verslag
van
die
sinodale
kerkordekommissie punt 9.2, bladsy 188.

19. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag
uitgevoer het.
LEDE VAN DIE KOMMISSIE:
Ds BJP Booysen (voorsitter)
Dr JS Henning (onder-voorsitter)
Dr JJ Knoetze (skriba)
Dr L Keller
Ds P van Zyl
Ds UP Malherbe
Ds E Rautenbach
Ds AC van Wyk
Ds TC du Toit
Ds RJ Holloway
Ds BJ Moncho
Ds FP Avenant
Ds W Roets
Ds JPL Mostert (predikant in sinodale diens)
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BYLAE 1
’N PROFIEL VAN ARMOEDE IN NOORD-KAAPLAND
Die profiel wat taakspan armoede trek, het die volgende hoeke en lyne:
1. Daar is groot armoede, maar feitlik elke huishouding het tog een of ander vorm van inkomste.
Hiervoor verdien die staat erkenning vir die staatsbeveiliging wat beskikbaar is. Dit skep natuurlik ook
probleme.
Respondente se versugtinge oor die algemeen was nie om baie geld te hê nie, maar net ‘n bietjie
meer sodat hulle “beter” kan lewe. Die indruk is deurgaans verkry dat respondente relatief tevrede is
met hulle manier van lewe, en die omgewing waarin hulle hul bevind, maar dit finansieel swaar vind
om punte bymekaar te bring.
2. Die Staat wend, benewens bestaansbeveiliging, ook pogings aan om mense se
lewensomstandighede makliker te maak, bv. die oprigting van HOP-huise, oprig van infrastruktuur
soos gemeenskapsale, aanstel van gemeenskapontwikkelaars in feitlik elke gemeenskappie, gratis
primêre gesondheidsorg, armoedeverligtingsprojekte, ens.
Maar hierdie pogings is nie oorheersend suksesvol nie:
• menige gemeenskapsaal staan ongebruik in gemeenskappe
• projekte kom nie van die grond af nie, of sterf ’n vroeë dood
• gemeenskapsontwikkelaars antwoord telefone in plaas van om in die gemeenskap te werk
• HOP-huise lek en is oneffektief
• klinieke het dikwels nie medisyne nie en
• staatshospitale is skrikwekkend verwaarloos.
Die staat “produce”, maar dikwels is dit ’n ondeurdagte produk wat nie op lange duur die mense van
die Noord-Kaap dien nie, maar eerder bakens is van wat die regering vir die mense doen, ongeag die
kwaliteit en standhoudendheid daarvan.
3. Daar is groot werkloosheid vanweë gebrek aan industrieë, fabrieke en staatsdepartemente op die
meeste dorpe. Waar myne is, is die lewensstandaard van mense aansienlik hoër as elders.
Druiweboere langs die Oranjerivier maak tydens spitstye in die boerdery-siklus gebruik van
seisoenwerkers en nie vaste aanstellings nie, omdat laasgenoemde veel duurder is.
4. Op die vér platteland is daar nog ’n groot mate van ongeskooldheid en ‘n algemene vlak van
onderontwikkeling. Nietemin spring hierdie mense nie die sosiale patologieë van die groot, meer
ontwikkelde stadsgebiede vry nie. Die voorkoms van MIV/Vigs bv. is onrusbarend.
5. Uitgebreide, suksesvolle gemeenskapsontwikkelingsprojekte bestaan nie in die Noord-Kaap nie,
tensy dit geïnisieer en gedryf word deur groot werkgewers vir hulle werknemers spesifiek en vir die
omgewing waarin die werkgewer geleë is, bv. die Carstens boerdery by Keimoes. Die Staat het sedert
1994 miljoene rande aan buitelandse kapitaal gekry vir projekte, maar volgens ondergetekende se
wete bestaan nie een van daardie projekte meer nie.
Die taakspan armoede se oordeel is dat die projekte gefaal het omdat
•
geld in die hande gekom het van onkundige projekkomitees wat die geld vir eie verryking
aangewend het
•
van die projekte nie behoorlik nagevors is nie en nie lewensvatbaar was nie
•
die bestuur swak, of afwesig was.
6. Die ontvang-kultuur is prominent. Deur die apartheidsjare het swart en bruin mense geleer om
aalmoese te ontvang, omdat hulle eenvoudig nie in staat was om deur middel van goeie
werksgeleenthede selfversorgend te word nie. Ons dink hier aan plase waar deel van die karige
loonstelsel lewensmiddel soos ‘n emmer mieliemeel en ’n slagskaap was. Die dopstelsel is ook ’n
goeie voorbeeld. Mense het geleer om te vat wat hulle kan kry, omdat hulle môre dalk nie gaan hê
nie.
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Die aalmoeskultuur leef voort in gemeenskappe. Daarom is mense aanvanklik baie entoesiasties oor
’n projek, maar as hulle ervaar dat daar meer in sit as net om te ontvang, bly hulle weg. In feitlik elke
vraelys wat deur respondente voltooi is, is aangedui dat die pensioene en toelaes meér moet wees.
Dis asof mense dit as hulle reg beskou om te ontvang.
Blanke mense en gemeenskappe voed hierdie kultuur. Die taakspan armoede meen dat ons vanuit ’n
meer welgestelde posisie na armes kyk en hulle leefwyse meet aan dit waaraan ons gewoond is, met
die gevolg dat ons vir hulle goed wil gee sodat ons beter daaroor voel.
7. Die probleem van drankmisbruik in die Noord-Kaap is voorop. Die rede daarvoor is nie duidelik nie,
maar dit veroorsaak verkwisting van inkomste en gevolglik armoede en vele ander probleme wat in
gemeenskappe voorkom, bv. geweld en aanranding. Drank-verkope in sjebiens en dobbelhuise is ’n
vorm van werkskepping wat nie veel vaardigheid vereis nie en dis ’n voor-die-handliggende manier
van inkomste genereer.
8. Die misdaadsyfer in die gemeenskap is besonder hoog en geweldsgekoppel.
9. Gemeenskappe (wit, swart en bruin) funksioneer gefragmenteerd. Armoede is nie “ons” probleem
nie en daarom is daar nie ŉ totale, gefokusde aanslag nie.
10. Kleurlingmense voel benadeel deur die politieke bestel en voel hulle word uit poste gehou met
goeie inkomste vanweë hulle velkleur en kultuur. Hulle oordeel dan ook skerp oor die onvermoë van
bv. die polisie wat hoofsaaklik swart is
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BYLAE 2
GESPREK OOR GEMEENSKAPSONTWIKKELING
Die taakspan armoede van die sinodale kommissie vir diensgetuienis het in 2006 opdrag gekry van die
sinodale kommissie vir diensgetuienis om ondersoek in te stel na hoe armoede in die Noord-Kaapland lyk.
Daar wás kritiek op die besluit - diegene wat skepties was het geoordeel dat armoede oral dieselfde lyk en
dat ons dus alreeds beskik oor die inligting. Daar steek iets in, maar ten minste het die ondersoeke my
gestimuleer om nuut te dink oor arm mense en hoe die kerk se betrokkenheid kán lyk en volgens my
oordeel, nié moet lyk nie. Dit was ’n voorreg, maar ook ’n openbaring om in gemeenskappe te beweeg en
te sien hoe mense leef in ’n wêreld waarvan ons (of ten minste ék) min weet of verstaan.
Vir die ondersoek is drie gemeenskappe geïdentifiseer – by twee, nl. Strydenburg en Prieska is die
ondersoeke afgehandel. Pomfret kon nie in ’n ondersoek betrek word nie, omdat daar vraagtekens is oor
die gemeenskap se toekoms op Pomfret, die afstand daarheen enorm is en daar ook ‘n taalprobleem is.
Ek meen egter dat genoegsaam inligting verkry is uit die twee gemeenskappe om sinvol aanbevelings te
maak.
Ek gaan nie die feitelike inligting verkry uit die ondersoeke hier weergee nie – dit sal in die verslag
aan die Armoede Werkgroep vervat wees, wat dit weer na die sinodale kommissie vir diensgetuienis sal
neem.
In hierdie gesprek konsentreer ek op hoe ék, deur die loop van die ondersoeke, begin dink het oor
gemeentes en armoede. Hierdie is dus persoonlike menings en standpunte en nié gegronde bevindings
nie. Dis eerstens daarop gemik om gesprek oor die onderwerp aan die gang te kry.

1. OPDRAG VAN DIE SINODE VAN 2005
Die Sinode van Noord-Kaapland het in 2005 armoede uitgesonder as ’n prioriteitsveld waarop sinodale
kommissies in die twee jaar interim tot by die volgende sinode moet konsentreer.
My interpretasie van wat by die 2005-Sinode gebeur het, is dat die sinodegangers alreéds werklik onder
die indruk wás, of begin kom het van die nood van armoede en al die faktore wat daarmee saamgaan,
omdat hulle die verval van die gemeenskappe waarvan hulle gemeentes deel is, aan hulle lywe begin voel
het. Die tyd was dus reg om te begin praat oor die saak. Omdat die kerk in opdrag en navolging van
Christus barmhartig is, is tereg gevoel dat die kerk iéts moes begin, of moes aansluit by bestaande
pogings om die probleem aan te spreek. Die ondersoeke by Strydenburg en Prieska was ‘n poging van
die sinodale kommissie vir diensgetuienis (deur sy taakspan armoede) om ’n tree iewers heen te gee,
omdat die kommissie graag die sinode se opdrag wou uitvoer.
In ’n neutedop meen ek die sinode het gesê :
•
vind vir ons weë hoe gemeentes kan toetree tot arm mense (werklik desperaat arm mense)
•
doen iets prakties en uitvoerbaar aan die hand.
Hierdie verslag is een so ’n beskeie poging.

2. WAT IS ARMOEDE
Armoede word in die eerste plek geassosieer met gebrek: te min middele om menswaardig te
lewe. Dit sluit in kos, klere, onderdak en ander noodsaaklike behoeftes.
Maar, armoede is aansteeklik en broodsgebrek syfer deur na die gees, na die selfbeeld, dit tas
waardes aan, dring in, in kultuur en tradisies en lei selfs na morele verval, want as ŉ mens se
kinders nie kos het nie, is die neem van ’n brood ’n kleinigheid – diefstal word dan ondergeskik aan
nood en op ’n manier swig moraliteit voor die nood van oorlewing. Armoede is ’n sindroom – ’n
samevloeiing van ’n klomp aspekte waaraan ’n mens ’n toestand herken – die beeld van oorbluftheid
en hooploosheid.
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Dertien jaar nadat ons reënboognasie gebore is en arm mense met groot hoop gelewe het dat hulle
omstandighede beter sou word, ervaar jy by arm mense vandag dieselfde oorbluftheid en
hooploosheid, want min het betekenisvol vir hulle verander. Meer nog, die talle, uiteenlopende
pogings tot gemeenskapsontwikkeling faal meestal klaaglik en laat mense met die gevoel dat niks ooit
vir hulle gaan werk nie.
Buvton se publikasie oor Armoede kan met vrug gebruik word.

3. HOEKOM HET GEMEENTES (LIDMATE) NOG NIE SIGBAAR EN STAND-HOUDEND
TOEGETREE TOT DIE PROBLEEM VAN ARMOEDE NIE
Daar is verhale van gemeentes wat wel aktief is met gemeenskapsontwikkeling/bekamping van
armoede. In Noord-Kaapland meen ek dat daar maar sporadies (indien enige) gemeente-inisiatiewe
hier rondom is.
Daar is verskeie redes voor:
1. Ons hou nie eintlik van mekaar nie
Hoewel die ideologie van apartheid nie meer geld nie en die kerk reeds so vroeg as 1990 sy rug in
die openbaar op apartheid en rassisme gekeer het, is rassisme in praktyk lewendig, gesond en
leef dit oral tussen mense, ook en miskien veral, kerkmense. Hoe meer korrupsie, misdaad en
onbeholpenheid van regeringskant ervaar word, hoe harder en strakker word die lyne tussen
mense, hoe meer sny kultuurgroepe hulle af van mekaar. Die NG Kerk Kinderhuis wat gemeentes
besoek om fondse te genereer, stuit heel dikwels teen uitsprake soos : ek gee nie meer bydraes
vir die kinderhuis nie, want julle het swart kinders. Die regering moet maar vir hulle sorg.
Vreemdelingskap en selfs vyandigheid is aanvoelbaar tussen mense, hoe sterk ookal vanuit
leiersposisies gepreek word oór en gewerk word met die oog op versoening en eenheid. Op die
grond lyk die prentjie anders.
Ons beleef ’n enorme gebrek aan versoening, te wyte aan bogenoemde faktore, met die gevolg
dat verhoudingsbou op tussenmenslike, individuele vlak nie plaasvind nie. As ek nie van iemand
hou nie, is dit moeilik om te sien hoe ek gaan bydra tot sy ontwikkeling en heil.
2. Dit gaan te goed met ons
Ned Geref Kerk lidmate kry nie swaar genoeg om die probleem van armoede te verstaan nie. Ons
kyk van buite af deur ‘n venster van selfgenoegsaamheid na die situasie van armoede en maak
gevolglik uitsprake en aannames wat niks met die praktyk van armoede te doen het nie.

3. Onkundigheid
Gemeentes en individuele lidmate weet nie wat om te doen nie. As daar nog die oortuiging en
motivering is, is die vraag: wat kan ék, of in die geval van gemeentes, óns doen? Daar is alreéds
allerhande projekte oral aan die gang, wat gaan my/ons bietjie help?
En selfs wanneer ek/ons wil, waar begin ‘n mens? Hoe weet ons wát om te doen?
4. Ons verstaan mekaar nie
Wit, swart en bruin/vermoënd en onvermoënd – ons verstaan mekaar nie! Ons kyk vanuit óns
raamwerk en skud die kop oor wat ons sien gebeur binne die raamwerk van ander. As mens iets
nie verstaan nie, vrees jy dit, of is jy ten minste versigtig daarvoor en die gevolg is dat mense
afsluit. En so ontstaan vreemdelingskap (indifference). Die bekende dramaturg George Bernard
Shaw het gesê: “The worst sin towards our fellow creatures is not to hate them, but to be
indifferent to them; that is the essence of inhumanity”.
Om toe te tree tot die lewe van arm mense, moet ek “andersheid” kan akkommodeer en verstaan
sodat my “verstaan” verdraagsaamheid kan meebring. Binne die kerk het ons nog ’n vér pad om
hiermee te stap.
5. Maar die kerk doen mos iets
Gerieflikheidshalwe verstaan lidmate die verantwoordelikheid van die kerk/gemeente teenoor
armoede/opheffing verkeerd. Meestal word die kerk as instituut/organisasie verantwoordelik
gehou vir wat gedoen moet word. Lidmate se persoonlike toetrede, die ek-teenoor-jou, die

Diensgetuienis
142
__________________________________________________________________________________________________

raaksien en deel word van ‘n ander mens se probleem vind nie plaas nie. Die veeleisende, selfs
morsige en feilbare proses van verhoudingsbou en toetrede tot die warm, menslike belewenisse
van ander, sien min mense voor kans.
Die VAM-kommissie van die Algemene Sinode het reeds in 2001 geadviseer dat die probleem van
armoede en menslike nood drie stappe moet volg, naamlik
Sien en hoor! Dink! En Doen!
Die kerk as instituut kan nie sien, hoor, dink en doen nie. Net die lidmate van die kerk kan dít
doen!
6. Dit gaan my kos
Bestryding van armoede is ’n proses van ontwikkeling – nie die gee van aalmoese nie. Deur
laasgenoemde word mense gehelp om deur ’n tydelik nood te kom, soos gebeur met die pastorale
diens van barmhartigheid in gemeenteverband. Die skenk van komberse aan arm mense in die
winter, is ’n daad van barmhartigheid en medemenslikheid en daardeur word een winter se koue
verlig, maar volgende winter is die komberse afgeleef en is die armoede steeds daar.
Hoewel gemeenskapsontwikkeling ingebed is in barmhartigheid, is dit myns insiens twee
verskillende dinge.
As gemeentes sinvol wil toetree tot die bekamping van armoede, moet gewaag word op die pad
van gemeenskapsontwikkeling. Gemeenskapsontwikkeling, soos ons sal sien, het egter meér om
die lyf as deernis vir mense. Dit kos mense iets – en nie net geld nie.
7. Dit is ook moontlik dat gemeentes die
afgeskuif/oorgegee het aan welsynsorganisasies.

taak

van

gemeenskapsontwikkeling

4. GEMEENSKAPSONTWIKKELING
4.1 WAT IS GEMEENSKAPSONTWIKKELING DAN?
1. Dit is my oortuiging dat dit die enigste sinvolle manier is om ’n duik te maak in die
armoedeverskynsel in ons land. Maar dit vra nugterheid, motivering, positiwiteit, die vermoë om
teleurstelling te akkommodeer, om elke keer weer nuut te begin. Dis harde werk, maar as mense
’n duidelike doel het en die nodige ondersteuning kry, is gemeenskapsontwikkeling binne die
vermoë van elke lidmaat van die kerk.
2. Ingebed in die begrip “gemeenskapsontwikkeling” lê die beginsel van beweging van mense.
Deur gemeenskapsontwikkeling wil ons mense help en stimuleer om te beweeg
•
ván ’n vlak van funksionering waar hulle nie bereik wat hulle behoort te bereik ten einde te
voorsien in hulle behoeftes en drome nie,
•
na ‘n vlak van onafhanklikheid, arbeidsaamheid en sinvolle bestaan.
In die proses moet ons vir hulle geleenthede, vaardighede, ondersteuning en aanmoediging gee
om die veiligheid van die bekende (al is dit dan ’n patetiese soort van veiligheid) prys te gee
terwille van die moontlikheid van ’n nuwe lewe.
3. Die rigting van die proses van ontwikkeling mag nie bepaal word deur die behoeftes van
ontwikkelaars nie, maar deur die behoeftes van mense en gemeenskappe. As dít nie gebeur
nie, bestaan die gevaar dat die proses die pad sal loop wat so mooi in die bekende liedjie beskryf
word: “my voete loop na Wellington, maar ek gaan Pêrel toe...” – ’n seker resep vir mislukking.
Mense/die gemeenskap moét help met behoeftebepaling, beplanning, deel word van die proses,
voel hulle word bemagtig sodat hulle beheer kan neem. Tegelykertyd moet ek waarsku dat baie
projekte waarvan ek weet gevou het omdat aangeneem is dat mense sonder kennis en ervaring ’n
ingewikkelde stuk masjinerie soos ‘n ontwikkelingsprojek kan beheer en bestuur. Ten opsigte van
gemeenskapsontwikkeling is die spreekwoord : “the way to hell is paved with good intentions” heel
gepas as die bedoelinge nie gerugsteun word deur kennis en vaardigheid nie.
4. Gemeenskapsontwikkeling is ’n gestruktureerde, deurdagte proses wat berus op ’n seker
volume kennis, wetenskaplike begrippe en metodes, konkrete doelstellings en die

Diensgetuienis
143
__________________________________________________________________________________________________

waarskynlikheid van volhoubaarheid – dit kan nie maar lukraak gedoen word nie. Tog is dit ’n
proses wat deur gewone mense aangepak kan en moet word, solank daar behoorlike leiding tot
hulle beskikking is.
5. Dit kos geld en daarom geld finansiële- en bestuursbeginsels. Die vele projekte in ons land
wat ’n vroeë dood gesterf het, is onder andere te wyte aan ‘n gebrek aan hierdie beginsels en
vaardighede.
6. Gemeenskapsontwikkeling moet die hele mens in sy visier hê. Projekte wat slegs ekonomiese
ontwikkeling voor oë het, sal faal.
7. Na my oordeel berus gemeenskapsontwikkeling in ons verskeurde land op verhoudingsbou, op
heelmaak, op vertroue skep – sonder hierdie eg-menslike toetrede van een mens tot die lewe
van ‘n ander, is projekte gedoem tot mislukking.

4.2 TIPES GEMEENSKAPSONTWIKKELING
Daar is histories twee uiteenlopende uitgangspunte om die probleem van armoede aan te pak, nl.
•
die staat, en
•
die private sektor waaronder ressorteer
welsynsorganisasies
godsdiensorganisasies en kerke
individue
groot sake-ondernemings, en andere.
Kom ons kyk vlugtig na van hierdie rolspelers.

4.3 DIE STAAT
Die Staat beskik oor die bronne om armoede aan te spreek en gemeenskapsontwikkeling te doen. So
is
•
wetgewing ingestel om die sakesektor te dwing om die regerende party se politieke beloftes na
te kom
•
die staat begroot in elkeen van sy departemente ruim vir gemeenskapsontwikkeling en
opheffing van armes. In die Dept. Welsyn is ‘n grootskaalse bestaansbeveiliging stelsel in die
begroting ingebou waardeur 12 miljoen mense ‘n basiese toelaag kry
•
ruim buitelandse bydraes is in die verlede (en word waarskynlik steeds) deur die
staatsmasjinerie na die land gekanaliseer.

Probleem
Die staat slaag ongelukkig nie daarin om armoede daadwerklik te verlig nie. Flip Buys,
uitvoerende hoof van Solidariteit het in ’n onlangse artikel (By-gedeelte van Die Volksblad, 25
Augustus 2007) die volgende redes genoem:
1. Armoedeverligtingsprojekte is politiek-gedrewe en raak nie die harte van mense aan nie.
2. Die hoofinstrument om die ANC se staatsgedrewe strategie vir die verligting van armoede uit te
voer, nl. die staatsdiens is tot ’n punt van ondoeltreffendheid getransformeer. Die staatsdiens, om
dit kort te stel, “deliver” net eenvoudig nie, omdat regstellende aksies funksionering lamlê.
’n Praktiese voorbeeld – in elke gemeenskap het die Dept. van Welsyn
gemeenskapsontwikkelaars aangestel wie se werk dit is om programme op te rig, netwerke te
ontwikkel en te help met gemeenskapsontwikkeling. Maar in die twee gemeenskappe wat ek
ondersoek het, kon ek weinig sien wat gedoen word en ek vermoed dit is redelik algemeen so. ’n
Mens kry die indruk dat al die regte dinge bepraat en selfs besluit word, dat die regte taal gebruik
word en die regte skuiwe gemaak word, maar dit is waar die proses eindig.
3. Pensioene het werkskepping vervang as die belangrikste strategie in die regering se teenarmoede veldtog en dit voorspel niks goed vir grootskaalse ontwikkeling en armoedeverligting nie.
SA het nie ’n groot genoeg belastingbasis om ’n welsynstaat te onderhou nie – sowat 4,8
miljoen (10%) belastingbetalers kan nie ‘n land van 47 miljoen mense onderhou nie. Soos
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Benjamin Franklik gesê het Die beste strategie is nie om mense se armoede vir hulle
makliker te maak nie, maar om hulle daaruít te lei.
4. Onderwys en opleiding as onderbou vir ontwikkeling en vooruitstrewendheid, faal klaaglik. Cas
Coovadia, ’n bekende sakeleier, het bereken dat net sowat 1,5 miljoen Suid-Afrikaners goed
genoeg opgelei is om in die globaliseringsera suksesvol te wees.
5. Onvanpaste projekkeuses, onsensitiewe inwerkingstellings-metodiek en ‘n algemene
gebrek aan kapasiteit dra verder daartoe by dat oral in ons land hoenderprojekte van miljoene
rande gevorder het tot by die span van die drade voordat die geld opgeraak het.
6. Voeg by bogenoemde ook nog korrupte amptenary, lomp en bombastiese burokrate en
personeel met paternalistiese houdings en dis te begrype waarom die staatsgedrewe
ontwikkelingsprojekte nie slaag nie.
Wynand Louw, dosent aan die Instituut vir Sosiale Ontwikkeling aan die Universiteit van WesKaapland, sê: “Dit sal katastrofies wees om nóg verantwoordelikhede op die staat se skouers te
laai. In baie armoedige lande (ook in ons eie land) lê die ontwikkelingslandskap besaai met
ruïnes van ambisieuse, staatsgeïnisieerde ekonomiese en sosiale projekte wat gesneuwel het”.
(By, Volksblad 25 Augustus 2007, p 4) Die oplossing vir armoede lê nie alleenlik, of selfs hoofsaaklik,
by die staat nie.
My eie oortuiging rondom die staat se mislukking is dat dit hoofsaaklik te doen het met die hoek van
waaruit ontwikkeling benader en gedryf word, nl. die politieke hoek.

4.4 DIE PRIVAATSEKTOR
1. Groot sake-ondernemings
Maatskappye met ’n omset van meer as R5 miljoen per jaar word sedert Feb. 2007 verplig om 1%
van hulle netto-wins ná belasting by te dra tot projekte en programme wat fokus op die
maatskaplike en ekonomiese bemagtiging van voorheen benadeelde mense en gemeenskappe
(SEB-bemagtiging). Die bydraes kan monetêr, of nie-monetêr wees.
Oral in ons land en provinsie doen myne, delwerye, groot besighede mooi dinge om infra-struktuur
daar te stel en ander strukture soos gemeenskapsforums en welsynsorganisasies te befonds om
projekte te loods.
Probleem
Daar is ’n mate van dwang verbonde aan groot sake-ondernemings se betrokkenheid en die
toepassing van inisiatiewe bly ‘n tameletjie. Die sakesektor is gewoonlik baie goed in sy
kernbedryf, maar soms nie bedrewe om randeiers warm te hou nie. Maatskappye het nie
noodwendig die nodige menslike hulpbronne, tyd en kundigheid om bemagtigingsprogramme en –
projekte uit te voer en te bestuur nie.
Gemeenskapsontwikkeling is ’n langsame proses wat groot geduld verg. Pieter van Niekerk (BY –
Volksblad, 25 Augustus 2007, p 5) stel dit só: “My ervaring is dat die meeste sakevroue en –
mans op ‘n ander dieet gespeen is. Een wat dikteer dat vinnige en doeltreffende
probleemoplossing en doelbereiking voorop gestel word.” Daarom word projekte op die
grond neergesit en as dit klaar is, aan die lot van gebruikers oorgelaat.
Soos die staat gemeenskapsontwikkeling vanuit ‘n politieke hoek benader, so is groot
maatskappye ekonomies gedrewe en raak hulle dus nie primêr die harte van mense aan nie.

2. Welsynsorganisasies
Welsynsorganiasies word deels deur die staat befonds, deels deur privaat sake-ondernemings,
deur kerke, ens. om gemeenskapswerk te doen. Mooi dinge word gedoen oral oor die land, maar
‘n beperke aantal mense word geraak deur die projekte.

4.5 DIE KERKE
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Ek gaan spesifiek praat oor ons eie kerk.
In die verlede was die Ned Geref Kerk al by meer as een geleentheid direk betrokke by armoedeverligting:
•
In die 1930’s byvoorbeeld by die armblankeprobleem toe die Dept van Volkswelsyn in die
proses gebore is
•
die Kakamasprojek, e.a.
•
Die Carnegieverslag het al in 1989 aangetoon dat die kerk die beste geposisioneer is om saam
met die armes armoede te bestry.
Vandag lyk ons land se armoede op ’n manier anders as dié van die 1930’s in dié sin dat die kerk
destyds betrokke was by sy eie arm lidmate. Nou is die armes hoofsaaklik oorkant die pad en kyk
mense van verskeie kante oor die pad na mekaar deur die filter van die geskiedenis wat gemaak
het, en steeds maak, dat ons eerder vreemdelinge wil bly. Versoening tussen ongelykes is baie
moeilik, dit lyk selfs onmoontlik.
Vandag staan die noodsaak van versoening tussen mense voorop – lidmate moet eérs deur die
trauma van onreg, seer, woede, verontregting, bedreigdheid, misdaad, korrupsie ens werk om
gestroop van negatiewe gevoelens voor ‘n ander mens te kan staan en te sê: ek wil jou van harte
help. En hierin, dink ek, lê die kerk se grootste uitdaging en tegelykertyd sy grootste moontlikheid tot
gemeenskapsontwikkeling – die hoek van die hart, van vergiffenis, van begrip, van opregte en
onbaatsugtige gee van mý oorvloed aan joú gebrek – en ek praat nie in geldterme nie.
Die hoek van waaruit gemeentes dus gemeenskapsontwikkeling moet benader is, anders as by die
staat se politieke hoek, en maatskappye se ekonomiese hoek, die hoek van versoening.
Versoening is net moontlik as lidmate nie verwag dat die kerk (as instituut), of die regering,
of watter institute of groeperinge ookal hierdie moeilike weg moet gaan nie, maar hulleself,
een-vir-een. Versoening is primêr individueel, nie kollektief nie.
Ek aanvaar, soos ek reeds gesê het, dat daar gemeentes is wat binne gemeenteverband projekte
het. Ek sien die gemeente se toetrede tot armoede (behalwe vir betrokkenheid by organisasies
soos welsyn en forums) daarin dat lidmate wakker gemaak word oor nood en toegerus en gehelp
word om op individuele vlak of saam met ander lidmate op klein skaal hulle eie bydrae te lewer tot
ontwikkeling van mense.
Die model wat ek wil voorlê, rus op die volgende aspekte:
1. ’n
Onderskeid
tussen
gemeentelike
barmhartigheid
aan
die
eenkant
en
gemeenskapsontwikkeling as gestruktureerde proses aan die anderkant. Die konsep van
barmhartigheid word erken as basis vir enige gemeenskapsontwikkelingsprogram deur
gemeentes/lidmate, maar gemeenskapsontwikkeling is ’n andersoortige proses as
gemeentelike diens van barmhartigheid.

2. Daar is ‘n situasie van on-versoendheid tussen mense van verskillende kulture in
gemeenskappe en dis noodsaaklik dat mense op individuele vlak oor daardie brug moet kom
voordat enige goedbedoelde projekte lewensvatbaar en standhoudend sal wees. Ontwikkeling
van die totale mens berus op veiligheid, aanvaarding en vertroue in ander. As die kerk se
lidmate klein kersies kan brandmaak, gaan die hele dorpie oor ’n geslag of wat dof verlig wees.
Dan kan die volgende geslag die lampe begin aansteek, totdat die gloed van versoening
uiteindelik soos ‘n helder lig skyn.
3. Die kerk/gemeente is ideaal geposisioneer om individuele lidmate/groeperings van lidmate te
gebruik om ontwikkelingsprojekte te begin met die fokus op verhoudings-bou en vertroue skep
as basis vir ontwikkeling. Lidmate is geroepe om om te gee vir ander – dis deel van ons
belydenis. Dit maak ons, in opdrag van Christus, hart-gerig en ons benadering is dus
kontak/verhoudingsgebaseerd.
4. Gemeentes het beperkinge in terme van geld, beskikbare tyd, kundigheid, leierskap en
bestuurstrategieë van groot projekte en moet dus ‘n nis vind waar hulle die meeste kan doen
met wat hulle het.
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5. Gemeentes moet nie groót dink oor gemeenskapsontwikkeling nie. Mense uit ’n armoedekultuur
ken nie suksesverhale nie en hulle selfvertroue is laag – in ’n groot projek verdwyn hulle maklik.
Begin klein, en liefs op ‘n een-tot-een basis – die groter dinge sal voortvloei uit klein
suksesverhale. Klein projekte lewer ook gouer resultate wat weer as aanmoediging dien vir
lidmate en gemeentes.
6. Daar ís geld buite in die gemeenskap om gemeentes te help met gemeenskapsontwikkeling,
maar dit gaan makliker om hierdie fondse te trek as die gemeente stories het om te vertel, met
ander woorde as die gemeente kan sê wat alreeds gedoen word en wat die uitkomste is.
Die staat sien toenemend die belangrikheid van godsdiensstrukture in die opbou van
gemeenskappe raak – vandaar die oprigting van die National Religious Forum waardeur beoog
word om fondse te kanaliseer na kerke/gemeentes wat sosiale ontwikkelingsprogramme loods.
Die Addendum aan die vorderingsverslag van die Forum (onder aangehaal) is beduidend en
onderstreép die model soos in hierdie voorlegging uiteengesit.
Wynand Louw lewer hieroor soos volg kommentaar: “Na my mening kan geld en religie eens
en vir altyd vir ons wys dat dit tog ‘n heilige alliansie kan wees”.(BY – Volksblad, 25
Augustus 2007, p 5).
Ek sien dus gemeentes se toetrede tot gemeenskapsontwikkeling in die volgende metafoor:
Elke gemeenskap is soos ’n stuk materiaal wat deur tyd en gebeure verbleik en geskif is en oral gate
wys. Verskeie mense werk daaraan om hierdie stuk materiaal te herstel. Daar is:
• die staat wat die infrastruktuur van ’n raam gee waaroor die materiaal gespan kan word, en
geld om werkers in diens te neem
•
maatskappye werk groot steke om die rand van die stuk materiaal om uitrafeling te voorkom,
hulle help betaal aan die naaldwerkers, ens.
• Die kerk het in elke gemeente ‘n klomp mense (lidmate) wat, so meen ek, gemotiveer kán
word om met oë van deernis en gewillige harte te wil help om die “fibre”, die skering en inslag
van die materiaal heel te maak.

Groot lappe opwerk gaan nie die herstelproses help nie – hierdeur maak jy ’n ander soórt lap. Maar
wat wel help is wanneer ’n klomp mense elkeen met ‘n naald-en gare van verskillende kleure sit en
“painstakingly”, met groot geduld stekie vir stekie die lapwerk doen – elke draadjie weer sterk maak,
die oorspronklike kleure weer inweef sodat die lap oorspronklik bly, maar nuut lyk en weer nuut
gebruik kan word. Dít is, na my mening, die kerk, elke gemeente se groot uitdaging en dit is binne sy
vermoë.
Eers een mens, dan die volgende. So, stap vir stap, een-na-die-ander, kan die gemeente meewerk
daartoe dat een mens op persoonlike vlak bind met ‘n ander een, die verhoudings heel word en
versterk, die wantroue uit die weg geruim word en uiteindelik, in die proses van versoening, sal mense
se lappe heelgemaak word sodat hulle dit nuut kan aantrek as klere op die pad van ontwikkeling.
Hoewel die model eenvoudig is, is die proses nie maklik nie. Maar, dit ís moontlik wanneer mens in
wonderwerke glo – en ons doen dit in die kerk. In die woorde van ds Fanie du Toit: “Wanneer ’n
mens hierdie punt van totale moedeloosheid bereik het (veral in verhoudings) dan is ons naby
die plek waar God ons wil ontmoet met die bediening van die versoening”. (Op pad na
Versoening, p 5). In die film Faith like Potatoes sê een van die karakters: “The seed for a great
miracle lies not in difficulty, but impossibility.”

5. ’N PAAR IDEES OOR WAT GEDOEN KAN WORD
Ek kan nie in hierdie voorlegging ’n volledige stap-vir-stap uiteensetting gee van hoe ’n gemeente te
werk moet gaan om die voorgestelde model (of enige ander model) op die grond te kry nie. Dit is ‘n
aangeleentheid wat afsonderlik aandag vereis. Gemeentes moet self beplan hoe hulle wil werk en
kundige advies inkry. Buvton se publikasie oor Armoede help hiermee.
Ek noem graag ’n paar tipes projekte wat in gemeentes aangepak kan word:
1. Gesinne help gesinne
Die strak buitelyne van ’n program as ’n voorbeeld wat ’n lidmategesin kan gebruik om hulle
huishulp en haar gesin te help ontwikkel en groei is op Noord Kaap se webblad beskikbaar.
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Daar is ook ’n berig van hoe eén vrou alreeds die ontwikkelingspad met twee jongmense geloop
het. Hierdie berig is op Noord Kaap se webblad beskikbaar.
Die ware storie van tant Koek (denkbeeldige naam) en sê nou maar Piet, bevestig die
moontlikhede van hierdie soort program. Tant Koek, ‘n ouerige dame, het op Prieska gewoon.
Mense wat by haar huis verbygery het, het elke middag ’n jong kind in haar tuin sien werk. Party
het gewonder hoe dit is dat sy ‘n kind laat werk – dit mag mos nie.
Wat die situasie was, is dat tant Koek op een of ander manier gehoor het/te doen gehad het met
die kind se omstandighede, nl. dat beide ouers alkoholiste was met al die gevolge daarvan. Sy het
dus begin om vir Piet in die oggende voor skool na haar huis te laat kom, sy het vir hom kos
gegee, toegesien dat hy netjies is en hom skooltoe gestuur. Smiddae na skool het Piet kom eet by
tant Koek, sy huiswerk daar gedoen onder haar toesig en met haar hulp en daarna, omdat hy lief
was vir tant Koek, die tuintjie natgespuit en die duiwe kos gegee.
Die bure het die storie gehoor en begin om te help met die kind se versorging, onder andere deur
sy skoolfooie te betaal. Dit het goed gegaan met Piet en hy het ontwikkel in ’n seuntjie wat ervaar
het dat iemand “vreemds” omgee vir hom.
Ongelukkig het tant Koek gesterf en ek meen die bure, wat toe oorgeneem het, het verhuis. ’n
Ruk later het Piet skool gelos. Jammer dat die bure langs die bure nie die pad verder met die kind
kon/wou stap nie.
2. Entrepreneursprogramme
Twee of meer lidmate kan ’n entrepeneursopleidingsentrum op die been bring om mense
verskillende vaardighede te leer. Bly by bereikbare onderwerpe en doelwitte. Moontlike
programme kan wees:
•
Toerusting van huishulpe waar vroue leer hoe om ‘n huishouding te behartig, te kook,
bestuursvaardighede in die huis aan te wend, finansies te bestuur. Reik ’n sertifikaat uit na
elke kursus wat die huishulp kan gebruik om aansoek te doen vir beter werk waar sy
moontlik as huishoudster kan werk eerder as huishulp.
•
Sweiswerk/kralewerk
•
Draadkuns.
(Hou die beskikaarheid/onbeskikbaarheid van ’n mark vir produkte in gedagte)
3. Toerustingsprogramme
•
Kreatiwiteitsklasse vir getraumatiseerde kinders
•
Abet-klasse
•
Naskoolse hulp aan leerlinge m b t vakke soos Wiskunde, ens.
•
Oggend speelgroepies vir gedepriveerde kinders
•
Basiese rekenaaropleiding.
Dit is ook goed en nodig vir ‘n gemeente om deel te hê aan vennootskappe:
•
ondersteun plaaslike welsynsorganisasies
•
help met die oprigting van gemeenskapsforums en werk noú met die forums saam
•
wees betrokke by sinodale projekte, soos kinderhuise
•
werk saam met ander kerke in die gemeenskap.
6. SLOT
Pieter van Niekerk (BY – Volksblad, 25Augustus 2007, p 5) is positief oor gemeenskaps-ontwikkeling
en ek wil graag by hom aansluit wanneer hy sê: “Ek sien lig aan die einde van die tonnel van
armoede en hopeloosheid, al is dit nie altyd so helder nie. Met die staat se wetgewing, die
sakesektor se geld, die toewyding van burgerlike gemeenskapsinstellings soos kerke, die
armes se eie unieke bydraes en oorlewingstrategieë, en brug-instansies se kennis en ervaring,
kan baie vermag word”.
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BYLAE 3
KONSEP VIR ARBEIDS- EN NYWERHEIDSBEDIENING, SINODE IN
NOORD-KAAPLAND
1.

AGTERGROND
Die konsep wat hier aangebied word is een wat ek persoonlik ontwikkel het. Tydens my
betrokkenheid by Upington Gemeente enkele jare gelede, het ek onder andere die opdrag gehad om
’n bedieningspatroon te ontwikkel waarmee die Gemeente begelei kon word tot betrokkenheid by die
sosio-ekonomiese nood in die gemeenskap.
Na deeglike ondersoek is vasgestel dat die nood redelik algemeen bekend is. Ook tussen groter en
kleiner gemeenskappe is dit bloot die klem wat verskil, maar dieselfde vorme van nood manifesteer
oral. Nog iets wat duidelik geblyk het was dat daar inisiatiewe in die gemeenskap bestaan wat ’n
bydrae lewer tot die hantering van die gemeenskap se probleem situasies. In die verband kan in
breë trekke verwys word na NGO's; CBO's; FBO's; Diensorganisasies; Mikro, Klein, Medium, Groot
en Makro (insluitend internasionale & multinasionale) organisasies; en die Staat op al sy vlakke. Vir
die Kerk om dus verder te dupliseer in ’n oorbevolkte veld waar daar reeds soveel oorvleueling
bestaan, is om sy roeping te mis. Na deeglike besinning is besluit dat die Kerk se rol eerder op die
terrein lê van geloofsondersteuning, en hulp met kapasiteitsbou om volhoubaarheid en
doeltreffendheid te verseker by die organisasies wat reeds op die terrein betrokke is.

2.

FOKUS
Tot hier het die model die voorkoms van ’n gemeenskapsontwikkelingsprojek. Deels is dit waar dat
die beginsels van gemeenskapsontwikkeling benut word, en deels is dit ’n uitkoms wat mens ook
graag wil hê – tog is daar ’n verskil. Die primêre fokus is op NGO's; CBO's; FBO's;
(Diensorganisasies); Mikro & Kleinbesighede. Tot ’n groot mate ervaar hierdie organisasies isolasie,
en leef die persepsie van mededinging op ’n vyandige vlak by hulle, veral waar hulle ervaar dat
iemand op oënskynlik dieselfde terrein as hulle werk. Verder is hulle nie altyd in die vermoë om
nuwe kennis te bekom om hulle werk na ’n volgende vlak te neem nie. Die weë van
gemeenskapsontwikkeling, entrepreneurskap en kleinsake-ontwikkeling is vir my die toegangsroetes
tot die wêreld van werk, om vanuit ’n posisie van aanvaarding en geloofwaardigheid, op byna
soortgelyke wyse as vriendskapsevangelisasie, die evangelie te kan bedien.

3.

ROL EN DEFINIëRING VAN ARBEIDS-& NYWERHEIDSBEDIENING
Bloot om die skryf te vergemaklik gaan voortaan slegs na "nywerheidsbediening" verwys word. Die
rol van die Nywerheidsbediening volgens my persepsie daarvan, en soos ek dit in die praktyk
eerstehands ervaar het, is om in die eerste plek om te gee vir hierdie organisasies en hulle
personeel, en om hulle vertroue te wen en te behou. Dit kom op allerlei praktiese wyses na vore, bv:
hulp met saamstel en bestuur van ’n sakeplan; aanleer en toepassing onder mentorskap van goeie
sake beginsels en sake-etiek; opleiding en toerusting. Kortliks saamgevat: in die kerk is daar baie
kundiges – hulle kundigheid word ingeroep op ’n vrywilliger basis (tot op ’n punt) as deel van hulle
roeping as gelowiges. Die kerk (en die gelowige) as dienskneg se eerste verantwoordelikheid is om
te dien. As gestuurdes na die wêreld het ons ’n verantwoordelikheid om onsself daar tot so ’n mate
as diensknegte aan te bied dat ons ’n bewussyn van die inherente geestelike dors wat in elke mens
leef wakker maak.
Verder word daar ’n netwerk tussen die belanghebbendes opgebou waar oor gemeenskaplikhede
gepraat word, en ondersteuning gebied word. Hier word misverstande uitgewerk en gesamentlike
doelwitte en projekte gestel en beplan, en behoeftes geïdentifiseer. Waar nodig word groter-en
diensorganisasies genader om hierdie fokusgroep te ondersteun met kundigheid en waar moontlik
met die beskikbaarstelling van toerusting. Hulp met aansoeke om befondsing, nasionaal en
internasionaal, kan ook verleen word, maar geen plaaslike organisasie behoort om befondsing
genader te word nie – wat nie uitsluit dat plaaslike organisasies kan besluit om by die befondsing
van een of meer organisasies betrokke te raak nie. Ook daar sal dan verskeie moontlikhede
ondersoek kan word – bv ’n tipe "gemeenskapskas" idee. ’n Interessante alternatiewe
gemeenskapskas konsep wat in Upington ontwikkel het vanuit gesprekke met sakepersone, was een
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wat nie fondse alleen ingesluit het nie, maar goedere en dienste wat orgnisasies bereid was om
beskikbaar te stel – bv die gebruik van sekretariële dienste, of ’n rekenaar, of kantoorruimte, of ’n
motorvoertuig, ens. Dus, die poel van ondersteuningshulp, wat nie fondse gebaseer is nie. Die
gedagte daar was dat die koördineerder ook die aansoek-en keuringsproses moes bestuur en
aanbevelings moes maak, terwyl die lede van die kas ’n komitee sou aanwys wat die finale besluite
sou neem.
Elke organisasie het uiteraard hulle eie doelwitte / fokusareas. Tog, in die groter geheel gesien, is dit
belangrik dat hulle met ’n gesamentlike fokus sal werk. Elk vanuit eie hoek maar met een
gemeenskaplike groter doel. Hierdie gefokusdheid bring groter onderlinge samewerking mee wat
groter verdraagsaamheid teenoor mekaar meebring, groter begrip vir mekaar se uniekheid, en
respek vir mekaar se werkterreine.
Die Wes-& Suid-Kaap Sinode stel dit soos volg: "Die evangeliebediening aan die totale mens in die
arbeidslewe …" (my klem). Die kerk behoort op praktiese wyse te demonstreer dat hy nie in siele
alleen belangstel nie, maar in die totale mens -in hierdie geval dan binne die konteks van sy
werksomgewing. Hierdie bediening is in aansluiting by die kerklike bediening wat die uitbreiding van
die koninkryk van Christus ten doel het. In aansluiting by die Oos-Kaap Sinode se stelwyse:
“Arbeidsbediening verkondig met passie die evangelie van Jesus Christus om mense in die werkplek
Sy dissipels te maak”, is dit volgens my siening belangrik dat die kerk se passie vir die evangelie
daarin sal uitkom dat ons mense in die werkplek onder andere leer om dit wat hulle doen beter te
doen, en om dit as volgelinge van Jesus Christus te doen. Daar is ’n bepaalde subtiliteit hier ter
sprake wat mense eerder sal aantrek as om met ’n voortvarendheid mense op die vlug te laat slaan.
Ons moet dit modelleer sodat die spontaniteit van Christenwees ’n natuurlike deel van besigheid
word, wat soos ’n aangename geur sal wees vir hulle wat met hierdie mense besigheid doen.
Ervaring in die inwerkingstelling van juis hierdie model, het aan my uitgewys dat vertroue wat oor tyd
verdien is, die lewering van ’n effektiewe ondersteuningsdiens, en die bereidheid om uit jou pad te
gaan om organisasies te help om situasies wat vir hulle onoorkomelik lyk te help oplos (met
erkenning van die feit dat jy nie al die antwoorde het nie, maar saam met hulle soek na ’n oplossing
wat vir hulle aanvaarbaar is en vir hulle gaan werk), skep die ruimte om mettertyd met ’n effektiewe
geestelike bediening te begin. Uiteraard weet hierdie mense van die begin af wie jy is en dat jy
vanuit die kerk werk. Daar mag nooit die indruk van ’n verskuilde agenda geskep word nie. Die
evangelie en die liefde van Jesus moet van die begin af duidelik voorop staan. Skakeling met die
leraars van hulle kerke en die opbou van goeie verhoudinge ook op daardie terrein skep ’n nog
groter openheid – en loop dikwels uit op groter interkerklike / ekumeniese samewerking. Andersyds
loop dit ook uit op groter vertroue in die werkplek teenoor die diensleweraar aangesien daar
openbare respek vir hulle kerk en leraar is. Hierdie geestelike bediening sluit onder andere in:
persoonlike gesprekke, en in groepsverband geestelike toerustings geleenthede rondom verskeie
temas van belang vir beide die werkplek en die persoonlike lewe. Eenvoudige persoonlikheids-profiel
en temperament bepalings en die uitwerk daarvan in die persoon se geestelike-en beroepslewe
vorm ook deel van die geestelike bediening in die werkplek.
4.

TEIKENGROEPE & DOELSTELLINGS
Ek het na die verskillende Sinodes se werksterreine / fokusgroepe gaan kyk soos in die Jaarboek
aangedui. Die woorde: “Transnet” en “Arbeidsbediening” kom meerdere male voor, gevolg deur
eenmalige verwysings na: “Bediening aan Seelui”, “Handel en Nywerheid”, “fabrieke”, “NOVA” en
“Lughaweprojek”. Enersyds spel dit vir my die verskeidenheid van behoeftes uit wat in die
verskillende werksomgewings bestaan, en andersyds spel dit vir my ’n gefokusdheid uit. Hiermee is
die bedoeling om die noodwendigheid van fokus-keuse aan te dui. Die variasie in die wêreld van
werk en die tekort aan mense om bedienaars van die Woord in die werkplek te wees, dien juis as
katalisators om keuse van fokus aan te moedig. Ook in hierdie konsep moet ’n noodwendige keuse
gemaak word.
Uit my ervaring in Upington het ek gou besef dat die grootste ondersteuningsbehoeftes by
diensorganisasies,
mikro-en
kleinsakeondernemings
lê
–
dit
is
juis
hier
waar
gemeenskapsontwikkelingsbeginsels, kleinsake-ontwikkeling en entrepreneurskap – alles
geïntegreer met geloofswaarhede en christelike waardes en norme -’n groter rol sal speel. Terwyl
daar by groter en meer gevestigde ondernemings dalk eerder ’n behoefte aan geestelike
ondersteuning en begeleiding, dalk selfs pastoraat en trauma hantering lê. By laasgenoemde
ondernemings het ek ervaar dat leiding in terme van trauma, waardes, sake etiek,
persoonlikheidseienskappe, ensomeer ’n groter rol speel, en dat hierdie onderwerpe, wat goed met
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geloofswaarhede geïntegreer kan word, per vaste, reëlmatige afsprake hanteer kan word. Hierin is
dit duidelik dat daar ’n tweedeling in fokus en werksterrein kan kom.
Die keuse van teikengroepe en doelstellings is nie so eenvoudig nie, maar die volgende is ’n poging
om ’n baan te begin oopmaak: Ek vertrou dat dit uit hierdie dokument se bespreking al duidelik
geword het dat dit die doelstelling van hierdie voorgestelde model van Nywerheidsbediening is om
sake-ondernemings en (alle) opkomende besigheidslui by te staan en te bemagtig en binne die
vriendskapsverhouding wat so ontstaan, ook te bedien. Dit gaan vir my primêr daarom om die
groepe soos in die vorige paragraaf aangedui te bedien soos aangedui, met ander woorde: bystand,
bemagtiging, bevriending en bediening. Uit die groter dokument se uiteensetting kan tereg gevra
word: wat dan van bron-, fonds-en algemene ondersteuningsontwikkeling en mobilisering? Dit is vir
my ’n sekondêre doel. Een wat nie as eerste prioriteit gestel word nie, maar wat, soos ek tevore
ervaar het, waarskynlik ’n ingrerende deel van die bediening sal uitmaak in die totale
bedieningsproses. Maar dan eerder as deel van die bemagtigingsproses waar organisasies geleer
word hoe om hierdie werk self en meer effektief te doen.

5.

TOEPASSINGSMOONTLIKHEDE
Toepassingsmoontlikhede van hierdie model in die Noord-Kaap. Die eerste vraag is of hierdie model
net in òf Kimberley òf Upington toegepas kan word? Onder leiding van een voltydse koördineerder
kan dit in beide Upington én Kimberley toegepas word -mits daar vrywilligers is wat bereid sal wees
om toegerus te word om hierdie model te bedryf. Die moontlikheid bestaan selfs dat hierdie model
op dieselfde basis na klein plattelandse gemeenskappe geneem kan word, waar dit net op kleiner
skaal volgens die plaaslike behoeftes aangepas word. ’n Volgende vraag kan wees of mense bereid
sal wees om so ’n intensiewe aktiwiteit op vrywillige basis te bedryf? Sommige mag dalk, ander mag
weer voel dat ’n vorm van vergoeding / bydrae tot hulle bedieningskostes in orde sal wees. Daar
moet dalk juis na ’n punt beweeg word waar fondse gegenereer word om deelnemers in die program
finansieël erkenning te gee. ’n Vraag wat ek dikwels gekry het is, moet die deelnemende
organisasies nie ’n bydrae maak nie – alles kan tog nie gratis wees nie? Dit is juis hierin dat die
sukses gelê het – die feit dat die kerk dit as diens aanbied as deel van haar roeping in die
gemeenskap. In aansluiting by die vroeër genoemde gemeenskapkas konsep, kan van die
organisasies ’n punt bereik waar hulle nie noodwendig finansieel kan bydra nie, maar tog ’n
teenprestasie wil lewer, en dan wel in die vorm van bv ’n diens wat hulle gratis lewer – dit word dan
deel van die poel.
’n Stelsel van "clusters" kan mettertyd ontwikkel waar gemeenskappe wat naby mekaar is en sinvolle
eenhede kan vorm, ’n "cluster"leier kies wat die vrywilligers gereeld byeenroep, sorg vir toerusting en
motivering, en dien as skakel met die koördineerder.
In die uitleef van die kerk se roeping in die wêreld, is dit belangrik dat besef word dat ons ’n geheel
benadering met groot versigtigheid en balans moet volg. Die kerk gee om vir siele – maar ook die
leefwêreld van die siele. Indien die kerk ’n (geloofwaardige) rol kan speel in beide die geestelike
bediening van die mens in sy werkplek en volhoubare kapasiteitsbou, sal die Evangelie boodskap
nuwe betekenis en geloofwaardigheid verkry. Gelowiges weet dikwels nie hoe om hul geloof
gebalanseerd in die werkplek uit te leef nie. Deur deel te word van die gelowige se werksmilieu bou
die kerk ’n geloofwaardigheids-krediet op wat sy verdere boodskap rondom die leef van geloof
aanvaarbaar maak.

6.

PERSONEEL
Dit is dus ’n veelvlakkige bediening deur die kerk op die terrein van werk. Dit is soos om ’n kraan oop
te draai sodat die water daardeur kan vloei. Met al die ondersteuningsaktiwiteite en vriendskap
opbou, draai ons die krane oop sodat die evangelie kan deurvloei na die werkplek.
Hierdie hele aksie vra uiteraard vir personeel om dit effektief te bedryf. In Upington het ek die uitwerk
van die model en die saamstel van ’n volledige sakeplan sowel as die implementering daarvan
eiehandig bedryf. As hoof klankborde het gedien my kollega, Ds Louwtjie Louw en my vrou, toe
Direkteur: FAMSA-Upington. ’n Sakeman, Mnr Johan Cronjé het ook mettertyd ’n meer aktiewe rol
as klankbord begin speel. Die administrasie hiervan moes ek ook alleen hanteer. My opinie is dat
hierdie model meer effektief bedryf kan word met een (1) persoon as die voltydse koördineerder. ’n
Deeltydse administratiewe hulp (kan ook iemand wees wat voltyds in ’n administratiewe
hoedanigheid funksioneer en tesame met daardie verantwoordelikheid ook hierdie verpligtinge kan
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hanteer), en dan ’n span vrywillgers (getal nie aanvanklik so belangrik) sal die funksionering hiervan
net vergemaklik. (Hierdie paragraaf se uiteensetting is hoofsaaklik op een, groter plek gefokus, bv
Kimberley of Upington.)
Teen hierdie agtergrond kan duidelik gesien word dat Nywerheidsbediening ’n veel groter uitdaging
aan die kerk bied as wat gewoonweg aanvaar word. Uiteraard kan alles nie aangespreek word nie,
en kan alles ook nie van die begin af aangespreek word nie. Dit is ’n voltydse bediening wat ook nie
deur een persoon alleen hanteer kan word nie. Derhalwe sal die kerk ’n besluit moet neem of hy
kans sien om hierdie uitdaging wat op sy drumpel lê op te neem, al dan nie. (Daar kan aan ’n ander
bedryfsmodel in terme van personeel gewerk word, maar die effektiwiteit daarvan sal egter nog
bereken moet word.)

7.

SKEMA'S EN SLOT
Tot hier is net ’n sinopsis van die model gegee. Wat nou volg is twee visuele voorstellings waarin
gepoog word om die model skematies te illustreer.

Algemene Struktuur

NGO’s, CBO’s, Priv Inisiatiewe
Gemeenskaplike,
“open-ended”
Netwerk Koördineerder
gemeenskapsontwikkelings-projek
gefokus op behoeftes, nood
Kerke en Gemeentes

In beide skemas (die "hamburger" hierbo ,en die lyn diagram hieronder) kan gesien word dat die
Netwerk/Bedienings-Koördineerder en sy/haar span die knooppunt van die aksie vorm. ’n Breë, onbepaalde
termyn projek tot die voordeel van die hele gemeenskap word geformuleer (verkieslik saam met deelnemers)
om ’n raamwerk te skep waarbinne gewerk word, en om fokus te bring sodat alle aksies doelgerig sal
plaasvind. Hierdie formulering moet breed genoeg wees om verskillende organisasies tuis te laat voel, maar
gefokus genoeg sodat daar ’n meetbaarheid in terme van doelwitbereiking en vordering kan wees. Dit is ’n
ambisieuse projek waarin gepoog word om kerke (en/of gemeentes), NGO's, FBO's en CBO's, Privaat
inisiatiewe,
Diensorganisasies, Formele en Informelesakebedrywe van verskillende groottes, asook die Plaaslike Regering,
die Provinsie en die Staat te betrek. In die praktyk is dit egter nie so ambisieus nie, en vind die meeste
interaksies tussen genoemde partye heel spontaan en natuurlik plaas. Dikwels is daar reeds gevestigde
verhoudings en kan, waar en indien nodig, net gewerk word aan verbetering, verstewiging, of uitbreiding van
hierdie verhoudings – maw om effektiwiteit te verhoog, en om nuwe moontlikhede in die bestaande
verhoudings te ondersoek en te ontgin. Met die regte benadering het ek ervaar dat daar groot gewilligheid
bestaan, maar uiteraard is die frustrasies ook daar: dit word egter as uitdagings en groeipunte beskou, en nie as
struikelblokke en probleme nie.
Soortgelyke modelle, ten minste ten dele, bestaan in Suid-Afrika in die Paarl / Wellington gebeid, binne die
VGKSA, en ook plekke in die VSA. Daar kan heelwat vanuit hierdie gevestigde situasies geleer word met
onderlinge skakeling.
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ALGEMENE STRUKTUUR FUNKSIONERING

Hulp dikwels arbitrêr
en ongekoördineerd mis dikwels behoeftes
- bevredig sommige
behoeftes

KERKE

FORMELE SAKESEKTOR
INFORMELE SAKESEKTOR
STAAT (OPENBARE SEKTOR)

Koördineerder
Sekretariële / Admin hulp

KOöRDINERING &
FASILITERING

NGO’s / CBO’s / FBO's
Privaat Inisiatiewe

Gemeenskap in nood
/ met behoeftes
• Dorp
• Landelik
• Distrik
• Provinsie
• Groter?

Fokus hulp
op nood

1.
2.

3.

ID van nood/behoeftes
ID hoe nood/behoeftes
aangespreek kan/moet
word
Bring hulp by nood- /
behoeftespunt uit
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BYLAE 4
VERSLAG VERTEENWOORDIGER BYBELGENOOTSKAP
1.

INLEIDING
Klaagliedere 3:25 Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na Sy wil vra.

2.

ONS HOOP OP DIE HERE OM ONS MISSIE TE KAN DIEN: BYBELVERTALING

2.1

Afrikaanse Bybelvertaling
Hierdie projek is goed op dreef. ‘n Tydsraamwerk om die werk te bespoedig word tans
geïmplementeer.

2.2

Afrikaanse Bybel vir Dowes
Hierdie vertalingsprojek is afgehandel en die Bybel is op 3 Februarie 2008 bekendgestel. Hierdie
Bybel is die eerste volledige Bybel waar die bladuitleg deur die BSA self behartig is, ‘n proses wat
groot besparing meebring.

2.3

Suid-Ndebele Ou Testament
Die vertalers, Prof APB Breytenbach, mnr P Mabena en past D Mahlangu, vorder goed. Teen die
einde van die verslagjaar was 29 van die 39 boeke van die Ou Testament reeds vertaal.

3.

PUBLIKASIES EN BYBELPROGRAMME

3.1

Produkte
Twee uitgawes van die Afrikaanse Bybel (1983-vertaling) met moderne omslae, een met denim- en
die ander met ‘n kurkvoorkoms, het verskyn en is baie goed ontvang.
‘n Oudioproduk, die Afrikaanse 1933/53-vertaling, waarna lank uitgesien is, het die einde van die
verslagjaar op MP3 en CD verskyn. Die opnames van die 1983-vertaling is reeds in samewerking
met Hosanna afgehandel en behoort eersdaags ook in hierdie formate beskikbaar te wees. Drie
verdere formate van die Selfoonbybel – in Zulu, Tswana en Xhosa- het ook verskyn.

3.2

Bybelproduksie
Tydens die boekjaar is 40% van alle volledige Bybels by Amity Drukpers en CTPS in China, asook
by die Koreaanse Bybelgenootskap, gedruk. Die grootste hoeveelheid van die Standaardbybel wat
geproduseer is, is egter steeds plaaslik deur Jongbloed SA gedruk.
ʼn Totaal van 1 020 220 Bybels en Bybelgedeeltes, insluitend 774 568 volledige Bybels, is van die
drukkers ontvang. Sowat 54% meer volledige Bybels is gedruk in vergelyking met die vorige
boekjaar. Die produksie van Bybels en Bybelgedeeltes toon ‘n toename van 14% teenoor die
ooreenstemmende tydperk verlede jaar. Daar is ook 22 369 volledige Bybels vir lande buite SuidAfrika geproduseer.

3.3

Bybelverspreiding en -bemarking
Gedurende die verslagjaar is 1 029 841 Bybels en Bybelgedeeltes versprei, ʼn toename van 3% in
vergelyking met die vorige jaar.
Daar is 774 932 volledige Bybels versprei, ‘n toename van 17% in vergelyking met die
ooreenstemmende tyd verlede jaar. Die getal volledige Bybels wat versprei is, is die meeste die
afgelope 13 jaar.
ʼn Totaal van 1 029 841 Bybels en Bybelgedeeltes, insluitende 774 932 volledige Bybels, 59 042
Nuwe Testamente, 84 664 Bybelgedeeltes, 30 223 Nuweleser-Bybelgedeeltes en 80 980 Seleksies,
is gedurende die verslagjaar versprei. Van die volledige Bybels wat versprei is, is 592 489 (bykans
76%) deur On the Dot hanteer. Dit is ook verblydend dat klantetevredenheid met On The Dot tot
80% gestyg het.
Bybels en Bybelgedeeltes is 76 tale en in 101 verskillende vertalings versprei.
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Die meeste volledige Bybels wat versprei is, was in Engels (170 002) gevolg deur Zulu (153 701) en
Afrikaans (152 829). Engelse Bybels toon ‘n afname, heel moontlik as gevolg van die feit dat die
Bybelgenootskap nie meer oor publikasieregte op die gewilde “New International Version” beskik
nie. Hierteenoor is dit egter baie bemoedigend dat, ten spyte van strawwe kompetisie in die
Afrikaanse Bybelmark, die verspreiding van volledige Afrikaanse Bybels met byna 15% toegeneem
het.
Sowat 83% van die volledige Bybels wat versprei is, was Standaardbybels. ‘n Bedrag van R350 000
is aan die Departement Korrektiewe Dienste Beskikbaar gestel vir die gratis verspreiding van Bybels
en Bybelgedeeltes onder gevangenes.
Ons dank ook die Here dat dit vir ons moontlik is om vir die derde agtereenvolgende jaar nie die
pryse van Standaardbybels te verhoog nie.
Die BSA lewer steeds Bybels aan veral lande in Afrika. Gedurende die verslagjaar is 61 993 Bybels
en Bybelgedeeltes, waarvan 50 746 volledige Bybels was, aan die Bybelgenootskap gelewer.
Bybelbestellings deur kerke via On The Dot – Tel nr 0861 242 542 (plaaslike oproep koste)
3.4

Geloof kom deur gehoor-program
Een van die hoogtepunte van die afgelope jaar was die implementering van die Geloof kom deur
Gehoor-program in vier van ons tale.
Luistergroepe is reeds in talle dele van die land gevorm, onder andere in KwaZulu-Natal, WesKaap, Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, Noordwes, en Noord-Kaap. Volgens die verslag van die
Nasionale Hoof van die program, ds Josiah Mazibuko, is daar tans 170 aktiewe luistergroepe in die
land met 2 264 lede.
Die Afrikaanse 1983-vertaling is reeds opgeneem en sal in 2008 beskikbaar wees. Die Suid-Sotho
Nuwe Testament is ook reeds voltooi.

3.5

Internasionale betrokkenheid
Die uitvoerende Hoof is gedurende die verslagjaar vir ‘n tweede jaar termyn tot Voorsitter van die
Wêreldbond van Bybelgenootskappe (WBG) se Wêreldraad verkies.
Die BSA was die gasheer vir ʼn vergadering van die WBG se Wêreldraad wat van 29 Oktober tot 1
November 2007 by die hoofkantoor gehou is.
Verskeie besoeke is gedurende die jaar ontvang. Verteenwoordigers van vier lande (VSA, Rusland,
Australië en Engeland) het hierheen gekom om in samewerking met die BSA en Christian Mobile
oor die selfoonbybel te onderhandel. In Junie 2007 het ‘n afvaardiging van die Amity Drukpers in
Nanjing hier besoek afgelê.

4.

ONS HOOP OP DIE HERE WAT MILDELIK VOORSIEN
Die finansiële inkomste die afgelope verslagjaar is ‘n duidelike bewys dat die Here op wie ons hoop
in al ons behoeftes voorsien. Nog nooit in die geskiedenis van die Bybelgenootskap is so ‘n
finansiële jaar beleef nie

4.1

Inkomste
Bydraes van donateurs (hoofsaaklik Kerke, Individue en Sakeondernemings) het R30,5 miljoen
(*R26,8 miljoen) beloop en het die Bybelgenootskap in staat gestel om ‘n groot deel van sy
Bybelprogramme vir 2007 te befonds. ‘n Verdere R8,4 miljoen (R6,1 miljoen) is uit boedels ontvang,
wat die bydrae-inkomste op R38 888 075 (R32 851 485) te staan bring. Bydraes is verantwoordelik
vir 48,6 sent (50 sent) van elke rand wat die Bybelgenootskap ontvang.
R34,1 miljoen (R29,6 miljoen) is uit Bybelverkope ontvang. Dit het 42,6 sent (45,1 sent) tot elke
rand wat ontvang is, bedra.
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Inkomste uit ander kleiner bronne het R7,1 miljoen (R3,3 miljoen) beloop of 8,8 sent (5,0 sent) uit
elke rand wat ontvang is.
4.2

Uitgawes
Die koste van die jaar se programme was soos volg:
Bybelpublikasie-, en –bemarkings- & - verspreidingskoste
Vertaling
Gratis verspreiding
Bydraes aan ander Bybelgenootskappe& WBG ledegeld

R35,5m (R31,3)
R2,8 m (R2,0m)
R0,4m (R0,5m)
R0,7m (R0,5m)

*Alle syfers in hakies ( ) verwys na die vorige finansiële jaar.
Die koste van die ondersteuning en bevordering van die werk was:
Administrasie en Personeel
R36,0m (R31,9m)
Donateursprogramme
R 2,1m (R1,7m)
Die Bybelgenootskap het 50,8 sent (50,4 sent) uit elke rand aan Bybelvertaling, -produksie en –
verspreiding gespandeer, 35,9 sent (36,9 sent) aan menslike hulpbronne, 2,7 sent (2,5 sent) aan
ondersteuningprogramme en 10,6 sent (10,1) sent aan administrasie.
Gedurende die verslagjaar het Bybelgenootskap R530 000 (R480 000) tot wêreldwye Bybelwerk
bygedra.
(Die geouditeerde finansiële verslae sal by die onderskeie streekkantore vir Bybeldonateurs ter
insae lê.)

5.

ONDERSTEUNINGSDIENSTE
Die Bybelgenootskap dank die Here vir die voorreg om oor die dienste van ‘n toegewyde
personeelkorps te beskik, mense met ’n passie om die lewens van mense te raak deur die werk wat
hulle doen. Aan die einde van die boekjaar was daar 154 persone in diens.

6.

ONS HOOP IS OP DIE HERE WAT IN BEHEER IS
Ons bely dat God volkome in beheer is van die BSA en al sy werksaamhede. Dit geld ook al die
verskillende rade en ons dank Hom vir die honderde mense regoor die land wat Hy geroep het om
in hierdie rade te dien ten einde te verseker dat die Bybelgenootskap onder goeie beheer is.
Ons persoonlike opregte dank aan alle lede van die Nasionale Raad, Uitvoerende Komitee en
Streekrade vir hul onbaatsugtige diens.
‘n Lid van die Parlement, Mnr Pierre-Jean Gerber, het ’n ledevoorstel ingedien dat die
Bybelgenootskapwet, Wet 15 van 1970, herroep moet word. Die voorstel is na ’n staande komitee
van die Parlement verwys, en die Bybelgenootskap het reeds die geleentheid gehad om ‘n
voorlegging aan hierdie komitee te doen. Hierdie saak sal in die komende jaar verdere dringende
aandag geniet ten einde te verseker dat, indien die Wet herroep word, die Bybelgenootskap gereed
is om met sy werksaamhede te kan voortgaan.

7.

PLAASLIKE HOOGTEPUNTE – BLOEMFONTEIN STREEK (VRYSTAAT EN NOORDKAAPLAND)
Vir die 5de agtereenvolgende jaar toon die NGK departement styging in kerke + 13.07 % (2006 +
19.04%) sowel as individue +6.50% (2006 -18.44%) met ‘n totale styging van +9.80%
Alhoewel daar vir NG Kerke in Bloemfonteinstreek begroot is vir R900 000.00 is die som van R1
586 786.14 bereik wat + 176.31% verteenwoordig (+155.91% in 2006). Nog ‘n merkwaardige
mylpaal is dat NG kerke vir die 5de agtereenvolgende jaar die R1 miljoen kerf (R1 586 786.14)
oorskry het asook die somtotaal t.o.v. NG Kerk kategorieë vir die 5de agtereenvolgende jaar die
R2 miljoen kerf (R2 779 866.83) oorskry het.
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8.

PREDIKING
Elke week se hoogtepunt sal altyd bly, die voorreg om Sondae die Woord te bedien en reklamewerk
vir Bybelverspreiding te doen.
Sodoende kon daar die afgelope jaar 36 preekgeleenthede deur myself waargeneem word en 107
preek geleenthede deur hulppredikers in kerkverband – ’n totaal van presies 143 gemeentes
kon besoek word in 2007 (2006 - 126) danksy ‘n doelmatige bussie vanjaar aan ons
toegestaan in hierdie verband.

9.

BESOEKE
Die normale besoeke van ringe, skole, kommissies, sportklubs, aftree-oorde, bidure,
kultuurorganisasies, radiostasies en selfs individuele besoeke aan donateurs wat normale bydraes
maak, het gerealiseer. Bykans al die ringsvergaderings kon besoek word tensy daar oorvleueling
was.

10.

PROJEKTE

10.1 Fietstrappe
Elke 2de Saterdag van Februarie toer ’n groep fietsryers jaarliks van Welkom na Bybelhuis
Bloemfontein. (9de agtereenvolgende jaar).
In 2007 het 120 fietsryers (sommige van so ver as Fochville, 400 km) via Welkom(171 km),Parys
(300 km), Kroonstad (200 km) en Bultfontein (100 km) na Bybelhuis getrap vir Bybels saam met
baniere, T-hemde en medaljes, (Big Sky Couches as hoofborg – R7000.00) op Saterdag 10
Februarie. Dr Piet du Toit neem elke jaar leiding wat borgvorms betref en so is 9333 Bybels
moontlik gemaak (R205 344.25). In 2008 is die mikpunt 10 000 Bybels vir die 10de fietstoer....
Parys, Kroonstad, Bultfontein en Soutpan gemeentes het versterkings langs die pad voorsien. Parys
Oos gemeente het deurnag jafels gebak en daarmee die bedrag van R 40 384.30 ingesamel ag.
Radio Overvaal (Viljoenskroon/Parys), Radio Rosestad Bloemfontein en Radio Panorama,
Hennenman het ‘n lugtyd gegee om bogenoemde poging te ondersteun. (Sien Jean von Solms se
gedig hierby aangeheg vir 2008 se fietstoer.)
Kroonheuwel-Noord se jaarlikse fietstrap het 7 R39 659.92 geïn. (2006 R18 551.96)
Petrusburg fietsryklub het met 8 fietsryers (o.a. lede van die Spadereners) oor 500km in mid-winter
R47 422.72 losgetrap (2006 – R31 228.65)
Die Cape Argus fietstoer hou baie potensiaal in en ’n Bybelgenootskap stalletjie by die expo sal
soos Comrades die projek ’n sukses maak mdo reklame en werwingswerk.
10.2 Stap vir Bybels
By baie gemeentes, skole en aftreeoorde het “Stap vir Bybels” gekom om te bly. Nuwe medaljes vir
2008 met Afrikaanse Bybelvertaling 75 is onmisbaar
Bothaville Hoërskool Stap agtereenvolgens elke jaar R6000.00 (2006 R10 000.00) asook Kroonstad
gemeentes stap op Sondag 9 September R11 879.05 (2006 R9519.66)
SANW stap weereens vanjaar (R2774.34) tydens feesjaar.
Die Kalahari Kuierfees Saterdag 8 September 2007 te Upington het ook ’n rekord (meer as 400
stappers) STAP VIR BYBELS geborg deur UPINGTON TOYOTA gehad wat R26 803.97
gegenereer het (2006 – R11 061.97). Vir die 7 de agtereenvolgende jaar het die Bybelgenootskap
ook gratis uitstalruimte geniet met komplimente van die Kuierfeeskomitee. (6 - 8 September 2007)
10.3 Comrades
Vir die 14e agtereenvolgende jaar het “Hardloop vir Bybels” ‘n insameling gehad wat R233 912.38
(13 265 Bybels via 120 atlete) ingesamel het. (2006 – R291 847.96) Elke atleet het ‘n goue
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geglassuurde medalje wat deur Anoniem geborg, ontvang.
Comrades wat nou op ‘n Sondag val...

Afname deels te wyte aan

Die Expo-stalletjie by Durban se Comrades blyk ‘n goeie voedingsbron te wees veral gesien in die
lig dat elke jaar opnuut kliphard gewerk moet word aan nuwe atlete a.g.v. ’n hoë wisseling van
atlete wat Comrades betref. Wat Bloemfontein aanbetref gaan Hardloop vir Bybels 2008 ongestoord
voort.
10.4 MEDIA
Dank aan die “Die Volksblad”, “Ons Stad”, “Bloemnuus”, asook die kwartaalblad van die NGK
Vrystaat “Prisma” wat gereeld verslag en beriggewing gedoen het op versoek van Bloemfontein
Bybelhuis.
Die impak van ons “Saaier” en die “Gebedsboekie” moet nie onderskat word om “andere” tot
betrokkenheid te beweeg en die Heilige Gees ook diegene te inspireer.
RSG, OFM, Radio Rosestad, Radio Panorama (Goudveld) en Radio Overvaal (Viljoenskroon/ VD
Bijlpark) het telkens reaksie en betrokkenheid bewerkstellig tydens “Bybelgenootskap uitsendings”
en persoonlike onderhoude.

11.

STIGTING VAN DIE NOORDKAAP STREEKRAAD
Op Vrydag 21 September 2007 is die Noord-Kaap Streekraad van die Bybelgenootskap by die
NG Kerk Kimberley Wes gestig as die eerste verkose nuwe streekraad. Die geleentheid is juis
so gekies om saam te val met 18 September 1857 toe die Tswana Bybelvertaling die eerste keer
voltooi is. (Program ingesluit)
Verteenwoordigers vir die raad is gekies en die Raad sal vorentoe onafhanklik van die Vrystaat
funksioneer. (Bloemfontein streek as sulks opgehef in Vrystaat en Noordkaap streke)
Lede verkiesing deur die Noord-Kaap Streekraad:
Voorsitter: Ds Gert Barnard (NG Kerk ) – NG Gemeente Oranjevallei
Ondervoorsitter: Ds Steve van der Walt (Gereformeerde Kerke in Afrika)
Past John Africa – Sewende Dag Adventiste Kerk
Ds Steve vd Walt - (Gereformeerde Kerke in Afrika)
Mnr Daniel Madito – NGK in Afrika
Mev Katrina Koopman - VGK
Die afgevaardigdes na die Nasionale raadsvergadering in Kaapstad in Februarie 2008 sal Ds
Gerrie van Dyk as Streekhoof, Ds Gert Barnard as voorsitter en Mnr Daniël Madito wees.

12.

TSWANA 150 JARIGE FEESVIERINGE
Tswana fees (150) het Saterdag 15 September ‘n hoogtepunt bereik te Kuruman - Moffat
Sendingstasie met gaste soos hoofman Lukas Mangope, Dr Prince Dibeela – hoofsekretaris van
die UCCS en hoofmanne, Dr Anne Letsebe – adjunk-direkteur in die presidensie, Ds Gerrit
Kritzinger ens.
Sondag 16 September is die Tswana fees te Tempe voortgesit met gaste soos Ds Marius
Cornellisen – Kapelaan Generaal van die SANW, Mev Winkie Direko en hoofmanne ens. Die
erediens tydens die geleentheid in die NG Kerk Tempe is gelei deur Kapelaan Lintikile Phokontsi.
Vrydag 26 Oktober is die feesjaar afgesluit met ‘n Akademiese dag te Bloemfontein Bybelhuis met
die Tema “Is die Bybel nog relevant vir die Suid-Afrikaanse Gemeenskap?”
7 Akademici selfs so ver as Universiteit van Natal in samewerking met Fakulteit Teologie
Universiteit Vrystaat wat elkeen ‘n referaat van hoogstaande gehalte gelewer het en gevolglik ook
geplaas gaan word in verskeie akademiese tydskrifte. (Temas aangeheg.) Ds Rikus Geyer woon
ook hierdie geleentheid by. Onderskeie Sinodesittings van VGK Noord-Kaap te Douglas, NGKA
Phororo te Barkly-Wes asook NGKA Vrystaat Qua-Qua het groot gewag gemaak van die 150ste
Tswanabybel fees.
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Ek sou nalatig wees as ek nie Dr Gideon vd Watt (Getuienis kantoor NGK) en Ds Charl de Kock
(kapelaan SANW – Tempe) se name noem wat baie prominent betrokke was by die feesjaar
reëlings nie. Dankie vir hulle....

13.

SLOT
Geleenthede en verantwoordelikhede soos vervat in hierdie verslag noop mens opnuut tot
nederigheid en dankbaarheid teenoor Hom wat roep en toerus.
Mag die Gees ons inspireer om 2008 aan Hom te wy met alles wat ons het.
Wonderbaarlik om in hierdie ekonomiese tye, gegewe die finansiële stand van baie gemeentes
nóg ons Bloemfontein streek se begroting van R3602 000.00 te oorskry met
R2 252 655.28 wat 162.54% verteenwoordig. (2006 oorskry met R528 835.12 wat 115.10%
verteenwoordig het.)
‘n Voorreg om in 2007 te midde van 187 jaar van Bybelgenootskapwerk in SA die dankbaarheid
en waardering in mense se harte konkreet te beleef.
Mag die Gewer van alle Gawes (gesondheid, werkywer en entoesiasme) ons elkeen die wysheid,
insig en verantwoordelikheid toebedeel om in 2008 te doen wat ons hand vind om te doen. Die
jaar 2007 was vol uitdagings, maar ook vol opwinding. Dit was voorwaar ‘n jaar waar die Here vir die
Bybelgenootskap goed was. Ons dank Hom daarvoor.
Vanjaar herdenk ons die 75ste bestaansjaar van die Bybel in Afrikaans en bid ons dat, dit vir
mense die geleentheid sal bied om die Here te dank vir die groot geskenk van die Bybel in
hulle eie taal.
Ons kyk vorentoe met die seker wete dat ons in alles wat ons beplan eers sy wil sal soek en met die
vaste oortuiging dat ons op die Here alleen sal bly hoop.
Saam voluit in Sy diens.
Ds Gerrie van Dyk
STREEKHOOF

Ds Gert P Barnard
SINODALE VERTEENWOORDIGER
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BYLAE 5

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE
KERK
IN NOORD-KAAPLAND

Rig asseblief alle korrespondensie
aan die PSD

Verw 2/40

Villiersstraat 15
Posbus 1430
8300 Kimberley
Tel: 053-8329581/2
Faks: 053-8328212
E-pos

19 Maart 2008

noordkaapsinode@xsinet.co.za

Liewe susters en broers
TERUGVOERING OOR DIE KONSULTASIEPROSES TOV KERKHERENIGING
Ons stuur graag die volgende brief vanaf die moderamen van die Algemene Sinode aan u deur:
“Die Moderamen van die Algemene Sinode het tydens die vergadering van 17-18 Maart 2008 die
omvattende terugvoer van gemeentes oor kerkhereniging indringend bespreek.
Ons het gehoor baie lidmate dink en worstel op ’n geestelike vlak oor die saak van kerkeenheid. Die
Bybelse eise én beloftes kom in lidmate en gemeentes se terugvoering na vore. Die rol van gebed word
ook beklemtoon. Ons sal daarom die saak van kerkhereniging steeds dieper Bybels-teologies
verantwoord en met die gemeentes verder daaroor gesels.
’n Hele aantal lidmate het ’n onrustigheid oor die konsultasieproses gehad. Die besluite oor
kerkhereniging van die afgelope dekades was vir sommige ’n verrassing, omdat dit volgens hulle ervaring
nie tot op voetsoolvlak deurgegee is nie. Sommige het die besluite kompleks, moeilik verstaanbaar en
vatbaar vir verskillende interpretasies ervaar.
Ons besef dat die proses vir baie lidmate lomp was en ons is jammer daaroor. Ons waardeer dus die
geduld en samewerking van lidmate en gemeentes, veral in ’n tyd waar daar baie ander sake in ons lande
en die kerk is wat ’n negatiewe impak op verhoudinge het.
Ons waardeer dit dat lidmate die bou van verhoudinge en samewerking in die NG Kerkfamilie as ’n hoë
prioriteit sien. Gesamentlike projekte vir die uitdagings waarvoor ons kerke en ons lande te staan kom, sal
dus hoog op die agenda bly.
Ons het gehoor dat baie gemeentes en lidmate dink die huidige drie belydenisskrifte is genoegsaam, én
dat hulle nie geneë is om die Belydenis van Belhar as vierde belydenisskrif te aanvaar nie. Daar is ook by
lidmate en gemeentes begrip vir die besondere teologiese waarde en sentiment wat die Belydenis van
Belhar vir die VGKSA, en vir sommige predikante en lidmate van die NG Kerk, het. Ons oordeel daarom
dat enige toekomstige hantering van die Belydenis van Belhar beide standpunte, dié vir en dié teen
Belhar, moet respekteer.
Dit is duidelik uit die konsultasie dat die voorgestelde model van kerkhereniging nie ongekwalifiseerd
aanvaarbaar is nie. Ons sal daarom op verskillende vlakke in die kerk (gemeentes, ringe en sinodes)
saam soek, in die lig van die Bybelse eis tot eenheid, oor watter strukture eenheid die beste kan dien.
Die terugvoering van die gemeentes van die NG Kerk uit die konsultasieproses, sowel as die mandaat van
die Algemene Sinode 2007, vorm nou die basis waarmee die Moderamen verder met die res van die
familie van NG Kerke die wil van die Here sal onderskei en onderhandel. Die verdere konkrete voorstelle
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uit dié proses, ook oor sake waaroor daar nog uitklaring gesoek word, sal weer aan gemeentes
deurgegee word vir kommentaar, meelewing en voorbidding.
Ons sal deursigtig en duidelik bly kommunikeer, terwyl ons saam met al ons lidmate en die familie van NG
Kerke die wil van die Here vir kerkhereniging onderskei.
Dankie dat die Moderamen kan staatmaak op elke gemeente en lidmaat se voorbidding vir ons kerk en vir
elkeen van die ander kerke in die NG Kerkfamilie.”
’n Geseënde Paasfees toegebid!
Vriendelike groete

DS BJP BOOYSEN
VOORSITTER TAAKSPAN KERKVERENIGING EN DIE FAMILIE VAN NG KERKE
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BYLAE 6
SINODE IN NOORD-KAAPLAND
OPSOMMENDE VERSLAG:
KONSULTASIE-VRAELYSTE OOR KERKHERENIGING
INLEIDENDE OPMERKINGS
A.
Taakspan kerkvereniging en die familie van NG Kerkevan die sinode in Noord-Kaapland
Die Taakspan kerkvereniging en die familie van NG Kerke het die opdrag van die sinode in NoordKaapland om die proses van kerkhereniging te dien. Daarom het die Taakspan kerkvereniging en die
familie van NG Kerke die vrymoedigheid geneem om die proses op die volgende wyse te dien:
Op 30 Julie 2007 het die Taakspan kerkvereniging en die familie van NG Kerke van die sinode
in Noord-Kaapland dokumentasie, nl. “konsultasie oor kerkhereniging”, vanaf die algemene
sekretaris van die Ned Geref Kerk ontvang. Op 2 Augustus 2007 is dit aan gemeentes in NoordKaapland gestuur.
Die Taakspan kerkvereniging en die familie van NG Kerke van Noord-Kaapland het gemeentes
versoek om voor 31 Oktober 2007 terugvoer te gee, sodat die Taakspan kerkvereniging en die
familie van NG Kerke die inligting kon verwerk en aan die Sinodale Kommissie vir
Diensgetuienis by ’n jaarvergadering in November 2007 kon verslag gee.
1. Op Dinsdag 5 Februarie 2008 het 47 van die 80 gemeentes in die sinode in Noord-Kaapland
terugvoer gegee.
2. Dankie aan elke kerkraad en individuele lidmaat wat bereid was om hulle gedagtes op skrif te stel.
3. Lidmate het ’n verwagting dat die terugvoer gelees en ernstig opgeneem sal word. Die Taakspan
kerkvereniging en die familie van NG Kerke het moeite gedoen om seker te maak dat hulle almal wat
gereageer het, gehoor het.
4. Dit is duidelik dat daar nie eenstemmigheid in ons sinodale gebied oor kerkhereniging is nie. Die
terugvoer bevat baie uiteenlopende standpunte.
5. Dit blyk dat die besluite van sinodes nie altyd by kerkrade en lidmate uitgekom het nie.
6. Daar was wel gemeentes wat getuig het dat inligting in die loop van die jare aan hulle deurgegee is.
7. As gevolg van die uiteenlopende hantering en terugvoer van gemeentes was dit vir die Taakspan
kerkvereniging en die familie van NG Kerke onmoontlik om enige statistiese afleidings te maak.

B. Taakspan kerkvereniging en die familie van NG Kerke van die sinode van Noord-Kaapland het tot die
volgende opsommende geheelbeeld gekom:
1. Dit is belangrik vir lidmate dat hulle menings ernstig opgeneem word.
2. Daar was ’n aantal lidmate wat gevra het waarom die opinie van lidmate nou eers gevra word,
aangesien daar reeds ver gevorder is met die proses (sonder konsultasie van individuele lidmate).
3. Wat gemeld moet word, en wat as dringend onder die aandag van ons “kerkleiers” gebring moet word,
is die groeiende weerstand wat ervaar word teen die huidige kerkherenigingsproses. Lidmate is
“keelvol”, want hulle ervaar die onderhandelings as ’n “gekarring wat in elk geval niks met ons te doen
het nie”.
4. Daar is ’n beduidende persepsie dat die proses “van bo af gestoomroller” word.
5. Kerkeenheid word beleef as nog ’n gedwonge samevoeging van mense van die onderskeie
bevolkingsgroepe. Sommige gemeentes het onomwonde verklaar dat hulle nie erg het aan hierdie
proses nie.
6. “Lidmate se belewenis in SA is dat hul skole, rugby, krieket, munisipaliteit, die politiek, alles behalwe
die kerk van hulle weggevat is en deur ander beheer word. Nou word hul kerk ook van hulle af
weggevat. Reg of verkeerd, maar dit is lidmate se belewenis. Die realiteit van regstellende aksie maak
lidmate antagonisties.”
7. “Hoekom verenig as ons soveel spanning gaan hê?”
8. Baie lidmate het nog nie “eienaarskap” van die besluit tot Kerkhereniging aanvaar nie.
9. “Moenie lidmate verwyt dat hulle nie op datum is met al die besluite nie (sinodes).”
10. Sommige gemeentes beweer: “kerkrade en gemeentes het nooit voorheen ’n mandaat gegee vir
kerkhereniging nie.”
11. “Die grootste vrees wat hier geopper is, is dat die Algemene Sinode sy besluite kan ‘afdwing’ op
individuele gemeentes.”
12. “Die proses moet dadelik staak.”
13. “Vertroue in die kerkleiers (sinode) moet herstel word.”
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14. ’n Kerkraad het besluit:
“... om nie deel te wees van die herenigingsproses nie. Die gemeente aanvaar geen besluite wat
namens haar in die verband geneem word nie. Die gemeente kan weer die saak bespreek
wanneer daar volledig duidelikheid is oor die kerkorde, belydenis en teologie van die beoogde
nuwe herenigde kerk”.
15. Talle kerkrade het aangedui dat ’n federale verband verkieslik en aanvaarbaar is.
16. “Eenheid is nie eendersheid nie. Die verskeidenheid van volke, tale en gebruike moet te alle tye erken
en gerespekteer word.”
17. “Moenie proses ryp druk nie.”
18. Een gemeente het opgemerk: “ons sê duidelik NEE vir kerkhereniging of begeleiding daarheen. Hoor
en luister as ons nee sê. Moet asseblief nie gedurig bly torring nie, want ons raak keelvol vir
hereniging.”

KONFESSIONELE BASIS
1. Belhar moet nie ‘n voorwaarde vir kerkeenheid wees nie.
2. Gesprek tussen die die verteenwoordigers van die vier kerke word voortgesit met die oog daarop om ooreenkoms te
bereik oor die Bybelse inhoud van Belhar en om ‘n gesamentlike kommentaar daarop te skryf. Dit sal dit moontlik maak dat
die Bybelse inhoud van Belhar in ‘n nuwe kerkverband gepreek, onderrig en in die bediening gebruik kan word.
3. In die vorming van ‘n nuwe kerkverband moet die belydenisgrondslag al vier kerke, sinodes en gemeentes akkommodeer
sonder om enigiemand te forseer om Belhar te aanvaar of daarvan afstand te doen.
4. Die waarde wat Belhar as ‘n belydenis vir die VGKSA het, word respekteer.
Die volgende punte gee konsensus tussen die VGKSA en die NG Kerk weer. Die RCA en die NGKA is gewillig om dit te
oorweeg nadat deelgeneem is aan die proses in pt 2 hierbo ooreengekom:
5. In ‘n nuwe kerkverband word Belhar as vierde belydenisskrif in die belydenisgrondslag ingesluit, maar dit sal nie van
leraars of lidmate wat nie gereed of gewillig is verwag word om dit te onderskryf (aanvaar) as ‘n belydenisskrif nie.
6. Die groei na ‘n volle aanvaarding van Belhar is ‘n integrale deel van die prosesse van die nuwe kerkverband.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Punte 1 en 6 is weersprekend van mekaar.
“Punt 1 & 2 is ’n reuse paradoks. Dit laat Belhar soos ’n politieke speelbal lyk en wek die indruk dat
uitkomste reeds bepaal is en dat gemeentes gekonsulteer word om goeie vrede te bewaar. Die
konsensus oor Belhar lyk oneg, dit maak lidmate onseker oor die toekoms van die kerk.”
“Laat paragraaf 3 van voorstel oor konfessionele basis uit. Die res sou vir ’n minderheid van die
gemeente meer aanvaarbaar wees.”
“Dit is reeds op skrif verduidelik dat Belhar vir die VGK nie ’n voorwaarde is vir kerkhereniging
sover dit die begin van die gesprek en die proses se voortgang aanbetref. Uiteindelik sal Belhar
deur die nuwe Kerkverband aanvaar moet word”
“Slegs een van die 4 kerke dring op Belhar aan. Een lid van die familie kan nie drie ander lede wil
voorskryf en dikteer nie.”
“Dit is hoegenaamd nie aanvaarbaar om lidmate/leraars van enige kerk te laat besluit of hul ’n
bepaalde belydenisskrif van ’n kerk wil onderskryf aldan nie. Belydenisskrifte gee uiting aan die
identiteit van daardie kerk wat nie op losse voet mag staan.”
“Dit is ietwat dubbelsinnig om te sê dat die aanvaarding van die belydenis van Belhar nie as ’n
voorwaarde gestel word nie en aan die ander kant dat daar ’n groei na die volle aanvaarding
daarvan vir almal in ’n nuwe kerkverband moet wees. Impliseer dit dat diegene wat nog nie die
belydenis van Belhar aanvaar het nie, is nog nie geestelik so volwasse is soos diegene wat dit wel
al aanvaar het en dat hulle derhalwe nog moet groei? Is iemand besig om die lidmate met ’n slap
riem te vang deur slim woordspelings?”
“Die aanvaarding van Belhar gaan beslis tot kerkskeuring lei.”
“Die aanvaarding van die voorstel sal die familie nie tot 'n groter eenheid saamvoeg nie, maar
eerder meer verdeel – in stryd met die doel van enige belydenisskrif.”
“Belhar dra te veel politieke bagasie met dit mee. Is tydgebonde. Voeg niks toe tot die bestaande
Belydenisskrifte van al vier die kerke nie.”
“Die waarde wat Belhar vir een van die kerke het, word respekteer.”
“Die VGK se volgehoue sterk aandrang op die aanvaarding van die belydenis van Belhar as
belydenisskrif vir ’n nuwe kerkverband is ’n ernstige probleem! Die NG Kerk skenk heeltemal te veel
aandag aan die VGK en doen te min moeite met die NGKA en RCA. Hierdie twee susterkerke wil
niks met die belydenis van Belhar te doen hê en tog geniet die VGK se volgehoue druk t.o.v. die
belydenis van Belhar by verre die meeste aandag in gesprekke. Het dit nie tyd geword vir die VGK
om hul aandrang t.o.v. die belydenis van Belhar te laat vaar nie?”
“Belhar is ’n verklaring en nie ’n belydenis nie.”
“Belydenis kan opgeneem word en gemeentes wat so voel kan dit gebruik.”
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15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

“Die inhoud van “Belhar” is aanvaarbaar, maar nie die naam “Belhar nie!”
“Enige leer wat gedwonge skeiding van mense bevorder word beskryf as “ideologie en dwaalleer”
(bl. 2). Dat hierdie gedwonge skeiding ’n fout was, is duidelik. Om dit as ’n dwaalleer binne die
konteks van ’n belydenis te beskryf word problematies. Die implikasie daarvan kan wees dat jy jou
saligheid kwyt is as jy sosiaal-eties verkeerd dink.”
“Belhar sê (bl. 2) die sigbare eenheid moet nagejaag word. Indien dit nie gebeur, is dit sonde. Wat
word beskou as najaag? Enige ideologie van verontregtes is problematies. Probleem: verontregting
is ’n baie relatiewe begrip. Afrikaners en veral jong Afrikaners beskou regstellende aksie as ’n vorm
van verontregting. Daarenteen beskou die VGK die oneweredige verdeling van kerklike eiendom as
verontregting. Hulle streef doelbewus na die herverdeling van kerk eiendom. Die ryk boeties en
sussies moet darem hulle gawes vrywillig deel met die arm boeties en sussies. As ons ’n belydenis
het wat sê elke vorm van verontregting moet teengewerk word, sê ons op belydenisgrondslag
moontlik ja vir kerklike regstellende aksie.”
“Die begeleidende brief wat Belhar as ’n reël vergesel, ontbreek in hierdie literatuur.”
“Die sogenaamde konfessionele basis is aanvaarbaar solank dit op nasionale vlak plaasvind tussen
die verskillende kerkverbande. M.a.w. ’n soort sinode van sinodes. Een kerkverband is nie
aanvaarbaar nie.”
“Die Belydenis van Belhar word gesien as ’n belydenis van ’n bepaalde groep vir ’n bepaalde
tydvak.”
“Belhar is weliswaar by ’n oorgrote meerderheid van die gemeentes geen kwessie meer dat dit ’n
Skrifgetroue verwoording van ’n situasie is wat vandag steeds relevant is en straks toenemend so
sal word.”
“Die belydenisgrondslag kan nie opsioneel wees nie. Belhar is nie ’n vierde belydenis nie.”
Die Achterbergh II verklaring lui: “die volgende punte gee konsensus tussen die VGKSA en die
NGK weer”. “Ons is van mening dat hierdie konsensus is hoogstens ’n konsensus tussen sommige
verteenwoordigers van die NGK en VGKSA, maar beslis nie tussen die VGKSA en die NGK nie.”
“Kerke en lidmate kan nie gedwing word om nou of later ’n bepaalde belydenis te aanvaar nie. ’n
Belydenis is iets wat vrywillig uit jou hart moet kom en nie iets wat jy doen omdat daartoe gedwing
word nie.”
“Punt 6 van die konfessionele basis is vir ons duidelik dat Belhar een of ander tyd in die kerk
implementeer sal word en daarom distansieer ons ons van die voortgang van die eenheidsproses
aangesien daar verskuilde motiewe is.”
“Lidmate voel ongemaklik met die ontstaansgeskiedenis van Belhar – dalk skuldig. Ons vind geen
probleme met die Skriftuurlikheid van Belhar nie.”
“Belhar het elemente van die ‘Freedom Charter’.”
“Die kerkraad wantrou die herenigingsproses.”
“Geen verskil oor die ontstaan van Belhar nie; ons gewone Belydenisse het ook ontstaan vanuit ’n
bepaalde tyd/omstandighede.”
“’n Eietydse belydenis moet saamgestel word vanuit die kern van ons christelike belydenisse van
ons eie tyd en omstandighede.”
“Daar kan erkenning verleen word aan die Belydenis van Belhar as een van die belangrike
dokumente wat die samestellende kerk in die nuwe kerkverband inbring en wat deur sommige
lidmate van die nuwe kerk ook as belydenisskrif onderskryf word, dog nie noodwendig deur almal
nie.”
“Die keuse om Belhar binne een kerk te aanvaar of nie, is oneerlik en nie ’n oplossing nie.”
“Hou op om te konsentreer op dit waaroor verskil word, daar is mos genoeg waaroor kerke
saamstem!”
“Die belydenis van Belhar is ’n bevrydingsdokument en tydgebonde.”
“Die kerkraad aanvaar dat daar Bybelse inhoud is in die belydenis van Belhar en dat dit kan dien as
’n getuienis, maar nie as ’n belydenisskrif nie.”
“Punt 5 en punt 6: Volgens hierdie voorstel word Belhar deel van die kerk se belydenisskrifte, maar
niemand hoef dit te onderskryf nie. (Dit is ’n onhoubare standpunt). Verder weerspreek Punt 5 en 6
mekaar. Die een sê dat niemand gedwing sal word om dit te aanvaar nie, maar die volgende punt
sê dat dit ’n integrale deel van die proses is! Ons verwerp hierdie voorstel. As die kerk hom beroep
op die Skrif (Joh. 17) vir kerkeenheid, dan moet die kerk asb by die Skrif bly en die politiek uit die
kerk hou. Alhoewel Belhar teologies korrek mag wees, kan die Belhar belydenis nooit losgemaak
word van sy politieke agtergrond nie, daarom is die voorstelle van Achterberg t.o.v. van die
konfessionele basis van die “nuwe kerk” nie vir ons aanvaarbaar nie. Ons volstaan met die 3
formuliere van eenheid.”
“Bepaal eers die belydenis en kerkorde van die te stigte nuwe kerkverband. Dit vorm tog die basis
van ’n kerkverband. Nie eers een verband en dan die belydenisgrondslag en kerkorde nie.”
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38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.

“Dit is duidelik dat daar groot agterdog bestaan t.o.v. hereniging as sou daar politieke motiewe
wees. Selfs hereniging op sinodale vlak. Dit word gesien as net “’n kwessie van tyd” voordat
hereniging op gemeentes “af gedwing sal word”. Ongeveer 90% sien hierdie nuwe toekoms nie as
een kerk nie, maar samewerking tussen kerke, elk in eie reg met eie kultuur.”
“Stem nie saam nie. Reeds ’n rat voor oë gedraai deurdat kerk oopgestel is.”
“Die kerkraad bely op grond van die Woord van God dat kerkhereniging ’n gawe en opdrag van die
Here is. Ons steun derhalwe die proses, maar bely dat daar baie vrae en voorbehoude in ons
gemeente se harte leef! Ons wil die gemeente herinner daaraan dat die finale voorstelle oor die
prakties aangeleenthede eers op gemeente vlak getoets sal word!”
“Die kerkraad verwerp kerkhereniging.”
“Die Kerkraad het dit (Belydenis van Belhar) teologies beoordeel en bevind dat dit Bybels korrek is
en dat dit vir ons belangrike beginsels leer rondom eenheid in die kerk. Daarom aanvaar ons die
Belydenisskrif en word lidmate genooi om met Gemeentebestuurder of Sentrale Kerkraadslede in
gesprek hieroor te tree.”
“Die Kerkraad oordeel dat die Belydenis beginsels hanteer wat die eenheid van die kerk
beklemtoon. Hierdie beginsels is “ewig”, d.w.s. nie net beperk tot die omstandighede waarin die
Belydenis tot stand gekom het nie.”
“Die Kerkraad oordeel dat dit as Belydenis van die kerk, naas die ander Belydenisskrifte, aanvaar
kan word.”
“Dit blyk dat daar ’n onsekerheid is t.o.v. die inhoud van Belhar, asook oor die intensies van eise
wat ten opsigte daarvan deur die VGKSA gestel word. Die meerderheid koppel politieke
konnotasies aan Belhar. Talle is van oordeel dat die skuldbelydenis van die NGK oor die verlede
van apartheid nie deur die VGKSA aanvaar word nie. Indien dit wel aanvaar sou wees word
geoordeel dat daar nie soveel druk uitgeoefen moet word vir die aanvaarding van Belhar nie. Daar
is ’n gevoel dat die VGKSA ook bereid moet wees om die verlede agter te laat en dat daar saam na
’n nuwe toekoms gekyk moet word.”
“Belhar moet aangepas word vir die huidige konteks waarbinne die kerke wil herenig.”

NUWE/ANDER VOORSTELLE
1. “Handel die proses van Kerkhereniging af op grond van die reeds bestaande ooreenstemming t.o.v.
die Drie Formuliere van Eenheid. In die uitgebreide, nuwe kerkverband kan gesamentlik besin word
oor die status van ander dokumente wat waarde vir die nuwe kerkverband mag hê.”
2. “Al vier kerke moet eerder saamwerk aan die opstel van ’n dokument wat goedgekeur en aanvaarbaar
sal wees vir almal.”
3. “Skryf liewer ’n gesamentlike Belydenisskrif.”
4. “Die gesprek ten opsigte van die Belydenis van Belhar kan regtig gestaak word. Die VGK stel dit nie
meer as voorwaarde nie, derhalwe is verdere gesprekvoering hieroor onnodig.”
5. “Eietydse Belydenis saamstel, maar steeds op Gereformeerdheid konsentreer; die karakter moet nie
verlore gaan nie.”
6. “Vrywillige aanvaarding van Belhar moet gehandhaaf word.”
7. “Belhar moet weggelaat word indien daar enige sprake van kerkhereniging moet wees.”
8. “Handhaaf die status quo. Die hereniging van die drie Afrikaanse kerke is “vir ewig uit” as die
hereniging van die NG-familie sou realiseer.”

DIE MODEL
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

“Lidmate spreek hul tevredenheid uit ten opsigte van die voorgestelde model.”
’n Federale model soos deur die sinode van die Noord-Kaapland aanvaar, het deurlopend die steun
van lidmate ontvang.
“Lidmate is nie seker of enige huidige Kerkorde artikel of besluit enige waarborg ten opsigte van die
kerk of bediening in die toekoms kan gee nie. ’n Kerkorde kan met meerderheid stem in enige nuwe
kerkverband gewysig word. Die familie van kerke se kerkordes verskil reeds van mekaar.”
“Indien instemming gegee word aan ’n sigbare, strukturele uitdrukking van die eenheid tussen die
familie van NG Kerke sal lidmate bereid moet wees om die pad van kerkhereniging volledig te stap
ongeag die implikasies daarvan.”
“Finale voorstelle moet nie by wyse van approbasie goedgekeur word nie, maar by wyse van ’n
proses waartydens elke lidmaat die geleentheid sal kry om sy/haar stem uit te bring.”
“Die voorgestelde model sal moet voorsiening maak vir die selfstandigheid van elke plaaslike
gemeente - ook in die skryf van ’n nuwe Kerkorde van ’n nuwe kerkverband.”
“Lidmate het groot behoefte daaraan dat ’n duidelike prentjie geskets moet word van die eindproduk
van kerkhereniging. Hulle is daarop gewys dat dit presies die doel van die konsultasie is, maar het
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8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

steeds gevoel om dit deur te gee. Lidmate is bereid om te erken dat daar vrese in hulle harte leef
wat aangevuur word deur onsekerheid. Dit kan anders gestel word: Lidmate is bekommerd dat
almal nie dieselfde oogmerk met kerkhereniging het nie – almal sê “ja” vir kerkhereniging, maar sê
almal vir dieselfde goed ‘ja’?”
“Lidmate het ’n groot waardering vir die gesamentlike bedingingsmag wat ’n nuwe herenigde
kerkverband in ons samelewing kan hê. Dit is veral positief ontvang waar gepraat is oor die
positiewe getuienis wat ’n nuwe kerkverband kan hê.”
“Lidmate beleef dit ook baie positief dat die Seisoen van Luister saamval met die proses van
kerkhereniging, want dit is juis in hierdie tyd waar ons by ’n kruispad staan wat dit van uiterste
belang is dat ons gehoorsaam sal wees aan dit wat God wil!”
“Lidmate is bekommerd oor diegene in die kerk wat nie voel om saam te gaan met kerkhereniging
nie. Wat word van hulle? Word hulle nou maar net toegelaat om die kerk te verlaat? Kerkskeuring
moet ten alle koste” vermy? (Soos uitgespreek deur die Algemene Sinode)”
“Eenheid moet van grondvlak af begin.”
“Daar was ’n groot vraag na finansies en hoe dit die bestaande Ned Geref Kerk sal raak.”
“Solank die hereniging by die gemeentes hoort is die model reg – moet net nie verwag dat ons
gemeente sal verander nie.”
“Kerkhereniging gaan uitloop op verdere skeuring.”
“Gemeente moet sy outonomiteit behou.”
“Assosiasie lidmaatskap gaan die proses verder kompliseer.”
“Hersiene Kerkorde moet kort, prakties en Bybels gewysig word.”
“Die feit dat die plaaslike gemeente ten volle kerk van Jesus Christus is, is vir ons ’n
ononderhandelbare saak. Die sinode kan nie aan die gemeente voorskryf oor hoe die gemeente die
bediening uitvoer nie.”
“Ons is onseker oor wat bedoel word met: “...’n organiese model van eenheid...” Indien ’n organiese
model beteken dat slegs gemeentes saamgevoeg word, het ons ’n groot probleem met die model.”
“Aanvanklik is daar gepraat oor die vorming van ’n nuwe kerk. Nou word daar gepraat oor die
vorming van ’n nuwe kerkverband. Onsekerheid bestaan wat die verskil is tussen die vorming van ’n
nuwe kerk en die vorming van ’n nuwe kerkverband.”
“Ons verstaan dat die beste regsgeldige manier om een kerkverband te vorm, is dat as ’n begin een
nuwe Algemene Sinode deur die bestaande Algemene Sinodes gevorm word. Ons het ’n probleem
met die “as ’n begin”. Ons is nie bereid om hiervoor ja te sê sonder om te weet waarvoor ons ons
presies inlaat nie. Daar is by ons onsekerhede oor die einde, aangesien die einde nie verduidelik
word nie.”
“Daar is te veel druk van sinodale vlak af hoe dit moet wees. Model moet van onder af groei.
Gemeente moet model vaslê; nie die Sinode nie.”
“Die ‘beperking’ van eenwording tot slegs op Sinodale vlak verander selfs sommige lidmate se
beskouing om dan meer toegeeflik te wees.”
“Daar is selfs ’n groot groep lidmate wat voel hulle is gereed om die hereniging tot op Ringsvlak
deur te voer.
“Daar is waardering vir die aangehegte regs-mening, wat die praktiese probleme korrek aanspreek.”
“Die federale stelsel vir eenheid kan oorweeg as ’n finale aanvaarbare model. ’n Organiese of
soortgelyke model is heeltemal onaanvaarbaar.”
“Nuwe kerkorde van die nuwe algemene sinode – ons kan nie sinvol oor die model besin aleer die
nuwe kerkorde ter tafel kom nie.”
“Punt 3 lees: Gemeentes sal aangemoedig word en gehelp word om op plaaslike vlak in eenheid na
mekaar te groei, en waar hulle dit so verkies selfs een struktuur te vorm. Hulle sal nie in een
struktuur forseer word nie. Daar sal ‘n spesifieke en voortgaande program in die nuwe kerkverband
wees om gemeentes in die verband by te staan. Volgens hierdie punt bestaan eenheid in strukture.
Weereens het ons hierdie dubbelslagtige bewoording: niemand sal gedwing word nie, maar
programme sal in plek wees om die onwilliges te help (dwing of breinspoel?)
’n Kritiese fout wat gemaak word en wat weer en weer geïgnoreer word is die feit dat die eenheid
van die kerk nie in strukture bestaan nie, maar in eensgesindheid en samewerking. Om te beweer
dat eenheid en gemeenskap en kerkverband dieselfde betekenis het is doodgewoon nie
aanvaarbaar nie. Dat die kerk van die Here mekaar nodig het is so, maar die kerk bestaan tog nie
net uit kerke vanuit dieselfde kerkverband nie.”
“Punt 6-10: “Assosiatiewe lidmaatskap” moet verder ondersoek word.”
“Elke gemeente moet sy naam, eiendom en finansies behou na eenwording.”
“’n Verenigde Algemene sinode is aanvaarbaar, maar steeksinodes, ringe en gemeentes moet
outonoom bly.”
“Daar is lidmate wat huiwerig bereid is om een algemene sinode te aanvaar met baie duidelike
voorwaardes, nl.
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•

33.

34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.

dat so ’n algemene sinode geen bindende besluite namens gemeentes kan neem nie
(daar is ’n gevoel dat die huidige algemene sinode reeds besluite geneem het sonder
behoorlike raadpleging en inagneming van gevoelens van gemeentes) en dat
gemeentes volkome outonoom sal bly;
• dat so ‘n algemene sinode nie primêr deur die huidige NGK (“blanke fondse”)
gefinansieer sal word nie.”
“Daar is ook ’n gevoel dat NGK reeds ‘oop’ is en dat spontane gemeentevorming met verloop van
jare ’n baie meer suksesvolle manier van hereniging sal wees as wat eenheid struktureel of
organies geforseer word.”
“Eenheid moet op plaaslike, Rings- en Sinodale vlak sigbaar word.”
“Die kerkbestuur van die gemeente het by verskeie geleenthede hulle heelhartige steun uitgespreek
vir die proses. Hulle is ook gereed/bereid om die Belhar belydenis te onderskryf. Kerkhereniging is
vir ons ’n ononderhandelbare saak en ons gee in geen onduidelike sin leiding aan ons gemeente
hierin.”
“Ons is in die proses om ’n gemeenskapskerk te ontwikkel. Dit sluit die kerkherenigingsproses in,
maar beoog ook baie meer in terme van verhoudinge met ander gemeentes.”
“Voorstelle is skynbaar baie deursigtig gedoen en behoort só gehanteer te word. Dit sal ’n baie
deeglike en geleidelike proses moet wees. Geen oorhaastige besluite moet geneem word nie.”
“Ons verwerp enige leer wat die natuurlike verskeidenheid so verabsoluteer dat dit die eenheid van
die kerk belemmer. Wanneer word die natuurlike verskeidenheid so verabsoluteer dat dit die
sigbare eenheid van die kerk belemmer? Sê ons daarmee, ons verwerp die feit dat die natuurlike
verskeidenheid van taal veroorsaak dat ons die Here in verskillende kerkgeboue aanbid? Daarmee
kan ons tog nie saamstem nie?”
“Daarom verwerp ons enige leer wat voorgee dat hierdie geestelike eenheid werklik bewaar word
deur die band van vrede wanneer gelowiges van mekaar vervreem word terwille van die
verskeidenheid. Ons glo werklik dat ons (Ef. 4:2) deur ons beskeidenheid, vriendelikheid, geduld en
verdraagsaamheid in liefde, die eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het, kan handhaaf deur
in vrede met mekaar te lewe. En dat ons dit kan doen alhoewel ons die Here in verskillende
kerkgeboue aanbid en as kerke verskillende identiteite het.”
“Daar heers vrees dat dit wat op papier uitgespel is as model oëverblindery is om uiteindelik
volledige strukturele eenheid te bewerkstellig en dat dit uiteindelik op een of ander manier op
gemeentes afgeforseer gaan word.”
“Daar bestaan groot kommer oor die gebruik van watter taal in die nuwe kerkverband ten spyte van
die feit dat daar moderne tegnologie beskikbaar is. Dit sal verseker nie altyd by elke
Ringsvergadering of Streeksinode beskikbaar kan wees nie.”

NUWE/ANDER VOORSTELLE
1.
“Kommunikasie op gemeentevlak is onbevredigend. Alle inligting word volledig deurgegee en
daarvoor het lidmate waardering. Die inligting is egter lomp en omslagtig, en soms moeilik vir die
gewone lidmaat om te verstaan. Dit kan baie help as inligting so maklik leesbaar as ’n koerantberig
by lidmate uitkom.”
2.
“Dit moet ’n stadige proses wees.”
3.
“Waak teen polities geïnspireerde menings.”
4.
“Alle inligting moet in betrokke gemeentes se moedertaal deurgegee word.”
5.
“Punt 3 moet weggelaat word.”
Gemeentes sal aangemoedig word en gehelp word om op plaaslike vlak in eenheid na
mekaar te groei, en waar hulle dit so verkies selfs een struktuur te vorm. Hulle sal nie in een
struktuur forseer word nie. Daar sal ‘n spesifieke en voortgaande program in die nuwe
kerkverband wees om gemeentes in die verband by te staan.
6.
“Die manier waarop die proses bedryf word moet die potensiaal bied om een te word en nie te
versplinter nie.”
7.
“Sinode moet hulp gee oor hoe daar op voetsoolvlak saam gewerk kan word na sigbare eenheid.”
8.
“Elke kultuurgroep moet sy eie dienste (en kerkgeboue) hê. Daar kan wel op sekere spesiale
geleenthede bymekaar gekom word.”
9.
“’n Raad van Gereformeerde Kerke word voorgestel waar almal wat belydenis deel sitting kan hê,
sonder om gemeentes se karakter te verander of nuwe sangbundels en kategetiese stof, belydenis
of kerkordes te moet herskryf.”
10. “Respek vir elke groep se styl en tradisies moet gehandhaaf word – sal nie in saamgevoegde
gemeentes (waar almal in een gemeente/kerk is) moontlik wees nie.”
11. “’n Konsep-Kerkorde wat gestruktureer is vir ’n Federaal/assosiatiewe model moet opgestel en deur
gemeentes/kerkrade beoordeel word.”
12. “Dalk kan ons gaan leer uit die verhaal van die ‘Samen-op-Weg Kerke’.”
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13.
14.
15.

16.
17.

“Luister na die NGKA en RCA wat soek na ’n eenheid waarbinne die een kerk nie deur die ander
opgeneem sal word nie en elk volledig sy eie karakter sal behou.”
“Werk aan ’n sigbaarmaking van eenheid van alle kerke van gereformeerde tradisie sonder om die
uniekheid en eiendomlike van elke kerk uit die weg te probeer ruim.”
“Respekteer die natuurlike verskille tussen verskillende kerke. Hou op skuldig voel oor verhoudinge
tussen kerke, die NGK het nooit enige ondersteuning, geldelike bydraes, hulp, raad, ens van die
familie NGK’e weerhou nie, inteendeel...!”
“Kerkhereniging kan nie plaasvind voor daar nie deeglik in gesprek oor grondhervorming getree is
nie.”
“Wil eerder pad loop met APK, Geref Kerk, Hervormde Kerk.”

GESAMENTLIKE PROJEKTE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

“Lidmate beskou dit as geleenthede om hul roeping as Christengelowiges en liggaam van Christus
uit te leef en so ’n verskil in Suid-Afrika te maak.”
“Lidmate is egter onrustig oor die verskillende verwagtinge wat verskillende groepe ten opsigte van
gesamentlike projekte in die toekoms mag hê. Behoeftes van verskillende groepe verskil. Dit sal ’n
invloed op gesamentlike projekte hê.”
“Wedersydse samewerking moet plaasvind.”
“Rassespanning belemmer proses – grondhervorming.”
“Dit is onnodig dat daar soveel kerklike organisasies is wat aan dieselfde saak op hulle eie werk.”
“Kanselruilings.”
“Op jeugvlak met mekaar kontak maak.”
“Ongemerk is daar al baie gebiede waar samewerking is.”
“Samewerkingsooreenkomste tussen plaaslike gemeentes.”
“Fondsinsameling moet apart bly.”
“Ringe moet beter saamwerk.”
“Punt 2.5: alles moet tot voordeel van die plaaslike gemeente wees”
“Gesamentlike projekte sal tot beter begrip van mekaar kan lei.”
“Gesamentlike projekte op “hoër vlak” is meer aanvaarbaar.”
“Te veel klem word gelê op wat streeksinodes en ’n interimkomitee moet doen. Hierdie besluite en
projekte sal deur gemeentes beleef word asof dit op hulle afgedwing word.”
“Gesamentlike projekte behoort nie geassosieer te word met kerkhereniging nie. Gesamentlike
projekte is ekumenies van aard en behoort weier gedryf te word as net die vier kerke. Sulke
projekte behoort uniek te wees in die gemeente waarin hul hulself bevind.”
“Daar is kommer oor die betrokkenheid van teologiese fakulteite.”
“Gesamentlike projekte is die enigste saak in die hele dokument wat meriete het. Eenheid is daar
waar die liggaam van Christus saam aan die Koninkryk van God werk. Ongelukkig word in die
voorstelle net weer ’n klomp teoretiese sake aan geroer wat niks met die eenheid op plaaslike vlak
te doen het nie – sake soos vertaaltoerusting, kommunikasienetwerkstelsels, liederebundels. ens is
sake wat plaaslik NIKS beteken nie. Hoe gaan ons dit bekostig as baie van die gemeentes op die
platteland nie eers 'n leraar kan bekostig nie? Ons is bevrees dat die voorstelle wat gemaak is glad
nie die kultuur-verskeidenheid van die verskille rolspelers akkomodeer nie. Motiveer eerder
gemeentes om saam te werk om die Evangelie van Jesus Christus aan die ongereddes te
verkondig.”

NUWE/ANDER VOORSTELLE
1.
“Uitnodigings moet gerig word tot gesamentlike dienste.”
2.
“Die idee dat ander kerke / gemeentes bygestaan moet word kom sterk na vore.”
3.
“Daar moet ook op gelet word dat die NG Kerk nie die enigste is wat toegewings en bydraes moet
maak nie.”
4.
“Skakeling op leraarsvlak asook kerkrade oor en weer moet bevorder word.”
5.
“Kennis van en begrip vir mekaar se omstandighede moet bevorder word.”
6.
“Projekte moet op gemeentevlak oor besluit word.”

E. VERSOENING
1.

“Versoening tussen die verskillende rolspelers is ’n voorwaarde en dringende noodsaaklikheid
alvorens daar sprake kan wees van enige kerkhereniging.”
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

“Lidmate merk op dat die versoeningsprosesse wat in ons gemeente aan die gang is met die VGK
baie positief beleef word, alhoewel almal besef dat daar nog ’n lang pad voorlê. Daar word ook met
dank kennis geneem van die versoeningsprosesse wat aan die gang is tussen die susterskerke van
die NG Kerkfamilie.”
“Die Ned Geref Kerk moet nie by ander kerk se konflik betrokke raak nie.”
“Die Ned Geref Kerk moet nie by hofgedinge betrek word nie.”
“Die Ned Geref Kerk kan as bemiddelaar optree.”
“Is baie opgewonde oor die proses wat van stapel gestuur word wat op versoening tussen
vervreemde lidmate uitloop.”
“Twee susterskerk moet deel word van die proses.”
“Lidmate ervaar iets polities – Kerk probeer hard om relevant te wees in Suid-Afrika.”
“Bekering MOET in alle kerke plaasvind, anders sal daar NOOIT versoening of eenheid kan wees
nie.”
“Die geloofwaardigheid van die VGK is op die spel – hulle hantering van die saak bring wantroue.”
“Dr. Allan Boesak is op rekord dat hy na sy presidensiële kwytskelding gesê het, die NG Kerk is die
laaste bastion van apartheid wat vernietig moet word. Hoe versoen ’n mens dit met versoening en
liefde?”
“Daar moet uitsluitsel gegee word oor gemeentes se regsposisie. Die VGK het teenoor die NG Kerk
in Afrika bewys dat hulle gemaklik hof toe gaan om ’n gemeente of gemeentes te dwing om te doen
soos die Sinode sê.”
“Die kwessie oor kerkeiendom is ’n bekommernis. Die vraag is gevra of die eenwees nie maar net
gaan oor die ander een se geld en eiendomme nie.”
“Die verhouding op grondvlak is nie so sleg nie, en dit is waar daar versoening moet kom. Die
uitsprake en gesindheid van leiers is dikwels teenproduktief en belemmerend vir ware versoening.”
“Daar is kommer dat betrokkenheid van die NGK by die konflik tussen die VGKSA en NGKA weer
daartoe sal lei dat die NG Kerk skuld vir alles sal kry, maar die meerderheid lidmate voel daar is ’n
rol te speel.”
“Daar is ook lidmate wat geensins belangstel om in ‘ander kerke’ se konflik betrokke te raak nie.”
“Die NGK het nou reeds by verskeie geleenthede belydenis gedoen van skuld aan die apartheid era
en is iets wat nou agter gelaat moet word.”
“Baie verstaan dit as versoening tussen wit en swart in die algemeen en dan word die
versoeningstaak vir talle die staat se verantwoordelikheid, veral om die ernstige kwessies aan te
spreek soos armoede en die uitlopers daarvan wat die versoeningsproses bemoeilik. Versoening op
kerklike vlak word afhanklik gestel van versoening tussen rasse op landsburgervlak. Indien
kwessies soos armoede, grondhervorming en misdaad nie behoorlik aangespreek gaan word nie,
gaan dit groter polarisasie bewerk en werklike diepliggende versoening bemoeilik. (Enkele lidmate
wil egter juis weer die politieke en die kerklike skei en nie hê dat die een die ander moet beïnvloed
nie.)”
“Sogenaamde versoening met die ander drie kerke gaan net weer lei tot onversoenlikheid en
kerkskeuring.”

NUWE/ANDER VOORSTELLE
1.
“Sal mekaar moet leer ken (kulture, gebruike...)”
2.
“Lidmate het die vrees geopper dat hierdie proses kan ontwikkel in ’n proses waar ons vreemd gaan
voel in ons eie kerk.”
3.
“Alle kerke op plaaslike vlak moet saam bid en saamwerk om leefomstandighede te verbeter
(fisiese rommel en ook misdaad op te ruim). Praat minder en doen meer. Jong generasie verstaan
nie die langdradige prosesse nie. Hierdie probleme sal nie deur kerkhereniging opgelos word nie
maar deur alle kerke en gemeenskappe wat saamwerk.”
4.
“Twee-derde meerderheid van lidmate moet gewillig wees deel te wees van proses.”
5.
“Verstaan meer van die swaarkry en negatiewe belewenisse (selfs trauma) van die NG Kerk en sy
lidmate in die ‘nuwe’ SA.”

F. MOONTLIKE NUWE NAAM
1.
2.
3.

“90% staan geen naamverandering voor nie, meld dat dit tot kerkskeuring sal lei.”
“Nederduitse Gereformeerde Kerk. Geen ander naam is gegee nie en dit sal ook die naam wees
waaronder hierdie gemeente in die toekoms bedien sal word.
“Ernstige aandag moet gegee word aan die behoud van die naam: Nederduitse Gereformeerde
Kerk aangesien die ander kerke in ’n groot mate deur die verkondiging van die evangelie deur die
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ned Geref Kerk ontstaan het soos die Heilige Gees op Sy tyd en op Sy manier die kerk van Jesus
Christus laat groei en die Koninkryk van God op aarde uitgebrei het.”
“Lidmate wys daarop dat die naam “Ned Geref Kerk” vir hulle van besonderse belang is, aangesien
dit die naam van die kerk van die begin af is. Daar word ook gepraat van “her”-eniging en nie “ver”eniging nie – dit impliseer per definisie ’n terugkeer na die oorspronklike, wat die “Ned Geref Kerk”
is!”
“Baie sensitief”.
“Oorkoepelende Sinode van Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika.”
“Verenigde Kerk van Christus.”
“Herenigde Gereformeerde Kerk.”
“Nie weer Nederduitse nie! – Suid Afrikaanse Gereformeerde Kerk.”
“Gereformeerde Kerk in Afrika.”
“Dit moet ’n Afrikaanse naam wees.”
“As die dogter kerke eenheid soek met die NG Kerk, dan doen hulle aansoek om toelating tot die
Nederduitse Gereformeerde Kerk. ’n Naam vir ’n herenigde kerk is nie ter sprake of ter saaklik nie.”
“Dit is belangrik dat die naam “Gereformeerd” behoue sal bly. ’n Nuwe naam gee ’n uniek
geleentheid in ons land om te bou aan ’n nuwe identiteit.”
‘Versigtig wees met ’n nuwe naam vir ’n nuwe kerk.”
‘Herenigde NGK.”
“Gesamentlike Sinode van die NGK, NGKA; VGKSA en RCA”
“NCA
Afr: Nuwe Christelike Kerk in Afrika
Eng: New Christian Church of Africa”
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BYLAE 7
VERSLAG VAN VERTEENWOORDIGER OP DIE KURATORIUM VAN
DIE NGKA OVS
Aangesien studente van die NGKA en die NGK by dieselfde fakulteit en deur dieselfde dosente opgelei
word moet hierdie verslag saam gelees word met die verslag van die Kuratorium van die NGK aan die
Universiteit van die Vrystaat. Daar word as volg verslag gedoen:

1.
1.1

LEDE VAN KOMMISSIE
NGKA OVS
Ds. MJ. Ramolahlehi
Ds. TS Pheko
Ds. MS Kuekue
Ds. TP Balene
Dr AM Hoffman

1.2

Ander lede
NGKA Phororo
NG Kerk Vrystaat
NG Kerk Noord-Kaapland
Rektor (Skriba)

Ds. MM Mosuahle
Ds. MA Tshishonga
Dr. G van der Watt
Dr. JJ Knoetze
Dr. DT Keta (adviserende stem)

Met adviserende stem
Die Saakgelastigde
Kuratorium NG Kerk

Mnr Ngake, saakgelastigde van Phororo
Ds. Retief Botha

2.

STUDENTE
Tans is daar 15 studente van die NGKA wat studeer aan die Universiteit van die Vrystaat. Nie een
van hierdie studente kom uit die Noord Kaap uit nie. Daar word ook tans die probleem ondervind
dat daar nie nuwe studente inskryf nie. Dit is nie duidelik wat die redes hiervoor is nie, maar dit is
duidelik dat finansies wel ‘n rol speel.

3.

AFGESTUDEERDE STUDENTE
Meeste van die studente wat afgestudeer het, het beroepe ontvang na gemeentes in die Vrystaat.
Daar is slegs een dames student wat tans nog beroepbaar is. Nie een van die afgestudeerdes is
na Noord-Kaapland beroep nie.

4.

DR. KETA
Dr. Keta het aangedui dat hy gaan aftree in September 2008.

Kerkorde
172
__________________________________________________________________________________________________

4. VERSLAG VAN DIE SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes
U kommissie lê die volgende verslag aan die
sinode voor:
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS
By die konstitueringsvergadering op 12 Oktober
2005 het die kommissie bestaan uit Dr AC
Swanepoel di HW de Jager, JHdeB Barnard, TC
du Toit en oudl Z Blömerus en ds JGF Roelofse
(saakgelastigde).
Dr AC Swanepoel is as voorsitter, ds TC du Toit
as ondervoorsitter en ds JHdeB Barnard as
skriba verkies.
Daar het aansienlike veranderinge plaasgevind
gedurende die dienstyd van die kommissie: di
TC du Toit en JHdeB Barnard het as lede
bedank. Die sekundi oudl JM Dames en ds SG
Rossouw is opgeroep en ds GJ Duursema is
gekoöpteer.
Ds
GJ
Duursema
is
as
ondervoorsitter en skriba verkies. Na die
benoeming van ds JPL Mostert as predikant in
sinodale diens, dien hy ampshalwe op die
kommissie.
Daar is 12 vergaderings gehou.

UITVOERING
Sien besluit wat die sinode van die Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland geneem het. (vgl. punt
3.6 van dié verslag).
2.3 Optrede namens ring: kerkregtelike
posisie van emeriti/pastorale hulp
Die sinode het besluit:
Die sinode verwys die beskrywingspunt na
die permanente sinodale kerkordekommissie
om die saak met die ARK op te neem en aan
die sinode terug te rapporteer.
Kerkorde artikel 28.4 lui soos volg:
Indien die plaaslike leraar(s) nie by ’n
gewone of buitengewone kerkraadsvergadering teenwoordig kan wees nie,
moet die konsulent of ’n ander ringsleraar
deur hom/haar daartoe versoek, die
vergadering adviserend namens die ring
bywoon. Die konsulent kan ook op versoek
van die kerkraad as voorsitter optree.
UITVOERING
Sien besluit wat die sinode van die Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland geneem het (vgl. punt
3.6 van dié verslag).

OPDRAGTE 2005
OPDRAGTE 2007
2.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2005

2.1 Redaksionele wysiginge
Die sinode het besluit:
Die kerkordekommissie sien toe dat in die
nuwe uitgawe van die bepalings al die
verwysings gekorrigeer sal word om aan te
pas by die Kerkorde van 2004.
UITVOERING
In die uitgawe van die Kerkorde van 2005 is al
die verwysings gekorrigeer om by die Kerkorde
van 2004 aan te pas.
2.2 Riglyne vir die indiensneming van
proponente, leraars en emeritus-leraars in
kontraktuele poste in gemeentes van die Ned
Geref Kerk
Die sinode het besluit:
Die sinode versoek kerkrade om kommentaar
en/of voorstelle vir wysiging by die riglyne vir
die aanstelling van proponente, leraars en
emeriti (punt 5.3 van die sinodale
kerkordekommissie) na die sinodale kantoor
te stuur met terugvoer aan die volgende
sinode.

3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2007

3.1 Kerklike tribunale
Die sinode het besluit:
Die
sinode
van
die
Nederduitse
Gereformeerde kerke in Noord-Kaapland
aanvaar nie die gedagte van kerklike
tribunale nie.
Die sinode verklaar na luid van Artikels 30-32
van die Nederlandse Geloofsbelydenis, en
Sondag 31 van die Heidelbergse Kategismus,
dat hy volstaan met Artikels 62.2 en 62.3 van
die
Kerkorde
van
die
Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland
2005.
UITVOERING
Die sinode van die Ned Geref Kerk in NoordKaapland het besluit om die volgende
beskrywingspunt aan algemene sinode voor te
lê:
Die algemene sinode aanvaar nie die
gedagte van kerklike tribunale nie maar
verklaar na luid van Artikels 30-32 van die
Nederlandse Geloofsbelydenis en Sondag 31
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van die Heidelbergse Kategismus dat hy
volstaan met Artikels 62.2 en 62.3 van die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk.
Die
algemene
sinode
het
nie
die
beskrywingspunt van die sinode van NoordKaapland aanvaar nie. Die hele saak van
kerklike tribunale is na regskommissies van die
onderskeie sinodes terugverwys.
Die sinodale kerkordekommissie is van mening
dat die besluit van die buitengewone sinode in
Noord-Kaapland van 2007 oor hierdie saak
steeds geldig is.
3.2 Aansoek van NGKA – 1995
Die sinode het besluit:
om die aansoek (1995) van die NGKA
gemeentes om by die Ned Geref Kerk NoordKaapland aan te sluit in heroorweging te
neem, en gee opdrag aan die sinodale
kommissie vir diensgetuienis en die sinodale
kerkordekommissie om met die NGKA in
gesprek te tree of genoemde aansoek nog
staande is, al die implikasies te ondersoek en
met die eerskomende gewone vergadering
van die sinode.
UITVOERING
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het
die besluit aan die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Afrika Phororo oorgedra.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika
Phororo het tot op hede geen terugvoer gegee
nie.
3.3 Beskrywingspunt 2: alternatiewe en
nuwe bedieningspraktyke
Die sinode het besluit:
1.
Die
sinode
neem
kennis
van
beskrywingspunt.
2. Die saak word na die sinodale kommissie
vir bedieningsondersteunig en die sinodale
kerkordekommissie verwys om hieroor te
besin en die volgende Sinode met
aanbevelings te dien.
Die beskrywingspunt lui as volg:
1. Dat die sinode die ruimte laat en leraars,
kerkrade en gemeentes aanmoedig om opnuut
weer na God in die Skrif te gaan luister opsoek
na alternatiewe en nuwe bedieningspraktyke. Dit
wil ons doen vanuit die gereformeerde hantering
en verstaan van die Skrif met dien verstande dat
“gereformeerd” ten diepste ‘n leerwaarheid is en
nie ’n kerkordelike waarheid nie. Verder is
“gereformeerd” nie ‘n muur wat ons toebou nie,
maar ‘n fondament waarop ons staan en die
wêreld met God se liefde en genade bedien. In
die ruimte en proses wat die sinode skep, moet
daar die openheid wees om te vra of die
tradisionele
“herder-kudde”
model
en
presbiteriale stelsel die enigste gereformeerde

weg is? Is ander bedieningspraktyke en kerk
regeerstelsels dalk ook moontlik Skriftuurlik en
gereformeerd?
2. Dat die sinode gemeentes en kerkrade
versoek om die proses van die Luisterseisoen
van die kerk te benut in bogenoemde
Skrifondersoek. Die Luisterseisoen is ‘n baie
eenvoudige hulp wat baie waardevolle leiding
bied vir Bybelstudie in kleingroepe sowel as die
hantering van die Skrif in kerkvergaderings. Vir
laasgenoemde word die sinode, ringe en
kerkrade se aandag gevestig op die publikasie
van Luisterseisoen, nl. Luisterryke vergaderings.
Hierdie publikasie wil kerkvergaderings help om
nie meer op ’n demokratiese wyse besluite te
neem nie, maar so na die Here uit sy Woord te
luister dat vergaderings tot oortuiging kom van
die Here se wil. Alhoewel dit gemeentes en
kerkrade vry staan om die Luisterseisoen
materiaal te gebruik word hulle tog vriendelik
versoek om dit nie te doen sonder ‘n kort
opleiding in hierdie luisterproses nie. Hierdie
opleiding sal graag deur die sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning voorsien word.
UITVOERING
Sien
verslag
van
die
sinodale
kerkordekommissie punt 3.4 (die presbiteriale kerk regeringstelsel)
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. Nuwe en/of alternatiewe bedieningspraktyke word aangemoedig. Die enigste
vereiste is dat dit aan die Skrif en die
belydenisskrifte reg sal laat geskied en
nie daarmee in stryd sal wees nie.
2. Modelle soos die “herder-kudde” model
is een van talle modelle wat in die Skrif
te vinde is. Op prinsipiële gronde kan nie
vir die een of die ander gekies word nie.
3.4 Reformasie nodig
Die sinode het besluit:
1. Die sinode oordeel dat die debat oor die
presbiteriaal-sinodale regeringstelsel van
uiterste belang vir die kerk is.
2. In die lig van die verslag van die sinodale
kerkordekommissie en die bespreking tydens
die sinode is die sinode oortuig dat daar baie
gebreke is in die wyse waarop die
kerkregering tans beoefen word en dat
reformasie nodig is.
3. Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kerkordekommissie om die verslag te verwerk
en saam met die sinodebesluite ’n gespreksdokument en studiestuk op te stel en
beskikbaar te stel aan kerkrade en meerdere
vergaderinge vir behandeling.
4. Die sinode versoek kerkrade, die streeksen algemene sinode om ernstig oor die
presbiteriaal-sinodale regeringstelsel te besin.
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UITVOERING
’n Gespreksdokument en studiestuk, nl. die
presbiteriale kerk regeringstelsel, is aangeheg
as Bylae 1.
3.5 Bedieningsbehoeftes van veral kleiner
en verafgeleë gemeentes
Die sinode het besluit:
Die
sinode
neem
kennis
van
die
bedieningsbehoeftes van veral kleiner en
verafgeleë gemeentes. Die sinode vra dat
gemeentes in ons gebied voorleggings sal
inlewer en dat die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteunig en die sinodale
kerkordekommissie versoek word om die
eersvolgende sinode van die Noord-Kaapland
te bedien met ‘n verslag en voorstelle hieroor.
UITVOERING
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het die opdrag uitgevoer. (sien verslag
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning punt 3.4, bladsy 76)
3.6 Predikantstatus
Die sinode het besluit:
dat Kerkorde Bepaling 7.1.1 as volg gewysig
word:
Persone met predikant, proponent - of
emeritus status is beroepbaar.
Die sinode besluit dat
’n emeritus leraar wat predikantstatus het
deur die kerkraad bevestig mag word onder
die voorwaardes van die Kerkraad. Kerkrade
se aandag word gevestig op die besluite by
artikel 11 van die Kerkorde.
UITVOERING
Die Algemene Sinode het besluite in die verband
geneem.
Vgl. Die kerkorde van die Nederduitse
Gereformeerde
Kerk
met
reglemente,
kerkordelike riglyne en funksionele besluite
soos vasgestel deur die Algemene Sinode in
Junie 2007: Besluit by Artikel 11
11b1 Dit staan kerkrade vry om predikante vir
’n bepaalde termyn en vir ’n bepaalde taak te
beroep in gevalle waar dit nie gaan om ’n
permanente pos nie.
11b2 ’n Emeritus, ouer as 65 jaar maar jonger
as 70 jaar, kan met goedkeuring van die ring,
vir ’n bepaalde termyn en vir ’n bepaalde taak
beroep word.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die bepalinge van die
kerkorde van die sinode van die Noord Kaap
gewysig word om as volg te lui:
Bepaling 7.1 Wie is beroepbaar
7.1.1 Persone met predikant, proponent – of
emeritus status maar slegs emeriti onder die

ouderdom van 70 jaar, is beroepbaar (vgl.
artikel 11, funksionele besluit 11.b.2)

ONDERSTEUNING
4. BEROEPINGSBRIEF
Die pro forma vir die beroepsbrief soos in die
Kerkorde van Noord-Kaapland 2005 op bladsy
180 opgeneem is, is foutief.
Ds JPL Mostert (predikant in sinodale diens) het
die sinodale kerkordekommissie genader vir hulp
met ’n konsep dienskontrak.
UITVOERING
Beroepingsbrief en dienskontrak is aangeheg
as Bylae 2.
Riglyn vir ’n dienskontrak is aangeheg as
Bylae 3.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die hersiene beroepsbrief (Bylae 2) as
riglyn in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland geplaas word
2. die riglyne vir ’n dienskontrak (Bylae 3)
in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk
in Noord-Kaapland geplaas word.

5. BESKRYWINGSPUNT
RING
VAN
MAFIKENG: A TOT Z BELEID AANGAANDE
PREDIKANTE VAN DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK
Die ring van Mafikeng besluit om die volgende
beskrywingspunt aan die sinode in NoordKaapland deur te stuur:
Die ring van Mafikeng vra dringend ’n
verduideliking van die sinode van NoordKaapland na aan leiding van die volgende:
1. Hoekom is die beskrywingspunt rakende
die A-Z handleiding vir Predikante by
Algemene sinode teruggetrek.
2. Wie het die mandaat daarvoor gegee?
3. Die ring van Mafikeng versoek dat die
inhoud
van
die
Noord-Kaap
se
beskrywingspunt aan die Algemene Sinode
gehandhaaf sal word.
Vgl.
Notule
Algemene
Sinode
2007:
Beskrywingspunt B.3.4: A-Z Handleiding vir
Predikante (Noord-Kaap) (vgl. Aanvullende
Verslae bladsy 67):
“Noord Kaap se beskrywingspunt word
teruggetrek omdat Hoofstuk 6 terugverwys
is.”
UITVOERING
1. Die sinodale kerkordekommissie is van
mening dat die terugtrekking van die
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beskrywingspunt van Noord-Kaapland ultra virus
was.
2. Die sinodale kerkordekommissie is van
mening dat die besluit van die buitengewone
sinode in Noord-Kaapland van 2007 oor hierdie
saak steeds geldig is, nl.
Die Sinode van die Ned Geref kerke in Noord
Kaapland aanvaar nie die voorgestelde A-Z
Handleiding oor predikante in sy huidige vorm
nie.
Die Sinode voer die volgende redes aan:
1. Die Handleiding vertoon duidelike
tekens van sentralisering van gesag en
die sekularisering van die amp van
predikant. Die verantwoordelikheid van die
plaaslike kerk(e) word vervang met ‘n
kommissie van die algemene en
gesentraliseerde sinode.
2. Die Handleiding se siening oor die
ordening van predikante is dat dit tuishoort
by ‘n kommissie van die algemene sinode
en nie by kerkraad en ring nie. Dit is ‘n
miskenning van die rol van die ring en die
kerkraad en dus onaanvaarbaar.
3. Die kwessie van die Voortgesette
Bedieningsopleiding en gepaardgaande
akkreditasie, asook krediete wat in dié
verband toegeken word, wek kommer. Die
bevoegdheid van ’n predikant word
afhanklik gemaak van die krediete wat
verwerf is.
4.
Die
handleiding
toon
weinig
beredenering vanuit die Skrif, die
Belydenisse (veral NGB Art 28vv) en Die
Kerkorde. Dit blyk in stryd te wees met die
belydenis.
5. Kerkrade, ringe en sinodes het nie
voldoende geleentheid gehad om ’n die
inhoud van genoemde Handleiding deeglik
te toets aan die Skrif en die kerk se
Belydenis nie. Hulle is ook nie daartoe
versoek nie.
3. Die sinodale kerkordekommissie wys egter op
die volgende strategie waarop die algemene
sinode besluit het (Vgl. Agenda Deel I bl 132,
A.3.1 Verslag van die Moderamen pt 4.3 (vgl
Moderamen Bylaag 3 bl 232, Agenda Deel II bl
21 asook Aanvullende Verslae A.3.1 bl 10):
“2. STRATEGIE
2.1 Die Algemene Sinode erken en bevestig
dat die beleid slegs kan slaag wanneer
sinodes, ringe en gemeentes eienaarskap
vir die inwerkingstelling aanvaar.
2.2 Die Algemene Sinode bevestig dat
hierdie beleid slegs deur ŉ proses van
oorlegpleging met alle rolspelers in werking
gestel kan en sal word.
2.3 Die Algemene Sinode versoek die A-Z
Taakgroep om alle belangegroepe saam te
roep (vgl. 2.4) ten einde saam na te dink oor
die beste wyse van die inwerkingstelling in
die NG Kerk met besondere verwysing na

die befondsing in gevalle waar plaaslike
gemeentes nie self tot sodanige opleiding
kan bydra nie.
2.4 Die Algemene Sinode versoek sinodes
om vir hierdie byeenkoms een persoon aan
te wys wat saam met die Algemene Sinode
se taakgroepe vir Predikantebelange,
Bybelmedia, ADGO, VTO-Forum en die
saakgelastigdes van sinodes hierdie
besinning te doen.
2.5 Die Algemene Sinode suggereer die
volgende
weg
nadat
voorafgaande
plaasgevind het:
2.5.1 Die saamstel van sinodale taakspanne
wat leiding kan neem om die beleid na ringe
en gemeentes deur te voer.
2.5.2 Padberade deur die sinodale leierskap
(soos deur sinodes besluit)
2.5.3 Ringswerkswinkels wat kan saamval
met die padberade
2.5.4 Aandag aan die opleiding van en
voorligting
aan
Diensverhoudingkommissies”

6. KERKORDE 2007: NED GEREF KERK IN
SUID-AFRIKA: ARTIKELS 3 EN 9
Die studiestuk Kerkorde van die Ned Geref
Kerk 2007: artikels 3 en 9 is aangeheg as
Bylae 4
Besluite van die buitengewone sinode NoordKaapland 2007 is aangeheg as Bylae 5
AANBEVELING
Die sinode besluit dat:
1. Die sinodale kerkordekommissie in
samewerking
met
die
sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
Kerkorde 2007 verantwoord toets aan die
Skrif en Belydenisskrifte met die oog
daarop om die eersvolgende sinode met
’n gereformeerd-gefundeerde kerkorde te
bedien.
2. In die lig van die toepaslike besluite van
die
buitengewone
sinode
NoordKaapland 2007, (sien Bylae 5), Kerkorde
2007 Artikels 3 en 9 dienooreenkomstig
gesuspendeer word en Kerkorde 2004
Artikels 3 en 9 voorlopig van toepassing
bly.
3. Die kerkordekommissie ’n begronde
gravamen (vgl. punt 1 en 2) ten opsigte
van Kerkorde 2007 Artikels 3, 9 en 20
voorberei vir oorweging en goedkeuring
deur die sinode in Noord-Kaapland vir
voorlegging aan die eersvolgende
Algemene Sinode.
4. Hierdie besluite met die twee betrokke
bylaes word aan die Algemene Sinode
gestuur, as ʼn begronde oortuiging vir
die noodsaak van ʼn gereformeerde
kerkorde in die Ned Geref Kerk.
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7. REDAKSIONELE
KERKORDE 2008

WYSIGINGS

AAN

7.1 Algemene Taakspan Regte
AANBEVELING
Deurgaans word Algemene Regskommissie
vervang met Algemene Taakspan Regte.
7.2 Artikel 2: verwysing by 2
AANBEVELING
Artikel 2: verwysing by 2
“Verwys na funksionele besluit 16 op
bladsy 104 in die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk 2004” word gewysig om te
lees
“Verwys na funksionele besluit 16 op
bladsy 128 in die Kerkorde van die
Ned Geref Kerk 2007”.
7.3 Artikel 5: verwysing by 5
AANBEVELING
Artikel 5: verwysing by 5
“Die Reglement vir die Reëling van die
Opleiding
en
Legitimasie
van
Evangeliedienaars” word in die Kerkorde
van die Ned Geref Kerk van 2004, bladsy
65, weergegee” en word gewysig om te
lees
“Die Reglement vir die Reëling van
die Opleiding en Legitimasie van
Evangeliedienaars” word in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk van
2007, bladsy 87, weergegee”.
7.4 Artikel 7: verwysing by 7b1
AANBEVELING
Artikel 7: verwysing by 7b1
Vergelyk Vorm 11 (Beroepingsbrief en
dienskontrak).
7.5 Bepaling 7: verwysing by 7
AANBEVELING
Bepaling 7: verwysing by 7
“14. Kapelane (bl 103), 17. Legitimasie
met beperkte opdrag (bl 106) en 23.
Omruiling van Standplase (bladsy 108) in
die Kerkorde van die Ned Geref Kerk
2004.” word gewysig om te lees
“In die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk 2007: sien funksionele besluite:
14. Kapelane (bladsy 127), 17.
Legitimasie met beperkte opdrag
(bladsy 131) en 23. Omruiling van
Standplase (bladsy 133)”.

7.6 Artikel 11
AANBEVELING
Die bestaande artikel 11 is in twee verdeel en
artikel 11.3 is bygevoeg:
11.1 Predikante kan die kerkdiens slegs
om ernstige en gewigtige redes
verlaat. Hulle hou op om predikant
te wees indien hulle hulle
gemeente of werkkring in die
kerkverband verlaat om ’n ander
betrekking te aanvaar. Hulle kan
egter vooraf van die ATR verlof
ontvang om hulle bevoegdheid as
proponent te behou.
11.2 Sodanige
behoud
van
die
bevoegdheid kan alleen verleen
word indien die betrekking wat
hulle
aanvaar,
’n
geestelike
karakter dra wat regstreeks met die
verkondiging van die Woord in
verband staan en ten bate van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk
geag word.
11.3 “Indien daar ander gewigtige redes
is, kan sodanige behoud van die
bevoegdheid alleen verleen word
indien die ATR, op grond van
aanbevelings van die kerkraad en
die ring,
oordeel
dat daar
genoegsame bona fide redes is om
‘n ander betrekking te aanvaar”.
Met die volgende twee voetnote:
“Bona fide redes is wanneer ‘n
leraar bedank uit sy werkkring
sonder dat daar enigsins sprake is
van dissiplinêre en/of tug optredes
teen die predikant. Redes kan
inhou dat die leraar vir die huidige
nie sy weg oopsien om voort te
gaan met die bediening nie.”
“Met die toekenning van proponent
bevoegdheid, kan die volgende
ook oorweeg word, naamlik “dra
die ander betrekking 'n geestelike
karakter wat regstreeks met die
verkondiging van die Woord in
verband staan en ten bate van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk
geag word.”
AANBEVELING
’n Besluit is bygevoeg (met gepaardgaande
verandering in numerering):
11b2 ’n Emeritus, ouer as 65 jaar en
jonger as 70 jaar, kan vir ’n
bepaalde taak en termyn van
hoogstens twee jaar beroep word.
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7.7 Artikel 12
AANBEVELING
Artikel 12.7.2 en 12.7.3:
12.7.2 op grond van onbekwaamheid of
ongeskiktheid (vgl. 12b2.2) word
gewysig om te lees:
“op grond van gebrekkige
bedieningsvaardigheid
of
dienslewering (vgl. 12b 2.2 en
12b 2.4.2);”
Dieselfde verandering vind ook by 12b2.2
asook 12b2.4.2 plaas
12.7.3 op grond van die gemeente of
kerkverband
se
finansiële
onvermoë (vgl. 12b 2.3) word
gewysig om te lees
“op grond van die gemeente
of kerkverband se bedieningsen bedryfsvereistes (insluitend finansiële onvermoë) (vgl.
12b 2.3 en 12b 2.4.4)”.
Dieselfde verandering by 12b2.3 en 12b2.4.4
AANBEVELING
Bepaling 12b2.4.1.1:
“Die uitbetaling van alle uitstaande verlof
ingevolge die bepalings van die
Reglement vir die Verlof van Predikante
en Sinodale Amptenare (Reglement 22)”
word gewysig om te lees
“(Reglement 19). Dieselfde geld vir
besluit 12b2.4.2.2, 12b2.4.3.3 en
12b2.4.4.2”.
AANBEVELING
By 12b2.4.3.3 en 12b2.4.4.2
reglement 22 na reglement 19

verander

7.8 Artikel 15: verwysing by 15
AANBEVELING
Artikel 15: verwysing by 15
“Verwysing by 15: Vir die wyse van
verkiesing: Verwys na die Reglement van
Orde op bladsy 74 in die Kerkorde van
die Ned Geref Kerk 2004” word gewysig
om te lees
“die Reglement van Orde op bladsy
97 in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk van 2007”.
7.9 Besluite by artikel 23
AANBEVELING
Artikel 23b1.2
“In die hantering van appèlle kan enige
vergadering wat dit moet hanteer die
saak éérs vir bemiddeling en versoening
verwys (vgl. Riglyne vir die beslegting
van kerklike geskille – funksionele

besluite bls.97)” word gewysig om te
lees
Kerkordelike riglyne en funksionele
besluite bls.121
AANBEVELING
Artikel 23b5
Appèl teen besluite van ’n Algemene
Sinode: “Indien ’n kerkvergadering van
’n appèlkommissie gebruik maak, wys hy
die kommissie aan na goeddunke”.
Hierdie sin kom nie in die nuwe kerkorde
voor nie.
7.10 Artikel 25: aantekening by 25
AANBEVELING
Artikel 25: aantekening by 25
“Verwys na die Reglement van Orde vir
die ordereëls vir Vergaderings op bladsy
74 in die Kerkorde die Ned Geref Kerk
2004” word gewysig om te lees
“Verander na: die Reglement van
Orde op bladsy 97 in die Kerkorde
van die Ned Geref Kerk van 2007
asook die Reglement van Orde van
die sinode in Noord-Kaapland op
bladsy 96”.
7.11 Bepaling 26
AANBEVELING
Bepaling 26.3.3
Die kerkraad is verantwoordelik vir die
hou van ’n behoorlike doop- en
lidmateregister in elke gemeente. (Kyk
na die Argiefreglement, [Afdeling 6
Kerkorde en Bepalings Noord-Kaapland,
2005 en Reglement 2, bladsy 38 in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2004.]
word gewysig om te lees
“Reglement 2, bladsy 40 in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk
2007”.
7.12 Artikel 31.6
AANBEVELING
Artikel 31.6
“Die
behartiging
van
sending,
barmhartigheidsdiens,
gemeentebediening, leer en aktuele
sake, jeugsake en ander algemene sake
wat binne die ringsgebied aandag
vereis” word gewysig om te lees
“die
behartiging
van
die
gemeenskaplike
roeping
en
gesamentlike werksaamhede van die
gemeentes binne die ring soos
telkens deur die ring bepaal”.
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7.13 Bepaling
werksaamhede

31.5:

Konstituering

en

AANBEVELING
Bepaling
31.5:
Konstituering
en
werksaamhede
“Kyk na die Reglement van Orde,
Algemene Sinode 2004 bladsy 74, en na
Bepaling 29.8. asook die Reglement van
Orde van die sinode in Noord-Kaapland
bladsy 96” word gewysig om te lees
“Kyk na die Reglement van Orde,
Algemene Sinode 2007 bladsy 97, en
na
Bepaling
29.8.
asook
die
Reglement van Orde van die sinode in
Noord-Kaapland bladsy 96.”
7.14 Artikel 32
AANBEVELING
Artikel 32
Vervang Algemene Sinodale Kommissie
met moderamen.
7.15 Artikel 38.2.3
AANBEVELING
Voeg by artikel 38.2.3
“Sinodes het die reg
afgevaardigdes te stuur”.

om

minder

7.16 Artikel 43.1.1
AANBEVELING
Artikel 43.1.1
“Die formulering van die roeping /
leidende beginsels/ standpunte in sake
van gemeenskaplike belang wat deur alle
kerkvergaderings
kragtens
hulle
deelname aan die verband gevolg moet
word;” word gewysig om te lees
“Die formulering van die roeping /
leidende beginsels / standpunte in
sake van gemeenskaplike belang
soos
gereformeerde
teologiese
oortuigings,
Bybels-etiese
uitgangspunte en ekklesiologiese
verantwoordelikhede en –praktyke,
wat deur alle kerkvergaderings
kragtens hulle deelname aan die
verband gevolg moet word.”
AANBEVELING
Artikel 43.2.2
“Die behartiging van sake waar
eenvormigheid en/of samewerking vir die
hele kerkverband noodsaaklik is;” word
gewysig om te lees
die koördinering/netwerk van sake
wat voortvloei uit Artikel 43.1.1”

7.17 Besluit by artikel 43.1.2 en 43.1.6
AANBEVELING
Voeg by artikel 43.1.2 en 43.1.6:
“43b.1 Met betrekking tot Kerkorde
Artikel 43.1.2 en 43.1.6 besluit die
Algemene Sinode dat ’n sinode wat in ’n
staat buite die Republiek van Suid-Afrika
funksioneer (bv. Namibië), die openbare
getuienis
en
die
verhouding
en
ooreenkomste met die staat en ander
lewenskringe, namens die kerkverband
(Algemene Sinode), in daardie gebied
kan behartig”.
7.18 Artikel 48.2
AANBEVELING
Artikel 48.2
“Die inrigting van die eredienste word
deur die kerkraad vasgestel met
gebruikmaking van Bybelvertalings wat
vir amptelike gebruik aanvaar is, die
liturgiese orde van die erediens, asook
die liederebundel(s) en die liturgiese
formuliere, soos deur die Algemene
Sinode vasgelê” word gewysig om te
lees
“Die inrigting van die eredienste word
deur die kerkraad vasgestel met
gebruikmaking van Bybelvertalings
wat vir amptelike gebruik aanvaar is,
die
liturgiese
grondlyne
vir
eredienste, asook die liederebundel(s)
en die liturgiese formuliere, soos deur
die Algemene Sinode vasgelê”.
7.19 Bepaling 49: verwysing by 49.1
AANBEVELING
Bepaling 49: verwysing by 49.1
Kinders in pleegsorg mag wel gedoop word.
(Vir die riglyne kyk na bladsy 126, punt
12 in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk 2007.)
7.20 Bepaling 49: verwysing by 49.1.8
AANBEVELING
Bepaling 49: verwysing by 49.1.8
“Verwys na Reglement 21, bladsy 88 in
die Kerkorde van die Ned Geref Kerk
2004” word gewysig om te lees
“Verwys na Reglement 18, bladsy 112
in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk 2007”.
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7.21 Artikel 49.2.1

7.27 Artikel 63

AANBEVELING
Artikel 49.2.1
Die heilige nagmaal word minstens vier
maal per jaar in elke gemeente gevier
(Verwys na Funksionele besluit 19 [op
bladsy 131 van die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk 2007] - gedeelte in hakies[ ]
verskyn nie in die Kerkorde van 2007
nie).

AANBEVELING
Artikel 63.3.1.7 is by gevoeg:
“Indien ’n ampsdraer voor of tydens ’n
ondersoek na aanleiding van ‘n tugklag
of gerug teen hom/haar bedank, gaan die
bevoegde kerkvergadering voort om die
ondersoek te hanteer en die nodige
besluit(e) te neem.”
7.28 Artikel 66.4.5

7.22 Artikel 49.2.2.2
AANBEVELING
Artikel 49.2.2.2
dooplidmate van die gemeente wat deur
die kerkraad toegelaat is tot die heilige
nagmaal (vgl. Funksionele besluit 19 [op
bladsy 131 van die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk 2007 ] - gedeelte in hakies[ ]
verskyn nie in die Kerkorde van 2007
nie).
7.23 Bepaling 49: verwysing by 49.2.3
AANBEVELING
Bepaling 49: verwysing by 49.2.3
“Kyk Algemene Sinode 2004 Kerkorde by
Funksionele Besluit 19, bladsy 107”
word gewysig om te lees
“Kyk Algemene Sinode 2007 Kerkorde
by Funksionele Besluit 19, bladsy
131”.
7.24 Artikel 50
AANBEVELING
Nuwe artikel 50.4 is bygevoeg:
“Waar
die
omvang
en
ander
omstandighede van die werk dit vereis,
word dit in kerkverband onderneem”.
7.25 Artikel 52
AANBEVELING
’n Nuwe 52.3 is bygevoeg:
“Waar
die
omvang
en
ander
omstandighede van die werk dit vereis,
word dit in kerkverband onderneem”.
7.26 Artikel 55
AANBEVELING
Die laaste sin by artikel 55.5 is weggelaat:
“Organisasies wat in hierdie verband tot
stand kom, lê hulle bepalinge aan die
betrokke
kerkvergadering
vir
goedkeuring voor. Die voorlegging
geskied deur die kerklike kommissie wat
verantwoordelik is vir die afdeling van
die Kerk se werk waarby die organisasie
die nouste betrokke is.”

AANBEVELING
Artikel 66.4.5
“...die Algemene Sinode in sitting...”
word vervang met “...die ASM op
aanbeveling van die ATR...”
7.29 Besluite by artikel 70: Ekumeniese beleid
AANBEVELING
“Besluite by 70b.1 UITGANGSPUNTE VIR DIE
NG
KERK
MET
BETREKKING
TOT
EKUMENIESE BETREKKINGE
Hierdie uitgangspunte moet saam gelees
word met die volgende: (i) Die Reglement:
Die NG Kerk en ander Christelike Kerke en
Groepe (Kerkorde 2004, Reglement 21)” word
gewysig om te lees
(Kerkorde 2007, Reglement 18).
7.30 Besluite
kommissie

70b.5:

die

ekumeniese

AANBEVELING
Besluite by 70b.5
ASK word vervang met moderamen
7.31 Besluit 70b.6: ekumene
staatkundige bedelings

in

ander

AANBEVELING
Besluit 70b.6: ekumene in ander staatkundige
bedelings is bygevoeg
“70b.6.1 Aan samestellende sinodes wat
in state buite die Republiek van
Suid-Afrika is, (bv. Namibië) word
die reg verleen om selfstandige
ekumeniese verhoudinge aan te
gaan en uit te bou binne die
raamwerk van die besluite van
die Algemene Sinode.
70b.6.2
In
die
aanwysing
van
afgevaardigdes na ekumeniese
liggame, moet die Algemene
Sinode rekening hou met die feit
dat die
algemene
sinodale
verband in verskillende state
funksioneer.”
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7.32 Besluit 70b.6 word 70b.7
AANBEVELING
Die ou besluit 70b.6 word 70b.7 en lui
DIE STAND VAN SAKE VAN DIE NG KERK SE
EKUMENIESE BETREKKINGE
Onderstaande is die stand van sake in
Junie 2007. Die Algemene Sinode sal
gereeld op hoogte gehou word van die
toedrag van sake.
70b.7.1 Kerke met wie die NG Kerk in vol
betrekkinge staan
70b.7.1.1 Die Familie van NG Kerke in
Suid-Afrika.
70b.7.1.2 Die NG Kerk staan in ’n
besondere betrekking met die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika en die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat vir
die huidige uitdrukking vind in die
Tussenkerklike Raad.
70b.7.1.3 Die NG Kerk staan in ’n
besondere betrekking met die lede van die
NG Kerkfamilie buite SA wat vir die huidige
uitdrukking vind in die Federale Raad.
70b.7.2 Ander Kerke met wie die NG Kerk in
vol betrekking staan
70b.7.2.1 Christian Reformed Church in
North America
70b.7.2.2 Christian Reformed Churches of
Australia
70b.7.2.3 Reformed Church in Japan
70b.7.3 Kerke met wie die NG Kerk in dialoog
is
70b.7.3.1 Evangelische Kirche Deutschland
70b.7.3.2 Apostoliese Geloof Sending van
Suid-Afrika
70b.7.3.3 Methodist Church
70b.7.3.4 Uniting Presbyterian Church in
Southern Africa
70b.7.3.5 Rooms-Katolieke Kerk van SuidAfrika
0b.7.3.6 Afrikaanse Protestantse Kerk
70b.7.3.7 Gereformeerde Kerke van die
Nederlande
70b.7.3.8 Church of England in South Africa
70b.7.3.9 Church of the Province of
Southern Africa
70b.7.3.10
Federasie
van
Switserse
Protestantse Kerke
70b.7.4 Multilaterale verhouding
70b.7.4.1 Volle lidmaatskap
*1 Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER)
*2 Wêreldbond van Gereformeerde Kerke
(WBGK)
*3
Suid-Afrikaanse
Bond
van
Gereformeerde Kerke (SABGK)
*4 Federale Raad van die NG Kerkfamilie
*5 Konvent van Reformatoriese Kerke
*6 Tussenkerklike Raad (TKR)
*7 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)
*8 Alliance of Reformed Churches in Africa
(ARCA).

*9 The Evangelical Alliance (TEASA)
*10 Council of Churches in Namibië
7.33 Reglement. 6:1.1.10 en 2.1.5
AANBEVELING
Die sinode besluit om by
1. die algemene sinode aan te beveel dat
die woorde “sinodalekas/fonds” in
Kerkorde Reglement. 6:1.1.10 vervang
word met “die betrokke gemeente.”
2. die woorde “sinodalefonds” in Kerkorde
Reglement. 6:2.1.5 vervang word met
“die betrokke gemeentes.”

8. VOORGESTELDE
KERKORDE 2008

WYSIGINGS

AAN

8.1 Bepaling 7.2.4
Sien
verslag
van
die
sinodale
vir
bedieningsondersteuning punt 4.4 (brugpredikante) bladsy 79.
8.2 Bepaling 11 en 14
Die sinode in Noord-Kaapland het in 2007
besluit:
Die sinode besluit dat ’n emeritus leraar wat
predikantstatus het deur die kerkraad
bevestig mag word onder die voorwaardes
van die Kerkraad. Kerkrade se aandag word
gevestig op die besluite by artikel 11 van die
Kerkorde.
In die lig van die besluit moet ’n bepaling by
artikel 11 gevoeg word en bepaling 14.1 moet
gewysig word.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n bepaling na artikel
11 ingevoeg word:
Bepaling 11
11.1
Indien ʼn emeritus in terme van
Kerkorde 11b2 beroep word,
word hy/sy as predikant van die
gemeente bevestig. Hy/sy het
volle ampsbevoegdheid.
11.2
Indien die kerkraad na die
verstryking van die termyn in
terme van Kerkorde 11b2 die
kontrak met die emeritus wil
hernu, word slegs die kontrak
gewysig, maar die persoon word
nie weer bevestig nie.
11.3
’n Leraar wat ouderdom 65 bereik
en in terme van bepaling 14.2.2
verplig is om te emeriteer en van
wie se dienste die kerkraad
steeds in terme van Kerkorde
11b2 gebruik wil maak, ontvang
nie demissie nie. Hy emeriteer
wel soos vereis in bepaling 14.
Hy word nie beroep en bevestig
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nie. Die kerkraad sluit in terme
van Kerkorde 11b2 ’n nuwe
kontrak.
Demissie word eers verleen
wanneer ’n leraar finaal die
gemeente se diens verlaat.
Sien ook bepaling 14

voor die tyd in die Kerkbode deur die
Ringskommissie opgeroep is (Kyk na KO
Art 31,4 en Bepaling 31.3.4). Waar daar
wel ‘n wykskerkraad bestaan, gaan die
wykskerkraad voort om te dien as
kerkraad van die nuwe gemeente. (sien
ook bepaling 31.3.4)

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 14.1
(Kerkorde Noord-Kaapland) in die lig van
besluite by Kerkorde 2007 (Algemene Sinode)
artikel 11 en die sinode in Noord-Kaapland
2007 se besluit gewysig word om te lees:
Bepaling 14
14.1 Emeritering
14.1.1
Leraars wat die ouderdom 65
bereik, maar in terme van besluit
11b2 steeds in die diens van die
gemeente
wil
aanbly,
sien
bepaling 11.
14.1.2
Indien ’n leraar met vooraf
kennisgewing aan die kerkraad
en die ring, verlang om te
emeriteer, word die band met die
gemeente eervol losgemaak. ’n
Akte van demissie by emeritaat,
met ’n attestaat, word voor die
gemeente deur die kerkraad aan
hom oorhandig. Die ring word
verteenwoordig
deur
’n
ringsleraar aangewys deur die
ringskommissie.
14.1.3
Die
skriba
van
die
ringskommissie gee aan die
predikant in sinodale diens
kennis sodat laasgenoemde die
registrateur van huwelike in
kennis kan stel.

8.4. Bepaling 15.3.2
Kerkorde bepaling:
15.3.1 Alle kerkraadslede, behalwe in geval
van pasgestigte gemeentes, word vir
'n termyn van twee jaar verkies, maar
kerkrade mag besluit om sommige vir
een jaar te kies om die aftrede
eweredig te kry.
15.3.2 Dit is gebruiklik dat kerkraadslede
twee jaar dien, waarna hulle
herkiesbaar is vir 'n verdere twee
jaar.
15.3.3 Elke kerkraad bepaal 'n eie stelsel
waarvolgens die tweejaar-termyn van
kerkraadslede bepaal word.
15.3.4 Bevestigde kerkraadslede wie se
termyn verstryk, bly in die diens aan
(tot 'n maksimum tydperk van drie
maande), totdat 'n plaasvervanger
bevestig is. By bedanking bly 'n
kerkraadslid aan diens totdat sy
skriftelike
bedanking
op
'n
kerkraadsvergadering aanvaar is,
tensy sy lidmaatskap van die
gemeente vroeër verval het.

11.4

11.5

8.3 Bepaling 15.1.1
Bepaling 15.1.1 lui:
In nuutgestigte gemeentes word die eerste
kerkraad gekies deur lidmate op 'n
gemeentevergadering wat vir die doel
saamgeroep is en minstens twee weke voor
die tyd in die Kerkbode deur die
Ringskommissie opgeroep is (Sien Kerkorde
artikel 31,4 en bepaling 31.3.4).
Voorsiening moet gemaak word vir gevalle soos
bv. waar ‘n wykskerkraad wil afstig en daar dus
reeds ‘n kerkraad bestaan.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 15.1.1.
gewysig word om te lui
In nuutgestigte gemeentes waar daar nie
’n wykskerkraad bestaan nie, word die
eerste kerkraad gekies deur lidmate op
'n gemeentevergadering wat vir die doel
saamgeroep is en minstens twee weke

Gemeentes het navraag gedoen of:
1. ’n ouderling/diaken na sy 4 jaar ampstermyn
verstryk het, weer verkies mag word en of hy
eers vir ’n periode van 2 jaar van die kerkraad
moet af wees?
2. In so ’n geval moes die ring in die verlede
approbasie verleen. Hierdie approbasie het
verval. Wat is nou die situasie?
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 15.3.2 van die
Kerkorde vervang word met ʼn nuwe bepaling
wat lees:
Dit is gebruiklik dat kerkraadslede vir
twee
jaar
dien,
waarna
hulle
herkiesbaar is vir ‘n volgende twee jaar.
Die termyn verstryk na vier jaar waarna
die kerkraadslid verkieslik vir ‘n
tydperk van 6 maande rus.
Indien ʼn gemeente se omstandighede
egter vereis dat sodanige kerkraadslid
se termyn vir ʼn verdere twee jaar
verleng moet word, moet goedkeuring
vanaf die ring verkry word.
8.5 Bepaling 30.3 en bepaling 33.3
Kerkorde 2007, artikel 30 lui:
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30.1

30.2

30.3

30.4

Die ring word saamgestel uit die
leraar(s) en een ouderling/diaken as
afgevaardigdes deur die kerkraad van
elke gemeente binne die ringsgebied.
Waar die predikantspos vakant is,
kan ’n ouderling/diaken vir die
predikantspos afgevaardig word.
As ’n gemeente meer as een
predikantspos het, het die kerkraad
die reg om nog een ouderling/diaken
vir elke bykomende predikantspos af
te vaardig, indien die sinode daartoe
besluit. Waar in sodanige gemeente
’n predikantspos vakant is, mag die
kerkraad ’n ouderling/diaken vir die
vakante pos afvaardig.
Vir elke afgevaardigde word ’n
sekundus
aangewys.
’n
Ouderling/diaken mag as sekundus
vir ’n leraar optree.
Alle
afgevaardigdes
moet
van
geloofsbriewe voorsien wees.

Kerkorde 2007, Artikel 33 lui:
33.1
Sinodes word op een van die
volgende maniere - waaroor elke
sinode self besluit - saamgestel:
33.1.1 ’n
Gelyke
aantal
leraars
en
ouderlinge/diakens uit elke gemeente
in
die
sinodale
gebied
as
afgevaardigdes van elke kerkraad.
Waar ’n predikantspos vakant is, kan
’n
ouderling/diaken
vir
die
predikantspos afgevaardig word. Die
sinode besluit op die aantal
afgevaardigdes per gemeente; of
33.1.2 ’n
Gelyke
aantal
leraars
en
ouderlinge/diakens uit elke ring in die
sinodale gebied. Die sinode besluit
op die wyse van afvaardiging en die
aantal afgevaardigdes per ring.
33.2
Die teologiese opleiding word in
adviserende
hoedanigheid
verteenwoordig deur een lid van die
personeel
van
die
Teologiese
Fakulteit Stellenbosch en/of die
Teologiese Fakulteit Pretoria en/of
die
Teologiese
Fakulteit
Bloemfontein.
33.3
Vir elke afgevaardigde word ’n
sekundus
aangewys.
’n
Ouderling/diaken mag as sekundus
vir ’n leraar optree.
33.4
Afgevaardigdes
moet
van
geloofsbriewe voorsien wees.
Die probleem met bogenoemde twee artikels
soos dit tans lui, is:
1. Eerstens dat ampte afgevaardig word terwyl
dit in werklikheid gemeentes (kerke) is wat
saam vergader. Reeds by die byeenkoms
van gereformeerde kerke in 1602 te Tholen
word gesê dat die ring ’n vergadering van

"kerkrade" en nie ’n vergadering van
“persone” (soos die kerkraad) is nie. Dit blyk
ook duidelik uit Artikels 29 en 32:
“As uitdrukking van die kerkverband en
met die oog op behoorlike kerklike
dissipline, word naburige gemeentes
onderling gegroepeer tot ringe”
en
“Die sinode word saamgestel uit
afgevaardigdes van gemeentes wat
geografies ’n eenheid vorm en maklik
vergader”.
2. ’n Tweede probleem is dat kerke
(gemeentes) nie gelyke afvaardiging na
meerdere vergaderings het nie omdat groter
gemeentes met meer as een leraar meer
afgevaardigdes mag stuur.
3. Derdens word aan die amp van die
predikant ’n soort senioriteit bo die ander
ampte toegeken aangesien
a. die predikantsposte in ‘n gemeente
die aantal afgevaardigdes bepaal en
b. alle
diensdoenende
predikante
afgevaardig word.
Op die manier kry een amp voorrang bo die
ander en werk dit die oorheersing van die een
amp oor die ander in die hand.
Die uitgangspunt van die kerkregtelike beginsels
agter die Dordtse Kerkorde is dat elke gemeente
volledig (komplete) kerk is. Op sy beurt is die
taak van die regering in die gemeente in die
besonder aan die ouderlinge as opsieners
(presbiters) opgedra (Kerkorde artikel 16). As
volledige kerke (ook in terme van die burgerlike
reg, regspersone in eie reg) kan naburige kerke
slegs in en deur die onderskeie kerkrade met
mekaar in verband tree. Die byeenkomste van
meer kerke is tydelik en word gehou met die oog
op gesamentlike besluite. So gesien beteken dit
dat, vanuit die oogpunt van die kerke
(gemeentes) wat daar saamkom, ’n meerdere
vergadering die gemeente se kerkvergadering is
en nie ’n ander kerkvergadering, wat buite, naas,
teenoor of in die plek van die kerkraad te staan
gekom het nie. Die ideaal sou wees dat elke kerk
(gemeente) deur sy voltallige kerkraad met die
ander kerke (se voltallige kerkrade) sou handel.
Dit is egter onprakties.
Die artikels behoort dus te reël dat elke
gemeente
1. ewe veel afgevaardigdes na meerdere
vergaderings stuur en
2. geen amp bo ’n ander voorkeur sal kry nie.
3. ’n Mens sou hoogstens kon redeneer dat dit
gewens is dat predikante, omrede hulle
voltydse
betrokkenheid
in
die
kerk
(gemeente), afgevaardig sou word.
4. Die beginsel behoort te wees dat die kerke
a.
saam wil kom om gesamentlik na die
Woord van die Here te luister omdat
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b.

c.
d.

die plaaslike kerk (gemeente) aan
meerdere wysheid, kennis en insig in
asook aan die dissipline van die Woord
behoefte het en
omdat daar werk in die Koninkryk is
wat die samewerking van die ander
kerke vereis;
om langs die weg uitdrukking te gee
aan die eenheid van die kerk.
Die mees bekwame lede van die
kerkraad
wat
aan
bogenoemde
uitvoering sal kan gee, moet na die
meerdere vergaderings afgevaardig
word.

33.3

33.4
Uit bostaande is dit ook duidelik dat artikel 33.1.2
wat dit vir sinodes moontlik maak om “’n Gelyke
aantal leraars en ouderlinge/diakens uit elke ring
in die sinodale gebied” onhoudbaar is. Sou ’n
sinode die keuse uitoefen dan is gemeentes nie
meer by sinodes verteenwoordig nie maar ringe.
Hierdie artikel kan die gedagte dat die kerk
hiërargies opgebou word - van gemeente na ring
na sinode – bevorder. Dit behoort geskrap te
word.
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om die algemene sinode te versoek om
artikels 30 en 33 as volg te wysig:
Artikel 30:
30.1
Die ring word saamgestel uit
twee afgevaardigdes van die
kerkraad van elke gemeente
binne die ringsgebied. Dit is
gewens dat slegs een van die
afgevaardigdes ‘n predikant sal
wees.
30.2
Kerkrade mag hul predikante, wat
nie afgevaardig is nie, op eie
koste
na
ringsvergaderings
stuur.
Aangesien
ringsvergaderings oop vergaderings is,
mag
hulle
deelneem
aan
gesprekke. Hulle is verkiesbaar
op kommissies van die ring.
Hulle het egter nie stemreg nie.
30.3
Vir elke afgevaardigde word ’n
sekundus aangewys.
30.4
Alle afgevaardigdes moet van
geloofsbriewe voorsien wees.
Artikel 33:
33.1
Sinodes word saamgestel uit
twee afgevaardigdes van die
kerkraad van elke gemeente
binne die sinodale gebied. Dit is
gewens dat slegs een van die
afgevaardigdes ‘n predikant sal
wees.
33.2
Kerkrade mag hul predikante, wat
nie afgevaardig is nie, op eie
koste na sinodevergaderings

33.5
2.

stuur.
Aangesien
sinodevergaderings oop vergaderings is,
mag
hulle
deelneem
aan
gesprekke. Hulle is verkiesbaar
op kommissies van die sinode.
Hulle het egter nie stemreg nie.
Die teologiese opleiding word in
adviserende
hoedanigheid
verteenwoordig deur een lid van
die personeel van die Teologiese
Fakulteit Stellenbosch en/of die
Teologiese
Fakulteit
Pretoria
en/of die Teologiese Fakulteit
Bloemfontein.
Vir elke afgevaardigde word ’n
sekundus aangewys.
Afgevaardigdes
moet
van
geloofsbriewe voorsien wees.

Indien aanbeveling 1 goedgekeur word,
word dit met die motivering as
beskrywingspunt na die algemene
sinode gestuur.

8.6 Bepaling 31.3.4
Bepaling 31.3.4. behoort soos Bepaling 15.1.1
uitgebrei te word sodat dit ruimte kan laat vir
gevalle waar daar reeds in ‘n gemeente ‘n
wykskerkraad bestaan en waar daardie gedeelte
van die gemeente wat onder die opsig van die
wykskerkraad ressorteer, besluit om af te stig.
Bepaling 31.3.4 lui:
Die verkiesing van die eerste kerkraad
geskied onder leiding van die ringskommissie
tydens
die
stigtings-vergadering.
Die
aanwesige lidmate stem deur opsteek van
hande.
Besware teen verkosenes word
behandel ooreenkomstig Bepaling 15.5. Die
bevestiging geskied so gou as moontlik.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 31.3.4
gewysig word om te lui
In nuutgestigte gemeentes waar daar nie
‘n wykskerkraad bestaan nie, geskied die
verkiesing van die eerste kerkraad onder
leiding van die ringskommissie tydens
die stigtingsvergadering. Die aanwesige
lidmate stem deur opsteek van hande.
Besware teen verkosenes word behandel
ooreenkomstig Bepaling 15.5. Die
bevestiging
geskied
so
gou
as
moontlik.”
Waar
daar
wel
‘n
wykskerkraad
bestaan,
gaan
die
wykskerkraad voort om te dien as
kerkraad van die nuwe gemeente. (sien
ook bepaling 15.1.1)
8.7 Bepaling 34.2
Gereformeerde stelsel van moderatuursverkiesing.
Die Kerkorde van die sinode in Noord-Kaapland
bepaal die volgende:
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•

•

•

•

’n Moderator, assessor en skriba word
agtereenvolgens verkies, nadat in elke
geval ’n nuwe groslys gevorm is – elke
keer (nominasies en stemming) per
geslote stembriefies (Kerkorde NoordKaapland 2005, Reglement van Orde,
punt 1.4 en 2)
’n Moderatuurslid mag nie by twee
agtereenvolgende
vergaderings
in
dieselfde diens verkies word nie.
(Kerkorde
Noord-Kaapland
2005,
bepaling 34.2.1)
Die dienstermyn van die moderatuur sal
strek vanaf sy verkiesing tot en met die
afhandeling van die vergadering waar
die betrokke moderatuur verkies is
(Kerkorde
Noord-Kaapland
2005
bepaling 34.2.2)
Die skribaat van die sinode word tussen
sinodes deur die predikant in sinodale
diens
hanteer.
(Kerkorde
NoordKaapland 2005 bepaling 34.2.3)

Motivering: Skriba
Om ’n vergadering “te orden en te dien” verg
aansienlike voorbereiding en beplanning
vanuit die sinodale kantoor en in besonder
deur die predikant in sinodale diens:
(a) die hantering van die skribaat tussen
sinodes. Dit behels o.a. agendas en
notules van alle taakspanne (ongeveer
30) asook die kommissies van die
sinode.
(b) die verslae van kommissies help
opstel wat voor die sinode dien. Dit
moet 5 maande voor die aanvang van
die sinode ingedien en gekompileer
word.
(c) die agenda van die sinode opstel.
(d) optree as sameroeper van die
notulekommissie.
(e) die sinode help beplan en reëlings tref
t.o.v. die sinodesitting
(f) na die sinodesitting die notule
finaliseer/afrond
en
die
besluiteregister opstel.
(g) Die predikant in sinodale diens is dus in
wese “permanent” skriba van die
sinode, alhoewel dit kan gebeur dat hy
vir die duur van die sinode in sitting, nie
as skriba kan dien en/of by die
notulekommissie betrokke kan wees nie
– dit in die verlede dikwels daartoe gelei
dat besluite tydens die vergadering
deurval.
(i) Dit is dus logies dat die sameroeper van
die notulekommissie, nl. die predikant
in sinodale diens ex officio ook die
skriba van die sinode sal wees. Máár
hy dien nie op die moderatuur nie. Dit is
dus onnodig om ’n skriba te verkies

(j)

aangesien die sinode ’n predikant in
sinodale diens het.
Die predikant in sinodale diens se
werk/funksie word nie hierdeur beperk
nie aangesien bepaling 34.2.3 lei: “Die
skribaat van die sinode word tussen
sinodes deur die predikant in sinodale
diens hanteer”.

Motivering: Verkiesing Moderatuur
(a) Bogenoemde motivering ten opsigte van
die skriba maak dit duidelik dat daar net
’n voorsitter en onder-voorsitter vir die
vergadering verkies moet word.
(b) Die gereformeerde uitgangspunt is dat ’n
vergadering sy eie personeel verkies
om die vergadering te orden en te dien.
Sulke persone ontvang geen groter
gesag en/of bevoegdheid as wat enige
ander wettige lid van dieselfde
vergadering het nie. Hulle het maar net
vir die duur van die vergadering ’n ander
taak en funksie. Sodra die vergadering
afgehandel
is,
verval
sodanige
verkosene
se
funksies.
Die
vergadering bestaan immers dan nie
meer nie.
(c) Die huidige verkiesingsprosesdure is
lomp en tydrowend en veroorsaak dat
die stemtellers vir ’n aansienlike tyd uit
die vergadering onttrek word.
(d) Vir ’n geruime tyd het die voorsitter
(persoon wat die vergadering geopen
het) nie ’n onder-voorsitter wat hom kan
assesseer nie.
(e) Pre-advies kan die verkiesing van die
moderatuur bespoedig. Dit ontneem
niemand die reg om ’n voorsitter en
onder-voorsitter te nomineer nie.
(f) Gesonde wisseling in personeel van
die vergadering kan op die manier
bewerkstellig word.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 34.2 as volg
gewysig word
1. ringe, op ’n roterende basis en in
volgorde van die oudste tot die jongste,
moet die sinode preadviseer met
betrekking tot die verkiesing van ’n
voorsitter en ondervoorsitter deur ’n
groslys van hoogstens vier name (nie
noodwendig uit die betrokke ring
afkomstig) aan die vergadering voor te
hou
waaruit
’n
voorsitter
en
ondervoorsitter gekies kan word.
2. tydens die vergadering kan enige
afgevaardigde nominasies indien.
3. persone wat op die vorige vergadering
se moderatuur gedien het, is nie weer
nomineerbaar nie.
4. die sinodale kommissie vir hulpdienste
(wat verantwoordelik is vir die reëlings
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5.

vir die sinodesitting) hanteer hierdie
proses.
die predikant in sinodale diens is
sameroeper van die notulekommissie en
sal ex officio ook die skriba van die
sinode wees.

8.8 Bepaling 34.3.1
Artikel 30 lui:
Die sinodale kommissie vir hulpdienste moet
op versoek van die sinodale kommissies ’n
buitengewone
sinodesitting
byeenroep
wanneer die belange van die kerk in die
algemeen of sake van groot gewig in die
besonder dit volgens die oordeel van die
sinodale kommissies vereis.
Die vraag het ontstaan of gemeentes en ringe
nie ook die reg het om te vra vir buitengewone
sinodesittings nie. Dit is die sinodale
kerkordekommissie se oorwoë mening dat dit
inderdaad by veral gemeentes hoort. Streng
gesproke behoort alle meerdere vergaderings
deur gemeentes byeen geroep word. Deur dit in
die bepalinge op te neem sal ’n daad van
reformasie wees om die hou van meerdere
vergaderings terug te bring waar dit hoort: by die
ouderling in die plaaslik gemeente (kerk).
Daar is egter ’n aantal praktiese vrae wat
beantwoord moet word: ten eerste: moet die
sinodale kommissie vir hulpdienste in alle
gevalle waar ’n gemeente of ring so ’n versoek
rig, ’n buitengewone sinodesitting byeen roep?
Aan die ander kant: het ’n sinodale kommissie
die reg om so ’n versoek te weier? Wat van die
koste aspek van ’n buitengewone sinodesitting?
Die aangewese weg is om min of meer dieselfde
beginsels te handhaaf as vir ’n buitengewone
kerkraadsvergadering. Bepaling 28.2 bepaal dat
wanneer “... minstens drie lede van die
kerkraad... skriftelik daarom aansoek doen... met
opgawe van redes...” moet ’n buitengewone
vergadering gehou word. Dieselfde kan geld vir
’n buitengewone sinodesitting – wanneer
minstens drie gemeentes skriftelik, met opgawe
van redes daarom aansoek doen, moet ’n
buitengewone sinodesitting gehou word.
In die skriftelike aansoek moet die gemeentes
aandui dat
a. die belange van die kerk in die NoordKaapland op die spel is;
b. alternatiewelik moet aangedui word dat
’n saak of sake van groot gewig
waaroor die gemeentes of die ring(e)
waaraan die gemeentes behoort, nie
uitsluitsel kan gee nie, op die spel is;
c. ook moet in die skriftelike versoek
aangedui
word
dat
die
saak
spoedeisend is en waarom daar nie

gewag kan word tot die eersvolgende
gewone sinodesitting nie.
’n Aspek wat nie uit die oog verloor mag word
nie, is die koste aspek. Daar bestaan ’n
president vir die sinode om te bepaal dat indien
die buitengewone sinode oordeel dat die
belange van die kerk in Noord-Kaapland nie
werklik op die spel is nie, of dat die ring(e)
uitsluitsel kon gee die sake van groot gewig, of
dat die saak nie spoedeisend is nie, die koste
van die buitengewone sinodesitting van die
gemeentes verhaal sal word.
Indien daar by die gemeentes twyfel is oor enige
van bogenoemde “vereistes” is die aangewese
weg om die betrokke ring(e) waartoe hulle
behoort, te nader vir hul mening. Indien ’n hele
ring sou oordeel dat ’n buitengewone
sinodesitting geregverdig is (d.w.s. dat aan
bogenoemde “vereistes” voldoen is), behoort die
sinodale kommissie vir hulpdienste so ’n
vergadering te reël sonder dat die koste aspek
ter sprake kom. Ringe mag dus ook die sinodale
kommissie vir hulpdienste nader om ’n
buitengewone sinodesitting te reël.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 34.3.1
gewysig word om te lui:
Die sinodale kommissie vir hulpdienste
moet op die skriftelike versoek van
a ten minste drie gemeentes
b ’n ring of
c sinodale kommissies
‘n
buitengewone
sinodesitting
byeenroep.
Die skriftelike versoek moet die redes vir
die versoek aandui en moet inhou dat
a die belange van die kerk in NoordKaapland op die spel is;
b alternatiewelik dat ’n saak of sake
van groot gewig waaroor die
gemeentes of die ring(e) waaraan
die
gemeentes
behoort,
nie
uitsluitsel kan gee nie, op die spel
is;
c in alle gevalle moet aangedui word
dat die saak spoedeisend is en
waarom daar nie gewag kan word
tot die eersvolgende gewone
sinodesitting nie.
In die geval waar gemeentes om die
buitengewone sinodesitting vra, moet
hulle op die moontlikheid gewys word
dat die koste van die sinodesitting van
hulle verhaal kan word, sou die sinode
besluit dat die redes wat aangevoer was
nie ‘n buitengewone sinodesitting
regverdig nie.
8.9 Bepaling 35.4.2
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Aanwysing van afgevaardigdes na die algemene
sinode
1. In die verlede het dit gebeur dat ‘n
kommissie nie ‘n verteenwoordiger by die
algemene sinode het nie. Dit het dan gebeur
dat belangrike sake wat op die sinode se
tafel moes kom, agterweë gebly het. Langs
hierdie weg word elke kommissie dus
verteenwoordig en word dit die taak van
hierdie afgevaardigdes om terugvoering aan
die betrokke sinodale kommissie.
2. Die gemeentes wat saam byeen is, keur
hierdie afgevaardigdes goed en langs hierdie
weg dra gemeentes kennis en betuig
instemming oor die betrokkenheid van hulle
afgevaardigdes op meerdere vergaderings
en hulle kommissies en taakspanne.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 35.4.2
gewysig word om as volg te lui:
Die sinode wys sy afgevaardigdes na die
algemene sinode met sekunduslede op
die volgende wyse aan:
a) een leraar en ouderling/diaken
afgevaardigde met sekunduslede
per ring wat op voordrag van die
ringsafgevaardigdes
aangewys
word en
b) twee afgevaardigdes (leraar en
ouderling/diaken) met sekunduslede van elk van die 4 kommissies
van die sinode wat op voordrag
van die kommissies aangewys
word. Indien die sinode besluit om
die
aantal
kommissies
te
vermeerder of te verminder, word
dit
aan
die
kommissie
vir
kommissies opgedra om die getal
afgevaardigdes per kommissie op
die
basis
van
eweredige
verteenwoordiging per kommissie,
vas te stel.
8.10 Bepaling 35.5.5
Met die samestelling van die Kerkorde het ʼn sin
weggeval by artikel 35.5.5.
Na die woord “vrouediens” het ‘n sin weggeval.
Na die woord “vrouediens” moet ’n sin ingevoeg
word wat soos volg lees:
“Die lid wat die Sinode verteenwoordig op die
moderamen van die Algemene Sinode dien
verkieslik by ekumeniese skakeling.”
AANBEVELING
Na die woord “vrouediens” word ingevoeg:
Die lid wat die sinode verteenwoordig
op die moderamen van die algemene
sinode dien verkieslik by ekumeniese
skakeling.
8.11 Bepaling 35.5.6

Die sinode in Noord-Kaapland het nie ’n
“sinodalekommissie” nie.
In artikel 66.4.4 word wel verwys na ’n
sinodalekommissie.
Legitimasie na verlies van bevoegdheid van
’n predikant of proponent vind plaas deur
die
Algemene
Regskommissie
na
colloquium doctum op aanbeveling van die
sinode/sinodale kommissie na oorweging
van die getuienis van die ring wat die
aansoek om hertoelating hanteer (vgl.
Reglement 3:7).
Bepaling 35.5.6.
Aangesien die sinodale struktuur van die
NG Kerk in Noord-Kaapland nie voorsiening
maak vir ’n sinodale kommissie/moderatuur/
moderamen nie, wys die sinode die
sinodale kerkordekommissie aan om op te
tree in die plek van ’n sinodale
kommissie/moderatuur/ moderamen waar
die kerkorde of Reglemente van die
Algemene Sinode optrede vra van die
sinodale kommissie/moderatuur/ moderamen.
UITVOERING
Die sinodale kerkordekommissie en selfs die
sinode van Noord-Kaapland het nie enige
bevoegdheid om die Kerkorde te wysig nie.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat by bepaling 35.5.6 en
artikel 66.4.4 ingevoeg word: “sien ook
bepaling 35.5.6” (by artikel 66.4.4) en “sien
ook artikel 66.4.4” (by bepaling 35.5.6).
8.12 Bepaling 35.6.2.3
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 35.6.2.3
gewysig word om as volg te lui:
“Een verteenwoordiger plus sekundus
per
fakulteit
in
die
kuratorium,
eksamenkommissie en die kieskollege
by elk van die teologiese fakulteite van
die
universiteite
te
Stellenbosch,
Pretoria,
Bloemfontein
en
die
Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Afrika”.
8.13 Bepaling 35.6.2.4
Die aanwys van verteenwoordigers na die
moderamen asook kommissies en taakspanne
vir die algemene sinode.
Bepaling 35.6.2.4 lui
Kommissies van die Algemene Sinode:
Die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste
benoem ’n primarius- en sekundus-lid vir die
Algemene Taakspan Fondse, verkieslik die
voorsitter en ondervoorsitter.
• Die
Sinodale
Kommissie
vir
Diensgetuienis benoem ‘n primarius-
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•

en ‘n sekunduslid op die Algemene
Diensgroep Diensgetuienis.
Die
Sinodale
Kommissie
vir
Bedieningsondersteuning sien toe
dat primarius- en sekunduslede
benoem word op die ander
kommissies van die Algemene
Sinode.

Vakatures word aangevul deur die
ooreenstemmende
sinodale
kommissies, met kennis aan die skriba
van die ASK en die skriba van die
betrokke kommissie van die Algemene
Sinode. (Kyk ook Bepaling 35.5.3.1)
Motivering punt 1 hieronder:
1.
In die verlede het dit gebeur dat ‘n
kommissie nie ‘n verteenwoordiger by die
kommissies en taakspanne van die
algemene sinode het nie. Dit het dan
gebeur dat belangrike sake wat op die
sinode se tafel moes kom, agterweë gebly
het. Langs hierdie weg word elke
kommissie dus verteenwoordig en word dit
die taak van hierdie afgevaardigdes om
terugvoering aan die betrokke sinodale
kommissie te gee.
2.
Die gemeentes wat saam byeen is, keur
hierdie verteenwoordigers goed en langs
hierdie weg dra gemeentes kennis en
betuig instemming oor die betrokkenheid
van hulle afgevaardigdes op meerdere
vergaderings en hulle kommissies en
taakspanne.
Motivering punt 2 hieronder:
1.
Aangesien die moderatuur se termyn
verstryk sodra die sinode verdaag, moet
die primarius en sekundus wat die sinode
op die moderamen van die algemene
sinode verteenwoordig tydens die sinode
verkies word.
2.
Die huidige verkiesingsprosesdure is lomp
en tydrowend en veroorsaak dat die
stemtellers vir ’n aansienlike tyd uit die
vergadering onttrek word.
3.
Pre-advies kan die verkiesing van die
verteenwoordigers bespoedig.
4.
Die gemeentes wat saam byeen is, keur
hierdie verteenwoordigers goed en langs
hierdie weg dra gemeentes kennis en
betuig instemming oor die betrokkenheid
van
hulle
afgevaardigdes
op
die
moderamen van die algemene sinode.
AANBEVELING
Bepaling 35.6.2.4. word vervang met:
1. Sodra
die
sinodale
kommissies
gekonstitueer het, adviseer hulle die
tydelike kommissies vir kommissies ten
opsigte van die verteenwoordigers van

die sinode in Noord-Kaapland
kommissies en taakspanne van
algemene sinode.

by
die

Vakatures word aangevul deur die
betrokke sinodale kommissie, met
kennis aan die predikant in sinodale
diens in Noord-Kaapland en skriba van
die betrokke kommissie van die
Algemene Sinode. (Kyk ook Bepaling
35.5.3.1)
8.14 Bepaling 35.5.7.6
“Kommissies
moet,
waar
moontlik,
ter
vermindering van administratiewe uitgawes,
sake per omskrywe of telefonies hanteer en
afhandel.”
(Kerkorde sinode in Noord-Kaapland 2003)
In die Notule van die sinode in Noord-Kaapland
van 2005 is nie besluit dat bepaling 35.5.7.6
moet wegval nie. Die skriba van die sinodale
kerkordekommissie het bevestig dat dit ’n
redaksionele oorsig is.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 35.5.7.6 in die
volgende
uitgawe
van
die
Kerkorde
opgeneem word.
8.15 Bepaling 49.1.1
Artikel 49.1
Die heilige doop word deur ’n bedienaar van
die Woord bedien met gebruikmaking van ʼn
goedgekeurde liturgiese formulier. Dit word,
behalwe by hoë uitsondering, in die erediens
bedien.
Daar was navraag of doop in ’n “private huis”
en/of in ’n tuin kan plaasvind?
UITVOERING
Die sinodale kerkordekommissie volstaan by
artikel 49 van die Kerkorde.
As motivering vir onderstaande aanbeveling voer
die sinodale kerkordekommissie aan dat die
doop onder andere ’n teken en seël is van die
inlywing in die gemeente van Jesus Christus. Dit
vind eenmalig plaas. Die Nagmaal, daarenteen,
is ’n herhaaldelike viering van ons heil in Jesus
Christus. Dit gebeur meer dikwels. Om hierdie
rede voel die sinodale kerkordekommissie dat
die doop in die erediens hoort en slegs in gevalle
waar dit onmoontlik is, buite die erediens bedien
kan word.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 49.1.1 van die
Kerkorde aangevul sal word om soos volg te
lees
Ouers is geroep om hul klein kinders te
laat doop. Lidmate wat hiermee
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versuim, is tugwaardig. Die doop word
in die erediens bedien. Slegs in gevalle
waar dit onmoontlik is, kan dit buite die
erediens bedien word en dan met
vooraf
toestemming
van
die
ring/ringskommissie. Die doop word
altyd onder toesig van die ampte
bedien.
8.16 Bepaling 57.4.2
Sien verslag van die sinodale vir hulpdienste
se verslag punt 12.4, bladsy 12 (honoraria
moderatuur).
8.17 Bepaling 57.4.1 en 57.4.3
Sien verslag van die sinodale vir hulpdienste
se
verslag
punt
11.10,
bladsy
11
(verandering: name van fondse en kollektes).
8.18 Bepaling 57.4.5
Sien verslag van die sinodale vir hulpdienste
se verslag punt 12.2, bladsy 12 (koste
sinodale administrasie).
8.19 Bepaling 57.6.4
AANBEVELING
Bepaling 57.6.4: Bestuursproses
“Die drie sinodale kommissies (SKBO,
SKHD en SKDG) besluit gedurende die
jaar oor hulle beplanning (doelwitte,
aksieplanne) vir die volgende jaar en
koppel ’n begroting daaraan. Aan die
begin
van
November
kom
verteenwoordigers
van
die
drie
kommissies saam om die beplanning en
begroting te bespreek en te finaliseer.
Vanuit hierdie gesamentlike beplanning
ontvang die Predikant in Sinodale Diens
sy opdragte vir die komende jaar” word
gewysig om te lees
“Die sinodale kommissies besluit
jaarliks
oor
hulle
beplanning
(doelwitte,
aksieplanne)
vir
die
volgende jaar en koppel ’n begroting
daaraan. Na die jaarvergaderings van
die onderskeie kommissies kom
verteenwoordigers van die sinodale
kommissies saam om die beplanning
en begroting te bespreek en te
finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike
beplanning ontvang die predikant in
sinodale diens sy opdragte vir die
komende jaar”.
8.20. Saakgelastigde
–
predikant
in
sinodale diens
Die sinode in Noord-Kaapland het nie meer ʼn
saakgelastigde nie. Alle verwysings na
“saakgelastigde” moet vervang word met
“predikant in sinodale diens.”

AANBEVELING
Die sinode besluit dat alle verwysings na
“saakgelastigde” in die kerkorde vervang
word met “predikant in sinodale diens.”

9. SINODALE KOMMISSIES: HUISHOUDELIKE BEPALINGE
Bepaling 35.5.7.3
Elke sinodale kommissie stel sy eie
huishoudelike
bepalinge
op,
in
ooreenstemming met die Kerkorde, waarin
die werkwyse van die kommissie duidelik
omlyn word. Huishoudelike bepalinge word
aan
die
Sinodale
Kerkordekommissie
voorgelê, daarna aan die sinode en is altyd
ter insae by die predikant in sinodale diens en
skriba van die kommissie.
UITVOERING
9.1 Huishoudelike
bepalinge
sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike
bepalinge
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning” (Bylae 6) goedgekeur word.
9.2 Huishoudelike bepalinge vir die sinodale
kommissie vir diensgetuienis
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike
bepalinge sinodale kommissie vir diensgetuienis” (Bylae 7) goedgekeur word.
9.3 Huishoudelike bepalinge vir die sinodale
kerkordekommissie
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike
bepalinge
sinodale
kerkordekommissie”
(Bylae 8) goedgekeur word.
9.4 Huishoudelike bepalinge vir die sinodale
kommissie hulpdienste
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die gewysigde
bepaling 57 goedgekeur word. (Bylae 9)

10. ARTIKEL 9 EN 51: HUISBESOEK
In die nuwe artikel 9 val huisbesoek weg. Daar is
egter ’n diskrepansie met artikel 51 waar
huisbesoek wel as ‘n ampsplig van die
bedienaars van die Woord beskryf word:
Artikel 51
Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en
diakens moet deur die behartiging van
getroue huisbesoek die herderlike sorg
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uitstrek tot alle lidmate van die gemeente, in
besonder behoeftiges, siekes en oues van
dae. Hulle moet besoek, bemoedig, vertroos
en ondersteun word. Voorts moet lidmate
voortdurend gewaarsku word teen valse
leringe en dwalinge, teen wêreldgesindheid
en goddelose lewenspraktyke.
AANBEVELING
Die sinode besluit om by die algemene
sinode aan te beveel dat artikel 51 in lyn kom
met artikel 9 om as volg te lees:
“Die bedienaars van die Woord,
ouderlinge en diakens moet deur
getroue pastorale sorg uitreik tot alle
lidmate van die gemeente, in besonder
behoeftiges, siekes en oues van dae.
Hulle moet besoek, bemoedig, vertroos
en ondersteun word. Voorts moet
lidmate voortdurend gewaarsku word
teen valse leringe en dwalinge, teen
wêreldgesindheid
en
goddelose
lewenspraktyke.”

11. KERKORDE ARTIKEL 30.2
Is “indien die sinode daartoe besluit” in artikel
30.2 korrek? Hoekom moet die sinode daaroor
besluit? Dit is tog ’n ringsaangeleentheid? Die
handel oor die afvaardiging na ’n ring. Moet dit
nie dalk lees nie: “indien die ring daartoe
besluit”?
Artikel 30.2
As ’n gemeente meer as een predikantspos
het, het die kerkraad die reg om nog een
ouderling/diaken
vir
elke
bykomende
predikantspos af te vaardig, indien die sinode
daartoe besluit.
AANBEVELING
Die sinode besluit om by die algemene
sinode aan te beveel dat artikel 30.2 as volg
gewysig word, nl. vervang “sinode” met
“ring”

12. EKKLESIOLOGIESE GESPREKSDOKUMENT
“Die vergadering verwys die Ekklesiologiese
Gespreksdokument na al die aktuarii en
sinodale regskommissies (met ds JH Windell as
uiteindelike kompilator van al die terugvoer) om
te kyk na die Kerkordelike implikasies wat die
dokument inhou – ook vir Art.48.2. Die saak
word tydens die volgende vergadering van die
ATR verder bespreek in die lig van die
terugvoer.” (vgl. Notule algemene taakspan regte
13 – 15 Mei 2008)
Die dokument ʼn afgebakende en praktiese
gemeentelike ekklesiologie is aangeheg as
Bylae 10

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die sinodale
kerkordekommissie in samewerking met die
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning ’n studie maak van die kerkbegrip
en die Kerkordelike implikasies wat die
dokument (ʼn afgebakende en praktiese
gemeentelike ekklesiologie) inhou.

13. VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN DIE
KERKORDE, REGLEMENTE, BESLUITE EN
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED
GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND
AANBEVELING
Die sinode besluit om ’n nuwe uitgawe van
die “Kerkorde van die Ned Geref Kerk in
Noord-Kaapland tesame met bepalings,
reglemente, besluite en aantekeninge vir
gebruik in die Ned Geref Kerk in NoordKaapland goedgekeur deur die sinode,
Oktober 2008” te publiseer en al die
wysigings aan te bring soos besluit deur die
sinode.

Verteenwoordiger: 2008
14. VERTEENWOORDIGER SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene taakspan regte.

15. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag
uitgevoer het.

LEDE VAN DIE KOMMISSIE
Dr AC Swanepoel (voorsitter)
Ds GJ Duursema (skriba)
Ds HW de Jager
Oudl JM Dames
Ds JPL Mostert (predikante in sinodale diens)
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BYLAE 1

DIE PRESBITERIALE KERKREGERING-STELSEL
INLEIDING
Ter inleiding omskrywe ons eers kortliks ’n paar ander kerkregeringstelsels.
Ten aanvang kan ons aanvaar dat
(1) alle kerkregeringstelsels Christus as Hoof van sy kerk aanvaar en
(2) dat almal aanvaar dat daar ‘n intieme verband tussen die Koninkryk van God en kerk bestaan.
Hulle verskil egter radikaal oor hoe bogenoemde verstaan moet word.
1. DIE EPISKOPAALSE KERKREGERINGSTELSEL
Dit is die kerkregeringstelsel wat hoofsaaklik deur die Roomse Katolieke Kerk gevolg word.
a) Rome sê Christus regeer deur die pous wat Hy in sy plek aangestel het en wie onfeilbaar deur
die Heilige Gees gelei word. Wat leer die gereformeerde kerke? (Sien Kerkorde artikel 3)
b) Die pous verteenwoordig Christus op aarde en hy kan dus vir die koninkryk nuwe leerstellings
neerlê, voorskrifte gee, sakramente instel en oor geestelikes regspreek.
Wat leer die gereformeerde kerke? (Sola Scriptura)
c) Die pous stel in samewerking met die konsilie (sinode) die Wetboek van Kanonieke Reg (Codex
Iuris Canonici) op.
Waar vind ons die wette van die Here? Is daar enige ander plek waar dit te vinde is?
d) Die hele kerklike lewe word tot in kleinste besonderhede vanuit Rome gereël. Die plaaslike
gemeente is geheel en al onmondig.
Wat leer die gereformeerde kerke? (Sien hieronder)

2. DIE KOLLEGIALISTIESE KERKREGERINGSTELSEL
Hierdie stelsel het sy naam ontleen aan die Romeinse reg wat voorsiening maak vir die bestaan van
verenigings – die sogenaamde collegia licita – en is in Duitsland tydens die aufklärung ontwikkel. Ons
kan 4 hooftrekke onderskei:
a) Die Kollegialisme is as stelsel ontwikkel om vir die kerk(e) van die reformasie op staatkundige
gebied gelyke beregtiging met die Roomse Katolieke kerk te verkry. Hulle doel was om individue
te vrywaar van godsdienstige dwang en om almal te verseker van gelyke kerklike regte. Om dit
te verwesenlik is gebruik gemaak van verenigingsreg. Die (Duitse) staat het hierdie stelsel
aanvaar en alle denominasies as gelyke genootskappe erken.
b) Soos die staat kom die kerk as ’n vereniging of genootskap tot stand deur ’n vrye verdrag van
outonome individue.
Hoe kom volgens die Bybel die kerk tot stand? (Sien... Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 27
en die Heidelbergse Kategismus, Sondag 21)
c) ’n Baie belangrike karaktertrek van die stelsel is dat die kerk as genootskap van individue uit
vrye wil tot die genootskap toetree. Die kerk het dus sy oorsprong in die mens en nie in God nie.
Met watter begrippe word die kerk beskrywe in die Bybel en wat is die implikasies daarvan vir
die kerkregeringstelsel? (Ekklesia, liggaam van Christus, geroepe heiliges, huisgesin van God
ens.)
d) Die gesagsbron is die wil van die meerderheid, d.w.s. die meerderheid stemme van die lede
bepaal die rigting van die kerk en dit hoef nie noodwendig aan die Skrif getoets te word nie.
Wat is ons enigste gesagsbron in die kerk?

3. DIE INDEPENDENTISTISE KERKREGERINGSTELSEL
Hierdie kerkregeringstelsel ken alle gesag aan die plaaslike gemeente toe. Die plaaslike gemeente
beslis onafhanklik oor alle aangeleenthede. Die plaaslike gemeente is in so ’n mate outonoom dat die
kerkverband – indien dit bestaan – ’n losse federasie vorm. Daar is geen verbintenis tot ’n
geloofsbelydenis nie.
Wyle prof BB Keet het jare gelede geskryf dat die independentisme en die presbiteriale
kerkregeringstelsel ’n aantal ooreenkomste vertoon bv.
a) dat beide uitgaan van die gedagte dat die gemeente uit gelowiges bestaan;
b) dat die Here Jesus Christus die hoof van die kerk is;
c) veral belangrik is dat beide die Episkopaalse stelsel verwerp;
d) beide handhaaf die gedagte dat die plaaslike gemeente volledig kerk is.
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Daar is egter ’n wesenlike verskil tussen die twee stelsels:
e) die presbiteriale stelsel het homself verbind tot en ag homself streng gebonde aan ’n definitiewe
belydenis. Hierdie bande sny enige moontlikheid - ja, selfs net die sweem van independentisme
by die wortel af. Die ware kerk is totaal gebonde aan en afhanklik van die Woord van God wat
met die hermeneutiese sleutel van die belydenisskrifte gelees word.

4. DIE PRESBITERIALE KERKREGERINGSTELSEL (sien artikel 27 tot 32 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis of NGB)
Beide Luther en Calvyn het aanvanklik regte bestudeer – Luther wel net ’n paar maande, maar Calvyn
het sy studies voltooi. ’n Mens kan met reg sê dat die Presbiteriale kerkregeringstelsel inderwaarheid
deur Calvyn ontwikkel was.
Die presbiteriale kerkregeringstelsel het grootliks sy beslag by die beroemde sinode van Dordrecht
l618/1619 gekry met die aanvaarding van die Dordtse Kerkorde. Die Dordtse Kerkorde steun baie sterk
op Calvyn.
Díe Kerkorde het slegs 86 artikels en staan in skrille kontras met die “Wetboek van Kanonieke Reg” van
die Roomse Katolieke Kerk met sy 1752 sg. canones. Die Dordtse Kerkorde wil alleen maar reëls neerlê
(of uitlig) wat die Skrif openbaar en verder slegs enkele maatreëls tref wat uit ’n praktiese oogpunt
noodsaaklik is. Daarmee is die verskil tussen die pouslike hiërargiese oorheersing wat die hele
gemeentelike lewe “van bo af” wil reguleer en beheer en aan die ander kant die Skriftuurlike standpunt
dat die plaaslike gemeente volledig kerk is (ecclesia completa) waarin alleen Christus die heerskappy
voer, afdoende aangetoon.
Die Dordtse Kerkorde bestaan uit vier “hoofstukke” met orde reëlings oor:
1.
die dienswerk van die ampsdraers;
2.
vergaderinge van die kerk, te wete kerkraad, klassis (ring); sinode en algemene sinode;
3.
reëlings in sake die leer, sakramente en liturgie en
4.
die - soos dit in die Dordtse Kerkorde genoem word – “Christelike straffe”, d.w.s opsig en
tug.
Hierdie stelsel van kerkregering berus op 4 duidelike grondbeginsels:
1. Jesus Christus is die enigste Hoof van sy gemeente en die Koning van sy kerk. (Joh 18:36, 37; 1
Kor 15:23 - 25; Ef 1:22; 4:15; Kol 1:18). Die kerk mag dus nooit demokraties wees nie, maar moet altyd
Christokraties wees.
a) Alleen Jesus Christus het mag in die kerk en dus sê ons dat Hy alle mag het. Hy wentel nie sy mag
af na enige iemand nie. (Mat 17:5;Mat 28:18; NGB artikel 27, Kerk Orde art 3; Calvyn Inst IV.8.i)
b) Christus self regeer direk deur sy Woord en Gees. Hy oefen sy mag uit deur sy Woord en sy Gees.
Omdat dit Sy Woord is, het dit gesag. (Joh 15:25, 2 Tim 3:16). Mag, gesag en waardigheid word nie
deur die Heilige Gees aan bepaalde mense verleen nie, maar alleen die Woord van God wat deur
mense bedien word, besit mag, gesag en waardigheid. Gesag in die kerk word aan die Woord van
God ontleen en word daardeur begrens. Daarom behoort die begrip “leiers” vir ons vreemd op die
gereformeerde oor te val.
c) Christus regeer dus waar sy Woord bedien word. ’n Bedienaar van die Woord het geen gesag nie,
maar die Woord wat hy verkondig het gesag. (Calvyn: Inst IV.8.ii.iv.v). Prof Balke het in ’n lesing
voor die klassis (ring) Hattem in Nederland hom so hieroor uitgelaat: Amtsdragers hebben slechts
gezag inzoverre zij het Woord Gods recht spreken.
d) Niemand mag op grond van sy amp, jare se ondervinding, akademiese opleiding, of watter ander
rede ook al, voorrang of gesag in die kerk kry nie. Sodra dit gebeur, is Christus nie meer die enigste
Hoof van sy kerk nie.
e) Elke vorm van menslike heerskappyvoering moet dus ten sterkste afgewys word.
f) Die “ampte” van herders en leraars, ouderling en diakens is bedieninge deur middel waarvan
Christus by die gelowiges teenwoordig is (Inst IV.6.x). Let daarop dat Kerkorde artikel 3.1.1 nie by
die ampsdraers begin nie maar by die dienswerk van die gelowiges.
Teenoor die presbiteriale kerkregering stelsel staan die episkopaalse kerkregering stelsel soos mens dit
vind in die Roomse Katolieke kerk.
a) Hulle leer dat die sleutels van die hemel en so die regeermag, aan Petrus toevertrou sou wees –
bestudeer Mat 18: 15 - 20.
b) Petrus is die verteenwoordiger van Christus op aarde omdat hy (Petrus) onfeilbaar deur die Heilige
Gees gelei was. Wanneer die pous “ex cathedra” uitsprake maak, is hy onfeilbaar. Bestudeer Joh
14: 16, 26 en veral Joh 16: 13.
c) Die pous is die opvolger van Petrus. Soos Petrus is die pous die sigbare hoof van die kerk wat sy
heerskappy deur middel van ’n rangorde (hiërargie) van priesters oor die kerk uitoefen.
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d) Calvyn noem die pous die Antichris, omdat hy in die tempel van God sit en die eer wat aan God
alleen toekom, vir homself neem (Inst IV.6.xxv).
2.

Die wyse waarop Christus sy kerk regeer
a) Die gedagte dat een mens oor ‘n ander of een amp oor ’n ander in die kerk heers, is sondig en is
eie aan die wêreld (Luk 22:24 v). Daarteenoor gebruik Christus spesifiek die woord “diaken”
(letterlik: tafelbediende, dit is: ’n dienaar wat geen eer, status of mag impliseer nie) vir Homself en
vir apostels, ouderlinge en diakens. Onder dienaars kan geen sprake van heersers wees nie
(bestudeer tog in die besonder Ef 5:23 evv en pas dit [soos Paulus in vers 32] toe op die kerk). Eer
kan alleen ’n goeie en oneer aan ’n swakker dienaar toebedeel word na die mate wat elkeen sy
besondere roeping van die Here vervul.
b) Om te regeer roep en stuur Here Jesus mense - te wete hulle wat dien in die ampte van herder,
ouderling en diaken - om sy regering aan sy kerk te bedien. Die Here roep “opsieners (dit is,
ouderlinge of presbiters) en diakens om saam met die herders as die Raad van die Kerk te wees”
(NGB artikel 30) en kerklike dissipline uit te oefen.
c) Kerkorde artikel 3 spel die wyse waarop Christus sy kerk regeer, as volg uit:
3.1 Christus self deur die Heilige Gees verrig al die dienswerk in sy kerk. Hy doen dit deur:
3.1.1 die dienswerk van al die gelowiges;
3.1.2 die dienswerk van die drie besondere ampte, te wete:
dié van bedienaar van die Woord
dié van ouderling
dié van diaken.
d) Die sleutelbegrippe hier is diens (of bediening, [diakonia]) en dienswerk (leitourgia). Die ampte moet
die regering van Christus bedien en daar is geen sprake van ‘n hiërargie of heers nie. Die locus
classicus vir die dienskarakter van die ampte is die woorde van die Here Jesus aan sy dissipels in
Markus 10:42-45.
e) Alleen die Skrif dien as kriterium om te bepaal of ’n kerklike dienaar (ampsdraer) of ’n kerklike
vergadering Christus dien of vir homself gesag aanmatig.
f) Insgelyks lui NGB art 30: “Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse
wat ons Here ons in sy Woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet naamlik dienaars of
herders wees om die Woord van God te verkondig en die sakramente te bedien; ook ouderlinge en
diakens om saam met die herders die kerkraad te vorm.”

3.

Die plaaslike gemeente is ecclesia completa (volledig kerk)
a) Waar vind ons die kerk?
i. Die kerk is daar waar “...’n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal
hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur
die Heilige Gees...” byeen is (NGB artikel 27).
ii. Ook sien mens dit in die “merktekens” van die ware kerk: “Die kenmerke waaraan ons die ware
kerk kan uitken, is die volgende: Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente
suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat
daarmee in stryd is, verwerp, en Jesus Christus as die enigste Hoof erken.” (NGB artikel 29).
iii. Vervul vergaderinge van die kerk, (die ring en sinodes) bogenoemde funksies? ’n Ring of
sinode bedien nie die Woord of die sakramente nie – hulle is vergaderinge van die kerke, maar
is nie die Kerk nie.
b) Saam met ons belydenisskrifte bely ons: Die een kerk van Christus is aanwesig oral waar gelowiges
in die eenheid van ’n ware geloof rondom die Woord en sakramente vergader en deur dié Woord en
Gees regeer word. Elke plaaslike kerk is ’n selfstandige openbaring van die liggaam van Christus in
sover dit die kenmerke van die liggaam van Christus vertoon.
c) Uit bogenoemde is dit duidelik dat die kerk nie deur die verband gekonstitueer word nie. Die
kerkverband behoort nie tot die wese (bestaan) van die kerk nie, maar tot sy welwese (goeie
bestaan) – kerke/gemeentes help mekaar om op ’n goeie manier voort te bestaan. Die verband kom
uit die gemeentes na vore en nooit anders om nie: ’n (nuwe) Gemeente stig van ’n
(moeder)gemeente af en word nie deur ’n ring of ’n sinode tot stand gebring nie.
d) Kerkverband kom tot stand wanneer naburige gemeentes byeenkom: “As uitdrukking van die
kerkverband ...word naburige gemeentes gegroepeer tot ringe.” – Kerkorde artikel 29. ’n Sinode is
eweneens gemeentes wat saam vergader (synodos [Grieks] beteken “saam op pad”). Kerkorde
artikel 32 lui: “Die sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat geografies ’n
eenheid vorm en maklik vergader.”
e) ’n Ring of sinode is nie kerk nie, maar slegs ’n vergadering van verskillende gemeentes (kerke).
Daarom hou ’n ring of sinode op om te bestaan die oomblik wanneer die vergadering ten einde
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loop. Al wat kontinueer is die besluite wat uitgevoer word deur persone/kommissies aan wie die
vergadering dit opgedra het. ’n Vergadering wat ophou bestaan wanneer die vergadering verdaag,
kan immers nie ’n intrinsieke gesag van sy eie hê nie.
f) Geen gemeente het seggenskap oor ’n ander nie. Een of meer gemeente(s) verkry nie kragtens
kerkverband seggenskap oor ’n ander gemeente nie. Ook (miskien moet ons sê veral!) in die
kerkverband het alleen Christus gesag en Hy verleen dit aan niemand anders nie.
g) Hierbo het ons gesê Christus regeer en oefen Sy gesag uit deur sy Woord. Artikel 20 van die
kerkorde lui:
20.1 “Hierdie vergaderinge (kerkraad, ring, sinode en algemene sinode – sinodale
kerkordekommissie) het, elkeen na sy eie aard, ’n kerklike gesag deur Christus aan hulle
verleen.
20.2 Die gesag van die ring oor die kerkraad is dieselfde as díe van die sinode oor die ring en van
die Algemene Sinode oor die sinode.” (Opmerklik is dat slegs “Algemene Sinode” met
hoofletters geskryf word).
4.

Die anti-hiërargiese beginsel
Die vierde beginsel het kerkordelik neerslag gevind by die sinode wat op 26 Mei 1559 te Parys gehou
was waartydens die sg. “Discipline Ecclesiastique” (Kerklike Dissipline) aanvaar was. Die openings
artikel lui dat “geen kerk, geen dienaar zal over de andere heersen” en staan ook bekend as die sg.
non-dominatiobeginsel. Hierdie beginsel word deur alle kerkordes van kerke met ’n presbiteriale
kerkregeringstelsel gedeel.
a) Die feit dat Christus sy koningskap en hoof-wees van en in sy kerk met geen mens deel nie en na
geen mens in watter amp ook al, of na enige sinode of watter kerkvergadering ook al delegeer nie,
verbied enige mens om in sy amp, kerk of kerkvergadering, oor ’n mede-ampsdraer enige
heerskappy uit te oefen.
Niemand kan hom op sy amp, status of plek in die kerk of op die meerderheid beroep om aan ander
buite die Woord om voor te skrywe of oor enkelinge te heers nie.
Die enigste "mag" wat een ampsdraer oor ’n ander het, is “bedienende mag”, dit wil sê hy kan die
ander met die mag van die Woord bedien. Dit is al gesag wat ’n kerk het.
Sodra een oor die ander heers, tree daarin die valse kerk aan die lig (Mat 24: 45 – 51; Luk 12: 41 48).
b) Die enigste gesag wat ‘n algemene sinode oor ’n sinode, ’n sinode oor ’n ring of ’n ring oor ’n
gemeente kan hê, is die gesag van die Woord.
c) Die Kerkorde van 1571 (soos goedgekeur by die sinode van Emden) verwoord hierdie beginsel so:
“Opdat niet de ene gemeente over de andere, het ene ambt over het andere, noch de ene
ambtsdrager over de andere heerschappij voere, wordt de regering der kerk uitgeoefend in
vergaderingen, waarin de ambten bijeen zijn’.
Dit is die grondwet van die presbiteriale kerkreg.
d) Van die Ned Geref Kerk van ons dag word gesê dat ons ’n presbiteriaal-sinodale stelsel van
kerkregering het. In sodanige stelsel word aan die een kant gesê dat Christus die kerkregering aan
die ampsdraers en/of kerkvergaderings met hulle eie gesag opgedra het (vgl. Kerkorde artikel 20).
Aan die ander kant word gesê dat Christus die enigste Hoof van die kerk is (Kerkorde artikel 3) en
deur middel van ampsdraers in kerkvergaderings regeer. Hier ontstaan nou 'n anomalie. Teoreties
is Christus die enigste Hoof, Koning en Regeerder van sy kerk en aan die ander kant is die
gelowiges onderwerp aan ampsdraers, gemeentes en sinodes.
Prof Spoelstra skrywe: “Dit wil voorkom asof hierdie presbiteriaal-sinodale stelsel... aan die amp(te)
en kerkvergadering(s) op dieselfde wyse mag en gesag toeken soos wat Rome episkopaalmonargaal met die pous en konsilie gedoen het. Beide die Roomse en presbiteriaal-sinodale...
stelsels dui nie aan hoe Jesus Christus "die enigste algemene Opsiener (biskop) en die enigste
Hoof van die Kerk" (NGB art 31 ) in die uitoefening van kerkregering bly nie.”
In die Dordtse Kerk Orde word die woord “Zeggen” gebruik in plaas van “gesag”. “Zeggen” dui op
die Skrif.
e) Die besondere in die presbiteriale stelsel is dat besluitneming – hetsy op sinodale- rings- of
kerkraadsvlak - nie gegrond is op demokratiese meerderheidstem nie, maar op die Woord van God
en die belydenis van die kerk. Hierdie binding aan die Skrif en belydenis is die rede waarom die
vierde beginsel nie tot independentisme kan ly nie. Elke kerk is belydenismatig gebind en verbind
en staan so in ’n breër verband van kerke.

Wat beteken dit in die praktyk?
1. Die kerkraad

Kerkorde
194
__________________________________________________________________________________________________

In die Kerkorde artikel 3 staan dat “Christus self deur die Heilige Gees verrig al die dienswerk in sy kerk.” Hy
doen dit deur die dienswerk van die gelowiges en die besondere ampte. Die besondere ampte vorm ʼn
kerkraad aan wie die opsig oor, die regering van en die tug in die kerk toevertrou word. Die georganiseerde
dienswerk van ʼn kerk vind nie buite om die kerkraad plaas nie.
In vergadering alleen kan bindende besluite geneem word. Daarom bely ons dat slegs in die saam wees
onder leiding van sy Woord en Gees neem kerkvergaderings besluite. Die dienswerk van lidmate en
ampsdraers is dus nie gesetel in die besluite van individue nie. Ouderlinge, diakens, leraars doen hulle werk
omdat die kerkraad hulle daartoe gemagtig het. Hiermee word die gedagte van heers en dus eie
besluitneming of bevoegdheid toe-eien die nek ingeslaan. So beskerm Christus sy kerk teen ʼn “pous” en bly
Hy alleen die Hoof.
2. Die lewe van die kerkraad
Anders as by meerdere vergaderings wat slegs vir ʼn sekere tydsduur bestaan, het ʼn kerkraad ʼn lewe van
sy eie. ʼn Kerkraad bestaan en funksioneer al vergader hy nie. Vergaderings is maar een aspek van sy
dienswerk. Elke dag is die lewe van die gemeente deurtrek met die dienswerk van die kerkraad.
Hoe funksioneer die kerkraad? In die geskiedenis van die gereformeerde kerke het daar ʼn
bedieningspraktyk ontwikkel wat uiting wou gee aan die prinsipiële uitgangspunte soos in die dokument
uiteengesit. Wat ons ook moet verreken is dat die omstandighede van die kerk in die geskiedenis ook ʼn rol
gespeel het in die wyse waarop die beginsels in die praktyk beslag gekry het.
Kom ons kyk na enkele van die praktyke.
3. Wyke
Waar kom dit vandaan dat gemeentes besoekpunte in wyke saamgroepeer? Dit staan nie in die Skrif,
belydenis of kerkorde nie. Die praktyk se wortels vind ons by Genève waar Calvyn dit geïmplementeer het.
Vir elke stadswyk waar ʼn stadsraadslid was, moes ʼn ouderling gekies word. Ons moet onthou dat die
gemeenskap en die kerk se strukture verstrengel was. Die samelewing was nie sekulêr nie. Elke ouderling
was dus verantwoordelik vir die lidmate in sy stadswyk. Saam het die ouderlinge die kerkraad gevorm.
Die wykspraktyk is na 1652 in Suid Afrika voortgesit met min of meer dieselfde situasie waar die staat en
kerk baie nou hande gevat en saamgewerk het.
Diakens was aanvanklik nie deel van die wykstelsel nie. Hulle was minder as die ouderlinge en het bepaalde
opdragte in die groter opset gehad.
Bediening van ouderlinge en diakens
Nêrens word bepaal dat ’n ouderling en/of diaken die gemeente slegs kan bedien indien hy/sy ’n wyk het. Dit
word ook nie voorgeskryf dat ’n wyk ’n ouderling en diaken moet hê nie. Die dankofferpraktyk maak dit dalk
wenslik, maar nie noodsaaklik nie.
Alhoewel artikel 16 en 17 van die Kerkorde die eiesoortige dienswerk van die ouderling en diakens omskryf,
staan daar by 16.2 en 17.2 dat die kerkraad bepaal, met inagneming van artkel 16.1.1 -16.1.8 en 17.1.1 –
17.1.5 wat die bedieningsverantwoordelikheid van elke ouderling en diaken moet wees.
Kerkrade kan dus ’n gedifferensieerde ampsbedienings praktyk/model ontwikkel wat die bediening in die
gemeente die beste tot sy reg sal laat kom. So kan ouderlinge gekies word vir ’n bepaalde bediening bv.
Jeug, Seniorlidmate, Finansies ens. Diakens kan gekies en getaak word na aanleiding van die interne en/of
eksterne behoeftes wat aangespreek moet word. Ampsdraers hoef dus nie ’n wyk te hê nie
Die getal ouderlinge en diakens hoef ook nie dieselfde te wees nie Die. ou argument was ter wille van die
“gelykheid” van die ampte. Die gelykheid gaan tog oor die wese van die amp en nie numeriese ewewig nie.
Weereens kan die gemeente se bedieningspraktyk die getal ouderlinge en diakens bepaal.
4. Samestelling van die kerkraad
Daar is geen voorskrif ten opsigte van die aantal lede nie. In die verlede is die grootte gewoonlik bepaal deur
die aantal wyke. Die uitgangspunt is wel dat ’n raad tog nie uit een of twee persone kan bestaan nie.
Die Kerkorde bepaal ook dat ampsdraers/kerkraadslede nie noodwendig op die kerkraad hoef te dien nie. Jy
kan dus ’n ouderling wees met ’n bepaalde opdrag maar jy hoef nie ’n lid van die vergadering te wees nie.
Belangrik dat dit so genotuleer moet word want dit bepaal die getal lede nodig vir ’n kworum en ook die
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funksionering van die kerkraad as regspersoon. Indien ’n ouderling bv. besluit het om nie deel van die
amptelike kerkraadsvergadering te wees nie sou hy nie opgeroep kon word om sodoende te help om ’n
kworum te vorm nie. Hy het ook nie stem reg nie.
5. Kommissies.
Nêrens word bepaal dat ’n kerkraad kommissies moet hê, of hoeveel hy moet hê en wat elkeen se
verantwoordelikheid is nie. ’n Klein gemeente sou goedskiks net met ’n kerkraadsvergadering kon
funksioneer.
6. Die naam “kerkraad”
Die naam staan so in die Kerkorde en identifiseer die raad net as synde die kerk s’n. Indien ’n gemeente sou
besluit om eerder die naam kerkbestuur, kerk direksie of net bestuur te gebruik vir hulle “kerkraad” sou dit
sekerlik in orde wees indien hulle egter hou by die Kerkorde bepalings ten opsigte van die verkiesing,
bevestiging en verantwoordelikhede.
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BYLAE 2

BEROEPSBRIEF VIR LERAARS
(Verwys Kerkorde artikel 7)

Beroep uitgebring deur die...............................................(naam en adres van gemeente)
En gerig aan ...................................................................(naam en adres van beroepene)

AANHEF
Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en van die Here Jesus Christus! Die Kerkraad van
die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
...........................................................................................................................
het die genoeë om u in kennis te stel dat u tot herder en leraar van hierdie gemeente beroep is, sodat u hier
alles kan kom doen wat van 'n herder en leraar volgens die Woord van God, die Kerkorde en ander
bepalinge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk verwag kan word.
DIENSAANBOD
Dit is vir die kerkraad van .................................................................................
(naam van gemeente)
'n voorreg en 'n vreugde om met vrymoedigheid die pos van predikant van die gemeente vir u aan te bied,
terwyl ons terselfdertyd ook biddend die vertroue uitspreek dat u hierdie diensaanbod (beroep) gunstig sal
oorweeg. Die kerkraad onderneem namens die gemeente dat aan u die nodige agting en liefde bewys sal
word en lojale samewerking en ondersteuning verleen sal word sodat u in die vervulling van u taak
aangemoedig kan word en ook daarin vreugde kan ervaar.
DIENSOMSKRYWING
U sal die verantwoordelikheid aanvaar om binne die gemeente die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van
die Kerkorde uit te voer. ’n Posbeskrywing is aangeheg as. Bylae 3.1.

LEWENSONDERHOUD
Die kerkraad onderneem om met betrekking tot u lewensonderhoud uitvoering te gee aan die bepaling van
Artikel 13 van die Kerkorde. Die volgende is in hierdie opsig van belang:
(a)

U totale vergoedingspakket word saamgestel soos in Bylae 3.2 uiteengesit

(b)

U verlof word gereël volgens die Reglement vir Verlof van predikante en sinodale amptenare en met
inagneming van die gemeente se personeelbeleid (waar van toepassing).

(c)

Die staande besluite van die Sinode van Noord-Kaapland is van toepassing met betrekking tot u
deelname aan die pensioenfonds, mediese skema of enige ander versekeringskema.

(d)

Huisvesting: ’n Vry woning word u aangebied. U kan ook 'n keuse uitoefen om u eie huisvesting te
bekom in welke geval die kerkraad 'n spesifieke ooreenkoms met u sal aangaan.
(Indien die kerkraad dit so verkies kan 'n besondere en spesifieke besluit met betrekking tot
lewensonderhoud hierdie paragraaf geheel-en-al of gedeeltelik vervang.)

DIENSBEËINDIGING
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Diensbeëindiging anders as deur aanvaarding van 'n beroep, word gereël deur Artikels 11, 12 en 14 van die
Kerkorde en met inagneming van die spesifieke besluite van die Algemene Sinode oor 65 jaar as verpligte
aftree-ouderdom.
FINALISERING VAN OOREENKOMS
Indien u hierdie aanbod positief oorweeg, is die kerkraad bereid om deur middel van onderhandeling 'n
diensooreenkoms ingevolge hierdie aanbod met u te finaliseer, voordat u die beroep/benoeming aanvaar.
Finale reëlings oor die datum van bevestiging/diensaanvaarding sal getref word tydens hierdie
onderhandelinge.
AANVANGSDATUM (Vgl. KO Art 7b 1.6)
Aanvangsdatum:
(a) in die geval van leraars in diens van gemeentes of in diens van die kerkverband, die datum van demissie.
(b) in ander gevalle waar 'n beroep aanvaar is, is die aanvangsdatum die datum van bevestiging of 'n datum
soos ooreengekom.
WYSIGINGS
Enige wysiging of verandering aan enige diensooreenkoms sal alleen geldig wees as beide partye na
onderhandeling skriftelik daartoe instem en sodanige wysiging of verandering deur beide partye geteken is.
VERBINTENIS TOT ONDERWERPING AAN DIE GESAG VAN DIE KERKVERBAND
Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ons die
.................................................................................
(naam van gemeente)
en ......................................................................................................................
(naam van beroepene)
dat ons ons neerlê by bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van
Noord-Kaapland soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die
betrokke kerkvergadering.
VOORSITTER KERKRAAD

BEROEPENE

............................................

............................................

VERKLARING DEUR BEROEPENE / BENOEMDE
Ek, ....................................................................................................................
(volle naam)
verklaar hiermee dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen my is nie en bevestig by
hernuwing dat ek getrou sal bly aan die legitimasieverklaring wat ek onderteken het en wat ek aanvaar as
kode vir optrede deur 'n predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Geteken te........................................................... op hierdie.................dag van ........................................
Getuies:

1..................................................................
2..................................................................

BEROEPENE
.............................................
Ek,....................................................................................................................
(volle naam van beroepene)
neem kennis van die diensaanbod van die .....................................................
(naam van die gemeente)
en versoek hiermee dat verdere onderhandelinge gevoer sal word met die oog op die finalisering van 'n
diensooreenkoms.
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Geteken te ............................. op hierdie…....dag van ......................................

Getuies:

1...................................................................
2...................................................................

BEROEPENE
.........................................................................................
-OFEk,......................................................................................................................(volle naam van beroepene)
aanvaar hiermee die diensaanbod soos in hierdie beroepsbrief en meegaande bylaes uiteengesit.
Ek,.....................................................................................................................
(volle naam)
verbind my ook tot getroue nakoming van al my verpligtinge soos met die
..........................................................................................................................
(naam van die gemeente)
ooreengekom.
Geteken te............................................................... op hierdie....................dag
van................................................
Getuies:

1.................................................................
2.................................................................

PREDIKANT
.......................................................................................................................
(Ondertekening van een van bogenoemde twee alternatiewe deur die predikant sal afhang daarvan of daar
nog verdere onderhandelings met die kerkraad gaan plaasvind of nie.)
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BYLAE 3

DIENSOOREENKOMS MET ’N PREDIKANT
Memorandum van ’n ooreenkoms aangegaan deur en tussen:

DIE NG GEMEENTE VAN
(Adres)

…………………………………..,
…………………………..
…………………………..
…………………………..
soos verteenwoordig deur sy gevolmagtigde, naamlik die Kerkraad (hierna “die Kerkraad” in sy
hoedanigheid as werkgewer) aan die een kant

en

DS…………………………………………………………… \
IDENTITEITSNOMMER: ..........................................
(hierna “die Predikant”) aan die ander kant.

1.

INLEIDING

1.1.

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ……………………………………. is gesetel
……………………………………… in die Ring van ………………………...
Die Gemeente onderskryf die Belydenisgrondslag soos in Artikel 1 van die Kerkorde uiteengesit, die
Kerkorde, Bepalinge en Reglemente, asook besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van
Noord-Kaapland.

1.2.

Die Predikant verklaar dat hy ’n gelegitimeerde predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
is, wat die legitimasie-verklaring onderteken het en wat nie deur enige ooreenkomste, teenstrydige
oortuigings of beperkings daarvan weerhou word om sy voltydse diens as predikant in die
gemeente te lewer nie. Die Predikant onderskryf ook die drie Belydenisskrifte van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk, die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente asook besluite van die Algemene
Sinode en die Sinode van Noord-Kaapland.

2.

PLIGTE VAN DIE PREDIKANT
Die predikant onderneem om die primêre funksies van ’n predikant soos omskryf in Kerkorde artikel
9 van die Kerkorde.

3.

PLIGTE VAN DIE WERKGEWER
Die werkgewer onderneem om na luid van Kerkorde artikel 13 die bedienaar van die Woord by te
staan.

4.

DIENSVOORDELE EN –VOORWAARDES
Die aanstelling is onderworpe aan die bepalings van die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente van
die betrokke Sinode, die toepaslike wetgewing asook die Personeelbeleid van die Gemeente. Die
volgende spesifieke bepalings ten opsigte van die Predikant word vervolgens omskryf:

4.1.

DIENSTERMYN
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Die predikant is met ingang van …………………… in ’n permanente hoedanigheid as leraar in die
Gemeente werksaam tot en met die geldende aftree-ouderdom soos van tyd tot tyd deur die
Algemene Sinode bepaal. (vgl. Kerkorde, Bepalinge en Reglemente van die Algemene Sinode en
die Sinode van Noord-Kaapland).
4.2.

VERGOEDING
Die predikant ontvang ’n traktement en byvoordele soos in paragrawe 4.2.1 tot 4.2.7 uiteengesit.

4.2.1. TRAKTEMENT
Die predikant ontvang ’n bruto jaarlikse traktement met die aanbevole riglyne van die Algemene
Sinode se Taakspan Fondse (ASTF) as riglyn. Die traktement beloop met ingang van
………………………….. die bedrag van R………………… per jaar (vgl. Bylae 3.1).
4.2.2. BEHUISING
Die gemeente voorsien gratis behuising aan die predikant en is vir alle redelike
instandhoudingskoste en verbeteringe verantwoordelik.
Alternatiewelik kan daar ‘n vergelykbare voordeel deur die partye onderhandel word (riglyne van
die Algemene Sinode se Taakspan Fondse (ASTF) as riglyn: huistoelae plus ’n
paaiementsubsidie).
4.2.3. REISTOELAAG
Die reistoelaag sal bepaal word met die aanbevole riglyne van die Algemene Sinode se Taakspan
Fondse as riglyn. Die reistoelae beloop met ingang van ………………………….. die bedrag van
R………………… per jaar (vgl. Bylae 3.1).
4.2.4. TELEFOONTOELAAG
Alle amptelike oproepe word deur die Kerkraad betaal en alle persoonlike oproepe is vir die
rekening van die predikant.
4.2.5. MEDIESE FONDS
Lidmaatskap van die mediese fonds waarmee die NG Kerk van die Sinode van Noord-Kaapland ’n
ooreenkoms het, is verpligtend. Op ………………….. was ……………………………………… die
betrokke fonds.
4.2.6. PENSIOENFONDS
Lidmaatskap van die Predikante-pensioenfonds is verpligtend. Die maandelikse bydraes teen
100%-voordeel soos deur die Sinode van Noord-Kaapland voorgeskryf moet deur die Gemeente
en die predikant betaal word.
4.2.7. GROEPVERSKERING
Lidmaatskap van die Groeplewensversekeringskema van predikante is verpligtend en die een
helfte van die maandelikse premie deur die Gemeente betaal en die ander helfte deur die
predikant.
4.3.

VERLOF
Verlof word toegestaan in ooreenstemming met die reglement vir die verlof van predikante en
sinodale amptenare. (Kerkorde NG Kerk in Suid Afrika, Reglement 22: Reglement vir die verlof van
predikante en sinodale amptenare)

4.4.

WERKSURE

4.4.1. Vanweë die aard van kerklike werk en die feit dat die Predikant in terme van die Wet op Basiese
Diensvoorwaardes (1997) ’n senior bestuurswerknemer geag word, op wie gewone werkure en
voorgeskrewe vergoeding vir oortyd nie van toepassing is nie, is vaste diensure nie moontlik nie.
Daar word dus van die Predikant verwag om billikerwys beskikbaar te wees vir die uitvoering van
sy/haar verantwoordelikhede teenoor die gemeente.
4.4.2. RUSTYE
Die werknemer is geregtig op een dag per week vry, wat deur hom bepaal kan word met die
ooreenkoms dat dit nie enigsins tot nadeel van sy diens tot die werkgewer sal wees nie, asook een
naweek per kwartaal wat sal strek vanaf Vrydag om 17h00, van die betrokke naweek tot en met
08h00 Maandagoggend van die betrokke naweek. Hierdie vry dae mag nie geakkumuleer word nie
(maar moet geneem word).
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4.5.

PRIVAATWERK
Terwyl die predikant in diens van die Kerkraad is, mag die predikant geen privaat- en/of ander werk
verrig of addisionele inkomste verdien van enige aard, sonder vooraf skriftelike goedkeuring van die
Kerkraad nie.

4.6.

GRIEWE EN DISSIPLINÊRE PROSEDURES
Griewe en dissiplinêre prosedures sal hanteer word volgens Kerkordelike bepalinge.

4.7.

DISPUUTHANTERING
Enige dispuut sal ooreenkomstig die prosedures in die Personeelbeleid hanteer word.

5.

BEËINDIGING VAN DIE OOREENKOMS
Hierdie ooreenkoms mag beëindig word soos bepaal deur die kerkordelike artikels, bepalings en
reglemente en besluite soos vervat in die Kerkorde.

GETEKEN TE …………………………OP HIERDIE ……….DAG VAN ………………………

……………………………………
Namens die Kerkraad

Getuies:

………………………………..

………………………………..

…………………………………
Predikant
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BYLAE 3.1
VERGOEDINGSPAKKET: LERAAR VAN DIE GEMEENTE

1.

TRAKTEMENT

Sien Kerkorde bepaling 13

2.

VERVOERTOELAE

Sien Kerkorde bepaling 13

3.

MEDIES

Sien Kerkorde bepaling 13.

4.

PENSIOEN- EN
GROEPSKEMA

Sien Kerkorde bepaling 13

5.

BEHUISING

Sien Kerkorde bepaling 13

.....................
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BYLAE 4
KERKORDE VAN DIE NED GEREF KERK 2007: ARTIKELS 3 EN 9
Hierdie studiestuk het betrekking op Kerkorde 2007 Artikels 3 en 9. In beide artikels vind ‘n teologiese en
ekklesiologiese oortuiging neerslag waarteen die Buitengewone Sinode Noord-Kaap 2007 haar uitdruklik
uitgespreek het. Die Sinode het veral sinodokrasie, kerklike hiërargie en gesagsstrukture en die
sekularisering van die amp as teologiese rigtinge en tendense by die NG Kerk afgewys. Die SKOK is
bekommerd dat Kerkorde 2007 gee met name in artikels 3 en 9 nou ‘Kerkordelike status’ aan dit waarteen
die Buitengewone Sinode 2007 duidelike besluite geneem het. Hiermee is al die gemeentes wat destyds
saam in vergadering was, gekompromiteer.

1. DIE STREKKING VAN DIE SINODE NOORD-KAAPLAND 2007 SE BESLUITE
Die Buitengewone Sinode van 2007 was gehou juis omdat die kerke in Noord - Kaapland die bekommernis
gehad het dat die Algemene Sinode die pad van ‘n hiërargiese en episkopaalse standpuntinname bewandel
soos wat die duidelik na vore gekom het in die proses (let wel, slegs t o v die proses) van kerkhereniging wat
tot op daardie stadium gevolg was, die kerklike tribunale wat die Algemene Sinode wou instel, en die
voorgestelde A tot Z Handleiding vir Predikante. Enkele aanhalings uit twee verslae wat voor die
Buitengewone Sinode Noord–Kaapland 2007 gedien het toon wat hierdie tendens is waarvan ons praat: Uit
die verslag “Kerklike Gesag?”: “Die denkrigting wat egter tans in die Ned Geref Kerk sigbaar word, vertoon
ŉ duidelik episkopaalse standpuntinname, wat toenemend daartoe lei dat die volledigheid en selfstandigheid
van die plaaslike kerk prysgegee word – van “bo” af moet leiding kom. En dat daar op dié Roomse pad reeds
gevorder is, word helder ten toon gestel in sake soos die voorgestelde “kerklike tribunale” en die “A - Z
Handleiding vir predikante” ...”
Uit dieselfde verslag: “...Ned Geref gemeente(s) ... ring(e) en ... sinode gaan toenemend gebuk onder ... die
Algemene Sinode, sy permanensie, sy gesag, sy funksionarisse, sy taakspanne/kommissies, sy verklarings
en veral sy selfopgelegde bevoegdheid om bindende (selfs ten opsigte van die gewete) besluite te neem.
Die feite spreek van die uitbou en institusionalisering van ‘n gesentraliseerde kerklike hiërargie op algemene
sinodale vlak, wat van bo af die Ned Geref Kerk as ‘n saamgestelde korporatiewe grootheid effektief bestuur
en regeer ... Dit is duidelik dat die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika toenemend die trekke vertoon van ŉ stelsel
van kerkregering wat die duidelike trekke vertoon van die episkopalisme en die kollegialisme. Die kleed van
leierskap word gehang om en aangetrek deur persone wat dan as sogenaamde “kerkleiers” in hiërargies gekleurde posisies ...”
En uit die verslag in verband met die voorgestelde Kerklike Tribunale: “Hiermee word ‘n beduidende
verskuiwing voltrek: van die ‘regspraak’ van Christus na ‘n gesentraliseerde ‘kerklike regspraak’ ... Op hierdie
manier het die Kanonieke Reg in die Rooms Katolieke Tradisie, wat uiteindelik uitgeloop het op die
Inkwisisie, wat gehoorsaamheid aan kerklike wetgewing by wyse van kerklike regsondersoek en -spraak
afgedwing het, beslag gekry. In hierdie Tradisie beteken Tribunaal letterlik die stoel of verhoog agter die
altaar vanwaar die Biskop bindende kerklike regspraak uitgeoefen het. Dit lyk dus asof die Algemene Sinode
met die daarstel van Kerklike Tribunale die Rooms Katolieke oortuiging binnehaal ... By die Algemene
Sinode se Tribunale is dit wel so dat die samestelling daarvan blyke gee dat die amp van leraar, synde die
meerderheid, oor ander ampte heers en dus in die hand speel van ‘n klerikale of ampsregspraak.”
Teen hierdie agtergrond het die Sinode 2007 die volgende besluit geneem:
“Die Sinode bely
1. Jesus Christus is die enigste Hoof van sy gemeente en die Koning van sy kerk. Hy alleen het alle mag en
Hy wentel nie sy mag af na enige iemand nie. Hy oefen sy mag uit deur sy Woord en sy Gees. Omdat dit
sý Woord is, het dit gesag.
2. die Here Jesus roep en stuur mense - te wete hulle wat dien in die ampte van herder, ouderling en diaken
- om sy regering aan sy kerk te bedien.
3. die Here Jesus vergader sy kerk – die kerk is nie ‘n vrye assosiasie (vereniging) van lidmate nie. Die
gemeente is volledig kerk en verkies die ampsdraers.
4. die anti–hiërargiese beginsel wat lui dat een ampsdraer nie oor ’n ander mag heers nie. Dit impliseer dat
geen vergadering oor ’n ander mag heers nie.
5. Daarom roep die kerke wat hier vergader is mekaar dringend op om die presbiteriale kerkregeringstelsel
onverswak te handhaaf en uit te bou en om alles wat daarmee in stryd is, te verwerp.”
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Die wysigings wat Kerkorde 2007 artikels 3 en 9 by die Algemene Sinode 2007 ondergaan het, maak dat
hierdie besluite moeilik gehandhaaf kan word.

2. WAAR KOM DIE WYSIGINGS VANDAAN?
Die wysigings aan KO 3 en 9 (Kerkorde 2007 artikels 3 en 9) spruit uit ‘n verslag wat reeds in 2004 voor die
Algemene Sinode gedien het. Ons haal aan uit verslag A.1.2 van die Algemene Diensgroep vir Gemeente Ontwikkeling (ADGO): “Tydens die 2004 AS is die volgende opdrag aan ADGB (nou ADGO) gegee: AS 2004
p370: ‘Die AS gee ’n verdere opdrag aan die ADGB om aan die hand van die studiestuk (AS 2002, p 115120) te werk aan die formulering van ’n meer afgebakende en praktiese gemeentelike ekklesiologie’. Hierdie
nuwe studiestuk sou kon dien as die basis vir ’n moontlike hersiening van hoe daar in ons huidige kerkorde
oor gemeentes en bedieningsverwante sake gepraat behoort te word.” Die stuk opgestel is deur Prof. Malan
Nel en Dr Coenie Burger. En verder uit dieselfde verslag: “9. Kerkordelike Implikasies: Uiteraard het
bogenoemde heelwat kerkregtelike implikasies. Die AS het reeds wysigings in die NG Kerk se Kerkorde en
toepaslike reglemente aangebring en die Kerkorde sal, in die lig van voortdurende ontwikkelings en groei in
insig, aangepas word. Die aanpassing volg na aanleiding van besluite van die Algemene Sinode.”
Dit blyk dat uit hierdie en toekomstige wysigings dat ‘n ander (funksionele - Amerikaanse) kerkbegrip
en bediening en dus ‘n ander Ned Geref Kerk as die (presbiteriale) een wat ons ken, tot stand gaan
kom. En dit word bereik deur die Kerkorde te wysig maar die belydenisskrifte (oënskynlik/voorlopig?)
onverander te laat (sien bv 5.7 van die gespreksdokument oor Gemeentelike Ekklesiologie van die
ADGO Bylae 10) Op die manier word Kerkorde artikel 44 omseil en kan die Algemene Sinode besluite
neem om die kerk te verander sonder om die gemeentes en sinodes daarin te ken.
Die sinode van Noord – Kaapland moet ook kennis neem dat verreikende en ingrypende veranderings aan
die kerkorde vanuit die A – Z Handleiding vir Predikante voorsien word. Ons haal aan uit die vyfde verslag
van die tydelike taakspan regte (T.7.5. Vgl Handelinge bl 175-176):
“PREDIKANTE A-Z (vgl Handelinge bl 175, T.7.5 pt 3)
“1. Die Algemene Sinode besluit dat geen Kerkorde-wysiginge as gevolg van die aanvaarding van die
A-Z Beleid op hierdie stadium aangebring word nie, maar dat die periode tot by die volgende
vergadering van die Algemene Sinode sal dien as infasseringstydperk. (Ons onderstreep - SKOK)
Die ATR sal die volgende Algemene Sinode bedien met voorstelle vir Kerkordewysiginge.
“2. Die Algemene Sinode neem kennis dat die aanvaarding van die A-Z beleid die volgende moontlike
Kerkordelike implikasies inhou:
“a KO Art.3 met die oog op Beleid punt 1.3
“b KO Art.5 met die oog op Beleid punt 2, 4.5
“c KO Art.6 met die oog op Beleid punt 8.1.1
“d KO Art.7 met die oog op Beleid punt 10
“e KO Art.8 met die oog op Beleid punt 11
“F KO Art.9 met die oog op Beleid punt 1.4
“g KO Art.10 in die lig van die missionêre ekklesiologie (Sien ook Regl 3-1.3; Funksionele besluit
16)
“h KO Art.11 met die oog op Beleid punt 7
“i KO Art.12 met die oog op Beleid punt 7.3, 9
“j KO Art.13 met die oog op Beleid punt 5, 8
“k KO Art.14 met die oog op Beleid punt 11
“l KO Regl 3 (die A-Z Beleid kan met aanvulling uit die bestaande Regl 3 hierdie reglement
vervang.
Die plek van die ring na ordening tot by die beroeping van die predikant moet Kerkordelik
verreken
word)
“m KO Regl 12 en 19 (Jeugwerkers en Tentmakers – hang saam met die ontwikkeling van die
ampsbegrip)
“n KO Regl 14 (Opleiding en Legitimasie – in die lig van Beleid punte 5 en 6),
“o KO Regl 20 (AKTO – in die lig van Beleid punt 4.5)
“p KO Regl 25 (Diensverhoudinge – in die lig van Beleid punt 9)
“q KO Regl 27 (AKPB – in die lig van Beleid punte 7,8)”.
Vervolgens word op die wysiginge van die twee artikels wat reeds aan die hand van die A – Z Handleiding
verander het, ingegaan. Kerkorde 2004 artikels 3 en 9 word vergelyk met KO 2007 3 en 9 omdat dit die gang
van die teologiese argument vergemaklik.
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3. KERKORDE 2007 ARTIKEL 3
Kerkorde 2004:
3.1
Christus self deur die Heilige Gees verrig
al die dienswerk in sy kerk. Hy doen dit deur:
3.1.1
die dienswerk van al die gelowiges;
die dienswerk van die drie besondere
ampte, te wete:
*
dié van bedienaar van die Woord
*
dié van ouderling
*
dié van diaken.
3.2
Hierdie drie ampte is gelykwaardig,
maar word in opdrag en werk onderskei. By die
uitoefening van hulle roeping mag geen
ampsdraer oor ander ampsdraers heerskappy
voer nie, aangesien Christus die enigste Hoof,
Koning en Meester van sy kerk is.

Kerkorde 2007:
3.1 Dienswerk is deelname aan die werk wat God
die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld
doen om Sy koninkryk te vestig.
3.2 Elke lidmaat is deur God tot diens in die
gemeente en wêreld geroep.
3.3 Lidmate kan afgesonder word om op ’n
besondere wyse in een of meer van die
gemeente se bedieninge diensbaar te wees.
3.4 Die volgende ampte word onderskei om
amptelik leiding te neem:
· Dié van lerende ouderling of bedienaar van die
Woord
· Dié van regerende ouderling
· Dié van diaken
3.5 Die ampte is gelykwaardig, maar word in
opdrag en werk onderskei.

Wat onmiddellik opval is dat die laaste sin by artikel 3.2 soos dit nog in die Kerkorde van 2004 te vinde is,
weg geval het. Die sin lui: “By die uitoefening van hulle roeping mag geen ampsdraer oor ander ampsdraers
heerskappy voer nie, aangesien Christus die enigste Hoof, Koning en Meester van sy kerk is”. Waarom sal
enige iemand dit wil weglaat? Díe formulering kom byna woordeliks uit die Nederlandse Geloofsbelydenis,
artikel 31. Hoekom pla dit? Staan dit in die weg van behoorlike kerkregering? Sal die skrapping daarvan
beter kerkregering in die hand werk? Bogenoemde besluit van die Buitengewone Sinode 2007 is juis op
hierdie formulering van artikel 3 gegrond!
Hierdie verslag sal duidelik aantoon dat die Algemene Sinode inderdaad die weg wat hy voor die
Buitengewone Sinode van Noord – Kaapland 2007 ingeslaan het, handhaaf. Dit is asof die Noord-Kaapsland
sinode nie plaas gevind het nie, want die Kerkorde wat net daarna deur die Algemene Sinode aanvaar is,
vertoon “...ŉ stelsel van kerkregering wat die duidelike trekke ... van die episkopalisme...” bevat waardeur
“...Rooms Katolieke oortuiging(s) binne(ge)haal...” word. ‘n Paradigmaskuif het plaasgevind wat vanuit die
Amerikaans geïnspireerde korporatiewe styl van kerk inrigting en –regering die Ned Geref Kerk “...van bo af
... as ‘n saamgestelde korporatiewe grootheid (wil) bestuur en regeer ...”. Dit is dieselfde teologiese skuif
waarteen hierdie sinode in 2007 beswaar gemaak toe die voorgestelde A – Z Handleiding vir predikante deur
hierdie sinode verwerp is. Die paradigma en styl van die veranderings is presies díe wat ons in genoemde
Handleiding vind.
Die standpunt van die Ned Geref Kerk in Noord – Kaapland word hieronder (weereens) uitgespel:
GESAG IN DIE KERK
Vir die reformasie was die belydenis dat Christus die enigste Hoof, Koning en Meester van sy kerk is, die
fondament en grondbegrip van die kerkreg en kerkbegrip. In die Nederlandse Geloofsbelydenis [NGB], Art.
31, staan letterlik “Opperste Biskop” wat ons tans vertaal met Hoof. Dit is ‘n geformuleer in direk teenstand
teen die Rooms Katolieke Kerk wat die pous die opperste biskop noem. Telkens wanneer die reformatore
teenkanting teen hierdie siening van die pous as opperste biskop betuig het, het hulle - met beroep op Joh.
18:36, 37; 1 Kor 15:23 - 25; Ef 1:22; 4:15; 5:23 en Kol 1:18; 2:10 – juis hierdie sinsnede gebruik. Behalwe in
die NGB artikel 31 vind mens die frase ook in talle ander gereformeerde belydenisskrifte soos bv in die
Tweede Helvetiese Konfessie, Art 17, die Galliese Konfessie, Art 30, die Hongaarse Konfessie, ens.
Dat Christus die enigste Hoof, Koning en Meester van sy kerk is - met ander woorde, dat die kerk in wese
monargaal is - dien voorts as motivering en begronding waarom geen amp of kerkvergadering of kerk
(gemeente) oor ander ampte, soos die pous, mag heers nie. Die bekende prof F. L. Rutgers in sy Collegevoordrachten (uitgawe J. de Jong, p.154 ev) sê: “Indien suprematie van de eene kerk over de andere kerk en
van den eenen bisschop (ons sal vandag praat van ouderlinge – SKOK) over den anderen bisschop ... mocht
en moest worden aangenomen, dan was daardoor eigenlijk de Reformatie van de 16de eeuw veroordeeld ...
Als instituut echter is de kerk (gemeente - SKOK) niet één groot geheel, maar de openbaring van het
Lichaam van Christus op eene bepaalde plaats, waarin alles aanwezig is, wat tot het wezen van eene kerk
behoort; en juist daarom zijn alle kerken gelijk, en is er in de kerk gelijkheid van dienaren des Woords,
gelijkheid van ouderlingen en gelijkheid van diakenen ... Met de erkenning van dit beginsel valt of staat de
gehele Reformatie (ons onderstreep – SKOK).

Kerkorde
206
__________________________________________________________________________________________________

Christus alleen het geag in en oor Sy kerk
Wat is die implikasies van die belydenis dat Christus die enigste Hoof Koning en Meester van sy kerk is? Ten
eerste dat die kerk nooit demokraties kan of mag wees nie, maar altyd Christokraties /monargaal. In ‘n
monargie is daar net een (Één) wat al die gesag het. Dit hou onder andere in dat:
a) alléén die Here Jesus Christus mag en seggenskap in die kerk het. Hy alleen word in die Skrif die Hoof
van die kerk, sy liggaam, genoem. Hý is ons Opperste Biskop (Mat 17:5; Mat 28:18; NGB artikel 27;
Calvyn Institusie IV.8.i). Dit is buite dispuut.
b) In die kerk moet Sy wil en Sy wil alleen geskied. Dit moet die kerk se hoogste doel en strewe wees. Ook
dit is buite dispuut. Die verskille kom by die punte c) en d) hieronder na vore.
c) Hierdie Koning wentel nie sy mag na enige iemand af nie. Aan Hom is alle mag gegee en aan niemand
anders nie.
d) Die Koning, Jesus Christus Self, regeer direk deur sy Woord en Gees. Hy oefen al sy mag uit deur sy
Woord en sy Gees. Alles wat die Here sê het immers gesag. (Joh 15:25, 2 Tim 3:16).
Ons standpunt is dat mag, gesag en waardigheid nie aan mense of ampte verleen word nie, maar in die kerk
van Here Jesus besit alleen die Woord mag, gesag en waardigheid. Gesag in die kerk word aan die Woord
van God ontleen en word daardeur begrens. Nie die bedienaar van die Woord het gesag nie, maar die
Woord wat deur hom verkondig word, het gesag (Calvyn: Institusie IV.8.ii.iv.v). Dat een mens oor ‘n ander, of
een amp oor ‘n ander in die kerk heers, is sondig en is eie aan die wêreld (Luk 22:24 v).
Gesag van die ampte
Uit die Skrif is dit duidelik dat die Koning mense roep en gebruik om sý Woord en heil (amptelik) te bedien. In
die kerk van Christus het die ampte geen ander roeping of taak nie as om die heil wat Christus verwerf het,
te bedien. Die ampte bedien nie hul eie of die kerk se barmhartigheid, ens aan die wêreld nie, maar Christus
s’n. En deur die bediening van die Woord word die regering van Christus bedien. Die hoogste roeping wat
die ampte in die kerk het is om die Woord van die Koning so suiwer moontlik te verkondig, want waar sy
Woord verkondig en geglo word, dáár regeer Hy en dáár kom sy koninkryk.
Die gesag van die ampte moet so verstaan word: die amp van bedienaar van die Woord (lerende ouderling)
is belas met die bediening van die Woord (sodat Christus sal regeer) en die regerende ouderling regeer
wanneer hy toesien dat die Woord regeer; dit wil sê, hy regeer net dan wanneer hy toesien (hoe paradoksaal
dit ook al mag klink) dat niemand anders as die Koning, Jesus regeer nie. Enige iets anders is misbruik van
die roeping en taak wat die Here hom opgelê het (Mat 24:49; Luk 12:45). Die ouderling moet die Koning laat
regeer wanneer hy waak oor die suiwerheid van die leer (van o a die bedienaar van die Woord), wanneer hy
opsig oor die gemeente uitoefen en die Christelike tug beoefen, wanneer hy huisbesoek doen, ens. Hier is
geen sprake van ‘n hiërargie van ampte, dat een amp voorrang bo ‘n ander moet kry of dat een amp oor ‘n
ander heers nie.
Daar kan immers geen sprake van heersers wees wanneer die ampte die Here se opdrag dat die een die
ander se dienskneg moet wees, gehoorsaam nie (sien ook Ef 5: 23). Eer kan alleen 'n goeie en oneer aan 'n
swakker dienaar toebedeel word na die mate wat elkeen sy besondere roeping van die Here vervul. Die term
“leier” val vir ‘n gereformeerde vreemd op die oor. Die nuwe artikel 3.4 wat lui dat die ampte geroep word om
amptelik leiding te neem, behoort dus liefs herformuleer te word. Elke gedagte van menslike
heerskappyvoering moet ten sterkste afgewys en vanweë ons menslike sondigheid en swakheid, vermy te
word.
Die dienskarakter van die ampte
Volgens Calvyn is die “ampte” van herders en leraars, ouderling en diakens bedieninge deur middel waarvan
Christus by die gelowiges teenwoordig is (Institusie IV.6.x). Christus gebruik spesifiek die woord “diaken”
(letterlik: tafelbediende, dit is: ’n dienaar wat geen eer, status of mag impliseer nie) vir Homself en vir
apostels, ouderlinge en diakens. Die sleutelbegrippe hier is diens (of bediening, [diakonia]) en dienswerk
(leitourgia). Die Here Jesus leer in Markus 10:42-45 dat almal wat in sy koninkryk ‘n amp wil beklee, die
ander se diensknegte moet wees. En as motivering gebruik Hy Homself as voorbeeld: “Die Seun van die
mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie
mense." (vers 45)
Hierdie dienskarakter van die ampte blyk ook duidelik uit die Dordtse Kerkorde. Daar word drie terme gebruik
om die werk van mense in die kerk te beskryf:
a) In artikel 2 word die woord functio (vertaal as dienste) gebruik.
b) In artikels 16, 23 en 25 word officium gebruik (wat ons met amp vertaal; dog die Latyn sou vertaal kan
word as vrywillige dienste! Dis inderdaad en feitelik waar van ouderlinge en diakens).
c) In artikel 18 kom die woord munus voor wat as diens pligte vertaal kan word (letterlik: “... service, office,
function, duty...” – Chambers Murray: Latin – English Dictionary.)
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Al drie genoemde Latynse woorde behels hoofsaaklik die gedagte van diens en diensvervulling. Taalkundig
en teologies beskou is die term ”amp” onlosmaaklik aan die begrip “diens” gekoppel. Die aard van die gesag
van die amp is dus een van diens, 'n bediening van Woord en Gees waardeur Christus regeer (NGB 30 - 32;
Institusie IV.1 .i.v; 2v; 3.i.viii).
Dit sou in die huidige tydsgewrig wenslik wees om aan die woord „diens" voorkeur te gee bo die begrip
„amp". Amp kan by sommige die gedagte van waardigheid - ‘n soort “ereposisie” - oproep, 'n aanduiding van
die posisie wat 'n persoon beklee, in plaas van die bedieninge/dienste wat hy verrig.
Gesag van kerke en kerkvergaderings
Hierbo het ons gesê dat die ampte nie oor mekaar mag heers nie. Vir die gereformeerde vaders het dit die
verdere implikasie gehad dat geen kerk (gemeente) of kerkvergadering (ring, sinode, algemene sinode) oor
‘n ander mag heers nie. Geen gemeente het seggenskap oor 'n ander nie. Een of meer gemeente(s) verkry
ook nie kragtens kerkverband seggenskap oor 'n ander gemeente nie. Ook in die kerkverband het alleen
Christus gesag en Hy verleen dit aan niemand anders nie.
Hieroor bestaan nie volkome eenstemmigheid nie. Daar is diegene (bv Nauta en sy navolgers) wat, op grond
van die Dordtse Kerkorde, artikel 36 verkies om wel te praat van ‘n van Christusverleende gesag by
kerkvergaderings. Die artikel bepaal: “t’ Selfde seggen heeft de Classis, over den Kercken-Raedt, t’welck de
particuliere Synode heeft over de Classe, ende de Generale Synode over de particuliere.” In die Kerkorde
van die Gereformeerde Kerken Nederland (GKN 1959) word “s(z)eggen” weergegee as “zeggenschap”.
“Zeggen” beteken volgens Nauta dieselfde as “zeggenschap“ en vandaar, in moderne Nederlands “gezag”
(vgl Nauta, D 1971. Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen: Kok,
p.121.). Op dié spoor praat Afrikaans van “gesag”. Dit is ‘n bekende feit dat artikel 20 van die Kerkorde van
die eerste Algemene Sinode van 1962 byna woord vir woord uit artikel 28 van die Kerkorde van die GKN
kom. Nauta reken dat hierdie betrokke artikel nie ‘n afwyking van die Dordtse bepaling is nie, maar wel as ‘n
uitbreiding en ‘n verryking.
Nauta moet ten minste van ‘n “uitbreiding en verryking” praat, want “zeggen” en “zeggenschap“ beteken
semanties twee totaal verskillende dinge! In “Koenen Handwoordenboek der Nederlandse Taal” staan by
“zeggen”: “... mondeling uiten; spreken; vertellen...” en by “zeggenschap”: “... beshikkingsrecht, macht
krijgen over iets;”. Om net van “uitbreiding en verryking” te praat, klink na ‘n eufemisme – dit is eerder ‘n
wanvertaling. In die Dordtse Kerkorde bedoel “s(z)eggen” duidelik die “s(z)eggen” van die Woord van God.
Dit is die hele punt: geen amp of kerkvergadering het “die sê” nie – net die Woord van die Here het die Sê!
“Zeggen” is binne die verband waar dit oorspronklik gebruik is duidelik kragtiger en ryker in betekenis as
“zeggenschap”.
Het meerdere vergaderings dan geen gesag nie? Bouwman reken dat: “De meerdere vergaderingen
ontleenen hare macht en bevoegdheid om te handelen en beslissingen te nemen aan de kerken (gemeentes
- SKOK), die haar door hare afgevaardigden samenstellen ... ‘En deze macht’ zegt Voetius, ‘welke naar de
orde aan elke plaatselijke kerk moet worden toegekend is niet beroovend (privative) maar ophoopend
(cumulative), (ons ondersstreep - SKOK) niet anders dan de macht van alle apostelen vergeleken met de
macht van elk afzonderlijk apostel, en de macht van de dienaren in één kerkeraad vergeleken met de
macht van een afzonderlijk dienaar, en de macht van de leden in één kerkelijk lichaam vergeleken met de
macht van en de vrijheid van ieder lid op zich zelf, en de kracht van tien menschen samen vergeleken met
de macht van elk der tien op zich zelf.’ (Bouwman, H., Gereforeerd Kerkrecht II, 1934, p.19)”
Hierdie kumulatiewe “macht” mag egter nie so verstaan word asof die vergadering (wat nog te sê, enige van sy
ampsdraers!) enige intrinsieke of ‘n deur Christus verleende gesag van sy eie het nie. Dit slaan op die
kumulatiewe gesag wanneer ‘n hele aantal dienaars van die Here Jesus saamstem oor wat die Woord leer. Die
kerk of enige van sy vergaderings het geen ander appél op of gesag oor lidmate as díe van die Woord nie.
Die “gesag” van bv die Algemene Sinode is slegs daarin geleë dat hy kan sê: “Ons en die Heilige Gees het
besluit ...”
Daar is in alle kerkvergaderings (net) een en dieselfde (en hoogste!) mag/gesag: die van die Woord van die
Here. Ook die Algemene Sinode staan onder en moet buig voor die gesag van die Woord. Tereg formuleer
Veenhof dit soos volg: “De Reformatoren ondernamen het naar de mensch gesproken ontzaglijke en,
werelds geoordeeld, krankzinnige waagstuk om het in de regering en heel het leven der kerk alleen met
Gods Woord en de vrijwillige onderwerping daaraan te doen ... Zij wilden niet ... dat de kerkelijke instansies
als zoodanig
, gehoorzaamd zouden worden. Zij wiegerden eenige gehoorzaamheid welke niet
gehoorzaamheid aan een duidelijk uitgedrukt Godswoord was.” (Aangehaal by Jonker, a.w., p. 10)
Prakties beteken dit dat, sou die Algemene Sinode op grond van die Skrif verskil met die besluite wat die
sinode van Noord – Kaapland in 2007 geneem het, staan hulle onder die verpligting om aan ons die Woord
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te verkondig. Dit het hulle nie gedoen nie maar eenvoudig voort gegaan om wysigings aan die Kerkorde aan
te bring wat in stryd is met die Skrif en die belydenis soos ons dit in 2007 uitgespel het.
Terug by Bouwman en ter wille van duidelikheid: Bouwman bedoel met mag die volgende: “De meerdere
vergaderingen hebben dus niet een zelfstandige, eigen kerkelijke macht. Alle kerkelijke macht, door Christus
aan zijne kerk gegeven, schuilt in de plaatselijke kerk ... Deze kerkelijke macht bestaat in drie dingen: de macht
om het Woord en de Sacramenten te bedienen, de macht om kerkelijke ambtsdragers te kiezen en de
macht om de kerkelijke tucht te oefenen. Een andere macht is er in het kerkelijke leven niet. En deze
drieërlei macht komt niet toe aan de meerdere vergadering, maar aan de ... plaatselijke kerk (ons
onderstreep - SKOK). Ter stawing wys hy op die gebruik van sinodes om saam nagmaal te gebruik – maar dit
vind in ’n kerk (gemeente) plaas waar die toesig van die ouderlinge is, en nie in die sinodale vergadering nie.
En die “mag” om te regeer en die tug uit te oefen word slegs in ’n beperkte mate aan meerdere vergaderings
opgedra.
Uit bostaande beredenering is dit duidelik dat elke plaaslike gemeente vir gereformeerdes volledig kerk
(ecclesia completa) is. Elke plaaslike kerk (gemeente) is 'n selfstandige openbaring van die liggaam van
Christus. Ons het hierbo vir Prof Rutgers aangehaal: ” Als instituut echter is de kerk (gemeente - SKOK) niet
één groot geheel, maar de openbaring van het Lichaam van Christus op eene bepaalde plaats, waarin alles
aanwezig is, wat tot het wezen van eene kerk behoort; en juist daarom zijn alle kerken gelijk...”
Die gereformeerde vaders het baie sterk daarop klem gelê dat geen kerk of kerkvergadering oor ‘n ander
mag heers nie. Díe beginsel was vir hulle so belangrik dat dit by die eerste sinode van gereformeerde kerke
wat destyds in Frankryk gehou was, as die heel eerste artikel van die kerkorde geneem was (Franse
Kerkorde, [Parys] 1559). Ons wys weer op die stelling van prof F. L. Rutgers: wie hierdie beginsel verwerp,
veroordeel daarmee die hele reformasie. En: “Met de erkenning van dit beginsel valt of staat de gehele
Reformatie.”
Dit is onontkenbaar dat die gedagte dat elke vergadering se gesag deur Christus daaraan verleen word,
geleidelik daartoe gelei het dat meerdere vergaderings (veral algemeen-sinodale vergaderings) ŉ
selfstandigheid los van die kerkrade begin verkry het. Dit het (al was dit onbedoeld) ŉ hiërargiese persepsie
binne en buite die kerke tot stand gebring het, sodat reeds al gepraat word van “hoër” en “hoogste” gesag in
die kerk. Die implikasie van Rutgers se stelling hierbo is verreikend vir die Ned Geref Kerk. Indien ons
sienderoë toelaat dat die Algemene Sinode op die episkopaalse pad voortstu, veroordeel ons swye en
gebrek aan optrede dan nie die reformasie nie? Sou ons nie die anti – hiërargiese beginsel handhaaf nie,
moet ons bely dat ons gesondig het deur die kerk van die Here te verskeur en moet ons ons by die Roomse
Katolieke Kerk aansluit. Immers, watter sin het dit om een pous met ‘n ander te vervang?
Kerk en Kerkverband.
Dit vloei logies voort uit dit wat ons tot hiertoe bevind het dat ‘n kerkraad wel kan bestaan sonder ‘n meerdere
vergadering (soos dikwels in die geskiedenis gebeur het), maar ‘n meerdere vergadering nie sonder die
samestellende kerkrade nie. Dit alles beteken egter op geen manier dat ons op dieselfde standpunt as die
van die Independententiste staan nie. Ons glo en bely en aanvaar dat meerdere vergaderinge die gesag
van die Woord en die belydenis agter hulle besluite het in soverre (quatenus) hulle besluite in
ooreenstemming met die Woord is. Die Woord en belydenis adviseer nie bloot mindere vergaderings nie,
maar spreek dit aan en roep tot gehoorsaamheid aan die Woord – dit kan nie net maar geïgnoreer word
nie. Aan die ander kant is dit net so belangrik dat ‘n kerk nie ‘n besluit wat in stryd is met die Woord
mag/durf gehoorsaam nie want die Woord van die Here het die enigste en hoogste gesag in die kerk. Dit
is ook die enigste grond wat mindere vergaderings het om van meerdere vergaderings te verskil.
Die kerk word dus nie deur die kerkverband gekonstitueer nie. Die verband kom uit die kerke (gemeentes)
na vore en nooit andersom nie. Kerkverband kom tot stand wanneer naburige gemeentes byeenkom. ’n Ring
of sinode is nie kerk nie, maar slegs ’n vergadering van verskillende gemeentes (kerke). ’n Ring of sinode
hou op om te bestaan die oomblik wanneer die vergadering ten einde loop. Al wat kontinueer is die besluite
wat uitgevoer word deur persone/kommissies aan wie die vergadering dit opgedra het. ’n Vergadering wat
ophou bestaan wanneer die vergadering verdaag, kan immers nie ’n intrinsieke gesag van sy eie hê nie en
dus oor “mindere vergaderings” heers nie. Die kerkverband behoort nie tot die wese (bestaan) van die kerk
nie, maar tot sy welwese (goeie bestaan). Die teenoorgestelde moet ook gesê word: sonder die verband ly
die kerk skade en word die baie nut wat die verband bied, ontbeer.
DIE WERK VAN EN IN DIE KERK.
Daar is meer wysigings aan Kerkorde 2007 Artikel 3. In 3.1 (KO 2004) was gesê: “Christus self deur die
Heilige Gees verrig al die dienswerk in sy kerk”. Dit word vervang met: “Dienswerk is deelname aan die werk
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wat God die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen om Sy koninkryk te vestig.“(Ons onderstreep
- SKOK).
Die veranderings waarop ons wil wys om aan te toon dat ook ten opsigte van die werk in en van die kerk ‘n
doelbewuste paradigmaskuif in die herformulering van artikel 3.1 plaas gevind het, is, ten eerste dat die
Handelende Subjek, Christus, vervang word met die mens en word die mens tot deelnemer aan Gods werk
verhef, en tweedens dat die Christologiese formulering verander na 'n trinitariese formulering.
Die Handelende Subjek
Die 2004 weergawe van artikel 3 kan hom op Calvyn beroep. In een sin sê hy alles wat ons tot hiertoe gesê
het: “Want ofschoon Hij zelf alleen in de kerk moet regeren en heerzen, en in haar de leiding moet hebben
en het hoogste gezag bekleden en deze heerschappij alleen door zijn Woord geoefend en bediend moet
worden, zo hebben wij, omdat Hij niet met zichtbare tegenwoordigheid onder ons woont om ons zijn wil
mondeling in eigen persoon te verklaren, gezegd, dat Hij daartoe de dienst van mensen aanwendt ... niet om
op hen zijn recht en eer over te dragen, maar alleen om door hun mond zijn eigen werk te volbrengen, gelijk
ook een handwerksman tot het maken van zijn werk gereedschap gebruikt ... Hij zou dit wel kunnen doen
door zichzelf zonder enige ander hulpmiddel ... maar er zijn verscheidene reden, waarom hij het liever door
middel van mensen wil doen ...” (Calvyn Institusie, IV, I.) Calvyn se standpunt is duidelik: “Christus self deur
die Heilige Gees verrig al die dienswerk in sy kerk.”
Dit is ook presies hoe die Heidelbergse Kategismus die aangeleentheid in Sondag 21, Vraag 54 verwoord:
“Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? Antwoord: Dat die Seun van God uit die hele
menslike geslag vir Hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord in die
eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en
onderhou en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly.“ Vir die Kategismus is daar slegs Een
handelende subjek wat van begin tot end sy kerk vergader (die sg “Missio Dei”), beskerm (“doctrina”) en
onderhou (“dissiplina”). Prof WD Jonker sê in sy “Om Die Regering van Christus in Sy Kerk” (p.1 ev):
“Kerkreg kan alleen egter, Bybelse kerkreg wees as dit uitgaan van die belydenis dat Christus Self Sy
gemeente vergader, beskerm en regeer, dat Hy die handelende Subjek in die gemeente is en dat aan Hom
alleen alle mag en seggenskap in die kerk toekom ... Indien die kerk die Bybel ernstig opneem, moet die
kerk glo dat Christus lewend, persoonlik en aktueel in die gemeente wil regeer.” En hy vervolg met die skerp
waarneming: “Dit is asof dit vir die kerk te geweldig is om dit uit te hou met die werklikheid van Christus se
lewende teenwoordigheid in sy midde. Die geskiedenis leer ons dat tekens wanneer die kerk ... die
verhouding tussen Christus en die kerk nie op die juiste wyse verdiskonteer het nie, dit onmiddellik
gereflekteer word in die kerkreg. Dan word die regering van die kerk op een of ander wyse aan Christus
ontneem en in die hande van die mens gelê ... Die kerkreg word dan óf geklerikaliseer óf gesekulariseer .”
Deelnemers aan God se werk?
Moontlik sal geargumenteer word dat mens jou op die Skrif kon beroep om te sê dat gelowiges deelnemers
aan God se werk in die wêreld is, met name op 1 Kor 3: 9 en 2 Kor 6:1 waar die term “medewerkers van
God” gebruik word. (Die term “deelnemer” vind mens nêrens in die Skrif nie. Die naaste wat mens daaraan
kom is “medewerker”.)
Deur gewoon die 1953 en die 1983 Afrikaanse vertalings langs mekaar te stel, sal dit duidelik word dat die
Bybel nie die gedagte van medewerker of deelnemer aan Gods werk, ken nie. In 1953 lui 1 Kor 3: 9: “Want
ons is medewerkers van God ...” Die 1983 vertaling lui egter: “Ons is medewerkers in diens van God.” Uit die
voorafgaande konteks word dit duidelik dat Paulus van homself en Apollos praat wat mekaar se
medewerkers is. Die Korintiërs wou Paulus en Apollos teen mekaar afspeel, maar Paulus wys dit af. Hy en
Apollos werk nie teen mekaar nie. Hulle is mekaar se medewerkers, hulle staan saam in diens van God.
Elkeen het sy eie en unieke taak – Paulus plant, Apollos gooi nat, maar net God laat groei. Daaraan (aan die
groei) kan niemand meewerk nie. Die konteks maak dit dus duidelik dat die nuwe vertaling korrek is. Die
1953 vertaling moet as volg verstaan word: met die uitdrukking “Want ons is medewerkers...” slaan op
Paulus en Apollos. En “...van God...” is ‘n genitief van besit. Die Grieks lui: “θεου γαρ εσµεν συνεργοι ...”.
Letterlik vertaal is dit dus “Want, behorende aan God, is ons medewerkers”. Ander vertalings bevestig hierdie
keuse (ons noem net enkele Engelse vertalings): Young's Literal Translation: “for of God we are fellowworkmen…” New Living Translation: “For we are both God’s workers…”; Contemporary English Version:
“Apollos and I work together for God...”; New Century Version: “We are God's workers, working together...”
Die omgekeerde gebeur egter met 2 Kor 6:1 waar die ou vertaling die korrekte blyk te wees. In 1953 word
die teks vertaal as “En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie tevergeefs
mag ontvang nie.“ Die konteks maak dit weereens duidelik dat “medewerkers” nie Paulus en die Here is wat
saamwerk nie maar die “gesante (πρεσβευοµεν – presbiters!) van Christus” wat saamwerk in diens van die
Here. 2 Kor 5:20 lui: “Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle
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doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!” ‘n Studie van
die konteks toon duidelik dat “medewerkers” gewoon ‘n ander term vir gesante is. Ander vertalings bevestig
hierdie interpretasie: Young's Literal Translation: “And working together also we call upon [you] that ye
receive not in vain the grace of God…” The Message: “Companions as we are in this work with you, we beg
you, please don't squander one bit of this marvelous life God has given us…” Darby Translation: “But [as]
fellow-workmen, we also beseech that ye receive not the grace of God in vain… “
Die Skrif leer eerder dat die teendeel van die nuwe formulering van artikel 3.1 waar is: Paulus stel dit
pertinent dat hy en Apollos net plant en natgooi, “... maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om
die een wat plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat laat groei.” (1 Kor 3: 6,7.) En in 2 Kor 5:
17,18 “Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens... Dit alles is die werk van God...” Nêrens leer die
Skrif dat ‘n mens, ongeag watter amp of roeping hy mag hê of bekleë, ‘n medewerker of deelnemer aan die
werk van God in Christus is nie.
Calvyn is inderdaad reg as hy sê dat die ampte bloot ‘n stuk gereedskap in die hand van die Vakman is.
Paulus gebruik in 2 Tim 2: 20,21 huishoudelike gebruiksartikels wat van verskillende stowwe gemaak is, as
beeld om die manne wat Timoteus in die gemeente moet aanstel, te beskryf. Hy moedig hulle aan om tog
“... 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees,
voorberei vir enige goeie diens.” (vers 21) Net so min as die gereedskap iets uit sy eie kan doen, net so min
kan ‘n ampsdraer in die kerk die Koning se werk uit sy eie doen. Gereedskap neem nie deel aan die werk
van die vakman nie, die vakman doen al die werk met sy gereedskap. Hierdie Vakman is so bekwaam dat
Hy nooit sy swak gereedskap blameer nie. Hierdie Vakman trek met die kromste stokke reguit strepe. Dit is
aanmatigend om die ampte te verhef tot ‘n posisie waar hulle medewerkers van die Koning van die kerk
word. Werk wat ons in ons waan reken om uit ons eie doen, is nie die Koning se werk nie. Dit sal blyk sonde
te wees!
Die Werk Van God In Christus Deur Die Heilige Gees
Wat word bedoel met “...die werk wat God die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen...”?
Volgens die formulering is die werk God die Vader s’n. En die Gees verrig die taak. Dit alles geskied in
Christus. Let daarop dat die kerkorde van 2004 sê dat Christus al die werk doen. Dit is tog ‘n wesentlike en
aansienlik verandering, nie net in terme van ampswerk in die kerk nie, maar ook ten opsigte van die
onderskeie terreine waarop die drie Persone van die Goddelike Drie-eenheid hulle toespits. Om díe
onderskeie terreine volledig onder die loep te neem sal geweldig baie tyd en plek in beslag neem, dus
volstaan ons met hierdie enkele opmerkings.
In die korporatiewe wêreld word ‘n onderskeid gemaak wat in die opsig verhelderend kan wees. Daar word
naamlik onderskei tussen die persoon wat toerekenbaar (accountable) is vir die uitvoering van ‘n taak (“...
the person ultimately answerable for the correct and thorough completion of the task...”), en die persoon wat
verantwoordelik (responsible) is om die taak uit te voer: (“...those who do the work to achieve the task...”).
Eersgenoemde is gewoonlik ‘n persoon in ‘n bestuursposisie en laasgenoemde die persoon wat die werk
doen. Met groot respek gesê: hiervolgens impliseer Kerkorde 2007 dat God die Vader die Bestuurder
(accountable) is en die Heilige Gees die Een wat die werk doen (responsible).
Dit bring die probleem skerp in die kollig: as gesê word dat die dienswerk wat gelowiges en die ampte verrig,
deelname is aan “...die werk wat God die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen...”, is die vraag:
neem ons deel aan hierdie “bestuursfunksie” van God die Vader? Is ons saam met Hom “accountable” vir sy
werk hier op aarde? Dit is tog ‘n aanvegbare idee. Hoe kan ‘n gewone mens saam met die Vader
toerekenbaar gehou word vir Sy heilswerk op aarde?
Netso aanvegbaar is dit om te beweer dat ‘n gewone mens deelneem aan die werk van die Heilige Gees op
aarde. Die Klassieke Formulier Vir Die Bediening Van Die Doop het die werk van die Heilige Gees goed
opgesom: die werk van die Heilig Gees is naamlik dat Hy in ons wil woon en dat Hy die dinge wat ons reeds
in Christus Jesus besit, tot ons eiendom wil maak. Dan volg ‘n lys van die dinge wat ons reeds in Christus
besit naamlik, die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe totdat ons uiteindelik
volmaak sal wees. Aan watter van hierdie “take” kan ‘n mens “deelneem”? Nee, hoogstens kan ‘n mensekind
‘n instrument, ‘n stuk gereedskap in die Hand van die Almagtige wees. Dit is uiters bedenklik om die term
“deelname” te gebruik en dit moet dus met beslistheid verwerp word. Trouens, kerkhistories en teologies
staan dit in lyn met die Roomse oortuiging dat die mens ‘saamwerk’ aan sy heil.
Oppervlakkig beskou, mag mens dink dat die trinitariese formulering ‘n verbreding van die ou formulering dat
Christus self al die dienswerk in die kerk doen. Dog die drie formuliere van eenheid praat die taal van die ou
formulering. Dit het ons reeds hierbo aangedui uit vraag 54 van die Kategismus.
Die kerk bedien bloot die verlossing, versoening, die volle heil wat die Here Jesus alleen bewerk het. Alleen
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die Gees oortuig, maak tot ons eiendom, werk geloof in ons harte, en so meer. ‘n Bekleër van ‘n amp in die
kerk is bloot die bediende/slaaf van hierdie Here wat sy Seun gestuur het om hierdie seëninge te verwerf,
wat díe seëninge aan sy gemeente bedien.
In die vergelyk tussen KO 2004 en KO 2007 ten opsigte van artikel 3, sowel as in die teologiese
beredenering met verwysing na die staande besluite van die Buitengewonde Sinode Noord-Kaapland 2007,
is dit nou duidelik dat die formulering van Artikel 3 in KO 2007 nie aanvaar kan word nie. Die aanvaarding
daarvan kompromitteer immers Sinode Noord-Kaapland. Hier moet ‘n keuse kom: die aanvaarding van
(Algemene) sinodale gesag, of dié van die Skrif.

4. KERKORDE 2007 ARTIKEL 9
Ons herhaal wat ons hierbo ten opsigte van ampsbegrip in artikel 3 gesê het naamlik dat “die teologiese skuif
wat sommige in die Ned Geref Kerk wil indra vanuit (veral die Amerikaans geïnspireerde) korporatiewe styl
van kerk inrigting en funksionele styl kerkregering “... wat van bo af die Ned Geref Kerk as ‘n saamgestelde
korporatiewe grootheid (wil) bestuur en regeer ...”, duur in artikel 9, wat geheel gewysig is, voort. Daarom
verskuif ons die aandag nou na hierdie artikel.
Kerkorde 2004
Kerkorde 2007
Die amp of bediening van die bedienaar van die
9.1 Die fokus van die amp van die predikant is die
Woord is gerig op die Woordbediening in sy
bediening van die Woord (in al sy gestaltes) en
verskillende gestaltes en omvat:
van die sakramente, sowel as die
9.1
die prediking;
toerusting van gelowiges vir die deelname van die
9.2
die bediening van die sakramente;
kerk aan die werk van God in sy wêreld.
9.3
die diens van gebede;
9.2 Die predikant is geroep om die Woord van
9.4
die leiding van die eredienste;
God te bestudeer, onderrig daarin te gee en dit
9.5
die kerklike onderrig, in samewerking
oral te verkondig; om die sakramente te bedien en
met die ander ampte en die gelowiges;
om saam met en vir die gemeente te bid en 'n
9.6
die behartiging van die herderlike sorg,
navolger van Christus te wees op so 'n
veral in die vorm van huisbesoek , saam met die
manier dat ander hom / haar kan navolg.
kerkraadslede;
9.3 Die amp van die predikant funksioneer
9.7
die ywer vir die uitbreiding van die
binne ‘n gemeente of as deel van dienswerk
koninkryk van God;
van die kerkverband in die wêreld.
9.8
die regering, organisasie, leiding en
9.4 In gemeentes aanvaar die predikant veral
bestuur van die gemeente saam met die
verantwoordelikheid vir die prediking en die
ouderlinge en diakens;
bediening van die sakramente. Die predikant is,
9.9
die uitoefening, saam met die ouderlinge
saam met die ander ampte, verantwoordelik vir:
en diakens, van die opsig en tug oor die
·
die diens van die gebede,
gemeente;
·
eredienste,
9.10
die gee van leiding aan kerkraads- en
·
onderrig en toerusting,
ander kerkvergaderinge.
·
opbou van die gemeente,
9.11
verantwoordelikhede ten opsigte van die
·
die gemeente se dienswerk in die wêreld,
kerkverband
·
leiding en organisering van die gemeente,
·
uitoefening van Christelike liefde en tug,
·
pastorale versorging
Kerkrade onderskei, saam met die predikant, oor
die
wyse
waarop
dié
roeping
en
verantwoordelikhede, in lyn met bepaalde
begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ‘n
diensooreenkoms.
9.5 Die predikant neem ook deel aan die
gesamentlike bediening van die kerkverband in
die onderskeie kerklike vergaderinge en
ekumeniese verhoudings.
9.6 As deel van die dienswerk van die
kerkverband aan die wêreld tref die kerkverband
reëlings oor wyses waarop die predikant
deelneem aan die werk wat God in Christus deur
sy Gees in die wêreld doen.
Die veranderinge in artikel 9 het, as gevolg van die teologiese skuif waarvan ons hierbo gewag gemaak het,
noodsaaklik geword om die “leiers” se taak in terme van die funksionele kerkbegrip te omskryf. Dat dieselfde
moeder die twee artikels (3 en 9) gebaar het, blyk uit die eenderse terme wat in beide gebruik word. So bv
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vind mens in die Kerkorde 2007, in artikels 9.1 en 9.6 ‘n herhaling van die uitdrukking wat in artikel 3.1
gebruik is dat dienswerk “... deelname (is) aan die werk wat God in Christus deur sy Gees in die wêreld
doen.” Ons het die saak hierbo afgehandel.
Bedienaar Van Die Goddelike Woord
Waar artikel 3 oor al die ampte gegaan het, handel artikel 9 net oor die amp van die bedienaar van die
Woord. Die wysiginge wat in artikel 9 aangebring is, behels dat die amp van die Bedienaar van die Woord
nie langer uitsluitlik deur die bediening van die Woord omvat word nie, maar volgens die nuwe formulering
fokus die amp van die Bedienaar van die Woord op die bediening van die Woord en sakramente en
(tweedens) op die toerusting van gelowiges. Hierdeur word die amp nie verbreed nie maar in werklikheid
verskraal.
Kerkorde 2004 begin deur te sê: ”Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord is gerig op die
Woordbediening in sy verskillende gestaltes en omvat...” waarna ‘n elftal aspekte van die Woordbediening
dan genoem word. Volgens die formulering van 2004 het die bedienaar van die Woord in werklikheid dus net
een taak: Woordbediening. Hierdie Woordbediening neem verskillende vorme aan: prediking, pastoraat,
kategese, sakramente, eredienste, kerkraadsvergaderings, tug, ekumene, ens. In al hierdie dinge doen die
predikant net een ding: hy verkondig die Woord. As voorsitter van ‘n kerkraadsvergadering, bedien hy die
Woord, as hy met ander kerkgenootskappe in gesprek tree, bedien hy die Woord – ook wanneer hy die
sakramente bedien of gelowiges toerus, bedien hy die Woord, en so kan ons aangaan. Om
sakramentsbediening op dieselfde vlak as bediening van die Woord te plaas is hoogs bedenklik – dit kan so
maklik die agterdeur vir ‘n Roomse sakramentalisme oopmaak.
Die klassieke gereformeerde ampsbeskouing t o v die predikant is dat hy oral, in alle omstandighede niks
meer en niks minder as Bedienaar van die Goddelike Woord moet/mag wees nie. Skrywe predikante dan nie
agter hulle handtekening die letters VDM – Verbi Divini Minister (Bedienaar van die Goddelike Woord) - nie?
Wanneer predikante iets anders of iets “meer” as dit wil wees, is die skrif aan die muur. Dan word die
predikant maklik tot “CEO” soos dit gemaklik in die funksionele kerkregeringstelsel gedoen word.
Wat hou die nuut geformuleerde artikel 9 vir die kerk in? Hierbo het ons aangehaal uit die verslag “Kerklike
Gesag?” wat voor die Buitengewone Sinode 2007 gedien het. Daarin is gesê: “Die feite spreek van die
uitbou en institusionalisering van ‘n gesentraliseerde kerklike hiërargie op algemene sinodale vlak, wat van
bo af die Ned Geref Kerk as ‘n saamgestelde korporatiewe grootheid effektief bestuur en regeer ...” Artikels
3 en 9 van 2007 se taal en toonaard is meer die van die korporatiewe lewe as die van die kerk. Sal die nuwe
taal in die kerk dan word: “Die Ned Geref Kerk, as nuut saamgestelde korporatiewe grootheid, wat nuut
bestuur en regeer word, het by sy direksie vergadering (die ou Algemene Sinode) besluit dat hierdie styl van
kerkregering via die kerkorde sal afwentel na die amp van die predikant”? Die “nuwe” amp van predikant sal
immers netjies inpas in hierdie “korporatiewe grootheid”. Hy sal as Hoof Uitvoerende Amptenaar (CEO) sy
verskillende take kan verrig, sy ondergeskiktes/(vrywillige) werknemers (die kerkraad) bestuur en die kerk se
“sukses” word sy sukses wees, en visa versa. Ons sal kerk wees presies na die voorbeeld van die
‘funksioneel-gedrewe’ groot kerke in Amerika.
Deur by die formulering van 2004 te bly, is dit ons hoop en wens dat alle leraars opnuut die heerlikheid maar
ook en veral die implikasies en die geweldige verantwoordelikheid van ‘n amp wat oral in alle omstandighede
Bedienaar van die Goddelike Woord moet wees, sal verstaan en omhels.
Daar is ook winste in die wyse waarop artikel 9 herformuleer is. Artikel 9.2 is ’n baie goeie aanvulling tot die
omskrywing van die amp van die bedienaar van die Woord soos ons dit hierbo uiteen gesit het: “9.2 Die
bedienaar van die Woord is geroep om die Woord van God te bestudeer, onderrig daarin te gee en dit oral te
verkondig; om die sakramente te bedien en om saam met en vir die gemeente te bid en 'n navolger van
Christus te wees op so 'n manier dat ander hom / haar kan navolg.”
Die Bedienaar van die Woord is Plekgebonde.
Ook die eerste deel artikel 9.3 (“Die amp van die bedienaar van die Woord funksioneer binne ’n
gemeente...”) is ’n positiewe uitbreiding van die artikel, maar die tweede deel (“of as deel van die dienswerk
van die kerkverband in die wêreld”) is ‘n substansiële verandering om ruimte te skep vir die Amerikaans
geïnspireerde funksionele kerkbegrip. Dit moet saam gelees word met die A – Z Handleiding vir Predikante
en die Gespreksdokument oor Gemeentelike Ekklesiologie paragrawe 3.14.5, 8.14.2 tot 8.14.4. asook die
wysigings wat reeds aan reglement 6 aangebring is. Ter wille van volledigheid haal ons al genoemde
paragrawe uit die Gespreksdokument oor Gemeentelike Ekklesiologie aan:
“3.14.5 Die vraag moet gevra word of historiese gemeentegrense nog binne ’n hedendaagse konteks
werkbaar is? Al meer en meer lidmate beskou gemeentegrense as irrelevant.
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(Opmerking: die eerste stap in die rigting was toe gemeente grense in die mate vervaag het dat
lidmate by enige gemeente van hul keuse kon inskakel. Die volgende fase wat tans in hierdie
aanhalings ter sprake is, is dat daar hoegenaamd geen grense meer moet wees nie. Dit sal die
deur oopmaak vir – soos die A – Z Handleiding voor gestel het – die afgestudeerde student wat na
sy studie beide gelegitimeer en georden word om sý nuwe kerk op enige plek te begin. Daarvoor
moet daar en kan daar geen beperkende grense wees nie. En Kerkorde artikel 10 [“’n Bedienaar
van die Woord mag geen ampspligte (Artikel 9) uitoefen binne die grense van ’n ander gemeente
sonder die toestemming van daardie kerkraad nie.”] sal geheel en al geskrap moet word. In
reglement 6 is reeds ruimte geskep vir hierdie “grenslose” gemeentes – sien veral 1.1.3.7 en 1.1.6.
- SKOK)
“8.14.2 Dit het ’n hele paar konkrete implikasies. Slegs enkele word hier genoem:
1. Die grootte en vorm van kerklike vergaderings
2. Die funksie en samestelling van kerkverbande
3. Gemeentegrense.
“8.14.3 Al hierdie genoemde sake is tans spontaan aan die verander en verdien verdere kerkordelike
aandag. Kortliks net enkele opmerkings oor die sensitiewe saak van gemeentegrense.
“8.14.4 Na ons mening werk gemeentegrense goed in ’n pionierstyd, waar die kerk sistematies oor ’n nuwe
gebied moet versprei en die kerk daarby ’n relatiewe homogene karakter dra. Dit het in ons dag
dramaties verander. Waar gemeentegrense eens bedoel was om die uitbreiding en groei van die kerk te
bevorder, het dit nou ’n hindernis in die groei van ’n kerk met ’n nuwe gestalte binne ’n nuwe konteks
geword. Iets soos nuwe gemeente-ontwikkeling wat wêreldwyd as vanselfsprekende prioriteit vir enige
kerk, ook binne die gereformeerde tradisie gesien word, word binne ons konteks haas onmoontlik omdat
elke duimbreedte van die land reeds “gedek” is. Die realiteit is dat die werklikheid van diversiteit pleit om
nuwe vorme en gestaltes van kerkwees, maar dat dit net moontlik is om aan nuwe gestaltes uitdrukking
te gee as die denominasie verlaat word om iets te gaan stig, waar daar geen grense is nie. Dit is
hartseer en werk nie net verlammend in op nuwe groei nie, maar ontneem die kerk die krag van nuwe
energie en dinamika wat altyd met die stigting van nuwe gemeentes gepaardgaan. ’n Aantal jare gelede
het hierdie dinamika gekom deur afstigting. In ’n kwynende tyd bring “terugstigting” dit ongelukkig nie. ’n
Dringende hersiening van die hele beleid rondom gemeentegrense word dus voorgestel.
Dieselfde tendens word in KO 2007 artikel 9.6 en 9.7 voortgesit:
Artikel 9.6: “Die bedienaar van die Woord neem ook deel aan die gesamentlike bediening van die
kerkverband in die onderskeie kerklike vergaderinge en ekumeniese verhoudings.
Artikel 9.7: ”As deel van die dienswerk van die kerkverband aan die wêreld tref die kerkverband reëlings oor
wyses waarop die bedienaar van die Woord hieraan deelneem”.
‘n Soortgelyke ding gebeur in artikels KO 2007 50.4, 52.3, 53.3, en 54.2, waar die woorde “Waar die omvang
en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband onderneem” by die onderskeie
artikels bygevoeg word. Die probleem is dat die werk van die bedienaar van die Woord losmaak van die
gemeente en dat vergaderings van die kerk werk wat op plaaslike vlak kan en moet afgehandel word,
oorneem. Dit is ook uit die oogpunt van die betrokkenheid van elke gemeentelid by die “dienswerk van die
gelowiges”, ongewens om werk wat, in opdrag van Christus, plaaslik afgehandel moet word, op ander
(vergaderings) af te skuif.
Die ampsbeskouing van Rome is dat hulle ampsdraers met 'n sakrament lewenslank in die amp gestel word.
Hulle staan in diens van die kerk as instituut en hulle is gebonde aan Rome – nie aan die plaaslike
gemeente nie. Die pous kan dus ‘n geordende na enige plek stuur. Word voorsien dat die Algemene Sinode
– of een van sy gevolmagtigde kommissies op dieselfde wyse as Rome, die geordende “proponent/dominee”
in ‘n gebied kan instuur of kan hy self besluit waarheen hy gaan?
Gereformeerdes daarteenoor leer dat elke bedienaar van die Woord in heel eerste instansie ‘n dienaar van
Christus is. Die amp is dus nie aan die persoon gekoppel nie, maar primêr aan die roeping tot die bediening
van die Woord. Daarby het die Ned Geref Kerk oor die jare steeds die beginsel gehandhaaf dat die sg
innerlike roeping eers deur die uiterlike roeping bevestig moet word voordat ‘n persoon wat deur die kerk
gelegitimeer is, in die amp van bedienaar van die Woord bevestig kon word. Daaruit blyk ‘n sterk binding aan
‘n plaaslike kerk/gemeente. Word die proponent nie na ‘n kerk (gemeente) beroep nie, is aanvaar dat die
uiterlike roeping nie deur die Here self deur middel van sy instrument, die kerk, uit gebring is nie.
Ook Calvyn bind predikante, net soos ouderlinge aan 'n plek - elke leraar moet sy eie kerk (gemeente) hê
(Institusie IV.3.vii). Die Dordtse Kerkorde, in navolging van Calvyn, leer in artikel 7 (vry vertaal): Niemand sal
tot die diens van die Woord beroep word nie tensy hy op 'n sekere plek (standplaas) gevestig is nie. Dit is
ook wat die Skrif ons leer. Opsieners (biskoppe) was aan ‘n bepaalde gemeente verbonde (Hand 14:23;
20:17, Tit 1:5, Fil.1:1, Kol 4:17.). Johannes rig die 7 briewe in Openbaring aan die adres van die "leraar van
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die gemeente in Efese/Smirna/Pergamum, ens; (Op 2:1,8,12, ens.) Hierdie beginsel geld (tans nog) tot ‘n
mate in die kerkorde - sien die Reglement vir die reëling van die bevoegdheid van predikante en proponente,
1.3. Die onbetwisbare voorveronderstelling in die Skrif, by Calvyn en in die Dordtse Kerkorde is tog
onmiskenbaar dat die kerke (gemeentes) duidelik aanwysbare grense het.
Hierdie beginsel moet met die beginsels dat, wanneer gereformeerdes van die kerk praat, die plaaslike
gemeente bedoel word, dat die plaaslike gemeente in alle opsigte volledig kerk is en dat meerdere
vergaderings slegs vergaderings van kerke is en nie kerk is nie, saamgelees word. Die ampswerk van
Christus word in die kerk (gemeente) gedoen, dit wil sê, dit is 'n saak wat deur 'n mindere vergadering (in
hierdie geval die kerkraad van die plaaslike kerk) afgehandel kan en móét word. Spoelstra sê: “Die
apostolaat van die diens van die Woord is sending na die gemeente in 'n bepaalde plek...”.
Laasgenoemde beteken glad nie dat kerke (gemeentes) net binne die grense van hul eie plaaslike grense
mag/moet werk, sonder ‘n oog vir die nood van die wêreld nie. Die kudde van die Here het nog baie ander
skape wat binne gehaal moet word (Joh 10:16); die Boodskap moet wêreldwyd verkondig word (Mat 28:19),
ens. Barmhartigheid moet aan almal wat jou pad kruis, bewys word (vgl die gelykenis van die Barmhartige
Samaritaan). So kan mens voortgaan om aan te toon dat die grense van ‘n gemeente nie die grense is waar
die kerk moet ophou om die Evangelie te bring nie – natuurlik steeds met inagneming van artikel 10.
Al is die bedienaar van die Woord dus aan ‘n spesifieke plek gebonde, is die leraar van die gemeente
tegelykertyd sendeling van Christus om sy koninkryk op dáárdie plek te laat kom (Mark 1:14; Luk 4:43; Rom
10:14). Die opdrag van Mat. 28:19 geld ook vir elke bedienaar van die Woord. Diens aan Christus gaan
prinsipieel diens aan die kerk vooraf (Rom 10). As dienaar en instrument van Christus strek sy diens dus
verder as die gemeente se fisiese grense. God se roeping om die Woord te bedien, is nie beperk tot die kerk
op die bepaalde plek nie. Tog mag die diens nooit los van die kerk (gemeente) verrig word nie. So het die
Heilige Gees die kerk in Antiochië gebruik om Paulus en Silas te stuur om in ander dorpe en stede die
evangelie te gaan verkondig (Hand 13:1-3; 14:26,27). Paulus het dit nie op grond van sy amp as apostel
sommer vanself onderneem nie.
Die beginsel is dus dat die plaaslike kerkraad (bv) die sendeling uitstuur en hulle hou toesig oor hom as
dienaar van die Woord. Dieselfde geld van al die ander terreine van die werk van Christus in die kerk.
Natuurlik kan dit ook gebeur dat die werk vir een gemeente te groot raak. In so ‘n geval kombineer
gemeentes vir die doel en elkeen van die gemeentes moet inkoop en besluit om die werk gesamentlik aan te
pak. Die ring se sending- of barmhartigheidskommissie, ens. moenie ten doel hê om self die werk te doen
nie maar om kerke by te staan en toesig te hou soos bepaal in die kerkorde.

5. SAMEVATTING
Die Algemene Sinode en sy Kerkorde 2007 (artikels 3 en 9) stuur die Ned Geref Kerk in ‘n rigting wat
wesensvreemd is aan die gereformeerde karakter wat die naam van die Kerk sê sy het. Die Algemene
Sinode het bo alle twyfel ‘n weg ingeslaan wat ‘n heel ander Ned Geref Kerk as die een wat ons ken, tot
stand bring. Die wysingings waarop ons hierbo gewys het, toon dat die Algemene Sinode hieraan
‘kerkordelike status’ toegeken het. Dit beteken dat almal wat in verband met die Algemene Sinode staan,
hierdeur gebind word. In werklikheid stel die wysigings in KO artikels 3 en 9 dus ook die ter saaklike besluite
van die Buitengewone Sinode Noord-Kaapland 2007 sonder dat die Sinode dit self in revisie kon neem, ter
syde. Verdere wysigings aan die kerkorde en dalk selfs nog aan die belydenis van die kerk word in die
vooruitsig gestel. Dit wil voorkom asof dit gelydelik gedoen gaan word sodat ons nie meteens met die nuwe
gedaante van die kerk gekonfronteer hoef te word nie.
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BYLAE 5
BESLUITE VAN DIE BUITENGEWONE SINODE NOORD-KAAPLAND
2007
Die sinode van die Ned Geref Kerke in Noord-Kaapland het tydens sy vergadering van 7-9 Mei 2007 die
volgende besluite geneem:
1.

KERKLIKE TRIBUNALE

1.1

VERWERPING VAN GEDAGTE
Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde kerke in Noord-Kaapland aanvaar nie die gedagte
van kerklike tribunale nie.
Die sinode verklaar na luid van Artikels 30-32 van die Nederlandse Geloofsbelydenis, en Sondag 31
van die Heidelbergse Kategismus, dat hy volstaan met Artikels 62.2 en 62.3 van die Kerkorde van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland 2005.

1.2

BESKRYWINGSPUNT AAN ALGEMENE SINODE
Die sinode besluit om die volgende beskrywingspunt aan die algemene sinode voor te lê:
Die algemene sinode aanvaar nie die gedagte van kerklike tribunale nie maar verklaar
na luid van Artikels 30-32 van die Nederlandse Geloofsbelydenis en Sondag 31 van
die Heidelbergse Kategismus dat hy volstaan met Artikels 62.2 en 62.3 van die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk.

2.

PRESBITERIALE KERKREGERINGSTELSEL

2.1

HANDHAWING EN UITBOUING
Die sinode bely:
1. Jesus Christus is die enigste Hoof van sy gemeente en die Koning van sy kerk. Hy alleen
het alle mag, wat Hy uitoefen deur sy Woord en sy Gees. Omdat dit sý Woord is, het dit
gesag.
2. die Here Jesus roep en stuur mense - te wete hulle wat dien in die ampte van leraar,
ouderling en diaken - om sy regering aan sy kerk te bedien.
3. die Here Jesus vergader, beskerm en onderhou sy kerk - die kerk is nie ’n vrye assosiasie
(vereniging) van lidmate nie. Die gemeente is volwaardig kerk en staan in verband met
ander kerke met dieselfde belydenis.
4. dat een ampsdraer of vergadering nie oor ’n ander mag heers nie.
5. Daarom roep die kerke wat hier vergader is mekaar dringend op om die presbiteriaalsinodale kerkregeringstelsel onverswak te handhaaf en uit te bou.

2.2

SENTRALISERING VAN GESAG AFGEWYS
Die Sinode bely
1. dat Jesus Christus, wat tussen die lampe beweeg, die verband tussen die lampe (die
gemeentes/kerke) konstitueer (Openb 1-3).
2. die enigste gesag in die kerk en sy vergaderings is die gesag van Christus se Woord (Mat
28:18).
3. meerdere vergaderings hoort nie tot die wese nie, maar tot die welwese van die kerk.
Wanneer ’n meerdere vergadering vergader, het dit dieselfde bron van gesag as die
Kerkraad, naamlik die Woord. ’n Meerdere vergadering mag nie oor sake handel wat by
mindere vergaderinge afgehandel kan word nie. ‘n Meerdere vergadering behoort slegs te
handel oor sake waaroor die mindere vergaderinge die behoefte aan gesamentlike beraad
en optrede het. (Byvoorbeeld: Kerkorde, Bybelvertaling, teologiese opleiding, ensovoorts.)
4. dat meerdere vergaderings (ring, sinode, algemene sinode) slegs bestaan solank hulle
vergader en dat hulle by verdaging ontbind en dat hulle nie gekontinueer word of mag word
deur kommissies, taakspanne en funksionarisse nie. Die kommissies, taakspanne en
funksionarisse voer slegs die opdragte van vergaderings uit.
5. Daarom roep die kerke wat hier vergader is mekaar dringend op om enige poging tot
sentralisering van gesag te vermy en te verwerp.
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3.

A-Z HANDLEIDING OOR PREDIKANTE

3.1

HUIDIGE VORM
Die Sinode van die Ned Geref kerke in NK aanvaar nie die voorgestelde A-Z Handleiding oor
predikante in sy huidige vorm nie.
Die Sinode voer die volgende redes aan:
1. Die Handleiding vertoon duidelike tekens van sentralisering van gesag en die
sekularisering van die amp van predikant. Die verantwoordelikheid van die plaaslike kerk(e)
word vervang met ‘n kommissie van die algemene en gesentraliseerde sinode.
2. Die Handleiding se siening oor die ordening van predikante is dat dit tuishoort by ‘n
kommissie van die algemene sinode en nie by kerkraad en ring nie. Dit is ‘n miskenning van
die rol van die ring en die kerkraad en dus onaanvaarbaar.
3. Die kwessie van die Voortgesette Bedieningsopleiding en gepaardgaande akkreditasie,
asook krediete wat in dié verband toegeken word, wek kommer. Die bevoegdheid van ’n
predikant word afhanklik gemaak van die krediete wat verwerf is.
4. Die handleiding toon weinig beredenering vanuit die Skrif, die Belydenisse (veral NGB Art
28vv) en Die Kerkorde. Dit blyk in stryd te wees met die belydenis.
5. Kerkrade, ringe en sinodes het nie voldoende geleentheid gehad om ’n die inhoud van
genoemde Handleiding deeglik te toets aan die Skrif en die kerk se Belydenis nie. Hulle is
ook nie daartoe versoek nie

3.2

OPDRAG AAN AFVAARDIGING NA ALGEMENE SINODE 2007
Die Noord-Kaaplandse Sinode gee opdrag aan sy afvaardiging na die eersvolgende Algemene
Sinode om sy standpunte rakende die A-Z Handleiding vir Predikante en Kerklike Tribunale duidelik
oor te dra. Die Sinode moet versoek word om die Handleiding terug te verwys na ringe en sinodes
vir insette.
Indien die Handleiding in die voorgestelde vorm en Kerklike Tribunale goedgekeur word, gee die
Sinode opdrag aan sy afvaardiging om die Ned Geref Kerke in Noord-Kaapland op grond Skrif en
Belydenis daarvan te distansieer

3.3

BESKRYWINGSPUNT AAN ALGEMENE SINODE
Die Sinode van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland besluit om die volgende beskrywingspunt
aan die eersvolgende algemene sinodale vergadering voor te lê:
Die Algemene Sinode keur nie die voorgestelde A-Z Handleiding vir Predikante in sy
huidige vorm goed nie, maar verwys dit na sinodes met die versoek dat dit deeglik
ondersoek, krities ge-evalueer en getoets word aan die hand van Skrif en Belydenis.
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BYLAE 6
HUISHOUDELIKE BEPALINGE SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
1.

NAAM
Sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (SKBO)

2.

SAMESTELLING
Die Kommissie word soos volg deur die sinode in sitting saamgestel:
Een verteenwoordiger uit elk van die ringe. ringe wys self ’n geskikte persoon met ʼn sekundus aan.
Maksimum van 3 kundiges op die terrein van SKBO op koste van die sinode (bepaling 35.5.7.5 & 6).
Predikant in sinodale diens (ampshalwe)
Sekretariële beampte (ampshalwe)
Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit in die kuratorium, eksamenkommissie en die
kieskollege by elk van die drie teologiese fakulteite van die Universiteite te Stellenbosch, Pretoria en
Bloemfontein (bepaling 35.6.2.3)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

OPDRAG EN BEVOEGDHEDE (bepaling 35.5.3, 35.5.7.2 en artikels 50, 51, 52)
Die SKBO voer opdragte van die sinode uit in ooreenstemming met die roepingsverklaring van die
sinode, met verslag van al sy werksaamhede aan die sinode.
Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die kommissie.
Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings (beplan agenda en temas in samewerking met die
ander kommissies)
Die SKBO dra sorg vir navorsing, koördinering, beplanning en gee voorligting en inligting ten opsigte
van gemeentebediening wat die Ned Geref Kerk Noord Kaap in staat stel om sy roepingsverklaring uit
te voer soos opgedra deur die sinode.
Die SKBO kan in die uitvoering van die opdrag van die sinode of op versoek van ringe en gemeentes,
spesifieke projekte loods wat ten doel het om die werksaamhede van die sinode te stimuleer en ringe
en gemeentes te ondersteun.
Die SKBO skakel met ander kommissies van die sinode soos nodig.
Die werksaamhede van sy taakspanne te koördineer.
Die SKBO beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou.
Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissie aan ringe en kerkrade deurgestuur word.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS
Die SKBO konstitueer tydens elke gewone vergadering van die sinode.
Die konstitueringsvergadering verkies ’n uitvoerende komitee bestaande uit ’n voorsitter,
ondervoorsitter, skriba en indien nodig hoogstens twee addisionele lede.
Die uitvoerende komitee vul sy eie vakatures aan tot die volgende jaarvergadering.
Die SKBO vergader een keer per jaar en die uitvoerende komitee en taakspanne na behoefte en soos
begroot.

BESTUURSPROSES (bepaling 57.6.4)
Die sinodale kommissies besluit jaarliks oor hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die volgende
jaar en koppel ’n begroting daaraan. Na die jaarvergaderings van die onderskeie kommissies kom
verteenwoordigers van die sinodale kommissies saam om die beplanning en begroting te bespreek en
te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang die predikant in sinodale diens sy
opdragte vir die komende jaar.
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BYLAE 7
HUISHOUDELIKE BEPALINGE SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
1.

NAAM
Sinodale kommissie vir diensgetuienis (SKDG)

2.

SAMESTELLING
Die kommissie word soos volg deur die sinode in sitting saamgestel:
Een verteenwoordiger uit elk van die ringe. Ringe wys self ’n geskikte persoon met ʼn sekundus aan.
Maksimum van 3 kundiges op die terrein van SKDG op koste van die sinode (bepaling 35.5.7.5 & 6).
Predikant in sinodale diens (ampshalwe)
Sekretariële beampte (ampshalwe)
Een verteenwoordiger plus sekundus van die teologiese fakulteit van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Afrika en Bybelgenootskap (bepaling 35.6.2.3)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

OPDRAG EN BEVOEGDHEDE (bepaling 35.5.5, 35.5.7.2 en artikels 53, 54, 55)
Die SKDG voer opdragte van die sinode uit in ooreenstemming met die roepingsverklaring van die
sinode, met verslag van al sy werksaamhede aan die sinode.
Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die kommissie.
Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings (beplan agenda en temas in samewerking met die
ander kommissies)
Die SKDG dra sorg vir navorsing, koördinering, beplanning en gee voorligting en inligting ten opsigte
van diens en getuienis wat die Ned Geref Kerk Noord Kaap in staat stel om sy roepingsverklaring uit
te voer soos opgedra deur die sinode.
Die SKDG kan in die uitvoering van die opdrag van die sinode of op versoek van ringe en gemeentes,
spesifieke projekte loods wat ten doel het om die werksaamhede van die sinode te stimuleer en ringe
en gemeentes te ondersteun in hul uitreik na buite.
Die SKDG skakel met ander kommissies van die sinode soos nodig.
Die werksaamhede van sy taakspanne te koördineer.
Die SKDG beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou.
Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissie aan ringe en kerkrade deurgestuur word.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS
Die SKDG konstitueer tydens elke gewone vergadering van die sinode.
Die konstitueringsvergadering verkies ’n uitvoerende komitee bestaande uit ’n voorsitter,
ondervoorsitter, skriba en indien nodig hoogstens twee addisionele lede.
Die uitvoerende komitee vul sy eie vakatures aan tot die volgende jaarvergadering.
Die SKDG vergader een keer per jaar en die uitvoerende komitee en taakspanne na behoefte en soos
begroot.

BESTUURSPROSES (bepaling 57.6.4)
Die sinodale kommissies besluit jaarliks oor hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die volgende
jaar en koppel ’n begroting daaraan. Na die jaarvergaderings van die onderskeie kommissies kom
verteenwoordigers van die sinodale kommissies saam om die beplanning en begroting te bespreek en
te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang die predikant in sinodale diens sy
opdragte vir die komende jaar.
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BYLAE 8
HUISHOUDELIKE BEPALINGE SINODALE KERKORDEKOMMISSIE
1.

NAAM
Sinodale kerkordekommissie (SKOK)

2.

SAMESTELLING
Die kommissie word soos volg deur die sinode in sitting saamgestel:
Die sinode benoem die sinodale kerkordekommissie wat bestaan uit ses primarii en drie sekundi lede.
Indien ’n primarius lid vertrek, neem die sekundus sy plek in.
Die sinodale kerkordekommissie konstitueer tydens die sinode.
Die sinodale kerkordekommissie mag drie vakkundige lede koöpteer op koste van die sinode.
Die dienstyd strek vanaf verdaging van die sinode tot by die aanvang van die volgende sinode.
Die sinodale kerkordekommissie verkies sy eie voorsitter en onder-voorsitter.
Die sekretaresse van die kantoor dien as skriba van die kommissie. Die sinodale kerkordekommissie
kies ook ’n hulpskriba.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.7
3.8

OPDRAG EN BEVOEGDHEDE (bepaling 35.5.6, 57.5.2.1 en artikel 58)
Die sinodale kerkordekommissie dien as appèlliggaam tussen sinodes.
Rangskik die kerkregtelike besluite van die sinode en publiseer dit so gou moontlik.
Die gee van advies en hantering van sake van kerkregtelike aard.
Die sinodale kerkordekommissie skakel met ander kommissies van die sinode soos nodig.
Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissie aan ringe en kerkrade deurgestuur word.
Die voorsitter van die sinodale kerkordekommissie dien op die algemene taakspan regte (ATR)
Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die kommissie.
Aangesien die sinodale struktuur van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland nie voorsiening maak vir
’n sinodale kommissie/moderatuur/moderamen nie, wys die sinode die sinodale kerkordekommissie
aan om op te tree in die plek van ’n sinodale kommissie/moderatuur/moderamen waar die kerkorde of
reglemente
van
die
Algemene
Sinode
optrede
vra
van
die
sinodale
kommissie/moderatuur/moderamen. (bepaling 35.5.6)
Voer die opdragte van die sinode uit.
Gee advies aan die sinodale kommissie vir hulpdienste met betrekking tot eiendomme en fondse van
die kerk waar die sinodale kommissie vir hulpdienste as eiser en verweerder op tree.

4.
4.1
4.2

KONSTITUERING EN VERGADERINGS
Die sinodale kerkordekommissie konstitueer tydens elke gewone vergadering van die sinode.
Die sinodale kerkordekommissie vergader ten minste een maal per jaar soos met die predikant in
sinodale diens gekoördineer. Die sinodale kerkordekommissie mag egter ook vergader soos
omstandighede dit vereis.

5.
5.1

BESTUURSPROSES
Die sinodale kerkordekommissie begroot jaarliks vir die vergaderings en dien die begroting in by die
sinodale kommissie vir hulpdienste.
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BYLAE 9
HUISHOUDELIKE BEPALINGE SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
57.1
57.1.1
57.1.1.1

57.1.1.2
57.1.1.3
57.1.1.4

57.1.1.5

Stoflike aangeleenthede
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die bevoegdheid
om geld op te neem en te leen en om as sekuriteit daarvoor enige vaste eiendom van die Sinode
met verband of hipoteek te beswaar en/of enige roerende goedere in pand te gee of onder
notariële verband te verbind;
om roerende en onroerende eiendom te koop of te verkoop, te huur of te verhuur, te skenk of op
enige ander wettige wyse daarmee te handel;
om enige besitting, insluitende kontantgeld, aan enige persoon of instansie te skenk;
om kontantgeld van die sinode te herbelê in enige bank, bougenootskap of ander finansiële
instelling in aandele of effekte van groeifondse of genoteerde maatskappye en in verbande wat
teen sekuriteit van onroerende eiendom ten gunste van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
geregistreer is;
om namens die sinode in alle regsgedinge en geregtelike handelinge op te tree. Alle geregtelike
stukke word op die kantoor van die predikant in sinodale diens gedien.

57.1.2

Die sinodale kommissie vir hulpdienste sal sy bevoegdheid kragtens die vorige paragraaf, slegs
mag uitoefen indien hy daartoe gemagtig is a) deur die sinode
b) deur die ring ten opsigte van onroerende eiendom of verbande wat deur die ring beheer
en bestuur word, en
c) deur sinodale kommissies ten opsigte van onroerende eiendom of verbande wat deur
die betrokke kommissie beheer of bestuur word.

57.1.3

Die sinodale kommissie vir hulpdienste sal aan die sinode verantwoording doen van sy
uitoefening van gemelde bevoegdhede.
Vgl. Beleggingsbeleid op bladsy ??

57.2

Predikante pensioenfonds
Leraars in die sinodale gebied van Noord-Kaapland skakel in by die fonds van die Ned Geref Kerk
in SA, in ooreenstemming met die betrokke Reglement van laasgenoemde sinode. Die Reglement
is op aanvraag beskikbaar by die predikant in sinodale diens.

57.3
57.3.1

Fondse
‘n Ring mag ‘n ringsfonds opbou en lê ‘n verslag van inkomste en uitgawes by elke gewone
ringsitting voor.
Trustfondse aan die sinode toegesê, is fondse wat vir spesifieke doeleindes bestem is en deur die
Sinode geadministreer word. Die Sinode het nie meer mag of bevoegdhede daaroor as die wat in
die trustakte vir hom voorgeskryf word nie.
Sinodale fondse word deur die sinodale kantoor geadministreer.

57.3.2

57.3.3
57.4
57.4.1

57.4.2
57.4.3
57.4.4

57.5

Administrasiekoste: Sinodale Kantoor en sinode
Vir die bestryding van die kostes van die sinodale kantoor is daar ‘n Sinodale Administrasiefonds.
Dit dek ook die onkostes van gewone en buitengewone vergaderings van die sinode en
vergaderings van kommissies wat oor geen fondse beskik nie. Alle sinodale kommissies wat
fondse beheer, dra die koste van hul vergaderings en projekte.
Op aanbeveling van die sinodale kommissie vir hulpdienste stel die sinode daggelde en reis- en
verblyfkoste vas. Honoraria vir die moderatuur word bepaal vir sinodesittings.
In die jaar waarin die sinode vergader stort elke kerkraad ‘n bedrag, soos deur die sinodale
kommissie vir hulpdienste bepaal, voor 30 Junie in die Sinodale Administrasiefonds.
Afgevaardigdes na die algemene sinode word vergoed volgens die besluite van die algemene
sinode.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste

Kerkorde
221
__________________________________________________________________________________________________

57.5.1
57.5.1.1

57.5.1.2
57.5.1.3
57.5.1.4

Algemene opdrag
Hou toesig oor die interne administrasie van die sinodale kantoor, met insluiting van die bepaling
van diensvoorwaardes (salarisse, verlof-voorregte, diensure, pensioenvoorsiening, en enige
ander noodsaaklike diensvoorwaardes) van die predikant in sinodale diens en rekenmeester,
administratiewe klerke, tiksters en sodanige ander personeellede wat vir die uitvoering van die
sinodale pligte/sinodale kommissiepligte nodig en dienstig word in diens van die kommissies van
die sinode, asook die aanstelling en diensbeëindiging van sodanige personeellede. Enige lid van
die personeel het deur sy onmiddellike hoof toegang tot die sinodale kommissie vir hulpdienste.
Bestudeer alle aansoeke om fondse vir sinodale werksaamhede en adviseer die sinode
daaromtrent.
Stel jaarliks die sinodale begroting op.
Adviseer die sinode oor ’n begrotingsbeleid en is verantwoordelik vir begrotingsbeheer van die
sinode.
Begrotingsbeheer word jaarliks uitgeoefen deur die nagaan van die werklike uitgawes van die
kommissies in vergelyking met die begrote bedrae.
Vgl. Begrotingsbeleid op bladsy ??

57.5.1.5

Bepaal die bedrag wat deur elke gemeente by wyse van eweredige bydraes vir sinodale
werksaamhede bygedra moet word ooreenkomstig die formule neergelê deur die sinode.
Vgl. Formule vir sinodale bydraes op bladsy ??

57.5.1.6

Doen verslag van sy werksaamhede aan die sinode.

57.5.2

Die sinodale kommissie vir hulpdienste in vergadering is in eksterne regshandelinge 'n
verteenwoordiger met volmag en het, met verantwoording aan die sinode, die besondere
bevoegdheid om:
met betrekking tot die eiendomme en fondse van die kerk in oorleg met die kerkordekommissie as
eiser en verweerder op te tree;
geld te leen en uit te leen teen voorwaardes, of te belê in sekuriteite of by instansies wat vir die
kommissie voordelig voorkom, asook reëlings te tref vir die verskaffing of verkryging van die
nodige sekuriteite van sodanige lenings of beleggings;
van alle eiendomme wat aan die kerk geskenk of verkry word, volgens die bepalinge van die kerk
in die naam van die kerk transport te neem;
eiendomme wat in die naam van die kerk geregistreer is of deur hom besit word, met die
goedkeuring van die sinode te vervreem.

57.5.2.1
57.5.2.2

57.5.2.3
57.5.2.4
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BYLAE 10
ʼN AFGEBAKENDE EN PRAKTIESE GEMEENTELIKE EKKLESIOLOGIE
1. AGTERGROND EN OPDRAG
Tydens die 2004 AS is die volgende opdrag aan ADGB (nou ADGO) gegee: AS 2004 p370: “Die AS gee ’n
verdere opdrag aan die ADGB om aan die hand van die studiestuk (AS 2002, p 115-120) te werk aan die
formulering van ’n meer afgebakende en praktiese gemeentelike ekklesiologie. Hierdie nuwe studiestuk sou
kon dien as die basis vir ’n moontlike hersiening van hoe daar in ons huidige kerkorde oor gemeentes en
bedieningsverwante sake gepraat behoort te word.

2. WERKSWYSE
Die volgende werkswyse is gevolg:
2.1 Die bestaande studiestuk soos opgestel deur Prof. Malan Nel en Dr Coenie Burger is bestudeer en
geëvalueer. Dit is belangrik om te verstaan dat die bestaande studiestuk steeds as vertrekpunt geneem
word. Die wiel behoort nie nuut ontwerp te word nie. Beide ons tradisie, asook werk wat die afgelope jare
reeds gedoen is, skep ’n stewige basis wat nou na gelang van die eise van die dag verder gekonkretiseer
kan word.
2.2 Gesprekke is met ATLAS gevoer om die opdrag wat aan hulle gegee is – ’n studiestuk rakende
gereformeerde identiteit – te probeer belyn met bostaande opdrag.
2.3 In diepte gesprekke is binne ADGO gevoer om die wesenlike uitdagings en tendense binne die kerk te
probeer vasstel.
2.4 Gesprekke is met ’n kerngroep van verteenwoordigers van verskeie diensgroepe binne die NG Kerk
gehou ten einde so ’n holisties raamwerk daar te stel. Die groep het uit die volgende persone bestaan:
Braam Hanekom (ADGO - sameroeper), Piet Meiring (ADD), Nelus Niemandt (ATR), Nelis van Rensburg
(ATLAS), Coenie Burger (Moderamen), Malan Nel (VTO), Frederick Marais ( GDN), Anriëtte de Ridder, Natie
Stander (28 November 2006).
2.5 Kennis is ook geneem van werk wat in dié verband in die Oos-Kaap onder leiding van Chris van Wyk
gedoen is.
2.6 Met dit as agtergrond het die dagbestuur van ADGO verantwoordelikheid geneem vir die finale
samevoeging en redigering van insette.

3. WAT IS AAN DIE GEBEUR IN DIE KERK?
’n Gesonde ekklesiologie wil met realisme en nugterheid die werklikhede van die konteks doodernstig neem
en terselfdertyd op kritiese wyse die rykdom van die dogmatiese en kerklike tradisie herwin. Presies dit wil
hierdie gespreksdokument doen. Eerstens word die volgende moontlikhede genoem as rigtingwysers, ten
einde die huidige konteks (2007) van die NG Kerk te probeer definieer:
3.1 Al meer en meer stemme gaan op wat die mening uitspreek dat die kerk inderdaad op die vooraand van
’n nuwe reformasie staan. In hierdie reformasie gaan dit egter oor veel meer as dit waarvoor die sg. “Nuwe
Reformasie” staan. Inderdaad gaan dit oor die herontdekking van “ou” waardes en insigte en die aanbied
daarvan op toepaslike wyse binne ’n nuwe konteks. Sommige druk dit selfs sterker uit en praat van `n “stil
revolusie” wat aan die gang is (Sien Barna, G, Revolution, CUM, Vereeniging, 2006.) Die kerk sal sekerlik op
verantwoordelike wyse hiervan moet kennis neem.
3.2 Dit blyk dat die kerk met ’n nuwe geslag gekonfronteer word wat anders dink oor konsepte soos
“belydenis” en “waarheid”. Dit is ’n generasie wat nie in die eerste plek omgee oor belydenis in ’n suiwer
dogmatiese sin van die woord nie, maar veel eerder “reg wil doen” as wat hulle “reg wil glo”. Hierdie nuwe
generasie voel min vir baie dinge waaroor ’n ouer geslag ernstig voel. Van die kritiek wat byvoorbeeld op die
belydenisskrifte uitgespreek word, is dat mense baie styf daaraan vashou, maar eintlik nie meer weet wat
daarin staan nie, en dat dit dus eintlik glad nie meer funksioneer nie.
3.3 In samehang hiermee, vind ons dat daar ’n besliste dekonstruksie van die sisteem en strukture aan die
gang is. Ons lewe in `n anti-institusionele tyd. Para-kerklike sisteme is meer en meer aan die ontwikkel en so
ook assosiasies en nuwe kerklike verbande. Dit hou ingrypende gevolge in vir die kerkverband soos ons dit
leer ken het.
3.4 Die kerk bevind haarself 13 jaar na 1994! Die eiesoortige problematiek van ’n jong demokrasie impakteer
noodwendig op die sosiaal-maatskaplike konteks waarbinne die kerk funksioneer en ook die gepaardgaande
emosionele uitwerking wat dit op lidmate het. Verhoogde rassisme, bitterheid en rou is nie ongewoon nie.
Terselfdertyd word die versoeking aan ontvlugting in die materiële al groter.
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3.5 Die voortgaande dinamika en ewige verandering in die profiel van verskillende generasies is duidelik
sigbaar. Die nuwe geslag “millenials” openbaar definitief ’n terugkeer na ou waardes en onverskrokke
verbintenis aan die Evangelie. Terselfdertyd word die kloof tussen nie-kerklikes en buite-kerklikes
(gelowiges-ongelowiges) by die dag groter. Die “Boomers” samel steeds geld in, terwyl die “Busters” op
uitreike gaan. Wat al duideliker word, is dat verskillende generasies in feite al moeiliker met mekaar
kommunikeer, omdat hulle al meer en meer met verskillende begrippe en begripsinhoude werk.
3.6 Daar is tans ’n ongestruktureerde gesprek oor ekklesiologie aan die gang. Daar is ’n dinamiese
ontwikkeling in denke oor ekklesiologie aan die gang. Gesprekke rondom die “Emerging Church” en
“missionêre gemeente-wees” is maar enkele voorbeelde hiervan.
3.7 Die NGK is in gesprek met die res van NGK-familie oor onder andere kerkeenheid. Dit is duidelik dat die
verskillende kerke tans binne verskillende kerklike paradigmas funksioneer. Die gesprek en moontlike
eenheid sal noodwendige gevolge op almal betrokke hê.
3.8 Die NGK het vir baie jare weens apartheid hoofsaaklik binne ’n wit konteks funksioneer. Dit het egter
dramaties verander. Die kerk is nou deel van ’n derde-wêreld konteks en moet in die besonder haarself
herposisioneer om binne derde-wêreld stede te opereer.
3.9 Vir meer en meer mense geld die slagspreuk: “The church is dead... Christianity not!”
3.10 Meer mense begin die kerk sien as ’n beweging van dissipels. Vir hulle maak ’n rigiede, ordelike
struktuur/instituut nie meer sin nie en behoort dit gedekonstrueer te word. In lyn met vroeëre gereformeerde
sieninge is ’n minimalistiese kerkbegrip aan die ontwikkel, wat die kerk as ’n ondergeskikte onderdeel van
God se Koninkryk gesien word. Daar bestaan ’n behoefte aan ’n kerk wat my voorberei vir die kerk van die
lewe...
3.11 Die samelewing het ’n paradoksale mengsel van pre-moderne, moderne en post-moderne denke en
sienswyses geword. Ons vind dit ook in die kerk. Diversiteit het die norm geword. Homogeniteit word op min
plekke gevind. Ook nie meer in gemeentes nie.
3.12 Mag het nog altyd ’n rol in die kerk gespeel. Die gestaltes wat dit aangeneem het, het deur die eeue
van gedaante verander. So byvoorbeeld was daar institusionele mag en intellektuele mag wat ’n rol gespeel
het. Soms was dit mag wat in samehang met politieke mag gefunksioneer het. Die vraag sou wees in welke
opsig die ekklesiologiese posisies wat ingeneem word, hierdie werklikhede op subtiele en intuïtiewe wyse
verstaan, kondoneer of teenstaan.
3.13 Die moderne geskiedenis sou moontlik onder andere in drie tydvakke opgedeel kon word, te wete, die
tyd van die kerk, die tyd van die staat/politiek en die tyd van die ekonomie /mark. Laasgenoemde is tans met
ons met werklikhede soos materialisme en verbruikersmentaliteit, wat hoogty vier. In Suid-Afrika vind ons dat
die staat en die mark tans ongemaklik vermeng word. Dit lewer ’n eiesoortige problematiek en uitdagings.
3.14 Wanneer ons spesifiek na die kerklike demografie kyk, tree die volgende prentjie na vore:
3.14.1 Die NG Kerk is tans midde in een van die heel grootste demografiese veranderings in haar
geskiedenis. Dit raak veral 2 aspekte: Eerstens, die dramatiese swaai na multikulturele omgewings waarin
sommige gemeentes hulself bevind ná die opheffing van die groepsgebiede wette. Tweedens, die
verskynsel dat soos wat ons dit in die land in die breë aantref, daar nou ook “ryk” en “arm” gemeentes binne
in die NG Kerk is. Ten spyte van die veranderinge wat in die land plaasgevind het, moet kennis geneem
word van die groot verskil tussen die huishoudelike inkomste van VGK-lidmate en NGK-lidmate wat steeds
bestaan. Gemiddeld is die huishoudelike inkomste van NG huishoudings, tien keer meer as dié van die VGK.
3.14.2 Verstedeliking, met al die implikasies vir kerkwees en gemeentelike modelle, neem steeds toe. Dit
word weer bevestig dat voortgaande besinning oor effektiewe kerkwees in die stad een van die sinode se
grootste prioriteite behoort te wees.
3.14.3 Die kwynende kapasiteit in leierskap (veral in die predikantekorps), word ’n al groter probleem.
3.14.4 Daar bestaan steeds uitbreidingsmoontlikhede vir die NGK in enkele stadsgebiede en groter
plattelandse sentra. Die groot vraag is wie hiervoor verantwoordelikheid neem.
3.14.5 Die vraag moet gevra word of historiese gemeentegrense nog binne ’n hedendaagse konteks
werkbaar is? Al meer en meer lidmate beskou gemeentegrense as irrelevant.
3.14.6 Daar bestaan nog groter uitdagings in sg. swart en bruin gebiede en die vraag is of die ander lidkerke
van die NGK-familie oor genoegsame kapasiteit beskik om hieraan aandag te gee?
3.14.7 Daar bestaan reuse missionêre uitdagings vir NG Gemeentes. Dit geld vir die stad (veral
middestadsgemeentes) en plattelandse gemeentes. Daar bestaan egter ’n vraag of die gemeentes midde in
die uitdaging oor genoeg kapasiteit (holisties gesien) beskik om effektief daaraan aandag te gee. ’n Groot
verantwoordelikheid rus dus op dié verband om vennootskappe te help oprig, wat dit wel moontlik sal maak.
3.14.8 Kommerwekkend is die feit dat daar meer en meer ringe is wat as ring onder geweldige druk is,
omdat feitlik al die gemeentes in die ring onder finansiële druk verkeer. Hier is dus nie net ’n strategiese
herbeplanning van enkele individuele gemeentes op die tafel nie, maar eintlik die hele ring. Drie kategorieë
bestaan: i) Ringe waar feitlik al die gemeentes in ’n bestaanskrisis verkeer. ii) Ringe waar onsekerheid
bestaan oor of die meerderheid van gemeentes nog selfstandig en kragtig funksioneer. iii) Ringe waar die
minderheid gemeentes sukkel en daar genoegsame kapasiteit binne die ring bestaan om die probleme aan
te spreek.
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4. NUWE TESTAMENTIESE INSIGTE OOR DIE KERK
Die Kerk van Christus word meermale beskryf as die volk van God (Sien onder andere 1 Pet 2:9,10). Hierdie
volk deurbreek grense, lewe met `n nuwe identeit en word gesien as `n wesenlike instrument in die vestiging
van Gods koninkryk op aarde.
Die hartklop van die kerk word aangrypend saamgevat in Petrus se belydenis in Matteus 16:16 dat Jesus die
Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus reageer hierop deur te sê dat Hy sy ekklesia, sy kerk, op
hierdie rotsbelydenis bou (Matt 16:17-18). Kortom, die wesensaard van die kerk is geleë in ‘n geloofs en
lewensverbintenis aan Jesus. Hy is die oorsprong, gestaltegewer, lewensinhoud en instandhouer van almal
wat Petrus se belydenis agterna sê en van harte uitleef.
Die kerk is Christologies begrond. Anders gestel, die kerk anker altyd in Christus se Persoon en Werk.
Paulus is dit eens hiermee as hy in Kol 1:15-20 Christus jubelend besing as die Hoof of Kop van sy aardse
liggaam, te wete, die kerk. Uit Jesus spruit die kerk volgens die apostel volledig voort. Sonder sy reddened
optrede, en besonderlik sy sterwe en opstanding, kan daar geen sprake van ‘n kerk wees nie.
Die kerk bestaan altyd en op alle plekke uit mense wat geloofsgemeenskap of koinonia met mekaar beleef.
So min as twee of drie wat in die Naam van Jesus vergader, reflekteer alreeds die wesensaard, die DNS,
van kerkwees. In die woorde van Matteus 18:20 is Jesus telkens reddend in hulle midde aanwesig.
Kerkwees is deurentyd in nuwe verhoudings met mekaar in die teenwoordigheid van die opgestane Christus.
Hierdie verhoudings word gekenmerk deur agape, oftewel, onvoorwaardelike lojaliteit aan mekaar as lede
van die aardse familie van Christus (1 Kor 13). Op praktiese vlak word hierdie liefde sigbaar in konkrete
aktiwiteite van omgee, gasvryheid, materiële hulp, gebed, vergifnis en die wedersydse versorging van
mekaar en ander.
Die wese van die nuwe geloofsgemeenskap wat tussen volgelinge van Jesus bestaan, word binne die Nuwe
Testament veral aan die hand van oorkoepelende familiebeelde verstaan en verwoord. Families was die
primêre instelling binne die wêreld van die eerste eeu. Nogtans is bestaande familieverhoudings nie slaafs
binne die vroegste kerk gedupliseer nie. Inteendeel, die kerk is ‘n splinternuwe familie met God as Vader. Hy
is die Een wat lewe gee aan almal wat deur geloof in Christus aan Hom verbonde is. God verander alle
gelowiges se status vanaf sondaars na kinders (1 Johannes 3:1). Sodoende is elke gelowige ‘n deelgenoot
van die volle heilswerk van Christus. In die taal van Romeine 5-8 sluit dit in die aanwesigheid van God se
vrede, asook Christus se voortdurende voorbidding en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Gees
is op sy beurt aan die kerk van Christus gegee as eerste offer van die feesvreugde wat op gelowiges wag in
die banketsaal van ons Hemelse Vader.
Dit is veral die werk van die Heilige Gees om die opgestane Christus teenwoordig te stel deur die kerk
gedurig gelowig te herinner aan sy leringe en om hulle in die volle waarheid te lei. Hiervoor gebruik Hy
mense in die kerk aan wie Hy uiteenlopende gawes of charismata gee (Rom 12; 1 Kor 12-14; Ef 4; 1 Pet 4).
Hierdie gawes word gegee sodat die kerk opgebou kan word in hul geloof en sodat God verheerlik word. Die
verskeidenheid van gawes, wat deur een Gees aan alle gelowiges individueel uitgedeel word soos en
wanneer Hy wil, stel hulle in staat om mekaar te dien, te versterk en geestelik te laat groei. In die besonder is
dit die roeping van geestelike leiers (Rom 12:6-8) om die liggaam van Christus toe te rus met die regte
kennis vanuit die Skrif sodat hulle hul plek as dissipels van Christus in die wêreld kan volstaan.
Alle gelowiges, as volwaardige lede van die nuwe huishouding van God, geniet gelyke status met mekaar in
die teenwoordigheid van God. Daar bestaan geen hiërargiese skeiding tussen sogenaamde “gewone
lidmate” en die ampte nie, soos wat Jesus in Matt 23 duidelik maak. Alle gelowiges vind voortdurend hul
outentieke identiteit in ‘n leefwyse van nederigheid en selfverloëning voor hul Heer. Hulle verkies derhalwe
om in die Heer se teenwoordigheid kinders te wees eerder as grootmense, en om slawe en knegte te wees
eerder as base en heersers (Mrk 9:34-37; 10:42-45).
Jesus se roeping tot navolging van Hom (Matt 16:24-26) veronderstel dat alle gelowiges voltydse dissipels
is. In die praktyk vra dit gehoorsaamheid aan al sy beginsels en reëls. Navolgers van Christus word
gekenmerk deur hul lojaliteit aan Christus en sy plan om die koninkryk van God wêreldwyd te laat seëvier.
Alle gelowiges is sodoende sendelinge. Missie is nie die roeping van ‘n uitgesoekte groepie gelowiges wat
iewers in die wêreld die evangelie voltyds uitdra nie. Alle gelowiges is sendelinge op alle plekke in die
samelewing waar hulle hulself telkens bevind.
Aangesien die hartklop van die Nuwe Testamentiese kerk sentreer rondom die belydenis van Christus as
Heer, en ook gedra word deur onderlinge koinonia, mag die kerk nooit verstaan word vanuit haar formele
strukture, ampte, geboue, ordes of amptelike aktiwiteite nie. Die kerk is na haar wese ‘n beweging, nie ‘n
instelling nie. Die kerk is ‘n familie van nuutgemaakte mense voor Christus, nie ‘n geykte institusie nie.
Derhalwe moet die Nuwe Testamentiese siening van gelowiges as tempels van die Heilige Gees (1 Kor
3:16; 6:19) opnuut prakties ontgin word teenoor skeefgetrekte sienings rondom kerkgeboue as “die huis van
God.” Eweneens moet die foutiewe skeiding tussen heilige ruimtes en sekulêre ruimtes opgehef word.
Hierdie idees spruit voort uit die verheffing van kerkgeboue, tesame met die amptelike aktiwiteite wat daar
plaasvind, tot “eksklusiewe kerklike aktiwiteite,” terwyl normale aktwiteite van gelowiges elders in die wêreld
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nie noodwendig as “kerklike aktiwiteite” gesien word nie. Vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief is alle
gelowiges voltydse verteenwoordigers van Christus op elke plek waar hulle hulself bevind. Kerkwees gebeur
daarom binne elke lewenssfeer. Formele kerklike byeenkomste is inoefen-geleenthede om God gesamentlik
te eer en om toegerus te word om Christus se voltydse getuies te wees.

5. HISTORIESE / DOGMATIESE INSIGTE
Dit is nie die doel van hierdie dokument om ’n volledige dogmatiese perspektief op die kerk te gee nie, maar
poog wel om ’n eenvoudige begrippe-raamwerk daar te stel wat as basis vir ’n gesonde ekklesiologie sou
kon dien. Met dit as uitgangspunt sou die volgende begrippe as gespreksbasis kon dien:
5.1 ’n Gesonde ekklesiologie en ’n helder Godsbegrip behoort onlosmaaklik van mekaar gesien te word. Die
kerk is ’n skepping van God, gebou op die fondament wat Christus gelê het en konkrete gestalte aangeneem
het deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
5.2 ’n Gesonde ekklesiologie sal dus altyd met ’n helder trinitariese Godsbegrip werk, maar terselfdertyd bly
vashou aan die ondeurgrondelike en misterieuse karakter van God en sy werksaamhede.
5.3 Binne die gereformeerde tradisie is daar altyd met ’n minimalistiese kerkbegrip gewerk. Dit beteken
gewoon dat die kerk nooit belangriker as die Koninkryk is nie en dat die relatiewe plek en posisie van die
kerk in die samelewing altyd verdiskonteer behoort te word. ’n Kerk wat te belangrik word, ontwikkel spoedig
’n probleem. Dit mag vir die kerk daarom nooit in die eerste plek gaan om die uitbou van die kerk, tradisie of
denominasie nie, maar wel om die uitbou en koms van die Koninkryk. Die implikasie hiervan is dat ’n
kerk/gemeente ook sou kon sterf, sonder dat dit die einde van die Koninkryk beteken.
5.4 Die “gemeente” is nog altyd gesien as die draer en die beskermer van die Waarheid. Die vraag is egter
hoe hierdie waarheid in ons dag gedefinieer behoort te word. Hoe moet dit omskryf word en wat is
waarheidsbegrip waarmee ons werk?
5.5 Die fokus en roeping van die kerk sou op velerlei maniere beskryf kon word. Bo alles glo ons dat die
essensie en wese van die kerk in die Missio Dei omskryf word. Die kerk behoort in wese altyd op die wêreld
gerig te wees en oppad na die wêreld te wees. Die Kerk bestaan nie ter wille van haarself of haar lidmate
nie. (Sien ook die verslag van ADD in die verband)
5.6 Ten einde hierdie opdrag na behore uit te voer, is dit van kardinale belang dat die kerk die grootste
moontlike erns met die inkarnasie-begrip sal maak. Dit het verrykende teologiese- , maar ook praktiese- en
konkrete implikasies vir ons dag se bedieningspraktyk.
5.7 Ten slotte het die “belydenis” (sien bylae) nog altyd ’n groot rol binne ’n gereformeerde ekklesiologie
gespeel. Dit hoef nie te verander nie. Die vraag wat wel dringend gevra word, is na die formaat en spesifieke
inhoud van die belydenisse wat ons vandag behoort te rig. ’n Eietydse uitklaring van belydenisna vorm en
inhoud blyk nou ’n onafwendbare noodwendigheid te wees, wat nie vir ’n onbepaalde tyd uitgestel kan word
nie. Daar moet egter verstaan word, dat belydenisse nie in die eerste plek in raadsale en studeerkamers
geskryf word nie, maar in die konteks gebaar word en meestal gepaardgaan met diep emosie en selfs bloed.
Dit wys die geskiedenis duidelik. Laat ons daarom nie vinnig en oppervlakkig met die saak omgaan nie.

6. IDENTITEIT
Ten einde ons identiteit te verstaan, moet ons terug kyk en vorentoe kyk. Ons moet tegelykertyd die wortels
van ons tradisie verstaan en terselfdertyd die roeping wat ons vir die toekoms het. Ons identiteit word dus
nie net in teologiese formuleringe gevind nie, maar ook in dit waartoe ons geroep word in Suid-Afrika en
Afrika. Identiteit is dus nie iets staties nie, maar iets dinamies. Dit word gevind en geformuleer in die
dinamiese dialektiek tussen teks en konteks, tradisie en roeping, verlede en toekoms, teologie en
missiologie. Ons ware identiteit word steeds gevorm terwyl ons met die Ewige, Drie-enige, God op pad is.
Vir `n meer volledige bespreking van die saak sien dié verslag van ATLAS in die verband.

7. WAARDES
7.1 Die belangrikheid van waardes
Gereformeerdes is dit eens dat die belang van “goeie waardes” nog altyd binne dié tradisie belangrik was.
Tog maak ’n nadere refleksie oor die saak, dit duidelik dat “waardes” veel eerder in terme van “moraliteit” in
die enger sin van die woord gedefinieer is, as synde ’n stel gedragskodes wat werklik die DNS-struktuur van
die tradisie bepaal. Meer resente definiëring van “waardes” sien dit as ’n stel gedragskodes, wat werklik die
optrede van lede van ’n groep bepaal, veral wanneer daar moeilike situasies en konflik ontstaan. Dit kan ook
omskryf word as die eintlike (ongeag wat in die groep se belydenisse staan), bepalende factor wat die
gedrag en funksionering van individue en ’n groep sal bepaal. Al meer en meer stemme gaan dus vandag op
wat vra na die voortdurende refleksie oor, uitklaring van, en die vestiging van waardes wat gedrag binne
enige organisasie behoort te rig. Die werklikheid is dat alle organisasies met ’n bepaalde stel waardes
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funksioneer, soms bewustelik en soms onbewustelik. Die probleem is dat dit meestal onbewustelik en
kritiekloos funksioneer en nie altyd ’n positiewe bydrae lewer nie.
Binne ’n Bybelse tradisie is die saligsprekinge (Matt 5) waarskynlik een van die heel beste voorbeelde van
hoe ’n stel waardes aan die orde kan kom om eintlik die lewe van mense en groepe se ganse bestaan te rig,
volgens dit wat God in gedagte het. Indien ’n nuwe geslag vir ons sê, dat dit net so belangrik is om reg te
doen, as om reg te glo (belydenis), dan raak die uitklaar van waardes oppad na ’n gesonde ekklesiologie
onverhandelbaar.
7.2 Moontlike waardes wat die NGK-familie behoort te rig
Die Luisterseisoen, wat tans hoë profiel in die NGK geniet, het die volgende waardes op die tafel geplaas:
• Leerbaarheid
• Deernis
• Vertroue
• Openheid
Indien ons na die geskiedenis kyk, maar ook na die uitdagings wat die huidige konteks ons bied, is die
taakspan van oordeel dat die volgende waardes en die vestiging daarvan ook ernstige oorweging behoort te
geniet:
• `n Lewe voor die aangesig van God – coram Deo
• ’n Voortdurende oriëntering en gerigtheid op die Skrif
• ’n Strewe na groter geestelike dissipline en ’n lewe vervul met gebed
• ’n Strewe na kontekstuele relevansie
• ’n Strewe na egtheid en eenvoud
• ’n Strewe na groter respek vir alle mense in ons land
• ’n Strewe na groter diensbaarheid
• ’n Strewe na groter leerbaarheid, wysheid en onderskeidingsvermoë
• ’n Strewe na groter liefde en eenheid
• ’n Strewe na vroomheid, reinheid en integriteit
• ’n Strewe na gehoorsaamheid en getrouheid
• Die aanvaarding van diversiteit en die waardige hantering van diversiteit en konflik
8. ’N AFGEBAKENDE EN PRAKTIESE GEMEENTE-EKKLESIOLOGIE
Met voorafgaande as agtergrond en basisteorie, kan daar nou oorgegaan word na die verdere uitwerk van ’n
meer praktiese en omlynde gemeente-ekklesiologie. Soos reeds aangedui, word die stellings wat in AS 2002
(p 115-120) goedgekeur is, nou verder gekonkretiseer. Enkele van die stellings is saamgevoeg wat die
aanvanklike 20 stellings verminder na 15.
8.1 Identiteit
Dit word weer bevestig dat die NG Kerk se diepste identiteit gevind behoort te word in haar oortuiging dat sy
deur Christus Jesus aan God behoort. Ons eerste identiteit behoort nie in menslike kulturele
uitdrukkingsvorme gevind te word nie, maar in radikale navolgelingskap (dissipelskap) van Jesus Christus.
Ons identiteit sal dus nie in die eerste plek beskerm word deur kerkordes wat uiterlike kulturele gestaltes
beskerm nie, maar in ’n vaste belydenis dat ons aan God behoort en meer en meer die gestalte van Christus
behoort aan te neem. Ons identiteit behoort dus gehandhaaf en beskerm te word deur ’n diepe nadenke
vanuit die Woord oor die praktiese en konkrete implikasies van dissipelskap. Indien elke gemeente in die
kerk op een of ander manier, hetsy deur die prediking of ’n uitgewerkte kursus kon focus op dissipelskap,
sou dit vir die kerk baie beteken.
8.2 Roeping
Die sinode het haarself die afgelope dekade herhaaldelik oor die belangrikheid van roeping uitgespreek. In
die roepingsverklaring is daar ook ’n breë raamwerk gegee oor hoe die buitelyne van so ’n roeping vir die
kerk sou kon lyk. Die groot vraag vir individuele gemeentes is of ons werklik weet wat die konkrete
Godgegewe opdragte is waarop ons moet fokus. As ons nie weet nie, is die eerste taak, belangriker as enige
iets anders, seker om te gaan uitvind. Dit is van kardinale belang dat gemeentes regtig met die regte goed
besig sal wees. Dis die groot uitdaging. Ons moet sien en verstaan. Ons moet met wysheid en insig leef.
Elke gemeente behoort ’n diep geestelike proses te ondergaan, ten einde te kan onderskei waar hulle tyd,
energie en bronne gebruik behoort te word, om as die Here wil, ’n beskeie bydrae te lewer tot die positiewe
herskryf van die geskiedenis van ons land en kerk. Dit word al duideliker dat ons nie van die wêreld ’n beter
plek gaan maak deur gelyktydig met te veel goed te probeer besig wees nie. Ons sal moet fokus, maar weet
ons op wat?
Niemand hoef meer te wonder oor die kompleksiteit en broosheid van die tye waarin ons leef nie. Ons
wêreld, land en plaaslike gemeenskappe is so kwesbaar soos lank te vore. Tog is dit ’n vreemde
kwesbaarheid, want in dieselfde asem sou ons oneerlik wees as ons nie sou wys op die ongelooflike
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voorregte en geleenthede wat ons het nie. Ons bestaan is ’n intense paradoks. Aan die een kant geniet die
meeste van ons, gesien binne ’n ruimer konteks, steeds besonderse welvaart en aan die ander kant is
misdaad besig om ernstige duike in die psige van ons mense te slaan. Die feit van die saak is dat misdaad
maar een van die uitdagings van ons dag is, en waarskynlik ’n simptoom is van iets diepers. Die groot vraag
is hoe ons dit gaan hanteer? Hoe gaan ons besluit hoe en wat om te doen? Onthou dat alle oplossings vir
alle probleme in die eerste plek daar begin waar ’n kerngroep mense volle verantwoordelikheid aanvaar, dit
regkry om die eintlike probleem in sy kern te definieer en dan genoeg mense mobiliseer om iets konkreet
daaraan te doen.
Met dit as agtergrond, kom ons kyk na ’n paar praktiese voorstelle:
8.2.1 Die Seisoen van Luister behoort met die nodige erns hanteer te word. Die seisoen behoort egter nie as
net nog ’n program van die kerk hanteer te word nie, maar behoort ’n nuwe kultuur in die kerk te word.
Dit behoort deel van die wesenstruktuur van die kerk te word, ’n waarde, ’n grondhouding.
8.2.2 Laat gebeurtenisse soos Week van Gebed, Pinkster en kerkraadvergaderings vir ten minste vir ’n deel
fokus op verootmoediging, waar die Here se wil vir die gemeente en ook individue opreg gesoek word.
8.2.3 Skep ’n sensitiwiteit by gemeentelede om werklik hul stiltetyd as ’n ruimte te gebruik, waar daar eerlik
na die wil van God gesoek word. Maak seker dat oral waar ons werk en tyd spandeer, die vraag na waarmee
ons nou eintlik besig is, op die tafel kom. Dit help as ander saam met jou dink.
8.2.4 Vertrou die Here, dat indien die behoefte eerlik uitgespreek is, Hy sekerlik ons op sy pad sal wil lei.
8.2.5 Dink ’n bietjie na oor die sogenaamde 80/20 beginsel (Die Pareto-beginsel). Volgens hierdie beginsel
wat al dekades wêreldwye erkenning geniet, word 80% van die werklike verskil in die lewe deur 20% se
insette en energie veroorsaak. Dit is egter die belangrike en die regte 20% wat die verskil maak.
8.2.6 Moenie die saak krampagtig hanteer nie en mag ons bo alles nie ons eie belang soek nie. Vra eerlik
veral twee vrae.
8.2.6.1 Die eerste is: Watter een of twee uiters belangrike dinge moet ons doen om God te eer?
8.2.6.2 Die tweede is: Watter een of twee uiters belangrike dinge kan en moet ons doen om van my land,
kerk en gemeenskap ’n beter plek te maak?
8.3 Gemeentes
Gemeentes wêreldwyd is aan die groei en sterf. Sommige groei om kunsmatige redes, maar dit is ons
oortuiging dat daar, te midde van al die sterwende gemeentes, ook gemeentes is wat veral deur ’n basiese
terugkeer na God en die herontdekking van wat kerkwees in ’n tyd soos hierdie behoort te wees, opnuut
groei. Dit is reeds uitgewys dat daar nie ’n eensydige en oormatige klem op gemeentes binne die
gereformeerde tradisie geplaas behoort te word nie. Tog kan dit nooit misken word dat gemeentes sedert die
uitstorting van die Heilige Gees ’n uiters belangrike voertuig was om Gods Koninkryk op aarde gestalte te
laat aanneem.
Wat wel beslis waar is, is dat ’n oormatige verampteliking en institusionalisering van gemeentes beslis
gemeentes as lewende en dinamiese organismes en skeppinge van die Heilige Gees ’n knou toegedien het.
Algaande het daar ook heelwat miskonsepsies ontstaan oor wat die wese van gemeentewees is en behoort
te wees. So, om maar ’n enkele voorbeeld te noem, sien te veel lidmate ’n gemeente as ’n entiteit wat
gekonstitueer word deur ’n kerkraad wat in staat is om ’n leraar te kan betaal. Bybelsgesproke kan dit nooit
waar wees nie. Die Nuwe Testament leer ons dat dit in die eerste plek ’n geloofsgemeenskap is wat
gekonstitueer word onder leiding van die Heilige Gees en opgebou word deur die gawes wat die Gees self
gee. Dit sluit natuurlik nie die meer veramptelikte gawes soos leraars uit nie, maar kan nie al wees nie.
Hierdie kursoriese opmerkings het egter konkrete bedieningsimplikasies. Tans is daar heelwat vrae oor
byvoorbeeld sake soos lidmaatskap en belydenisaflegging. Verskillende gemeentes dink verskillend hieroor
en handhaaf verskillende praktyke in die verband. Die prinsipiële vraag bly egter: Wat konstitueer `n
geloofsgemeenskap en hoe word die “grense” daarvan bepaal? Verdere gesprek in die verband is beslis
nodig.
8.4 Gemeentes en hoop
Vanuit ons hoop op God en dit wat Jesus Christus gedoen het, is een van die belangrikste wyses waarop
gemeentes sigbare tekens van die Koninkryk is, die feit dat hulle draers van hoop behoort te wees. Prakties
gesproke beteken dit egter dat ons nie net oor hoop kan praat nie, maar ook konkrete gestalte daaraan moet
gee. ’n Mens moet opgewonde raak oor die nuwe visies en drome wat oraloor vir die NGK en gemeentes
gebore word. Ook die roepingsverklaring van die Algemene Sinode is hiervan ’n goeie voorbeeld. Die vraag
bly egter staan oor die vermoë en onvermoë van kerklike leierskap om drome in praktyk te verander. Ons het
dikwels die regte antwoorde, maar sukkel om dit konkrete gestalte te gee. Die volgende praktiese riglyne
mag help om ons gedagtes oor die saak aan die gang te sit:
8.4.1 Maak seker dat die visie wat die gemeente het, so geformuleer word dat dit ’n konkrete en duidelike
prentjie in jou eie gedagtes en dié van jou mede-spanlede aanneem. ’n Visie is veel meer as ’n slagspreuk of
’n teorie. Jy moet iets sien! Bly werk met die visie tot jy seker is dat dit die geval is.
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8.4.2 Maak seker dat jy ’n span om jou het waarin daar ook goeie “bestuurders” is. Visioenêre leiers wat ook
goeie kommunikeerders van die visie is, is nie altyd goeie implementeerders nie. Dit hou dikwels verband
met die persoonlikheidsprofiel van die leiers.
8.4.3 Daar word deesdae al meer en meer oor die belang van fokus geskryf. Ons maak geen konkrete impak
nie, omdat ons met te veel goed besig is. In aansluiting hierby, is dit daarom baie noodsaaklik dat leierskap
die bedieninge en spanlede se aksies sal belyn. Wie saam in dieselfde rigting trek, sal ’n verskil maak. ’n
Span individue kan baie hard werk, maar in verskillende rigtings en so eintlik teen mekaar werk. Dit is egter
nie net belangrik dat aksies belyn sal word nie, maar ook die emosionele energie en passies van die
gemeente.
8.4.4 Goeie beplanning is onverhandelbaar.
8.4.5 Die formulering van konkrete doelwitte is nie iets wat net vir die bestuurswêreld bedoel is nie. Helder
doelwitte bring jou in beweging. Dit help jou met jou evaluering. Boweal help dit jou om jou gebedslys te
formuleer.
8.4.6 Dissipline is ’n deug wat elke duimbreedte van geestelike leierskap se leefwêreld behoort te deursuur.
Dit geld vir die geestelike dissiplines waarmee ons leef, maar ook die konkrete aksies waarmee ons binne
God se Koninkryk werk.
8.4.7 Dit is reeds gesê, maar moet weer beklemtoon word. Dit is ontsaglik belangrik dat ons met die nodige
geloofsonderskeiding sal seker maak dat ons met die regte goed besig is. Dit is ongelukkig waar, maar
projekte wat regtig binne die wil van God is, het nogal die manier om eerder ’n werklikheid te word as wat dit
die geval is met die plannetjies wat ons self maak.
8.4.8 Daarom is dit van kritiese belang dat ons regtig ons planne en programme met gebedsaksies sal
ondersteun. Dit doen ons om twee redes. Die eerste is, omdat ons meermale in die Koninkryk met drome
besig behoort te wees wat menslik gesproke onmoontlik is. Ons kan tog nie net besig wees met die
instandhouding van dit wat alreeds staangemaak is nie. Ons kan dit dus nie alleen doen nie en het die
bonatuurlike krag van God nodig om hierdie drome waar te maak. Terselfdertyd is ’n visie altyd iets
dinamies, wat voortdurend ontwikkel en selfs van vorm kan verander. Gebed is dus nie net iets waarmee
ons God vra om ons planne waar te maak nie, maar ook ’n manier waarop ons voortdurend na God luister
om te hoor of daar nie belangrike koersaanpassings op die pad na konkretisering gemaak moet word nie.
8.5 ’n Gereformeerde kerk met verskillende spiritualiteitstyle
8.5.1 Baie vrae en spanning het die afgelope jare ontstaan oor welke tipe spiritualiteit binne die NG kerk
behoort te funksioneer. Ten einde die vraag na behore te kan beantwoord, behoort die volgende in gedagte
gehou word:
8.5.1.1 Die NG Kerk kan die groterwordende werklikheid van diversiteit binne die breëre samelewing en in
ons eie midde nie ontglip nie.
8.5.1.2 Binne die gereformeerde tradisie is dit egter nie vreemd om ruimte te laat vir die bestaan van
meerdere moraliteite binne die tradisie nie. Gereformeerdheid beteken nie in die eerste plek dat almal orals
presies dieselfde sal doen en lyk nie.
8.5.1.3 Van groot belang is egter om die waardes wat ons tradisie rig in gedagte te hou wanneer daar ook
uitsprake en beslissings oor spiritualiteit gemaak word.
8.5.2 Met dit as agtergrond kan die volgende riglyne moontlik geld, as dit kom by die hantering van
diversiteit:
8.5.2.1 Aanvaar die werklikheid van verskille ook in ons midde.
8.5.2.2 Dit beteken nie dat ons opgee om te soek na die waarheid nie. Dit beteken ook nie dat jy die
waarheid of jou eie standpunt moet relativeer nie. Ons sê nie hiermee “anything goes” nie.
8.5.2.3 Dit vra egter dat ons ons verhouding met Christus en die Gees van Christus doodernstig neem, want
dit is waar die diepste waarheid gevind word.
8.5.2.4 Wees in die hele proses versigtig vir ’n paar groot leuens :
• Jy is net vir my lief as jy met my saamstem.
• As jy waag om te verskil, is jy liefdeloos en selfs dom.
• As jy met my verskil, is jy sondermeer onchristelik en onbybels.
8.5.2.5 Koester die woorde kompleksiteit, gelyktydigheid en wysheid. Onthou wysheid is anders as
slimmigheid, wat net kopkennis is. Wysheid is ’n kombinasie van kopkennis, maar ook die verligting van die
Gees. Moenie die twee uitmekaar haal nie. Openbaring kom ook in baie vorme. Soms kom dit soos ‘n
bliksemstraal wat alles in ‘n oomblik verlig, maar meestal is dit soos ‘n groot legkaart wat moeisaam, stukkie
vir stukkie gepak word.
8.5.2.6 Ontwikkel ‘n wysheid oor geloofsgenote met wie jy verskil. Abraham Lincoln het gesê: “Ek hou nie
van die man nie... ek sal hom dus beter moet leer ken.” Onthou ons sien in ons twisgesprekke met ander
maar die punt van die (emosionele) ysberg en onthou: Elke “irrasionele” optrede het ‘n rasionele verklaring!
8.5.2.7 Ontwikkel en verdiep ‘n waardesisteem van liefde en diensbaarheid, selfverloëning, begrip, geduld
en selfs humor.
8.5.2.8 Bly God se leiding soek in Woord en Gees.
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8.5.2.9 Wie diversiteit sonder die kragtige leiding van die Heilige Gees probeer hanteer, is gedoem tot
mislukking. Wie ophou probeer om dit te hanteer, sal agterkom dat sy of haar groep in ‘n diverse wêreld al
kleiner en kleiner word, omdat daar elke keer maar net nog ‘n groepie is wat afstig en afstig en weer afstig....
8.5.3 Die vraag bly egter of daar vanuit ons tradisie bepaalde uitgangspunte is wat ’n breë raamwerk daar
kan stel wat ons spiritualiteit behoort te rig. Die volgende behoort oorweeg te word:
8.5.3.1 ’n Spiritualiteit wat waarlik in die eerste plek coram Deo, gerig op God en met ’n ernstige soeke na
die aangesig van God leef.
8.5.3.2 ’n Spiritualiteit wat met uiterse deernis teenoor ander leef. Dit sluit veral die gemarginaliseerdes,
armes, siekes, eensames en getraumatiseerdes in.
8.5.3.3 ’n Spiritualiteit wat die heiligheid en andersheid van God ernstig neem, maar terselfdertyd eietyds en
kontekstueel kan funksioneer.
8.5.3.4 ’n Spiritualiteit wat die volgende waardes omarm: Eenvoud, Egtheid, Verstaanbaarheid, Leerbaarheid
en Studie, Diensbaarheid, Vroomheid, Integriteit, Moraliteit, Reinheid, Eenheid, Gemeenskap, Verhoudinge,
Mededeelsaamheid, Betroubaarheid en Getrouheid.
8.5.4 Gemeentes wat dit regkry om bogenoemde binne hul gemeenskap te laat konkretiseer, sal ander
maatstawwe begin gebruik om sensitiewe aangeleenthede soos aanbiddingstyle, gebedsaksies en vorme,
asook liturgie te beoordeel.
8.5.5 Dit is ons diepe versugting dat die NG Kerkfamilie in die jare wat voorlê meer en meer ’n biddende kerk
sal word. Oor die vraag hoe dit moet lyk en gebeur, word die antwoord dalk ten beste gevind in die
eenvoudige opmerking van Henri Nouwen: “There is only one way to pray and that is to pray. There is only
one way to pray well and that is to pray much!”
8.6 Eredienste
Die samekoms van gelowiges was sedert die vroegste Bybelse tye van die belangrikste momente waarom
die geloofslewe van die volgelinge van Christus gedraai het. Binne die gereformeerde tradisie het dit veral
uitdrukking gevind in wat ons “eredienste” noem. Die meer-dimensionele karakter van die erediens is binne
ons tradisie reeds omvattend bespreek (sien byvoorbeeld Van Ruler: Waarom zou ik naar de kerk gaan?)
Die erediens is binne die gereformeerde tradisie veel meer as ’n preek. Tog word aanvaar dat die erediens
’n bepaalde swaartepunt vind in veral twee gebeure. Die ontmoetingsgebeure met God en die
Woordverkondiging deur die prediking. Waar dit ontbreek, word ’n ernstige gemis ervaar. Die vraag bly of
daar gegewe die uitdagings wat ons konteks tot ons rig, spesifieke rigtinggewende opmerkings oor die
inrigting van eredienste binne ons tradisie gemaak kan word?
Die volgende vrae en opmerkings mag help:
8.6.1 Daar is ’n duidelike nuwe behoefte na Skrifgetroue en Skrifverankerde prediking.
8.6.2 Meer en meer stemme vra na ’n deeglike wetenskaplike Skrifbenadering wat al die resultate rakende
navorsing met betrekking tot eksegese en hermeneutiek ernstig neem. Terselfdertyd is daar ’n diepe
versugting om werklik die ervaring te hê dat God aan die woord is. Daarom word daar ernstig gepleit vir ’n
pneumatologiese hermeneutiek wat beide behoeftes eerlik sal aanspreek.
8.6.3 Die gereformeerde tradisie staan afwysend teenoor enige persoonsverheerliking en in die besonder ’n
oorspanne klem wat op die charismatiese kant van die prediker geplaas word. Die ironie is egter dat waar
die liturgie ten koste van die prediking onderspeel word, die prediker dikwels “alleen staan” en meermale
alleen op grond van sy of haar “charismatiese gawes” beoordeel word. Die ontwikkeling van ’n kontekstuele,
volronde liturgie wat ook die musiek insluit, bly een van ons grootste uitdagings. Daarsonder sal die tendens
voortduur waar gemeentelede van die een gemeente na die ander reis, opsoek na ’n goeie “prediker”.
8.6.4 Harde werk lê op musikale gebied voor. Die kerk het baie lank die meer “klassieke” kerklike musiek
ondersteun en uitgebou. Dit is weerspieël in die keuring van liedere en die opleiding van orreliste. Die
werklikheid van ’n nuwe musikale idioom kan nie langer ontken word nie. Sinodes en gemeentes sal
eenvoudig ’n groter positiewe begeleidingsrol moet speel. Ook musikante wat in ’n meer moderne idiom kan
begelei, sal opgelei moet word en ruimtes sal daarvoor geskep moet word. Terselfdertyd mag ons nie toelaat
dat daar ’n “klassieke vakuum” ontstaan nie. Gemeentes behoort toe te sien dat volle musikale diversiteit op
verantwoordelike wyse in die gemeente gestalte aanneem.
8.6.5 In ’n samelewing waar geraas, oormatige aktiwiteit en oorstimulasie aan die orde van die dag is, moet
die vraag gevra word of die kerk nie meer moet werk aan ’n “korreksie” ook as dit kom by eredienste nie.
Waardes soos eenvoud, soberheid, stilte, egtheid en heldere verstaanbaarheid behoort in ons eredienste
gekoester te word.
8.6.6 Terselfdertyd kan die werklikheid van die moderne media en tegnologie nie ontken word nie. Soos die
reformasie die boekdrukkuns omarm het, behoort die kerk ook die winste wat moderne tegnologie gebring
het, te gebruik. Dit behoort egter steeds krities reflekterend gedoen te word.
8.6.7 Oor die optimale grootte van eredienste bestaan daar baie menings en vrae. Hoe groot of klein behoort
die ideale erediens te wees? Kan ’n erediens te groot wees? Is daar nog plek binne ons tydsgewrig vir klein
gemeentes? Geen enkelvoudige antwoorde kan hierop gegee word nie. Verskillende mense sal ook beslis
verskillende behoeftes in dié verband hê. Uiters belangrik is egter die maatstawwe wat ons aanlê, wanneer
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ons die grootte van eredienste beoordeel en veral waarom ons die keuses vir ’n bepaalde grootte maak. Te
veel keer word ons eie subjektiewe behoeftes, voorkeure en afkeure tot normatiewe verhef.
8.6.8 Indien ons ernstig is as ons sê dat die kerk in wese missionêr behoort te wees, behoort dit ook
konkrete implikasies vir die eredienste te hê. Die vraag is hoe ons in ons eredienste, prediking en liturgie, `n
konstante gerigtheid op die wêreld ontwikkel? Dit het ook noodwendige implikasies vir ons kerkmusiek.
8.6.9 Ten slotte moet herhaal word wat oor diversiteit gesê is. Dit is net noodwendig dat diversiteit ook binne
die gestaltes wat eredienste aanneem, weerspieël behoort te word. ’n Krampagtige vasklou aan ’n
eendimensionele gestalte van erediens gaan die dood in die pot vir die kerk wees. Alhoewel dit ook nie die
totale dimensie van kerkwees omspan nie, het nuwe ontwikkeling wat binne die sogenaamde “emerging
church” beweging plaasgevind het, duidelik aangetoon hoe kleurvol en kreatief ’n kerk ook binne ’n nuwe tyd
kan wees, sonder om die hart van die Evangelie verby te gaan. Die hart van die Evangelie word juis dikwels
in hierdie nuwe kreatiewe vorme van aanbidding gevind. Wie enigsins die roeping van die kerk in Afrika
ernstig wil neem, sal die woord diversiteit, ook wat erediensvorme betref, baie ernstig moet neem.
8.7 Die bemagtiging en toerusting van lidmate
Die Skrifkennis, kerkbegrip en breë prakties-teologiese insig van ons lidmate sal verruim moet word. Dit kan
alleen deur behoorlike toerusting geskied. Vir te lank is kategese vir die jeug en eredienste vir volwassenes
as die enigste weë gesien waarlangs dit behoort te geskied.
Gemeentes behoort ernstig na te dink oor ’n omvattende, holistiese en voortgaande onderrigmodel vir alle
lidmate. Programme vir nuwe lidmate, volwasse kategese, Bybelskole, sistematiese kurrikulums vir
Bybelstudiegroepe en kleingroepe, asook ’n deeglike beplande strategie vir huisbesoek kan hieraan
meewerk. Dit gaan egter nie net oor die uitwerk van nuwe programme en projekte nie, maar oor die vestiging
van ’n leer- en leeskultuur. Die mate waarin gemeentes onlangse programme soos bv. Die “Purpose driven
life” (Rick Warren) aangegryp het, het bevestig dat daar ’n besliste behoefte by lidmate aan relevante
toerusting en lering is.
8.8 Die uitbou van die gemeente as volwaardige liggaam van Christus.
(Sien ook verslag rakende die bemagtiging en toerusting van lidmate)
Een van die heel grootste misverstande wat binne die kerk ontstaan het, is dat die sogenaamde
liggaamsmodel en iets soos huisbesoek (Herder-kudde-model) noodwendig teenoor mekaar staan. Wat wel
waar is, is dat `n bedieningsmodel wat die kerk en gemeente as liggaam van Christus werklik ernstig neem,
die sleutel hou tot die ontsluiting van die grootste onontginde bronne binne die kerk, naamlik die gewone
lidmaat.
’n Paar uitgangspunte moet hier in gedagte gehou word:
8.8.1 Daar is nie meer genoeg geld en genoeg opgeleide predikante om die kerk se roeping tot uitvoering te
bring met hoogsopgeleide, voltydse predikante alleen nie. Meer en meer gemeentes gaan in ’n posisie kom
waar hulle nie gou, indien ooit weer, ’n volwaardige predikant sal kan bekostig nie. Indien lidmate nie
toegelaat en bemagtig word om self op verskeie vlakke leiding in die gemeente te neem nie, gaan menigte
gemeente gewoon sterf.
8.8.2 ’n Kerk wat alleen deur predikante en ’n paar kerkraadslede in stand gehou word, was nog nooit ’n
Bybelse visie vir die kerk nie.
8.8.3 Die kerk het die potensiaal en geleentheid wat die liggaamsmodel bied vir baie jare verwaarloos en
predikante het die wil en vaardigheid verleer om lidmate na behore te help, om hulle gawes te ontdek én
Godgegewe plek in die gemeente te vervul.
8.8.4 Die liggaamsmodel vra ’n andersoortige siening op die rol en taak van die predikant.
8.8.5 Dit vra andersoortige vaardighede van die predikant.
8.8.6 Dit vra dat die gemeente ander verwagtinge sal koester oor die rol van die predikant.
8.8.7 Dit vra ’n volwasse kerkbegrip.
8.8.8 Dit hou egter die sleutel tot eksponensiële en organiese groei vir die kerk.
8.8.9 Dit is een van dié aksies wat meewerk tot werklik volwasse lidmaatskap.
8.8.10 Dringende evaluering rakende huidige teologiese opleiding en die vraag of genoegsame aandag aan
hierdie uiters belangrike prakties teologiese realiteit gegee word, is nou nodig.
8.8.11 Indien die volle konsekwensies van hierdie teologiese waarheid (Sien Efesiërs 4, 1 Kor. 12 en
Rom.12 ) werklik ernstig geneem word, is dit net vanselfsprekend dat dit ingrypende konsekwensie vir die
bemagtiging van ’n verskeidenheid van groepe in die kerk het, wat vir lank nie ten volle hul gawes kon uitleef
nie. Hier dink ons onmiddellik aan vroue, kinders en gestremdes.
8.9 Evangelisasie en nuwe gemeente-ontwikkeling
8.9.1 Die NG Kerk was vir baie jare ’n volkskerk wat bloot gegroei het, deur die geboorte van kinders. ’n
Nuwe konteks het egter die situasie verander en die kerk geforseer om van nuwe werklikhede kennis te
neem:
8.9.1.1 Die ervaring op gemeentelike vlak dat al meer en meer lidmate kerklos word en van die gemeentes
wegdryf.
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8.9.1.2 Die ervaring dat die gesprek oor evangelisasie al meer en meer tot ’n stilstand gekom het. Dit geld vir
gemeentelike-, rings- en sinodale vlak en ook binne die teologiese fakulteite.
8.9.1.3 Hiermee saam het evangelisasie as aktiwiteit ook feitlik tot ’n halt gekom. Erkenning word onmiddellik
gegee aan klein groepies gelowiges wat wel evangelisasieprogramme in stand gehou het, dikwels op die
rand van die gemeentelike lewe.
8.9.1.4 Die ervaring dat daar dikwels so gestry word oor wat “evangelisasie” nou eintlik is en behoort te
wees, dat dit sinvolle bediening in die verband ook gekniehalter het.
8.9.1.5 Die ervaring dat die sigbare getalle van gemeentes dramaties daal, maar dat daar oor ’n twintig jaar
periode feitlik geen nuwe lidmate tot die NG Kerk toegevoeg is, anders as deur geboorte nie.
8.9.1.6 Die ervaring dat daar binne die NGK verskillende teologiese strominge ontstaan het. Dit het nie net
op belydenisvlak onsekerheid gebring het nie, maar noodwendig op bedieningsvlak en in die besonder ons
evangelisasie praktyk begin impakteer.
8.9.2 Vir ’n volledige bespreking van nuwe uitdagings rondom evangelisasie, sien ook die Verslag rakende
bediening aan kerklos lidmate, evangelisasie en nuwe gemeente-ontwikkeling.
8.10 Gemeentes se publieke getuienis in ’n nuwe situasie
8.10.1 Gemeentes is altyd in die tyd en in die konteks veranker. Die Christendom is in sy wese ’n
geïnkarneerde geloof wat juis tot uitdrukking kom tot dié mate waarin diegene wat daartoe behoort in
volgelingskap van Christus, God se Koninkryk in die wêreld laat kom. Christene is inderdaad geroep om sout
en lig vir die wêreld te wees. Dit roep Christene altyd om hulle getuienis in die wêreld te laat hoor rakende
sake wat die welwese van die mens en skepping bedreig. Na gelang van omstandighede sal die agenda
verander.
8.10.2 Vir die oomblik behoort die volgende sake altyd in die oog en op die agenda van gemeentes te wees:
8.10.2.1 Armoede: Werkloosheid is as gevolg van ’n verskeidenheid van faktore ’n groeiende werklikheid.
Gemeentes behoort alle moontlike pogings aan te wend, om op kreatiewe wyse die probleem aan te spreek
en ook die slagoffers van werkloosheid by te staan. Armoede is egter ook ’n komplekse sistemiese
probleem. Hiervan is die wêreldwye groeiende gaping tussen dié wat het en dié wat nie het nie, ’n sprekende
voorbeeld. Gemeentes behoort die denke van kreatiewe denkers te stimuleer om saam te dink, te skryf en te
praat oor moontlike oplossings. ’n Klakkelose aanvaarding van die situasie is nie aanvaarbaar nie.
8.10.2.2 Misdaad: Niemand hoef meer te wonder oor die kompleksiteit en broosheid van die tye waarin ons
leef nie. Ons wêreld, land en plaaslike gemeenskappe is so kwesbaar soos lank te vore. Tog is dit ’n
vreemde kwesbaarheid, want in dieselfde asem sou ons oneerlik wees as ons nie sou wys op die
ongelooflike voorregte en geleenthede wat ons het nie. Ons bestaan is ’n intense paradoks. Aan die een
kant geniet die meeste van ons, gesien binne ’n ruimer konteks, steeds besonderse welvaart en aan die
ander kant is misdaad besig om ernstige duike in die psige van ons mense te slaan. Al sê die regering dat
statistieke wys dat misdaad aan die verminder is, is dit duidelik dat gemeenskappe ’n emosionele
versadigingspunt begin bereik. Al daal die insidente (volgens amptelike statistiek), kom daar ’n punt waar net
een geweldsmisdaad vir mense op emosionele vlak te veel word. Dit word die spreekwoordelike laaste strooi
wat die kameel se rug knak. Dit kan nooit maar net nog ’n stukkie statistiek wees nie, maar wel ’n intense
emosionele ervaring teen die agtergrond van honderde ander insidente wat reeds diep in die onderbewuste
weggebêre is. Die groot vraag is hoe ons dit gaan hanteer? Onthou dat alle oplossings vir alle probleme in
die eerste plek daar begin waar ’n kerngroep mense volle verantwoordelikheid aanvaar, dit regkry om die
eintlike probleem in sy kern te definieer, en dan genoeg mense mobiliseer om iets konkreet daaraan te doen.
8.10.2.3 Onderwys: Binne die gereformeerde tradisie was daar nog altyd ’n baie noue band tussen
opvoeding, geletterdheid, geloofsvorming, deugdevorming en moraliteitsvorming. In kort het gereformeerdes
nog altyd ’n hart vir die onderwys gehad, maar terselfdertyd geglo dat onderwys en opvoeding juis sy
dieptedimensie bereik wanneer dit binne die dampkring van die Christelike geloof kom staan. Dit was een
van die redes waarom Martin Luther gepleit het dat daar by elke universiteit ook ’n teologiese kweekskool
moet wees. Suid-Afrika het wat elke faset van die onderwys betref, enorme uitdagings. Die kerk sal moet
besef dat ’n nuwe Suid-Afrika nie haar roeping tot die onderwys beëindig het nie. Gemeentes sal op
konkrete wyse betrokke moet bly by die skole van hul omgewing, al voel hulle nie meer in alle opsigte ewe
welkom nie.
8.10.2.4 Gesondheid: Wanneer armoede en ongeletterdheid hoogty vier, ly mense se gesondheid
daaronder. Nie alleen het SA van die hoogste VIGS-statistiek ter wêreld nie, maar gedy ander verwante
siektes soos TB by die dag. Sou die infrastruktuur van ons gemeentes, sale ens. nie gebruik kon word om
sentrums van hoop daar te stel waar mense op groot skaal in liefde versorg kan word nie?
8.10.2.5 Versoening: Die euforie van 1994 is lank reeds verby en Suid-Afrika worstel steeds intens daarmee
om werklik `n regverdige en nie-rassige samelewing daar te stel. Verskeie sosio-politiese faktore dra ook
daartoe by dat vervreemding aan die orde van die dag is en ware versoening steeds `n droom is. In die
opsig moet die kerk die hartklop van die evangelie helder en duidelik laat hoor. `n Kerk wat opgee op
versoening gee op op van die kernopdragte in die evangelie. Kerkrade behoort konstant en konkreet die
vraag te vra oor hoe hulle op plaaslike vlak hieraan kan meewerk.
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8.11 Groter sensitiwiteit vir die leefwêreld van ons lidmate
8.11.1 Die leefwêreld van ons lidmate het dramaties verander. Mense dink en leef vandag dramaties anders
as ’n dekade of wat gelede. Die kerk sal doodeenvoudig hiervan moet kennis neem en ’n sensitiwiteit vir
hierdie leefwêreld ontwikkel, ten einde steeds ’n taal te kan praat, wat vir die wêreld hoorbaar en
verstaanbaar is. Dit beteken geensins dat die kerk die leefwêreld van die lidmate klakkeloos moet napraat
nie, maar die kerk sal met die agendas waarmee sy haar besig hou, die manier waarop sy uitsprake maak,
die styl waarop sy optree en die woordkeuses wat sy gebruik, ten minste moet wys dat sy verstaan. Dit word
meer en meer gesê dat daar binne die kerk vandag meer as een taal gepraat word. Die lidmate praat almal
Afrikaans, maar verstaan mekaar glad nie. Die vraag is hoe dit kan verander?
8.11.2 Daar is in teologiese taal reeds gewys op die belang van inkarnasie. In gewone taal sou ons kon sê
dat die kerk groter moeite sal moet doen om kontak te maak met die leefwêreld van die lidmaat. Die kerk sal
moet moeite doen om “daar te wees”. Daar is tans ’n mengelmoes van emosies aan die ontwikkel in die
harte van lidmate. Dit word veral gedryf deur twee kontekstuele kragte. Aan die een kant bring die tempo van
verandering in die land en die gepaardgaande verlies, misdaad en geweld, emosies van verwarring,
bitterheid, seer, woede en ’n nuwe rassisme na vore. Aan die ander kant ontken ’n wêreld van materialisme,
verwronge en onversadigde begeerte by lidmate. Al hierdie emosies, en veel meer, sal verstaan en op
verantwoordbare wyse hanteer moet word.
8.11.3 Die leefwêreld van lidmate is egter ook propvol. Dis propvol stimulasie, uitdagings en spanning. Dit is
egter ook ’n wêreld van massale disintegrasie van tradisionele gemeenskappe. Dit geld vir gesinne en
ruimer gemeenskappe. Hierdie gemeenskappe was histories die dampkring en ruimte waarbinne
geloofsoordrag plaasgevind het. Die vraag is waar dit nou gaan geskied? Hierdie is maar enkele dimensies
van ’n nuwe Suid-Afrika. Die lys is veel langer. Die vraag bly egter wat gemeentes gaan doen, om seker te
maak dat hulle baie fyn ingestel is, om die vibrasies van ’n nuwe wêreld, ook in hulle eie midde waar te
neem en reg daarop te reageer.
8.11.4 Goeie praktiese teoloë het ’n besonderse aanvoeling vir die konteks. Hulle is altyd veranker in die
konteks en tyd om van daaruit op kritiese wyse die skatte van die tradisie te herwin. Indien hulle uit die
konteks ontwortel word, raak hulle bekwame meesters wat irrelevante antwoorde gee vir vrae wat in ’n gans
anderse tyd aan die orde van die dag was. Gemeentes kan in dieselfde gat trap, in die proses alles “reg”
doen en steeds kwyn.
8.12 Die ontwikkeling van leierskap
8.12.1 Leierskap is ’n woord wat met groot omsigtigheid binne die gereformeerde wêreld gebruik word. In
sommige kringe word selfs beweer dat die begrip onbybels is en liefs nie gebruik behoort te word nie. Na
ons mening kan geen organisasie (ook kerklik) sonder behoorlike leierskap na behore funksioneer nie. Die
feit dat dit soms binne die gereformeerde wêreld ontken word, plaas die tradisie in ’n baie moeilike posisie.
Wie ernstig kennis neem van die werk, lewe en strewes van iemand soos Calvyn, sal gou agterkom dat ons
hier met iemand te make gehad het wat met ywer van die stad Genevé ’n beter plek wou maak. Dit is egter
nie net met vroom waarhede vermag nie, maar ook met goeie leierskap en bestuursvaardighede wat geskoei
was op ’n gesonde Bybelse leer.
8.12.2 Na ons mening is die kerk die mees intense leierskaporganisasie wat bestaan. Omdat dit ’n
“vrywilligerorganisasie” is, wat nie met markkragte werk nie (jy kan mense nie betaal of met mag dwing om
vir jou take uit te voer nie), word naas die werking van die Heilige Gees, sake soos invloed, integriteit,
spanwerk, erkenning, aanvoeling en nog veel meer, basiese konsepte waarmee kerklike leierskap behoort te
werk. Omdat ons vir baie jare dit ontken het en eintlik verval het in ’n vorm van institusionele, hiërargiese
leierskap (biskop, predikant, moderator, voorsitter, leraar, hoogleraar) is ’n gesonde vorm van geestelike
leierskap nie goed ontwikkel nie. Die kerk betaal daarvoor ’n duur prys.
8.12.3 Gemeentes sal eenvoudig veel groter aandag moet gee aan die evaluering van bestaande leierskap
en leierskapskonsepte wat tans in die gemeente funksioneer. Laat niemand hulself mislei nie. Leierskap
kom, weliswaar soms onbeholpe, in alle gemeentes voor. Die vraag is net of die gestalte wat dit aanneem,
wenslik is en die saak na behore dien. In die tweede plek sal gemeentes veel groter aandag moet gee aan
die ontwikkeling van leierskap en die bemagtiging van onontdekte dormante leierskap in die gemeente.
8.12.4 Met dit as kort agtergrond, kan die volgende ook in gedagte gehou word:
8.12.4.1 Natuurlik word die finale leierskap binne die kerk gesien as gesetel in Jesus Christus self, wat sy
kerk deur Woord en Gees regeer.
8.12.4.2 God gebruik egter ook mense om sy kerk te bestuur en te lei. Meer en meer stemme gaan op wat
aan die konsep “spanleierskap” die voorrang wil gee.
8.12.4.3 Dit beteken egter veral twee dinge. Veral leraars sal moet leer dat die terme “ondergeskiktheid” en
“diensbaarheid”, ook aan ’n medekollega, juis Bybels is. Die probleem is dat opleiding vir jare lank eintlik ’n
sisteem van een-persoon (predikant) gemeentes veronderstel het en dat leraars nooit behoorlik toegerus is
vir die werklikheid en implikasies van medeleraarskap nie. Voeg hierby ’n onderontwikkelde begrip van die
“Liggaamsmodel” en woorde soos leierskap en veral “leierleraar’ word ’n massiewe bedreiging. In die tweede
plek beteken spanleierskap nie dat woorde soos “rekenskap” en “finale verantwoordelikheid” verdwyn nie.
8.12.4.4 Die volgende vrae behoort ook nou deeglike aandag te kry:
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1.
Wat het van ons geestelike leiers geword?
2.
Is daar ’n verskil tussen leierskap en geestelike leierskap en wat is die verskil?
3.
Is leierskap ’n Bybelse konsep en hoe sien die Bybel dit?
4.
Watter rol behoort roeping te speel?
8.12.4.5 Die volgende stellings kan ook in gedagte gehou word:
1.
Geestelike leiers word gedryf deur liefde. Hulle plaas ’n buitengewone hoë premie op
verhoudinge.
2.
Geestelike leiers verstaan die belang van heiligmaking. Hulle leef met geestelike dissiplines.
3.
Geestelike leiers word geseën met ’n visie. Hulle passie, gawes en nood van die wêreld leef in
sinergie met mekaar.
4.
Geestelike leiers kan die werklikheid definieer. Hulle sien dinge in perspektief en verstaan die
werklike nood van die wêreld.
5.
Geestelike leiers was konstant voete. Hulle hanteer mag anders en koester diens.
6.
Geestelike leiers leef uit en met genade. Hulle leef met deernis en sensitiwiteit.
7.
Geestelike leiers verstaan waar hulle krag vandaan kom. Hulle put uit ’n onuitputbare Bron van
wysheid en krag.
8.
Geestelike leiers wandel met God. Hulle hele wese is konstant op God gerig. Hulle het God bo
alles lief.
9.
Geestelike leiers bid. Hulle verstaan die krag en dinamika van gebed.
10. Geestelike leiers dink, eet en slaap dissipelskap. Hulle is konstant besig om ander leiers op te lei
en voel nie bedreig nie.
11. Geestelike leierskap veg teen aanvegtinge. Hulle bestuur hul eie emosies met geestelike en
innerlike krag.
12. Geestelike leiers koester hul integriteit. Hulle weerstaan versoekinge en koester karakter en
waardes.
13. Geestelike leiers verstaan hoe belangrik en heilig hul liggame is. Hulle beskerm die tempel van
God – onderhou die Sabbat.
14. Geestelike leiers lei en rig vergaderings op ’n spesiale manier in. Hulle skep geestelike ruimtes
waar mense anders praat en dink.
15. Geestelike leiers verstaan die belang van goeie bestuur. Hulle is verantwoordelik en
verantwoordbaar.
16. Geestelike leiers dink strategies. Hulle is versigtig soos slange en opreg soos duiwe.
17. Geestelike leiers kan verandering bestuur. Hulle verstaan die kompleksiteit en reëls van
veranderingsbestuur en is nie onwillig om die uitdaging te aanvaar nie.
18. Geestelike leiers is vredemakers en brugbouers. Hulle bestuur konflik en diversiteit.
19. Hulle leef coram Deo en kan God “sien” (visio Dei).
20. Hulle vind rus in God.
21. Hulle vertrou God en leef met innerlike selfvertroue en krag.
22. Hulle maak ’n konkrete verskil, omdat hulle toelaat dat God deur hulle werk.
8.13 Die bou van gemeenskap
8.13.1 Handelinge 2:42 wys daarop dat die “onderlinge verbondenheid” een van die basiese boustene was
waarop die vroeë gemeente gerus het. Dit behoort vandag nie anders te wees nie. Daar is reeds verwys na
die massale disintegrasie van gemeenskappe wat tans aan die gang is. Dit raak elke duimbreedte van ons
bestaan. Terselfdertyd is ons nie meer goed geskool in die bou en uitbou van gesonde gemeenskap nie. Die
feit dat gemeenskappe disintegreer, beteken nie dat mense nie meer soek na gemeenskap nie. Hulle soek
vandag juis daarna en vind dit op ander plekke en in ander vorme, sommige meer wenslik as ander. Die
hartseer is dat die Bybel baie duidelik is dat onderlinge gemeenskap een van die heel belangrikste
imperatiewe is wat ooit aan die volgelinge van Christus gegee is. Die vraag is hoe die gemeente weer ’n plek
van ware en warm gemeenskap kan word.
8.13.2 Die volgende moontlikhede bestaan:
1.
Dink baie ernstig na oor wat in die eredienste gebeur en hoe en wat gekommunikeer word.
2.
Maak seker dat die leierskap in die gemeente dit modelleer.
3.
Kleingroepe – in verskillende vorme – is nie net ’n nuwe gier nie. Dit behoort ’n basiese dissipline
van onderlinge sorg en dienslewering te wees. ’n Interessante tendens is dat kleingroepe al meer
en meer uitgedaag word om binne die geografiese area van waaruit die meeste lede kom, ’n
verskil te maak. Dit raak die uitreik na en ondersteuning van mense in die omgewing, maar ook
konkrete aksies soos evangelisasie. Dit is nie ’n onkritiese terugbring van die ou wykstelsel nie,
maar gee tog erkenning aan van die winste van die ou stelsel.
4.
Gesamentlike dienslewering, ook buite die gemeente, is ’n kragtige manier waarop interne
koinonia gebou word.
5.
Sien gemeentefunksies, soos ’n basaar byvoorbeeld, nie in die eerste plek as fondsinsameling
nie, maar veral as ’n geleentheid om gemeenskap te bou.
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6.

Hanteer enige konflik met groot omsigtigheid. Moenie wag dat dit weggaan nie, maar gaan dit
tegemoet en hanteer dit vroegtydig en op Bybelse wyse.
7.
Bring die tug terug. Onthou ons tug nie lidmate om gemeentes te suiwer en gesond te maak nie.
’n Gesonde gemeente tug! Dit leer ons belydenisskrifte ons. Ons bewaar nie gemeenskap deur ’n
oppervlakkige vrede oor die kwaad te smeer nie.
8. Neem die liefdesgebod veel ernstiger op as wat ons dit tans neem en preek en leer daaroor.
8.14 Aanpasbare strukture
8.14.1 Een van die basiese stellings van die reformasie was die stelling: semper reformanda. ’n Ware
gereformeerde kerk reformeer voortdurend. Ten einde dit te kan doen, behoort daar nie ’n krampagtige
vashou aan instellings en strukture te wees nie. Die gereformeerde teoloog, John Leith, het dit goed
verwoord, toe hy gesê het: “Traditionalism is the dead faith of the living. Tradition is the living faith of the
dead.” Lewende, dinamiese struktuurverandering hoef nie teenoor die tradisie te staan nie. Inteendeel, is dit
juis nodig om die tradisie lewend te hou.
8.14.2 Dit het ’n hele paar konkrete implikasies. Slegs enkele word hier genoem:
1.
Die grootte en vorm van kerklike vergaderings
2.
Die funksie en samestelling van kerkverbande
3.
Gemeentegrense.
8.14.3 Al hierdie genoemde sake is tans spontaan aan die verander en verdien verdere kerkordelike aandag.
Kortliks net enkele opmerkings oor die sensitiewe saak van gemeentegrense.
8.14.4 Na ons mening werk gemeentegrense goed in ’n pionierstyd, waar die kerk sistematies oor ’n nuwe
gebied moet versprei en die kerk daarby ’n relatiewe homogene karakter dra. Dit het in ons dag dramaties
verander. Waar gemeentegrense eens bedoel was om die uitbreiding en groei van die kerk te bevorder, het
dit nou ’n hindernis in die groei van ’n kerk met ’n nuwe gestalte binne ’n nuwe konteks geword. Iets soos
nuwe gemeente-ontwikkeling wat wêreldwyd as vanselfsprekende prioriteit vir enige kerk, ook binne die
gereformeerde tradisie gesien word, word binne ons konteks haas onmoontlik omdat elke duimbreedte van
die land reeds “gedek” is. Die realiteit is dat die werklikheid van diversiteit pleit om nuwe vorme en gestaltes
van kerkwees, maar dat dit net moontlik is om aan nuwe gestaltes uitdrukking te gee as die denominasie
verlaat word om iets te gaan stig, waar daar geen grense is nie. Dit is hartseer en werk nie net verlammend
in op nuwe groei nie, maar ontneem die kerk die krag van nuwe energie en dinamika wat altyd met die
stigting van nuwe gemeentes gepaardgaan. ’n Aantal jare gelede het hierdie dinamika gekom deur afstigting.
In ’n kwynende tyd bring “terugstigting” dit ongelukkig nie. ’n Dringende hersiening van die hele beleid
rondom gemeentegrense word dus voorgestel.
8.15 Die herstel van ekumeniese bande en kerkeenheid
8.15.1 ’n Plaaslike gemeente is altyd volledig kerk en terselfdertyd onvolledig kerk. ’n Plaaslike gemeente
wat in isolasie leef, gaan dood. Dit het altyd die kontak met ander geloofsgemeenskappe, binne en buite die
denominasie nodig. (Sien oa Ef. 3:18,19) Gesonde ekumeniese bande, ook op plaaslike vlak en
kerkeenheid, is nie “polities korrekte terme” wat gebruik behoort te word nie. Dit is deel van die
gereformeerde belydenis. Dit is deel van ons wese en behoort daarom met nuwe ywer nagejaag te word.

9. KERKORDELIKE IMPLIKASIES
Uiteraard het bogenoemde heelwat kerkregtelike implikasies. Die AS het reeds wysigings in die NG Kerk se
Kerkorde en toepaslike reglemente aangebring en die Kerkorde sal, in die lig van voortdurende
ontwikkelings en groei in insig, aangepas word. Die aanpassing volg na aanleiding van besluite van die
Algemene Sinode.

10. DIE PAD VORENTOE
10.1 Die vraag is watter toekomstige waarde hierdie dokument kan hê en hoe daar verseker kan word dat dit
nie maar net nog ’n verslag is wat êrens stof vergader nie.
10.2 Die voorstelle soos vervat in A.1.2 word dus ter tafel gelê wat die voorgaande gesprek en dinamika
rondom die verslag kan moontlik maak.
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5. VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN
SINODEBEPLANNING: SINODALE BETROKKENHEID
VAN LERAARS
1.

INLEIDING
Skrywes, besoeke, gesprekke van verskeie gemeentes/kerkrade/lidmate in verband met die
betrokkenheid van leraars by werksaamhede van die sinode in Noord-Kaapland het die afgelope twee
jaar plaasgevind. In hoofsaak is die volgende sake geopper:
• Leraar moet fokus op die gemeente en sy onmiddellike omgewing (primêre
verantwoordelikheid).
• Leraar se leiersverantwoordelikheid/bestuursverantwoordelikhede, bv. as voorsitter
van sinodale kommissie moet dringend bespreek en uitgeklaar word.
• Geen nuwe sinode-verpligtinge moet na sinodesitting op ’n leraar gelaai, of deur hom
opgeneem word nie.
• Enige potensiële nuwe verpligtinge van buite, moet eers met die kerkraad, deur sy
kommissie vir diensverhoudinge, opgeneem word.

2.

OPDRAG

2.1.

Die taakspan sinodebeplanning het besluit:
1. Elke sinodeganger moet tydens sinodesitting geleentheid hê om hom/haar by ’n taakspan aan
te meld.
2. Die kommissie vir kommissies moet die sinode pre-adviseer ten opsigte van
verteenwoordigers na kommissies en taakspanne van die algemene sinode.
3. Die sinodale kommissie vir bedieningsondesteuning moet die sinode met ’n verslag dien in
verband met:
• ooreenkoms wat gemeentes tydens sinodesitting neem om gesamentlike opdragte uit
te voer
• betrokkenheid/onbetrokkenheid van leraars
• rol en taak van kommissies
• rol en taak van taakspanne
(vgl. Notule taakspan sinodebeplanning - 4 Maart 2008, punt 17.12)

2.2.

Kommissie vir kommissies
“Die tydelike kommissies soos deur die sinodale kommissie vir hulpdienste volgens die agenda
aangewys, mag voor die aanvang van die sinode met hulle werksaamhede begin” (Reglement
van orde van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland, punt 5.5).

3.

SINODE: GESAMENTLIKE OOREENKOMS

3.1.

“Tot die taak en bevoegdhede van die sinode behoort... die behartiging van die gemeenskaplike
en gesamentlike werksaamhede van die gemeentes in sy gebied, met inagneming van artikel 22
en daarom ook artikels 26, 31 en 43 van die Kerkorde. Die aard en omvang van hierdie sake word
deur die sinode self bepaal” (Kerkorde Noord-Kaapland artikel 35.2).

3.2.

“Die sinode waak daarteen om werk na hom toe te trek wat by ringe en gemeentes tuishoort.”
(Kerkorde Noord-Kaapland bepaling 35.1.1).

3.3.

“’n Sinode is gemeentes wat saam na die Woord van die Here luister en die pad so saamloop dat
ons ons roeping ontdek en mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef” (vgl. roepingsverklaring).

3.4.

“Die sinode wil gemeentes en ringe ondersteun om konkreet en prakties uitvoering te gee aan God
se roeping vir sy kerk” (vgl. roepingsverklaring).
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3.5.

“Die sinode poog om so ver as moontlik konsensus te bereik wanneer besluite geneem word” (vgl.
roepingsverklaring).
1. ’n Sinode is gemeentes (kerke) wat saamkom en hulle kan besluit om sekere take
gesamentlik uit te voer. (Dit is ’n ooreenkoms tussen gemeentes en nie tussen leraars nie!)
2. “Die sinode kan nie vir elke belangrike saak ’n taakgroep aanwys nie. Aan belangrike sake
is daar immers geen einde nie”. (Ad hoc kommissie vir sinodale herstrukturering).
3. Skematies kan verhouding tussen sinode en gemeentes as volg voorgestel word:
Gemeentes

Sinode

4.

FOKUSAREAS

4.1.

Identiteit (Skrif en Belydenis)
“Die sinode wil God deur Sy Woord en Gees ontmoet en na Hom luister” (vgl. roepingsverklaring).
“Gemeentes is met mekaar versoen deur Jesus Christus. Hierdie verbintenis word uitgedruk in ons
belydenis, nl. Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls” (vgl.
roepingsverklaring).

4.2.

Roeping
“Die sinode wil saam God se wil en roeping vir die Kerk ontdek” (vgl. roepingsverklaring).
“Die afgevaardigdes soek saam in die lig van die Woord en onder leiding van die Heilige Gees na
God se wil” (vgl. roepingsverklaring).
“Ons deel ons roeping in die wêreld en het ooreengekom om ordelik op te tree soos in ons
Kerkorde weergegee” (vgl. roepingsverklaring).

4.3.

Bediening van/in gemeente staan voorop.
“Die sinode wil gemeentes en ringe ondersteun om konkreet en prakties uitvoering te gee aan God
se roeping vir sy kerk.” (vgl. roepingsverklaring).
“Die kommissie (ad hoc kommissie vir sinodale herstrukturering) meen dat die “saamloop van
gemeentes” na die sinodesitting uiters belangrik is. Vanuit die roeping wat vanuit die ontmoeting
met God tydens die sitting verstaan word, word die funksionering van die sinode tussen sittings
bepaal. Die dinamika van die sinode tussen sittings is roepingsgedrewendheid.” (Agenda en
Handeling sinode Noord-Kaapland 2003, bladsy 208)
“Die sinode besluit dat ringskommissies voortaan tydens die sinodesittings verslag sal doen oor (1)
die welstand van rings-gemeentes en (2) die ringsgemeentes se hantering van die sinodale
fokusareas. Verslagdoening kan geskied by wyse van ’n skriftelike verslag, ’n mondelingse voordrag
en by wyse van uitstallings.” (Notule sinode Noord-Kaapland 2005, bladsy 133)

4.4.

Tydens die sinodesitting van 2005 is die volgende fokusareas bepaal:
• Armoede
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•
•
•
•

Families
Skrifgesag en Seisoen van Luister
MIV/Vigs
Predikanteversorging

Die onderskeie sinodale kommissies gaan by die sinode van 2008 aanbeveel dat die volgende
fokusareas vir die sinode van 2008 moet geld
1. Diens
2. Getuienis
3. Skrifgesag en Seisoen van Luister
4. Families
5. Predikanteversorging

Roeping
(visie)

Skrif

Fokusarea
Konteks

5.

KOMMISSIES

5.1.

“Ter uitvoering van die take aan die sinode opgedra, benoem die sinode soveel sinodale kommissies
as nodig. Geen persoon dien, verkieslik, op meer as een sinodale kommissie nie.” Sinodale
kommissies vergader een maal per jaar op koste van die sinode. (Kerkorde sinode in NoordKaapland bepaling 35.5.1)

5.2.

“’n Kommissie se samestelling, sy opdrag en voortbestaan is ten volle afhanklik van die besluite
van die betrokke kerkvergadering wat hom in die lewe roep en sy opdrag en lidmaatskap bepaal” (D
Hattingh: Kerkregtelike adviese en praktiese riglyne vir kerkraadslede, leraars, teologiese studente en
lidmate, bladsy 13).

5.3.

“Die dienstyd van sinodale kommissies strek vanaf die verdaging van die Sinode tot by die aanvang
van die volgende sinode.” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling 35.5.7.1)

5.4.

“Indien ’n primariuslid vertrek, neem die sekundus sy plek. In die geval van vakatures versoek die
betrokke kommissie die ring om ’n nuwe primariuslid en/of sekunduslid te benoem. Die skriba van
die ring gee kennis aan die predikant in sinodale diens en die betrokke kommissie” (Kerkorde NoordKaapland bepaling 35.5.7.4)

5.5.

“Alle sinodale kommissies is selfstandige kommissies wat ingevolge hulle opdrag met ander
kommissies mag skakel en wat verslag doen slegs aan die sinode. Ook verteenwoordigers van die
sinode doen verslag aan die volgende sinode. Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die
kommissies aan ringe en kerkrade deurgestuur word.” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling
35.5.7.2)
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5.6.

“Elke sinodale kommissie stel sy eie huishoudelike bepalinge op, in ooreenstemming met die
Kerkorde, waarin die werkwyse van die kommissie duidelik omlyn word. Huishoudelike bepalinge
word aan die sinodale kerkordekommissie voorgelê, daarna aan die sinode en is altyd ter insae by
die predikant in sinodale diens en skriba van die kommissie.” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling
35.5.7.3)

5.7.

“Sinodale kommissies mag ’n maksimum van drie vakkundige persone per kommissie op koste
van die sinode koöpteer.” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling 35.5.7.6)

5.8.

“Kommissies moet, waar moontlik, ter vermindering van administratiewe uitgawes, sake per
omskrywe of telefonies hanteer en afhandel.” (Bepaling 35.5.7.6 het per abuis uit die Kerkorde
uitgeval. Die sinodale kerkordekommissie het dit bevestig en gaan by die sinode van 2008 aanbeveel
dat dit reggestel word.)

Tydens die bepaling van die fokusareas en met die uitvoer van ooreengekome besluite speel heelwat
faktore ’n rol.
5.9. Menslike hulpbronne/Beskikbaarheid van persone om werk te doen.
Lidmate dien in kommissies en taakspanne van die sinode in Noord-Kaapland en sommige dien as
verteenwoordigers by taakspanne van die algemene sinode en instansies (Bybelgenootskap, argief
en kuratoriums).
“’n Vergadering kan van enige lidmaat gebruik maak om in ’n kommissie te dien” (vgl. Reglement van
orde van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland, punt 6.9)
5.10. Fondse
“Fondse vir sinodale werk word deur die gemeentes voorsien.” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling
35.2.1)
“Die formule vir die berekening van die bydraes vir sinodale fondse moet so vasgestel word dat dit die
basiese behoeftes van die gemeente in ag neem” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling 35.2.2)
“Gemeentes voorsien die nodige fondse. Sinodale bydraes is vir werk van die kerk en mag nooit
gesien word as iets wat van bo af op die gemeentes afgedwing word nie” (vgl. Beleid sinodale
bydraes).
5.11. Tyd
Tyd, fondse en bediening van gemeente loop hand aan hand.
Die volgende moet ten opsigte van tyd verreken word:
• tyd wat persoon uitstedig is (uit gemeente): vergadertyd asook reistyd.
• tyd wat persoon in gemeente is, maar indirek besig met werk vir breë verband:
voorbereiding vir vergaderings, navorsing/studie, skryf van verslae en inligtingstukke
5.12. Konteks
Aandag moet gegee word aan onder andere sosio-ekonomiese omstandighede, beperkte
hulpbronne (fondse, leraars) ens.
Die sinode in Noord-Kaapland het in 1979 van die sinode in Wes-Kaap afgestig. Tydens dié volgende
sinodes in Noord-Kaapland, nl. 1983, 1987, 1991, 1993, 1995, ,1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007
is telkens besluite geneem, opdragte gegee en het verslae gedien om die probleem van
kleinerwordende plattelandse gemeentes aan te spreek. Slegs tydens 1981 was geen verslag oor
die aangeleentheid nie. Heelwat uitkomste het met die jare na vore gekom om dié probleem aan te
spreek.
5.13. Kritiese areas
Gemeentes se betrokkenheid by “gesamentlike ooreenkoms” word onder ander deur die
volgende beperk/beïnvloed:
1. Slegs ’n paar gemeentes is d.m.v. hul leraars betrokke. ’n Opname onder leraars is in
November 2007 gedoen waaruit geblyk het dat sommige leraars te veel betrokke is - hul
gemeentes ly daaronder, (tot 40 dae ’n jaar). Toenemend kla gemeentes dat die bediening in
die gemeentes skade lei omdat hulle leraar/s elders is.
2. Sommige gemeentes is d.m.v. hul leraars glad nie betrokke by hierdié gesamentlike
ooreenkoms nie - dit is onregverdig teenoor ander gemeentes aangesien hulle leraars meer
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betrokke moet wees. ± 36 Leraars van die 91 leraars in Noord-Kaapland is tans nêrens
betrokke nie. D.w.s. ±¼ van die gemeentes verbreek die gesamentlike ooreenkoms.
3. Toenemende “indepentisme” en “individualisme” word by gemeentes bespeur.
4. Weerstand teen sinodale bydraes waarmee gesamentlike take befonds word.
5. ’n Paar gemeentes word slegs “periodiek bedien” – ’n paar dae/maande elke jaar deur ’n
besoekend leraar.
6. Emeriti word ’n algemene gesig in Noord-Kaapland – veral nadat die sinode besluit het dat
emeriti bevestig kan word. Meer as 10% van die gemeentes in Noord-Kaapland word deur
emeriti bedien. “Ons eet nou poeding... hanteer nie issues nie” (bv. fundamentalisme,
homoseksualiteit, kerkeenheid) en is weinig sinodaal betrokke.
7. Uitkoop van tyd van leraars is nie ’n oplossing nie. Indien ’n leraar 30 dae betrokke is met
werk in breë verband, bedra dit R15,000-00. (30 dae x R500 per dag). Dié bedrag laat klop
nie ’n begroting nie. Aangesien leraar nie 30 dae aaneenlopend/agtereenvolgende uit
gemeente is nie, kan dienste nie met dié bedrag ingekoop word nie. Bediening in
gemeente lei skade. Met uitkoop van tyd word wel ’n gesindheid van dank getoon.
5.14. Opsommend
• Dit is nie “leraars” wat ooreengekom het t.o.v. ooreenkoms nie. Dit is dan ook die rede
waarom kommissies en verteenwoordigers deur die sinode (gemeentes) in sitting goedgekeur
moet word.
• Kommissies word ringsgewys saamgestel.
Rede: kommunikasie – “Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissies aan ringe en
kerkrade deurgestuur word”.
• Die gereformeerde uitgangspunt is dat ’n vergadering personeel verkies om die vergadering
te orden en te dien. Sulke persone ontvang geen groter gesag en/of bevoegdheid as wat enige
ander wettige lid van dieselfde vergadering het nie. Hulle het maar net vir die duur van die
vergadering ’n ander taak en funksie. Sodra die vergadering afgehandel is, verval sodanige
verkosene se funksies.
1. Kommissies konstitueer tydens sinode. By die konstituering word ’n dagbestuur
(uitvoerende komitee) saamgestel.
2. Jaarvergadering: So spoedig moontlik na sinode (±2 weke) vergader kommissie vir
beplanning en begroting – gee opdragte aan taakspanne.
3. Jaarvergadering: ’n jaar na sinode in vierde kwartaal: beplanning en koördinering,
tussentydse verslag taakspanne, skakeling met ander taakspanne en kommissies en
begroting.
4. ±5 maande voor sinode om verslae op te stel
“Verslae van kommissies moet minstens vyf maande voor die vergadering in die hande van
die saakgelastigde wees”. (vgl. Reglement van orde van die Ned Geref Kerk in NoordKaapland, punt 7.1)

6.

6.1.

UITVOERENDE KOMITEE
Huishoudelike bepalinge van kommissies, waarin die werkwyse van die kommissies duidelik omlyn is,
bepaal:
“Die konstitueringsvergadering verkies ’n uitvoerende komitee bestaande uit ’n voorsitter,
ondervoorsitter, een of twee addisionele lede (na gelang van behoefte) en die skriba”.

6.2.

“Die uitvoerende komitee vul sy eie vakatures aan tot die volgende jaarvergadering”.

6.3.

Huidig is die funksie en taak van uitvoerende komitees nie omskryf nie. Dit bring mee:
• Agenda van kommissie en die van die uitvoerende komitee verskil geensins. Dit voldoen nie
aan beginsels van goeie korporatiewe bestuur nie (vgl. King II verslag), onder andere die
konsentrasie van te veel mag in die hande van een en of ’n paar persone.
• Duplisering van werk

6.4.

Die funksies van ’n uitvoerende komitee (dagbestuur) moet duidelik omskryf word. Die dagbestuur
moet uiters beperkte magte ontvang.
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6.5.

Die Gereformeerde Kerk-regeringstelsel is uiters sensitief vir enige hiërargie van ampte of
kerkvergaderings. ’n Uitvoerende komitee/dagbestuur kan maklik die status kry van ’n kommissie
met ’n hoër status of mag.
’n Uitvoerende komitee hanteer:
1. dringende sake waaroor die kommissie self nie byeengeroep kan word nie of wat nie kan
wag vir die volgende kommissievergadering nie en wat nie deur een van die ander
taakspanne hanteer kan word nie.
2. take opgedra deur die kommissie spesifiek vir die dagbestuur.

7.

TAAKSPANNE: “AD HOC-KOMMISSIES”

7.1.

“Ter uitvoering van sy taak kan die sinode ook ad hoc-kommissies met ’n duidelik geformuleerde
opdrag benoem” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling 35.5.7.5)

7.2.

Die opdrag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning is onder andere om “die
werksaamhede van ad hoc-kommissies te koördineer” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling
35.5.3).

7.3.

’n Vergadering het “die bevoegdheid om ’n tydelike kommissie met ’n bepaalde opdrag ad hoc aan te
wys. Normaalweg bestaan so ’n kommissie totdat sy opdrag afgehandel is... en verslag gedoen het.
Sodra dit gedoen is, is die kommissie se opdrag afgehandel en word dit ontbind” (D Hattingh:
Kerkregtelike adviese en praktiese riglyne vir kerkraadslede, leraars, teologiese studente en lidmate,
bladsy 13).

7.4.

“’n Ad hoc kommissie het ’n gewoonlik ’n enkelvoudige opdrag om te vervul... Wanneer hierdie
opdrag na afloop van ’n vergadering volbring moet word, gebeur dit gewoonlik dat die terrein en
verantwoordelikheid van een of meer kommissies geraak word en daarom moet met groot
versigtigheid streng binne opdrag gehandel word. Hierdie opdrag mag dan ook nie in vae terme
gegee word nie” (vgl. P Rossouw: Kerklike vergaderings, bladsy 84).

7.5.

Sal daar nie uiteindelik talle taakgroepe wees wat maar dieselfde werk doen as die huidige
bestaande kommissies nie? Die ad hoc kommissie vir sinodale herstrukturering het in 2003 as volg
geantwoord:
“Die paradigmaskuif na ’n roepingsgedrewe sinode is die sleutelbegrip wanneer daar oor
hierdie vraag besin word. Die sinode sal moet besin of die aanstelling van ’n taakgroep
werklik bydra tot die vervulling van sy roeping. Die sinode sal moet verstaan dat hy nie
vir elke belangrike saak ’n taakgroep kan aanwys nie. Aan belangrike sake is daar
immers geen einde nie.”
1. Taakspanne voer opdragte van kommissies uit – kommissie koördineer werksaamhede.
2. Taakspanne is ad hoc-kommissies.
3. As taakspan sy opdrag uitgevoer het en aan verantwoordelike kommissie verslag gedoen
het, is sy taak voltooi en termineer taakspan.

8.

GESAMENTLIKE BEPLANNING EN BEGROTING
“Die drie sinodale kommissies (SKBO, SKHD en SKDG) besluit gedurende die jaar oor hulle
beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die volgende jaar en koppel ’n begroting daaraan. Aan die
begin van November kom verteenwoordigers van die drie kommissies saam om die beplanning en
begroting te bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang die predikant
in sinodale diens sy opdragte vir die komende jaar”. (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling 57.6.4).
Na die jaarvergaderings van die onderskeie kommissies kom verteenwoordigers van die
sinodale kommissies saam om die beplanning en begroting te bespreek en te finaliseer.
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9.

VERSLAGGEWING

9.1.

“Alle sinodale kommissies is selfstandige kommissies wat ingevolge hulle opdrag met ander
kommissies mag skakel en wat verslag doen slegs aan die sinode. Ook verteenwoordigers van die
sinode doen verslag aan die volgende sinode. Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die
kommissies aan ringe en kerkrade deurgestuur word.” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling
35.5.7.2)

9.2.

Blootstelling aan ander sinodale gebiede, taakspanne asook individue kan nie net “by die individu bly”
wat geleentheid bygewoon het nie. Dit moet neerslag vind op kommissies se sakelyste ens.
1. Taakspanne doen verslag aan kommissies.
2. Kommissies doen verslag slegs aan die sinode.
3. Verteenwoordigers by algemene sinode lewer verslag aan die kommissie wat hy
verteenwoordig.
4. Verteenwoordigers en leraars op taakspanne en kommissies moet verslag aan hulle eie
gemeente lewer van hulle werksaamhede.

10.

KOMMISSIE VIR KOMMISSIES

Die kommissie vir kommissies
10.1. “beveel by die sinode die lede van die sinodale kommissies aan (met inagneming van die
aanbevelings van die ringe)... en wys verteenwoordigers en sekunduslede aan bv. Bybelgenootskap,
argief en kuratoriums” (Kerkorde Noord-Kaapland bepaling 35.6.2.2 en 35.6.2.3)
10.2. Kommissies van die algemene sinode:
“Die sinodale kommissie vir hulpdienste benoem ’n primarius- en sekundus-lid vir die algemene
taakspan fondse, verkieslik die voorsitter en ondervoorsitter.
o Die sinodale kommissie vir diensgetuienis benoem ‘n primarius- en ‘n sekunduslid op die
algemene diensgroep diensgetuienis.
o Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning sien toe dat primarius- en
sekunduslede benoem word op die ander kommissies van die algemene sinode”. (Kerkorde
Noord-Kaapland bepaling 35.6.2.4)
10.3. “Permanente kommissies, en waar nodig ad hoc-kommissies, word deur die vergadering met die
opsteek van hande benoem op voordrag van ’n tydelike kommissie vir kommissies waarin die
assessor van die algemene sinode tesame met die assessors van die sinodes en skribas van
aftredende kommissies dien” (Reglement van orde van die algemene sinode, punt 7.8)
10.4. Aanbeveling van die sinodale kerkordekommissie by sinode 2008 (sien ook verslag sinodale
kerkordekommissie punt 8.13, bladsy 187)
Bepaling 35.6.2.4. word vervang met:
1. Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het adviseer hulle die tydelike kommissies vir
kommissies ten opsigte van die verteenwoordigers van die sinode in Noord-Kaapland by sinodale
kommissies en taakspanne van die algemene sinode.

2.

Vakatures word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie, met kennis aan die predikant in
sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba van die betrokke kommissie van die algemene
sinode. (Kyk ook Bep 35.5.3.1)
Nadat die sinode sy afgevaardigdes na die algemene sinode aangewys het, kom hulle byeen en
adviseer hulle die tydelike kommissies vir kommissies ten opsigte van die primarius en sekundus
om die sinode op die moderamen van die algemene sinode te verteenwoordig. Die skriba van die
sinode tree as sameroeper.
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1. Tydens sinode word samestellinge van kommissies en verteenwoordigers goedgekeur.
2. Sinodale kommissies konstitueer tydens die sinode.
3. Tydens ’n sinodesitting word taakspanne deur die “tydelike kommissie vir kommissies”, op
aanbeveling van die onderskeie sinodale kommissies, saamgestel sodat dit deur die sinode
goedgekeur kan word. Besluite deur sinode geneem bepaal hoeveel en watter taakspanne
nodig is om opdragte uit te voer
4. Verteenwoordigers by algemene sinode moet op dieselfde wyse as sinodale kommissies
saamgestel word, d.w.s. daar waar gemeentes bymekaar is en saam ooreenkom om werk
gesamentlik te doen.
5. Koppel tyd en vergaderings aan persoon se betrokkenheid.
In November 2007 het alle kommissie- en taakspanlede hulself geëvalueer deur ’n vorm
(opgestel deur predikant in sinodale diens) in te vul.

11.

AANVAARBARE NORM: BETROKKENHEID GEMEENTE BY WERKSAAMHEDE IN BREË
VERBAND (SINODAAL)
Onderstaande is indien leraar op alle moontlike kommissies, taakspanne ens. sou dien.
• Een jaarvergadering (bv. SKBO) in Oktober/November
3 dae per jaar
(as leraar op ’n taakspan dien moet hy jaarvergadering - gesamentlike beplanning - bywoon)
• Uitvoerende komitee (indien nodig)
2 dae per jaar
• Taakspan (bv. predikanteversorging)
4 dae per jaar
• Verteenwoordiger by algemene sinode (bv. predikanteversorging)
4 dae per jaar
• TOTAAL
13 dae per jaar

12.

SINODALE KOMMISSIES BEVEEL IN HUL VERSLAE AAN DAT DIE SINODE DIE VOLGENDE
MOET AANWYS
1. Kommissies en uitvoerende komitees
1.1 Sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
1.2 Sinodale kommissie vir diensgetuienis
1.3 Sinodale kommissie vir hulpdienste
1.4 Sinodale Kerkordekommissie
2. Taakspanne sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
2.1 Begeleiding/fasilitering
2.2 Erediens
2.3 Families
2.4 Jeug
2.5 In Memoriam
2.6 Mentorskappe
2.7 Predikanteversorging
2.8 Sinodebode
2.9 Leer- en aktuele sake
2.10 Standplaasverwisseling
2.11 Retraites
2.12 Kerkbegrip en –bediening
2.13 Wetsoortredersorg en beskermingsdienste
2.14 Vrouelidmate
3. Taakspanne sinodale kommissie vir diensgetuienis
3.1 Arbeid- en nywerheidsbediening
3.2 Gemeente-diakonaat
3.3 NG Welsyn in Noord-Kaap
3.4 Dutch Reformed Church in Botswana
3.5 Ekumene
3.6 Grondhervorming
3.7 Kerkvereniging en die familie van NG Kerke
3.8 Wêreldsending
4. Taakspanne sinodale kommissie vir hulpdienste
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4.1 Pensioenfonds (trustees)
4.2 Pensioenfonds (werkgewer verteenwoordiger)
5. Taakspanne: bestaande uit voorsitter en ondervoorsitter van kommissies
5.1 Beplannings en begrotingvergadering
5.2 Sinodebeplanning
6. Verteenwoordigers sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
6.1 Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling
6.2 ADGO se taakspan evangelisasie
6.3 ADGO se taakspan predikante bediening
6.4 ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging
6.5 ADGO se taakspan kategese
6.6 Algemene sinode se kommissie vir leer en aktuele sake
6.7 Seisoen van luister
6.8 Gemeentedienste netwerk
6.9 JONK
6.10 JONK se taakspan vir families
6.11 Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur
6.12 Verteenwoordiger Kuratorium Pretoria
6.13 Verteenwoordiger Kuratorium Stellenbosch
6.14 Verteenwoordiger Kuratorium Vrystaat
7. Verteenwoordigers sinodale kommissie vir diensgetuienis
7.1 Algemene diensgroep diens en getuienis (ADD)
7.2 Verteenwoordiger taakspan kerkhereniging
7.3 Verteenwoordiger kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR – ADD)
7.4 GKEF (Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk) en Wêreldbiddag vir
Mans
7.5 Vigsforum
7.6 Bybelgenootskap
7.7 Christelike afhanklikheidsdiens (CAD.)
7.8 Kuratorium en eksamenkommissie NGKA
8. Verteenwoordigers sinodale kommissie vir hulpdienste
8.1 Algemene taakspan fondse
8.2 Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID) (verteenwoordiger)
9. Verteenwoordiger sinodale Kerkordekommissie
9.1 Algemene taakspan regte
10. Verteenwoordigers Moderamen Algemene Sinode
10.1 Moderamen algemene sinode (verteenwoordiger)
11. Trustees: Fondse
11.1 Volksblad Kersfonds
11.2 PJJS Lateganfonds
12. Afvaardiging na algemene sinode
12.1 11 Ringe wys elke 2 persone aan
12.2 Sinode in sitting wys 8 lede aan
13. NG Welsyn Noord-Kaapland
13.1 Bestuursraad NG Welsyn in Noord-Kaapland
13.2 Direkteur: Nutsmaatskappy NG Welsyn Noord-Kaapland

13.

AANBEVELING
1.

2.
3.

Die sinode herbevestig die beginsel dat alle gemeentes (en leraars volgens artikel 9)
betrokke behoort te wees by sinodale en algemene sinodale werksaamhede om te
verseker dat die werkslading van leraars nie oneweredig versprei is nie.
Die sinode gee toestemming dat ’n konsep indeling van leraars/gemeentes in die
sinodesaal opgeplak word
Die sinode versoek gemeentes om voor Woensdag (15 Oktober 2008) wysigings aan die
konsep indeling voor te stel.
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6. ADDENDUMVERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
•

1.

HOSPITAAL-OORNAGHUIS

1.1 Agtergrond
In 1981 is die huis van die hospitaalleraar in
Scanlanstraat 10 in ’n Hospitaal-oornaghuis
omskep.
Dit het egter gou geblyk dat hierdie huis te klein
en te ver van die hospitaal geleë was. In 1985
het die sinodale kommissie vir diens van
barmhartigheid ’n huis binne loopafstand van die
hospitaal aangekoop en dit op 29 Augustus 1985
reeds in gebruik geneem. Die ander huis in
Scanlanstraat is toe vir R50,000 verkoop.
1.2 Doel van Hospitaal-oornaghuis
Die doel van die projek is om diens te lewer in
die vorm van huisvesting aan familie van veral
plattelandse pasiënte wat in die plaaslike
hospitaal opgeneem word. Vanaf die stigting van
die Hospitaal-oornaghuis was die oogpunt om ’n
diens te verskaf en nie om “wins te maak nie”.
1.3 Akkommodasie
Die Hospitaal-oornaghuis bied slaapplek vir 21
persone. Daar is 9 kamers waarvan 4 kamers 3
beddens, 4 kamers 2 beddens en 1 kamer 1 bed
het. Die huis beskik verder oor ’n sitkamer,
kombuis, eetkamer, 3 badkamers, 2 storte, 4
toilette, ’n pakkamer en ’n waskamer.
1.4 Personeel
Die Hospitaal-oornaghuis word bestuur deur me
CH Kapp (bestuurder) en me EJ van Heerden
(assistent).
Die bestuurder van die Hospitaal-oornaghuis bly
in ’n woonstel op dieselfde perseel as die
Hospitaal-oornaghuis.
1.5 Besetting
Die afgelope jaar het gemiddeld 200 persone per
maand van die Hospitaal-oornaghuis gebruik
gemaak. Dit was hoofsaaklik siek mense en hul
familie (hospitaalbesoekers), maar ook ’n
toenemende
getal
nie-“hospitaalbesoekers”
(rolbalspelers, Gariepfeesbesoekers ens.)
Siek mense en hul familie – hospitaalbesoekers
– geniet voorrang. Ten opsigte van nie“hosptaalbesoekers” moet onderskei word
tussen individuele besoekers (bv. man en vrou)
en groepe (bv. rolbalspelers) wat bespreek. Dit
verg deeglike beplanning en boekhouding deur
die bestuurder van die Hospitaal-oornaghuis om
besprekings só te doen dat:

aan
die
eenkant
die
balans
gehandhaaf word sodat daar altyd
plek vir “hospitaalbesoekers” is, maar
• aan die anderkant dat daar nie
kamers onbeset bly omdat daar nie
hospitaalbesoekers is en dat kamers
eerder vir nie-hospitaalbesoekers
beskikbaar gestel kan word.
Nie-“hospitaalbesoekers” dra daartoe by om die
inkomste van die Hospitaal-Oornaghuis aan te
vul.
Daar is voortdurend ’n vraag om veral ten tye
van die Gariepfees akkommodasie beskikbaar te
hê. Daar is verskeie groepe uit gemeentes wat
vooruit wil bespreek.
1.6 Verskaffing van etes
Na deeglike ondersoek is tot die gevolgtrekking
gekom dat die nie gewens is om etes by die
Hospitaal-oornaghuis te verskaf nie. Redes:
• Die huis is primêr tot beskikking van
siek persone asook hul familie.
• Siek persone asook diegene wat vir
mediese ondersoeke kom, moet hul
laaste voedsel- en drank-inname
neem voor 10nm die vorige aand.
Mense verkies om hul eie “ete”
(gewoonlik beskuitjie ens.) in die aand
te neem en ’n ontbyt is uit die aard
van die saak nie ter sprake nie.
• Familielede/besoekers van die siek
persoon is bykans voor die voet voor
6.30vm alreeds uit die Hospitaaloornaghuis en by die hospitaal en
saans kom hulle meestal laat tuis –
gemiddeld ± 9.30nm.
• Ekstra personeel sal gehuur moet
word (indien etes verskaf sou word) –
en sal na-ure moet werk. Sodanige
persoon/e sal ’n goeie salaris betaal
moet word wat ook vir taxi-gelde
voorsiening sal moet maak.
• Persone wat van die Hospitaaloornaghuis gebruik maak, is meestal
persone wat nie ander blyplek kan
bekostig nie en dus nie baie geld kan
en wil spandeer nie.
1.7 Finansies
1.7.1 Tariewe
Hospitaalbesoekers betaal tans R40-00 per
persoon per dag. Diegene wat behoeftig is en
wie se gemeentes die bestuurder van die
Hospitaal-oornaghuis en/of die predikant in
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sinodale diens kontak, kan op aanbeveling teen
geen tarief oornag.
Nie-“hospitaalbesoekers” betaal tans R60-00 per
persoon per dag.
Kinders onder 12 betaal tans R20-00 per dag.
Tariewe word, indien nodig, jaarliks her-evalueer
en aangepas.
1.7.2 Hospitaal-oornaghuisfonds
Die Hospitaal-oornaghuisfonds word opgebou
deur
die
oorskot
op
die
Hospitaaloornaghuisrekening, d.w.s. losies en donasies
asook rente. Die fonds word gebruik vir die
instandhouding van die Hospitaal-oornaghuis,
asook lopende uitgawes.
Op 29 Februarie 2008 was die saldo in die fonds
R232,357-25.
In 2007/2008 is R5,907-55 se donasies ontvang
en akkommodasie het R115,973-00 ingebring.
1.8 Opgradering/herstel Hospitaal-oornaghuis
Tot op hede was die Hospitaal-oornaghuis
selfonderhoudend.
Kommerwekkend is egter die algemene toestand
van die Hospitaal-oornaghuis: die gebou,
toerusting, meubels ensovoorts is in ’n swak
toestand.
Verslag van die bourekenaarsfirma “Van
Vuuren en Van Schalkwyk” is aangeheg as
Bylae 1.
Deur die jare is net die nodige onderhoud en
herstelwerk gedoen. Die beddens is nie op peil
nie. Gaste moet eie handdoeke en lakens
voorsien.
Personeel se salarisse moes tydens die afgelope
boekjaar drasties aangepas word, aangesien dit
nie op peil was nie.
Dit is duidelik dat, om net die gebou op dieselfde
peil as tans te hou, instandhoudingskoste die
hoogte gaan inskiet.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. daar voortgegaan word met die lewer van
huisvesting aan families en pasiënte uit
die platteland.
2. die hospitaal-oornaghuis, in oorleg met ’n
bourekenaarsfrima behoorlik herstel en
restoureer word.
3. die toerusting in die hospitaal-oornaghuis
waar nodig vervang word.
4. die hospitaal-oornaghuis vir ’n paar
maande gesluit word sodat dit opgradeer
kan word.

5. die
hospitaal-oornaghuisfonds
met
R1,000,000-00
uit
sinodale
fondse
aangevul word.

2.
NGK WEBBLAD: TARIEF VIR SINODES
(ASTEK)
Skrywe
algemene
sinodale
taakspan
elektroniese kommunikasie is aangeheg as
Bylae 2
Sien ook verslag sinodale kommissie vir
hulpdienste punt 3.3 (Buro vir gemeente
ondersteuning) bladsy 5.
Die sinode het besluit:
1. Die buro vir gemeente ondersteuning by
die sinodale sentrum ingerig word;
2. Die buro onder toesig van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
funksioneer;
3. Die PSD verantwoordelik sal wees vir
die bestuur van die buro;
4. Die sekretariële poste in die sinodale
kantoor herskik word om sekretariële
steun aan die buro te verleen;
5. Daar begroot word vir die oprigting en
bedryf van die buro.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat jaarliks begroot word
vir die huisvesting asook die voortgaande
ondersteuning en ontwikkeling van die
sinode se webblad.

3.
LAAT-BESKRYWINGSPUNT: RING VAN
UPINGTON
Beskrywingspunt: ring
aangeheg as Bylae 3

van

Upington

is

Aanbeveling
Die sinode besluit dat die beskrywingspunt
van die ring van Upington ontvanklik is en
verwys dit na die tydelike kerkordekommissie.
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BYLAE 1
VERSLAG
VAN VUUREN EN VAN SCHALKWYK

Die bourekenaarsfirma “Van Vuuren en Van Schalkwyk” is genader en hul het die volgende verslag
verskaf:
“Ons is van mening dat, alhoewel die eiendom nie in ’n goeie toestand is nie, die posisie van die
eiendom baie goed is.
Kopers sal bereid wees om ’n premie vir die posisie te betaal.
Die eiendomsmark is tans nie gunstig nie en ons sal voorstel dat die eiendom behou en herstel word.
Die herstel van die eiendom is gekoppel aan die omvang van die herstelwerk. Die herstelwerk is weer
gekoppel aan die mark wat u wil bedien en begroting.
Soos ons u filosofie verstaan is u bereid om behoeftiges tegemoet te kom, maar dat u ’n standaard wil
stel wat gelykstaande is aan die van ’n gemiddelde gastehuis. Gaste wat dit kan bekostig, sal dan ’n
hoër tarief betaal wat mededingend in die akkommodasie mark is.
Ons het ’n rowwe beraming gemaak op grond van ons samespreking en het vir die volgende
toegelaat:
A
B
C
D
E
F
G
H

Opknap van die bestaande gebou, insluitend die omskepping
van gedeeltes om en-suite-badkamers te verskaf
Die opgradering van die aparte gebou in die agterplaas
Opgradering van die toegangshek, na afstandbeheer skuifhek
Opgradering van waskamer
Opgradering van die rioolstelsel aan die suid-weste kant van die gebou
Installering van ’n waterverkoelstel
Toerusting vir kamers
Terreinwerk
TOTAAL

R657 500
R 4 000
R 18 000
R 32 000
R 120 000
R 60 000
R 891 000

Die beraamde waarde beloop R891 500-00 (BTW ingesluit) en sluit nie voorsiening vir professionele
fooie in nie. Fooie beloop ongeveer 12% van die boukoste. Die waarde sal ook afhang van die
omvang van die bouwerk.
Bogenoemde beraming behoort vir u ’n aanduiding te wees of dit binne u begroting is al dan nie.
Indien die beraming binne u begroting inpas sal ons voorstel dat ons ’n argitek aanboord kry om te
bepaal of ons badkamers kan inkorporeer al dan nie. Die argitek kan ook na die praktiese ontwerp van
die kamers en die estetiese voorkoms en opgradering van die buitekant van die gebou omsien.”
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BYLAE 2
SKRYWE
ALGEMENE SINODALE TAAKSPAN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE
(Vgl. E-pos op 22 September 2008 - dr. Ben du Toit - Redakteur Elektroniese Kommunikasie NG Kerk)
“Met die suksesvolle voltooiing van die nuwe webblad van die NG Kerk wil ons graag weer eens dankie sê
vir julle bydrae...
By die laaste vergadering van ASTEK (Algemene Sinodale Taakspan Elektroniese Kommunikasie), het
ons besef dat ons nou op die punt is waar ’n finansiële bydrae van elke sinode gevra sal moet word. Tot
dusver het Bybel-Media en die Algemene Sinode se kantoor alle ontwikkelingskostes namens die
rolspelers gedra. Vanselfsprekend kan die diens aan streeksinodes nie onbepaald op dié rekenings steun
nie.
Met groot vrymoedigheid stel ASTEK die volgende opsies vir die betaling van ’n werklik baie lae tarief aan
u voor. Dié tarief dek die huisvesting van julle sinode se webblad, asook die voortgaande ondersteuning
en ontwikkeling daarvan met ander woorde, enige veranderings aan die webblad soos die skep van ’n
nuwe bladsy of afdeling, of enige herstelwerk aan die agterkant.
Opsie 1:
Opsie 2:
Opsie 3:

Maandeliks R200
Halfjaarliks twee paaiemente van R1 080 (bereken teen R180 per
maand)
Jaarliks een bedrag van R1 800 (bereken teen R150 per maand)

Totaal per jaar: R2 400
Totaal per jaar: R2 160
Totaal per jaar: R1 800

Kom asseblief so gou soos moontlik na Adele van der Merwe toe terug met ’n antwoord oor watter opsie
julle verkies, sodat sy kan reël vir die uitmaak van fakture. Dui asseblief baie duidelik die naam van die
sinodale instansie aan waarvoor julle wil hê die faktuur uitgemaak moet word. Bybel-Media se
infrastruktuur sal hiervoor aangewend word.”
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BYLAE 3
BESKRYWINGSPUNT
BEVOEGDHEID VAN PREDIKANTE, PROPONENTE EN EMERITI
RING VAN NED GEREF KERK UPINGTON
Die ring van Upington wil graag die volgende beskrywingspunt laat dien op die eerskomende sinodesitting
van die sinode in Noord-Kaapland (Oktober 2008).
Die sinode besluit dat:
1.
dat die kommunikasie en kontrole oor bevoegdheid van predikante, proponente en emeriti
tussen die algemene regskommissie, streeksinodes, ringe, gemeentes en betrokkenes met
baie groter omsigtigheid, erns en duidelikheid hanteer word.
2.
die lys van predikante, proponente en emeriti met bevoegdheid telkens aangesuiwer en
gekorrigeer word en na elke vergadering van die algemene regskommissie deurgestuur
word na streeksinodes, ringe, gemeentes en betrokkenes.
3.
alle aansoeke om bevoegdheid skriftelik aan die persone betrokke bevestig word.
4.
die kerkordekommissie van die sinode in Noord-Kaapland tydens die eerskomende
sinodesitting die hele aangeleentheid rakende die status, bevoegdheid, toesig en kontrole
van predikante, proponente en emeriti aan die sinode verduidelik.
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7. ADDENDUMVERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
1.
HERDEFINIËRING
NOORD-KAAP

NG

WELSYN

IN

1.1 Inleiding
Na aanleiding van gebeure by ’n inrigting na NG
Welsyn in Noord-Kaap is probleme wat die Ned
Geref Kerk in Noord-Kaapland vir jare reeds
probeer aanspreek weer prominent aan die orde
gestel. Dit behels onder andere die volgende:
1.2 Probleem stelling
1.2.1 Regsaanspreeklikheid
Die het duidelik geword dat die sinode van Ned
Geref Kerk in Noord-Kaapland (dus indirek die
gemeentes)
en
ook
instansies
wat
verteenwoordigers het in besture en beheerrade
(weer
gemeentes)
die
finale
regsaanspreeklikheid dra van alle handelinge
binne
die
konteks
van
die
formele
barmhartigheidsdienste.
Bogenoemde sal dus in regsgedinge aangetoon
word as eerste respondent wat uit die aard van
die saak die kerk in ’n riskante posisie plaas
aangesien daar nie meganismes is waarmee
hierdie handelinge bestuur kan word nie.
1.2.2 Bestuur
1.2.2.1 Diens van Barmhartigheid behoort tot
die wesenstaak van die kerk, maar die
vakkundige gedeelte van die werk moet
noodgedwonge binne die konteks van ’n
formele welsynsorganisasie geskied,
waar die beginsels van die presbiteriale
kerklike sisteem nie net so toegepas kan
word nie.
1.2.2.2 Die presbiteriale kerklike sisteem: Dinge
gebeur op die plaaslike vlak. ’n Sinode
mag niks doen as dinge nie van die
plaaslike vlak kom nie. Die sinode mag
nie vir hom werk skep nie.
1.2.2.3 Die ander sisteem is meer burokratiese
van aard en geneig om meer “top down”
wees. Die King-verslag verwag sekere
standaarde vir korporatiewe bestuur wat
nie
in
die
presbiteriale
stelsel
teenwoordig is nie.
1.2.2.4 Die sinode Ned Geref Kerk in NoordKaapland sal NG in Welsyn Noord-Kaap
moet bemagtig om hulle statutêre
funksies te vervul.
1.2.3 Predikante betrokkenheid by bestuur
Lede van die bestuursraad van NG in Welsyn
Noord-Kaapland moes noodgedwonge betrokke
raak by die dag tot dag bestuur van die diens,
omdat die personeelvoorsiening nie voldoende

was nie. Dit is veeleisend en baie tyd word ten
koste van gemeentes afgestaan.
• Sien verslag sinodale kommissie vir
hulpdienste, bladsy 3, punt 2.19: sinodale
betrokkenheid van leraars:
Alle
sinodale
werksaamhede
is
’n
gesamentlike onderneming van al die
gemeentes soos by die sinodesitting
ooreengekom is. Die praktyk het uitgewys
dat die werkslading van leraars by sinodale
werksaamhede oneweredig versprei is.
Sekere leraars is oorbetrokke by sinodale
werk en ander is onbetrokke
• Sien ook Agenda sinode in NoordKaapland, verslag van die taakspan
sinode-beplanning: sinodale betrokkenheid van leraars – bladsy 235
1.2.4 Interim tyd
1.2.4.1 As gevolg van die vinnig verskuiwende
scenario op die welsynsveld asook die
magdom
van
wetgewing
en
voortdurende
veranderinge
op
wetgewing bestaan die behoefte dat
daar nie onmiddellik antwoorde op alle
terreine van die sosiaal maatskaplike
dienste van die kerk gelewer word nie.
1.2.4.2 Daar is ’n behoefte aan tyd asook ’n
proses sodat daar nie onnodige foute
begaan word nie.
1.2.4.3 Terreine wat veral aandag verdien is:
• administratiewe
en
vakkundige
uitmuntendheid
• beperkte regsaanspreeklikheid vir
die Ned Geref Kerk
• noue en konstruktiewe samewerking
tussen die Ned Geref Kerk en NG
Welsyn in Noord-Kaap
• registrasie van geboue
• personeel voorsiening.
AANBEVELING
1. Die sinode bevestig vir die interim NG
Welsyn in Noord-Kaap se posisie as ’n
welsynsorganisasie van die kerk wat ten
doel het om deur middel van sy
professionele dienslewering saam met
gemeentes en ringe die kerk se roeping
tot diens van barmhartigheid uit te voer.
2. Die sinode herbevestig die beginsel dat
gemeenteleraars
nie
dag-tot-dagbestuursfunksies by NG Welsyn in
Noord-Kaap mag verrig nie.
3. Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie
vir
diensgetuienis
in
samewerking
met
die
sinodale
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kommissie vir hulpdienste om verslag en
aanbevelings aan die volgende sinode
(2010) te gee ten opsigte van die
“bestuur, befondsing, posisionering en
funksionering van NG Welsyn in NoordKaap”.
4. Die sinode besluit dat vir die interim die
volgende geld:
4.1
Die bestuursraad moet lede van die
sinodale kommissie vir diensgetuienis
en die sinodale kommissie vir
hulpdienste insluit.
4.2
ten opsigte van hulp aan die
bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap
word
die
volgende
personeel
goedgekeur:
4.2.1 ’n administratiewe beampte vir die
bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap
tot die bedrag van R105,000.
4.2.2 die inkoop van die dienste van ’n
senior maatskaplike werker tot die
bedrag van R50,000.
4.2.3 die inkoop van dienste om alle sake
ten opsigte van bv. eiendomme,
memorandum
van
okkupasie
ooreenkoms ens. in plek te kry.
5. Die sinode besluit dat die sinodale
kommissie vir hulpdienste opdrag
ontvang om nutsmaatskappy/e in oorleg
met
die
sinodale
kommissie
vir
diensgetuienis te stig.
6. Die sinode besluit dat dat die sinodale
kommissie vir hulpdienste opdrag kry
om in samewerking met die sinodale
kommissie vir diensgetuienis en NG
Welsyn in Noord-Kaap alle vaste bates
van NG Welsyn in Noord-Kaap wat vir
formele
welsynsdienste
aangewend
word oor te dra na te stigte
nutsmaatskappy/e.
7. Die sinode besluit dat die akte van
oprigting voorsiening moet maak vir ’n
terugval klousule sodat die eiendom kan
terugval na die huidige eienaars indien
die maatskappy dit nie meer aanwend vir
die doel waartoe dit bedoel is nie.

2.
GEMEENTEDIAKONAAT
Die sinode het in 1995 oor die diens van
barmhartigheid as gemeentelik/kerklike roeping
besluit:
1. Die sinode verklaar dit as sy oortuiging
dat die gemeentes met priesterlike
bewoëndheid al die noodlydendes in sy
midde, veral die medegelowiges in sy midde,
dien en bedien, want die mense wat die kerk
is, is barmhartig soos hulle Here.
2. Besluit dat die kerk in sy breër verbande
kommissies (RKDB’s/SKDB) kies wat
gekonsentreerd kan dink en navors hoe die

bediening van die kerk na die eise van die
tyd gemeentelik ingerig behoort te word.
AANBEVELING
Die sinode herbevestig die volgende besluit
van die sinode in Noord-Kaapland van
1995 en vra dat kerkrade, ringe en
sinodale kommissies opnuut daaraan
aandag gee:
1. Die sinode verklaar dit as sy oortuiging
dat die gemeentes met priesterlike
bewoënheid al die noodlydendes in sy
midde, veral die medegelowiges in sy
midde, dien en bedien, want die mense
wat die kerk is, is barmhartig soos hulle
Here.
2. Besluit dat die kerk in sy breër verbande
kommissies kies wat gekonsentreerd kan
dink en navors hoe die bediening van die
kerk na die eise van die tyd gemeentelik
ingerig behoort te word.
3. Die
sinode
versoek
die
sinodale
kommissie vir diensgetuienis om
3.1
studie te doen en verslag te gee oor
die verband tussen gemeentelike
diakonaat en ’n welsynsorganisasie,
3.2
praktiese riglyne en programme daar te
stel vir die uitbou van lewende
gemeentelike
diakonaat
en
aan
gemeentes te kommunikeer.

3.
DUTCH
BOTSWANA

REFORMED

CHURCH

IN

3.1 DRCB: Globale hulp toelaag (Hierdie
punt vervang punt 2.1, bladsy 112)
Die sinode het in 2005 besluit:
1. Die Sinode keur goed dat die koste om
een “townhouse” op te rig deur die Sinode
gedra sal word (P652 000) en dat die
globale hulptoelaag van R110 000 per jaar
gestaak word.
2. Die Sinode keur goed dat die
administrateurspos op die begroting bly, met
dien verstande dat die posbeskrywing sowel
as die befondsing daarvan kan verander na
oorlegpleging met die DRCB bv. ’n
opleidingspos, of ’n Afrikaanse bedieningspos.
Uitvoering
Die sinode in Noord Kaapland het die bedrag van
R767,220-00 (in 2006) oorbetaal vir die oprigting van
een “townhouse”. Die “townhouse” is gebou en sal
deur die staat by die DRCB gehuur word vir
inkomste. Daar word ook sedert 2006 geen globale
hulptoelaag R110,000 per jaar aan die DRCB
oorbetaal nie.
Die taakspan het ter wille van die afhandeling van
die “townhouse” projek voortgegaan om die
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Administrateurs pos te dra. Die “townhouse”-projek is
voltooi en geokkupeer in Julie/Augustus 2008.
Reeds in 2007 is al begin onderhandel oor die
afskaffing van die Administrateurs pos, soos blyk
uit die notules van die taakspan (Minutes for
the liaison committee between the Dutch
Reformed Church in Botswana and the Dutch
th
Reformed Church in Northern Cape on 16
September 2008 is aangeheg as Bylae 1).
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. dat daar voortgegaan word met die
betaling van die Administrateur se salaris
tot 31 Desember 2008.
2. in die lig van 2005 se besluit, dat die
administrateurspos
hierna
(31/12/08)
omskep
word
in
’n
teologiese
opleidingspos. (Vergelyk die volgende
punt van die verslag).
3.2 Teologiese
Opleiding:
Kgologano
(Hierdie punt vervang punt 5 van DRCB
verslag, bladsy122)
In vennootskap met die Universiteit van Pretoria se
fakulteit en meer spesifiek Prof Malan Nel se
Sentrum vir Kontekstuele Bediening word daar tans
geakkrediteerde kursusse aangebied by Kgologano
Kollege.
Kgologano
is
’n
Teologiese
Opleidingsentrum in Botswana waar die leraars van
die DRCB tans opgelei word, aangesien die
Universiteit van Botswana (UB) net Godsdiens
studies aanbied. Alhoewel hier interkerklike opleiding
(selfs ZCC studente) aangebied word is hierdie ‘n
Gereformeerde opleidingsentrum onder beheer van
die Botswana Council of Churches. Die hoof van die
Kollege, Ds. Rupert Hambira, is lidmaat van die
UCCSA. Rakende die opleiding by Kgologano is
daar venootskappe met onder andere die Metodiste,
Lutherane, DRCB, UCCSA en ander kerke.
Kgologano onderrig tans deur middel van
afstandsonderrig en blokkursusse en het regoor
Botswana opleidingsentrums, soos byvoorbeeld in al
die groot gevangenisse. Dit is belangrik om daarop
te let dat betrokkenheid hier definitief tot voordeel
van die DRCB is maar dat dit ook gaan om die groter
kerk in Botswana.
Reeds in Oktober 2007 (Request from Kgolagano
College is aangeheg as Bylae 2) is ’n versoek
ontvang van Kgologano aan die Ned Geref Kerk in
Noord Kaapland om ’n “Dekaan” beskikbaar te stel.
Hierdie versoek word sterk deur die DRCB
ondersteun. Kgologano is besig om akkreditasie te
verwerf by die Akkreditasie Raad in Botswana vir ‘n
B-Graad in Teologie, en wil seker maak dat Suid
Afrikaanse Universiteite ook hierdie graad sal
aanvaar. Dit ’n noodsaaklike voorvereiste om ’n
akademies gekwalifiseerde persoon aan hoof van die
Kgologano te kry voordat verder gegaan kan word

met akkreditasie. Hierdie geleentheid word tans aan
die Ned Geref Kerk gebied om so ‘n persoon
beskikbaar te stel.
Daar is noue samewerking met verskeie
Teologiese Fakulteite (UP & UV) om seker te
maak dat die voorgestelde graad by hierdie
fakulteite aanvaar sal word. Alhoewel reeds ver
gevorder is met die proses van akkreditasie is
daar na verskeie onderhandelings besluit dat
Prof. Rian Venter (UV) – voorheen van
teologiese skool in Zambië- ’n strategiese
beplanning sal skryf om seker te maak dat alles
in plek is. ’n Voorlopige verslag (Kgolagano
College, Botswana: Exploring the Possibility
of Strategic Planning is aangeheg as Bylae 3)
is hierby aangeheg, baie van die sake genoem in
die verslag is reeds in plek, of daar is reeds aan
aandag gegee.
Twee belangrike sake is dat volgens die Kollege
betaal die regering vir alle studente wat direk na
skool sou gaan teologie studeer se studies. Die
tweede is dat naas Wiskunde en Wetenskap,
Teologie vir die Botswana regering die belangrikste
is in die lig van die morele krisis. In die lig van die
genoemde verwag die Kollege ongeveer 40 studente
per jaargroep vir die graad kursus.
Na gesprekvoering met die verskeie rolspelers by
Kgologano is ooreengekom dat indien die sinode die
versoek gunstig sou oorweeg, die sinode se bydra
per ooreenkoms aan Kontekstuele Bediening by UP
oorbetaal word, in beginsel het Prof Malan Nel
hiertoe ingestem. Die volgende dien as motivering:
• As kerk wil ons graag met die DRCB in ’n
gelyke vennootskap wees, ook rakende
opleiding. Albei kerke het op die onderskeie
“kuratorium/board” sitting.
• Die twee genoemde akademiese instellings
het reeds ‘n verhouding en is tans besig om
’n formele ooreenkoms met mekaar te sluit
rakende kursusse. Hierdie saak kan die
ooreenkoms uitbrei en bande versterk wat
tot voordeel van albei partye kan wees.
• Die sinode stel in die geval geen ekstra
personeel aan nie.
Indien dit blyk nie moontlik te wees om so
ooreenkoms aan te gaan - om watter rede ook al nie,
sal daar direk met Kgologano ’n ooreenkoms
aangegaan word.
Hierdie sal dien as ’n interim ooreenkoms vir die
volgende twee jaar waarna die vordering van
Kgologano rakende kursusse en akkreditasie, in
heroorweging geneem sal word vir moontlike verdere
befondsing.
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AANBEVELING
1. In die lig van ons gesamentlike
roepingsverklaring by die Algemene
Sinode van 2007 rakende ons verbintenis
aan Afrika, asook die versoek aan ons
gerig, besluit die sinode in NoordKaapland om vir die interim tydperk van
twee jaar die salarispakket van een
predikantspos te borg, om as akademiese
dekaan van Kgologano Kollege op te tree.
2. Die sinode besluit om met die Sentrum vir
Kontekstuele Bediening UP of Kgologano
Kollege ’n ooreenkoms aan te gaan om die
salaris pakket van een predikantspos
(R420,000-00) vir ’n Akademiese Dekaan
by Kgologano Kollege vir die volgende
twee jaar aan die sentrum/kollege oor te
betaal. Die Sentrum/kollege sal ’n geskikte
persoon
beskikbaar
stel
en
verantwoordelik
wees
vir
die
administrasie van die fondse.
3. Die bedrag van die predikantspos word as
volg saamgestel: R190,000-00 uit die
huidige begroting van Botswana taakspan
(Administrateurspos plus gedeelte van
huidige teologiese opleiding begroting),
R100,000-00 uit die Sendinghulpfonds en
R130,000-00 van die sinode.
4. Die sinode besluit dat hierdie ’n interim
reëling is, wat vir twee jaar geldig is. By
die sinode van 2010 sal die sinode in die
lig van die dan beskikbare feite verdere
befondsing heroorweeg.
5. Die sinode herbevestig sy verbintenis met
die DRCB en besluit dat betrokkenheid by
Kgologano tot voordeel van en in
verhouding met die DRCB moet wees.
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BYLAE 1
MINUTES FOR THE LIAISON COMMITTEE BETWEEN THE DUTCH
REFORMED CHURCH IN BOTSWANA AND THE DUTCH REFORMED
CHURCH IN NORTHERN CAPE ON 16th SEPTEMBER 2008, 5 PM AT
GABORONE
7.

OFFICE OF THE DRCB
Report
DRC NC reminds the meeting of the following reports and resolutions:
nd
22 February 2007, point 6
Report
Rev ED Mooketsi leaves office at the end of March. DRCB will soon advertise the
administrators post.
Rev ED Mooketsi reports that he leaves office because he is overworked.
DRC NC states their appreciation for Rev ED Mooketsi.
Resolution
The money of DRC NC is for the post of administrator and will only be paid over if the
post is filled. The contract was for three years. It was a package that ended July 2006.
From August 2006 until the end of March 2007 only the salary will be pay out.
DRC NC will not be responsible for other benefits.
st

21 June 2007, point 6
Report
Rev ED Mooketsi is still in office. There are still unfinished projects. Rev ED Mooketsi’s
services ended at the end of April 2007. At the moment he offers his services free of
charge. The DRCB advertised for the post of Administrator and a few people apply for the
post. Unfortunately there was no suitable candidates for the post. The DRCB is in process
to advertise the post again.
Resolution
The DRCB request that the DRC NC pay the salary of Rev ED Mooketsi for April, May
and Junie 2007.
st

1 November 2007, point 6
Report
The DRC NC agreed to pay the salary for 2007, (without the benefits), of the administrator
as long as there is an administrator in office. The DRC NC requests a copy of the
agreement between DRCB and the Administrator for the budget meeting (2008) of DRC
NC in November 2007.
The DRCB don’t want to change the post. Keep the status quo with regard to the post –
not speaking of the person in the post.
The DRCB request that the DRC NC budged for the financial year of 2008/2009 for the
post of the administrator.
The DRC NC did not receive a copy of the agreement between DRCB and the Administrator
for the budget meeting (2008/2009) of DRC NC in November 2007, as requested. The DRC
NC continued to pay the salary of the administrator (without the benefits) until now, because
the townhouse was not finished.
The DRC NC has no further obligations because the project is finished - they did not budget
for the post for the financial year 2008/2009. The payment of the salary of the administrator
stops at the end of October 2008 – the payment was done in advance till the end of October
th
2008. (cp. point 6 (townhouse project) of the minutes of 16 September 2008.
Take cognizance
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BYLAE 2
REQUEST FROM KGOLAGANO
th

30 July 2007

The General Secretary
DRC Synod
Northern Cape

Dear Sir / Madam
Re: Request from Kgolagano College
Kgolagano College of Theological Education by Extension is an Ecumenical Theological Institution based
in Gaborone, Botswana.
The College was established in 1975 by a group of Mainline churches to respond to the acute shortages in
Church Leadership within the first decade of Botswana’s Independence as most missionaries were
returning to their home countries, mainly in the USA and Europe. The College currently has six (6) Tutors
of which two will be on study leave later this year. The Rev. Dr. Bjorn Nygaard who has been seconded to
the College for the last three years and has served as Deputy Principal and head of the Academic
Committee will also return to Norway in December 2007.
Another Staff Member who has been supported to us by Danish Church will return to his church in the first
half of 2008. This leaves us in a very precarious situation in that only two tutors will remain for a student
population of 260. We have also applied to the Botswana Tertiary Education Council to be considered for
accreditation and one of the requirements for this process is adequate staff component, which
unfortunately we do not have at this point in time. We have also embarked on an extensive dialogue with
both the Universities of Pretoria and Free State on possibilities for future collaboration in the training of
church leadership.
Kgolagano College has over the last three decades been used by a wide range of churches including
mainline churches, Pentecostals and the African Independent Churches for training. It is the only
Ecumenical theological programme that we have in the country. Close to 40% of all our current students
come from the African Instituted Churches. The Dutch Reformed Church of Botswana has also used the
college for training of its ministers over the years now.
The Dutch Reformed Church in Botswana has played an important leadership role in the College since its
inception, both in terms of its Board leadership and the secondment of staff personnel. Thus my turning to
you at this critical time in the life of the College to seek your support with a staff person (s) to help sustain
the life of the College. This support could be in the form of supporting a young couple or a person or
couple seeking to do some work of this nature during the early part of their retirement.
If such a person (s) was available we could explore the contribution that the College could make towards
their upkeep despite the fact that our resources are very limited.
Your intervention and assistance in this very important matter will be most highly appreciated.

Yours faithfully

Rev. Rupert Hambira
Principal
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BYLAE 3
KGOLAGANO COLLEGE, BOTSWANA
Exploring the Possibility of Strategic Planning
1.

MEETING
• Meeting took place on Friday August 22, 2008 at Kimberley. Rev Hambira of Kgolagano
College, Rev Mostert and Dr Knoetze of the Northern Cape DRC Synod, and Prof Venter from
the University of the Free State were present.
• Purpose of the meeting was to discuss and explore the need for and viability of undertaking a
strategic planning process for Kgolagano College.
• The principal Rev Hambira gave full detail about the history of the College and present
challenges and developments.

2.

BACKGROUND & PRESENT PROFILE
• Historical roots lies in the 1960’s and the WCC’s moratorium on missionaries to Africa.
• Started in 1975, not a theological college as such, but emphasis more on lay-training, and
middle of the road theological orientation.
• Academic status has always been questioned.
• Ecumenical nature with participations by Congregationalists, DRC, AMC and Anglicans.
• Funding has been a problem since the 1970’s.
• Academic programmes: 2 year Certificate and 3 year Diploma, offered by an extension mode
of delivery for cost-effectiveness.
• Key personnel left the College.
• Quality of the College a major problem.
• Since the appointment of Rev Hambira, there has been a drive for upgrading and
development during the last two years.

3.

VISION
• To develop the College to acquire accreditation for academic programmes, and enhance the
public status and image of the institution, and to serve stakeholders better.
• More specifically to offer an accredited B-degree.
• Develop human resources, financial base and physical infra-structure.

4.

ANALYSIS
Information conveyed discloses the following internal and external opportunities, threats, strengths
and weaknesses:

4.1

Opportunities (external)
• Availability of higher educational structures in Botswana for accreditation purposes, e.g.
Tertiary Education Council.
• Government support of education, especially of young people and of funding in terms of
scholarships.
• Apart from the University no other competition in terms of theological education providers.
• Existence of theological institutions in the RSA (esp. UP, UNW, UFS) who are interested to
network and offer academic support.
• Possibility of a good number of potential students to enroll annually.
• Great need among churches for qualified leaders and ministers.

4.2

Threats (external)
• Negative perception about the quality of the College by key stakeholders.

4.3

Strengths (internal)
• Some work already in progress to develop administrative and academic infra-structure, e.g.
Student Handbook, Financial Regulations, Human Resource Regulations, Academic Policies.
• Discussions and consultation with the Botswana Training Authority and Tertiary Education
Council for institutional registration and programme accreditation already in process.

Addendumverslag van die sinodale kommissie
vir diensgetuienis
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•
•

Development Budget of P500 000.
Ecumenical nature of participating churches.

4.4

Weaknesses (internal)
• No accreditation for academic programmes
• Small library holdings
• Lack of appropriately qualified teaching staff
• Lack of stable funding for operational expenditure
• Limited physical infra-structure (or admin, classes, offices, student amenities)

5.

STRATEGIC ISSUES
The following are the major strategic issues which deserve attention:
• Development of a Dip.Th. and B-degree in Theology programmes according to a clear
rationale and criteria for accreditation.
• Development of an administrative and academic infra-structure, in terms of available written
documentation.
• Development of human resources (academic and administrative) to support the academic
vision.
• Development of physical infra-structure in terms of functional building structures.

6.

AIMS AND STRATEGIES
The following possibilities exist and should be explored and considered:
• Close co-operation with Higher Education Institutions in Botswana and the implementation of
their guidelines and criteria for institutional and academic programme recognition and
accreditation.
• The overall educational framework for academic programmes should be carefully articulated,
e.g. what exactly constitutes a Diploma or a B-degree programme.
• The articulation of the curricula of the two programmes Dip.Th and B-degree in Theology
should be priority.
• Acquaintance with the RSA educational framework and alignment of the Botswana model with
it as far as possible; the reason being to allow eventual post B-degree studies in South Africa.
• To pursue relationships and networking with theological institutions in the RSA. This should
however fit into Kgolagano’s larger vision of an accredited Botswana institution. All cooperation should be aligned into a coherently integrated whole.
• Appointment of a few key persons to positions of academic dean and project manager could
strengthen the hand of the principal to realize the vision within a short period.
• The training of a core group of lecturers within the next 2-3 years should be another key
priority. There could be an agreement with one of the universities in the RSA to offer such a
multi-disciplinary M-degree to build human resource capacity.

7.

CONCLUSION
• The Kgolagano College is at an exciting period of its history. There is clearly a new vision,
energetic and dynamic leadership, as well as positive opportunities. To undertake strategic
planning at this stage would have the following advantages: it would articulate the vision, it
would provide a map for the development, serve as motivational instrument, and as a
marketing devise with stakeholders.
• The College should decide which way to go. If there a positive reception of the idea of
strategic planning the way forward could be as follows:
Approval by the Board of Directors.
Appointment of an external facilitator.
Agreement on time-frames, mutual expectations
Guidelines of the process by the facilitator.
One to two day planning session with a representative group and the facilitator.
Drafting of a Strategic Plan
Submission to the College for Review and eventual approval.
Large meeting with stakeholders to market the vision and the plan.
Implementation

Laatbeskrywingspunt ring van Kenhardt
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8. LAATBESKRYWINGSPUNT
EWEREDIGE BYDRAES
RING VAN KENHARDT
Die ring van Kenhardt het op haar 60ste gewone ringsitting besluit om die volgende beskrywingspunt aan
die sinode in Noord-Kaapland deur te stuur:
Die ring van Kenhardt versoek die sinode om, in die lig daarvan dat die sinode oor heelwat opgehoopte
fondse beskik, aan die volgende saak aandag te gee waardeur gemeentes beter gedien kan word:
Die sinode besluit dat:
die eweredige bydraes waarmee gemeentes jaarliks aangeslaan word van die huidige 6%
verminder word tot 5%.
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9. NOTULE VAN DIE VERGADERING VAN DIE NED
GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND IN SITTING TE
KIMBERLEY OP 13-16 OKTOBER 2008
EERSTE SITTINGSDAG
13 OKTOBER 2008
EERSTE SESSIE
Ds NJ Bonthuys, die leraar met die langste jare
diens, neem die voorsitterstoel in en tree op as
voorsitter totdat ’n moderator verkies is.
(Bepaling 1.1 Reglement van Orde). Hy lees
Efesiërs 2: 1-24 en wens die vergadering goeie
wense toe, veral die nuwelinge op die
vergadering.
Die predikant in sinodale diens kry geleentheid
om praktiese reëlings bekend te maak.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
(bladsye 1 - 70)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir hulpdienste, ds FD Hugo.
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM
2.
REËLINGS
VIR
DIE
VYFTIENDE
VERGADERING VAN DIE SINODE VAN DIE
NED GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND

Die geloofsbriewe word ter tafel gelê, tesame
met die wysiginge wat tot voor die konstituering
ontvang is. (Bepalings 1.2 en 1.3 van die
Reglement van Orde).
KENNIS GENEEM
2.5.3 Konstituering
Die volgende afgevaardigdes het verskoning
aangeteken:
• Di PL Louw, EZ Anthonissen, HJG van
Heerden en dr DL van Niekerk sal die
vergadering as gevolg van siekte nie kan
bywoon nie.
• Ds PW Maritz is vir die duur van die
vergadering afwesig, aangesien hy in
Australië is.
• Me I Dongua en me HM Brand asook mnre R
Meintjies, BJGW
Badenhorst en SJ
Oberholzer is vir die duur van die vergadering
afwesig.
• Ds JP Jooste en ouderling DS Albertyn sal
om 1nm ter vergadering verskyn.
Die volgende
vergadering:

afgevaardigdes

verskyn

ter

ANGOLANA
M Hongolo
Ds FWC van Niekerk

(Sekundus leraar)
(Waarnemend/tolk)

ASKHAM-NOENIEPUT
FA Fouché
R Barlow

(Leraar)
(Primarius)

AUGRABIES
CJ Nieuwoudt

(Primarius)

2.4 Notulering
KENNIS GENEEM

BARKLY-WES
AP Cronje
S van der Linde

(Leraar)
(Sekundus)

2.5 Konstituering
KENNIS GENEEM

BRANDVLEI
HW de Jager

(Leraar)

2.5.1 Kennisgewing
KENNIS GENEEM

BRITSTOWN
N Kriek
MS van Zyl

(Waarnemend)
(Primarius)

CARNARVON
L Keller
Me JJ Bernard

(Leraar)
(Primarius)

2.1 Reëlings vir die vergadering van die
sinode
KENNIS GENEEM
2.2 Aanmelding van afgevaardigdes
KENNIS GENEEM
2.3 Opening
KENNIS GENEEM

2.5.2 Geloofsbriewe (Kyk na Bylae 1 by
hierdie Verslag, bladsye 13-15).
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DANIëLSKUIL
JJ Knoetze
AJ Flemming

(Leraar)
(Primarius)

HARTSKROON
C Jonck
JD Gerrits

(Leraar)
(Primarius)

DE AAR
AJ du Plooÿ
H Erasmus
A du Plooÿ
Me AGL Erasmus

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Sekundus)

HARTSWATER
TC du Toit
PA van Niekerk
MJ Coetzer
G Kemp

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

DE-AAR-NOORD
CS du Plessis
EJ vZ Greyling

(Leraar)
(Primarius)

HOPETOWN
JS Henning
J Grobbelaar

(Leraar)
(Primarius)

DE AAR-SUID
PJ Conradie
Me SAC Klopper

(Leraar)
(Primarius)

JAN KEMPDORP
SJ Strydom
JA van der Linde

(Leraar)
(Primarius)

DEBEN
JW Myburgh
IM Viljoen

(Leraar)
(Primarius)

DELPORTSHOOP
FP Avenant
PJ Nieman

KAKAMAS
R Britz
Me LP Coetzee
PJL Blaauw
HA van Niekerk

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)

KALAHARI
HJ Liebenberg
PJV Kotze

(Sekundus leraar)
(Sekundus)

KAMEELBOOM
M Theron
FG Louwrens

(Sekundus leraar)
(Primarius)

KANONEILAND
JP Maree
Me HJ Pearson

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

DIAMANTVELD
PR du Toit
JPW Crafford

(Leraar)
(Primarius)

DOUGLAS
FP Louw
HF van den Berg
JD van der Westhuizen
BC Geers

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

DUTOITSPAN
RJ Holloway
J Bean

(Leraar)
(Primarius)

GOEDVERTROU
JP Botes
JM Nel

(Leraar)
(Primarius)

KATHU
AC de Villiers
AJ Vorster
HK Viljoen
BF Burger
JA van Schalkwyk
Me L Janse van Rensburg

GRIEKWASTAD
JIF de Villiers
JWW Bardernhorst

(Leraar)
(Sekundus )

KEIMOES
AW Smit
DJ Malan

(Leraar)
(Primarius)

GROBLERSHOOP
WF du Plooy

(Leraar)

KENHARDT
SW Basson
Me J Bezuidenhout

(Leraar)
(Primarius)

GROOTDRINK
PJJ Venter
HH Husselman

(Leraar)
(Sekundus)

KIMBERLEY
LM Basson
MD Botha

(Leraar)
(Primarius)

GROOTRIVIER
PJJ Goussard

(Primarius)

HANOVER
JC Brown

(Primarius)

KIMBERLEY-BAKENSKOP
C Steenkamp
(Leraar)
L Lubbe
(Sekundus)
DJ Kritzinger
(Leraar)
C Lourens
(Primarius)
W Rosenstrauch
(Primarius)
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KIMBERLEY-HARMONIE
AC Swanepoel
AC Human
DJ Scheepers
AP Beukes
GJ Duursema
CJH Harmse

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Sekundus)
(Leraar)
(Primarius)

KIMBERLEY-VOORUITSIG
FD Hugo
(Leraar)
HP Kritzinger
(Sekundus)
W Roets
(Leraar)
WJ Fourie
(Primarius)
J Conradie
(Leraar)
WH van Aswegen
(Primarius)
JPL Mostert
(Leraar)
GJ Victor
(Sekundus)

NEILERSDRIF
JL van der Merwe
Me ET Landman

(Leraar)
(Primarius)

NOORDERHARTS
BP Benadé

(Leraar)

OLIFANTSHOEK
CF Strydom
JS Funk

(Leraar)
(Primarius)

ONDER-MOLOPO
TJ de Koning
JS Strümpher

(Leraar)
(Primarius)

ORANIA
JC Strydom
A Venter

(Sekundus leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)

KIMBERLEY-WES
PL Gouws
WJ Olivier

(Leraar)
(Primarius)

ORANJEVALLEI
GP Barnard
JL Crafford

KURUMAN
P van Zyl
L van Rensburg
GF de Bruyn

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)

PETRUSVILLE-VAN DER KLOOF
PvdW Coetzer
(Leraar)
PJJ van der Merwe
(Primarius)

KURUMAN DIE OOG
AJW Agenbag
JJJ du Plooy

(Sekundus leraar)
(Primarius)

PETRUSVILLE-UITSIG
P Jansen
JJ Jacobs

(Sekundus leraar)
(Primarius)

LIME ACRES
JG van Tonder

(Leraar)

PHILIPSTOWN
UP Malherbe
LJ de Jager

(Leraar)
(Primarius)

LOUISVALE
DG Smit
SA Chamberlain

(Leraar)
(Primarius)

PIET PLESSIS
LB de Villiers
JJ Mans

(Leraar)
(Sekundus)

LOUWNA
BP Marais

(Leraar)

PLOOYSBURG
DJ O’Reilly
DG Cilliers

(Leraar)
(Primarius)

POSTMASBURG
K O'Callaghan
Me MM van der Walt
CJ Conradie

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)

PRIESKA
CM Rautenbach
Me CM Coetzee
VR Terblanche
SB Myburgh
JW Smit
PD Carstens

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)
(Sekundus leraar)
(Primarius)

REIVILO
PG Smit
IM Fourie

(Leraar)
(Primarius)

LOXTON
EP Vivier
MAFIKENG
AH van Rooyen
Me AMD Niemann
DJJ Stiglingh

(Sekundus leraar)

(Leraar)
(Primarius)
(Primarius)

MARCHAND
EJ Rautenbach
JJ Niemann

(Leraar)
(Primarius)

MAREETSANE
JS Muller
TN Meyer

(Sekundus leraar)
(Primarius)

MODDERRIVIER-RITCHIE
DH Groenewald
(Leraar)
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STELLA
WP Vermaak
LR Nel

(Leraar)
(Primarius)

WARRENTON
JB Vos
BJ Neethling

(Leraar)
(Primarius)

STRYDENBURG
IM Kluge
JL van der Walt

(Leraar)
(Primarius)

WILLISTON
JP Jooste
DS Albertyn

(Leraar)
(Primarius)

TADCASTER
J Oosthuizen
AJ Lamprecht

(Leraar)
(Primarius)

UPINGTON
Me HC Eygelaar

(Primarius)

UPINGTON-BLYDEVILLE
NJ Bonthuys
(Leraar)
MvdS Loubser
(Primarius)

2.5.3 Konstituering
Die voorsitter konstitueer die vergadering as ’n
wettige vergadering, in ooreenstemming met
Kerkorde Artikel 33 en Bepaling 1.3 van die
Reglement van Orde.
Sien verslag van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning punt 2.1 (volgende
sinodesittings), bladsy 72
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n uur tydens
konstituering afgestaan word om verslag te
doen oor die welstand van ringsgemeentes.
AANBEVELING VERVAL

UPINGTON-NOORD
BJP Booysen
Me AHA Theron

(Leraar)
(Primarius)

UPINGTON-OOS
JC Kruger
JP Smit

(Sekundus leraar)
(Sekundus leraar)

UPINGTON-WES
TE Smit
PA Karsten

(Leraar)
(Primarius)

VANWYKSVLEI
FJ Augustyn

(Primarius)

VANZYLSRUS
JPJ van Tonder
JE Hoffmann

(Leraar)
(Primarius)

VERGELEGEN
HJ Nieuwoudt

(Primarius)

VOSBURG
Me A Roux
Me M van der Merwe

(Sekundus leraar)
(Primarius)

VRYBURG
LM Coreejes
JDK Haasbroek

(Leraar)
(Primarius)

VRYBURG-NOORD
AC van Wyk
MC Cronje

(Leraar)
(Primarius)

VRYBURG-OOS
Me SES Fletcher

(Sekundus)

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 34.2 as volg
gewysig word
1. ringe, op ’n roterende basis en in
volgorde van die oudste tot die jongste,
moet die sinode preadviseer met
betrekking tot die verkiesing van ’n
voorsitter en ondervoorsitter deur ’n
groslys van hoogstens vier name (nie
noodwendig uit die betrokke ring
afkomstig) aan die vergadering voor te
hou
waaruit
’n
voorsitter
en
ondervoorsitter gekies kan word.
2. tydens die vergadering kan enige
afgevaardigde nominasies indien.
3. persone wat op die vorige vergadering
se moderatuur gedien het, is nie weer
nomineerbaar nie.
4. die sinodale kommissie vir hulpdienste
(wat verantwoordelik is vir die reëlings
vir die sinodesitting) hanteer hierdie
proses.
5. die predikant in sinodale diens is
sameroeper van die notulekommissie en
sal ex officio ook die skriba van die
sinode wees.
GOEDGEKEUR

VRYBURG-WES
PF Coetzee
AF Gerber

(Leraar)
(Sekundus)

Die ring van Hopetown verlaat die vergadering
om ’n groslys, waaruit ’n voorsitter en
ondervoorsitter gekies kan word, saam te stel.

2.6

Verkiesing van moderatuur

Sien ook
verslag van die sinodale
kerkordekommissie punt 8.7 (bepaling 34.2),
bladsy 183
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2.7

Voortgaan van die vergadering

AANBEVELING
Die sinode besluit om voort te gaan met die
behandeling van die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, terwyl die
verkiesing van die moderatuur aan die gang
is.
GOEDGEKEUR
2.8 Nagmaal
KENNIS GENEEM
2.9 Sittingsure
AANBEVELING
Die sinode besluit om sy sittingsure soos
volg vas te stel:
MAANDAG 13 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 10:30 Konstituering en sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 12:45 Sitting
12:45 - 14:00 Middagete
14:00 - 16:00 Sitting
16:00 - 16:30 Tee
16:30 - 18:00 Sitting
18:00 - 18:15 Afsluiting
18:30 - 19:30 Aandete by gemeente
Tydelike kommissie vergader, indien nodig
DINSDAG 14 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 09:00 Toewyding en Skrifstudie
09:30 - 10:30 Sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 12:45 Sitting
12:45 - 14:00 Middagete
14:00 - 16:00 Sitting
16:00 - 16:30 Tee
16:30 - 18:00 Sitting
18:00 - 18:15 Afsluiting
18:15 – 18:30 Ringe vergader om verteenwoordigers op sinodale kommissies aan te wys.
19:00
Aandete by gemeente (braai)

DONDERDAG 16 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 10:30 Sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 11:30 Sitting
11:30 - 12:30 Afsluiting
GOEDGEKEUR
2.10 Afsluiting van vergadering
Die vergadering NEEM KENNIS dat die sinode
nie later nie as 12:45 op Donderdag 16 Oktober
2008 sal verdaag. Die verrigtinge word afgesluit
met Skriflesing en gebed deur die moderator of
iemand deur hom daartoe versoek. (Bepaling 9
van die Reglement van Orde).
2.11 Konferensie
KENNIS GENEEM
2.12 Groeteboodskappe
Die volgende kerke het kennis gegee dat hulle
tydens die sinodesitting ’n groeteboodskap sal
bring:
• Verenigende Gereformeerde Kerk in
Suid-Afrika Phororo
• Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Afrika Phororo
• Gereformeerde Kerk Kimberley
KENNIS GENEEM
2.13 Tydsindeling (Kyk na Bylae 2 by hierdie
Verslag, bladsye 16-18)
AANBEVELING
Die sinode keur die tydsindeling soos in
Bylae 2 by die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, goed. Indien ’n
verslag nie afgehandel is by die verstryking
van die toegestane tyd nie, besluit die
vergadering of dit dadelik afgehandel word of
oorstaan tot ’n later geleentheid.
GOEDGEKEUR
2.14 Standaardisering van verslae
KENNIS GENEEM

Tydelike kommissie vergader, indien nodig
WOENSDAG 15 OKTOBER 2008
07:30 - 08:15 Ontbyt
08:30 - 09:00 Toewyding en Skrifstudie
09:30 - 10:30 Sitting
10:30 - 11:00 Tee
11:00 - 12:45 Sitting
12:45 - 14:00 Middagete
14:00 - 16:00 Sitting
16:00 - 16:30 Tee
16:30 - 18:00 Sitting
18:00 - 18:15 Afsluiting
18:15 – 18:30 Sinodale kommissies konstitueer
18:30 - 19:30 Aandete by gemeente
Tydelike kommissie vergader, indien nodig

VERKIESING VAN VOORSITTER EN
ONDERVOORSITTER
Die ring van Hopetown nomineer die volgende
persone as voorsitter en ondervoorsitter vir die
vergadering:
Dr JS Henning
Ds IM Kluge
VERKIESING VAN VOORSITTER
Die voorsitter versoek nominasies vir voorsitter.
VERKIESING VAN VOORSITTER
Die volgende persone is genomineer
voorsitter:
Dr JS Henning

as

Notule
263
__________________________________________________________________________________________________

Ds IM Kluge
Dr AC Swanepoel
Ds TE Smit
Die voorsitter vra die vergadering om te stem.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het
verslae ontvang nadat die agenda saamgestel
en gedruk is, nl.
• Addendumverslag
van
die
sinodale
kommissie vir hulpdienste
• Addendumverslag
van
die
sinodale
kommissie vir diensgetuienis
• Laatbeskrywingspunt ring van Kenhardt:
eweredige bydraes
• Aansoek herstel van ampsbevoegdheid:
Heinrich Johannes Visser.
VOORSTEL
Die sinode besluit dat
1. die addemdumverslae van die sinodale
kommissie vir hulpdienste en die sinodale
kommissie vir diensgetuienis asook die
beskrywingspunt van die ring van
Kenhardt ontvanklik is
2. die beskrywingspunt van die ring van
Kenhardt na die tydelike kommissie vir
hulpdienste verwys word
3. die aansoek herstel van ampsbevoegdheid: Heinrich Johannes Visser na die
permanente kerkordekommissie verwys
word.
VOORSTELLER:
FD Hugo
SEKONDANT:
JPL Mostert
GOEDGEKEUR
2.15 Ander reëlings
2.15.1 Die vergadering NEEM KENNIS dat
vorms vir voorstelle voorberei is en dat voorstelle
wat nie op sodanige vorms geskryf is nie, nie
aanvaar sal word nie..
2.15.2 Tydelike kommissies kry geleentheid om
in die aande na afloop van die normale
sittingstyd te vergader.
2.15.3 Afgevaardigdes NEEM KENNIS van ’n
staande besluit, naamlik dat afgevaardigdes met
gemaklike – dog netjiese kleredrag sinodesittings kan bywoon.
2.16 Verteenwoordigers
fakulteite
KENNIS GENEEM

van

teologiese

2.17. Sinodebode
AANBEVELING
Die sinode besluit om ’n Sinodebode uit te
gee sodat elke besoekpunt in NoordKaapland ’n Sinodebode kan ontvang.
GOEDGEKEUR

2.18 Tydelike kommissies (bepaling 35.6.1)
Die sinodale kommissie vir hulpdienste beveel
die volgende tydelike kommissies aan:
AANBEVELING
2.18.1. Kommissie vir aankondigings en
korrespondensie
Dr JB Vos (s)
2.18.2 Kommissie vir die besluiteregister
Ds GP Barnard (s)
Ds VR Terblanche
Sekundus: Ds PF Coetzee
2.18.3 Mediakommissie
Ds W Roets (s)
Dr JB Vos
’n Verteenwoordiger uit die notulekommissie
2.18.4 Kommissie vir hulpdienste
Ds FD Hugo (s)
Ds C Steenkamp
Ds CM Rautenbach
Ds PG Smit
Ds JIF de Villiers
Ds UP Malherbe
Me E Badenhorst
Sekundus: Ds AW Smit
Oudl JP Smit
Oudl JC Kruger
2.18.5 Kommissie vir algemene sake
Dr A Swanepoel (s)
Ds C Jonck
Ds J Conradie
Ds FD Hugo
Ds JIF de Villiers
Ds BJP Booysen
Dr JJ Knoetze
2.18.6 Kerkordekommissie
Dr AC Swanepoel
Ds GJ Duursema
Ds HW de Jager
Ds JP Jooste
Ds DG Smit
2.18.7 Kommissie vir reiskoste
Ds NJ Bonthuys
Me E Badenhorst
2.18.8 Kommissie vir kommissies
• Ds JPL Mostert (predikant in sinodale
diens)
• Voorsitters (indien hy nie kan nie, die
skriba) van die sinodale kommissies
soos tot voor aanvang van sinode
• Skribas van ringe
2.18.9 Stemtellers
Tafels
1-4 Ds JW Myburgh
5-8 Dr JD v/d Westhuizen
9-12 Ds JP Maree
13-16 Ds TJ de Koning
17-20 Ds CF Strydom
21-24 Ds A van Rooyen
25-28 Ds R Britz
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29-33 Ds PvdW Coetzer
Sameroeper: Ds TE Smit
2.18.10 Notulekommissie
Ds JPL Mostert (s)
Dr LM Basson
Ds K O’Callaghan
Ds J Oosthuizen
2.18.11 Herderlike brief
Die Ring van Kimberley neem verantwoordelikheid.
2.18.12 Sinodebode
Dr JB Vos (s)
Ds W Roets
Dr JS Henning
Dr LM Basson
Ds GJ Duursema
Ds D O’Reilly
Ds JPL Mostert
2.18.1 tot 2.18.12 hierbo word GOEDGEKEUR
VERKIESING VAN VOORSITTER
Die voorsitter maak bekend dat ds IM Kluge as
voorsitter verkies is.
VERKIESING VAN ONDERVOORSITTER
Die volgende persoon is genomineer vir
ondervoorsitter:
Dr JS Henning
Dr JS Henning word eenparig as ondervoorsitter
verkies.

moontlik na die sinodesitting beskikbaar
gestel.
GOEDGEKEUR
2.21 Bind van enkele stelle van agenda en
notule
AANBEVELING
Die sinode magtig die sinodale kantoor om
enkele stelle te laat inbind (agenda, notule,
tydelike kommissieverslae, laat stukke en ’n
indeks) vir beskikbaarstelling aan alle
sinodale kommissies asook aan kerkargiewe, teologiese fakulteite en ander
sinodale kantore wat dit versoek.
GOEDGEKEUR
2.22 Daggeld,
sinode 2008

reis-

en

verblyfkoste

vir

AANBEVELING
Die sinode besluit
1. Reiskoste word soos volg betaal: Die
koste vir een voertuig per gemeente en
twee vir ’n gemeente met meer as twee
leraars word direk ter vergadering aan
afgevaardigdes uitbetaal, wat dit self
onderling verdeel.
2. Geen daggelde word betaal nie.
GOEDGEKEUR

2.19 Sinodale betrokkenheid van leraars

2.23 Verteenwoordiger op die moderamen
van die algemene sinode (ASM)
Die sinode moet 1 afgevaardigde met 1
sekundus op die moderamen benoem.

Sien verslag van die taakspan sinodebeplanning: sinodale betrokkenheid van
leraars – bladsy 235.

Sien
verslag
van
kerkordekommissie punt
35.6.2.4), bladsy 186.

AANBEVELING
1. Die sinode herbevestig die beginsel dat
alle gemeentes (en leraars volgens artikel
9) betrokke behoort te wees by sinodale
en algemene sinodale werksaamhede om
te verseker dat die werkslading van
leraars nie oneweredig versprei is nie.
2. Die sinode gee toestemming dat ’n konsep
indeling van leraars/gemeentes in die
sinodesaal opgeplak word.
3. Die sinode versoek gemeentes om voor
Woensdag (15 Oktober 2008) wysigings
aan die konsep indeling voor te stel.
GOEDGEKEUR

AANBEVELING
Bepaling 35.6.2.4. word vervang met:
1. Sodra
die
sinodale
kommissies
gekonstitueer het, adviseer hulle die
tydelike kommissie vir kommissies ten
opsigte van die verteenwoordigers
(primarius en sekundus) van die sinode
in Noord-Kaapland by kommissies en
taakspanne van die algemene sinode.
2. Vakatures word aangevul deur die
betrokke sinodale kommissie, met
kennis aan die predikant in sinodale
diens in Noord-Kaapland en skriba van
die betrokke kommissie van die
Algemene Sinode. (Kyk ook Bepaling
35.5.3.1)
GOEDGEKEUR

2.20 Notule
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die dag se notule die
volgende dag behandel en vir goedkeuring
voorgelê word. Moontlike foute word na
regstelling opgeneem in die volgende dag se
notule. Die finale notule word dan so spoedig

die
8.13

sinodale
(bepaling

2.24 Afgevaardigdes na die algemene
sinode
Die sinode moet 31 afgevaardigdes na die
algemene sinode aanwys. (Bepaling 35.4)
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Sien ook
verslag van
kerkordekommissie punt
35.4.2), bladsy 186.

die
8.9

sinodale
(bepaling

AANBEVELING
Die sinode besluit om slegs 30 persone na
die algemene sinode af te vaardig, om ’n ewe
getal te verkry (Artikel 38)
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 35.4.2
gewysig word om as volg te lui:
Die sinode wys sy afgevaardigdes na die
algemene sinode met sekunduslede op
die volgende wyse aan:
a) een leraar en ouderling/diaken
afgevaardigde met sekunduslede
per ring wat op voordrag van die
ringsafgevaardigdes
aangewys
word en
b) twee afgevaardigdes (leraar en
ouderling/diaken) met sekunduslede van elk van die 4 kommissies
van die sinode wat op voordrag
van die kommissies aangewys
word. Indien die sinode besluit om
die
aantal
kommissies
te
vermeerder of te verminder, word
dit
aan
die
kommissie
vir
kommissies opgedra om die getal
afgevaardigdes per kommissie op
die
basis
van
eweredige
verteenwoordiging per kommissie,
vas te stel.
GOEDGEKEUR

6 by hierdie Verslag, bladsy 29. Sien ook
verslag sinodale kommissie vir hulpdienste
punt 3.7 (fonds: behoeftige bejaardes) bladsy
6)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beskrywingspunt
van die ring van Warrenton ontvanklik is en
word opgeneem in die sakelys van die
sinode.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter verwelkom die afgevaardigde van
die Verenigende Gereformeerde Kerk in SuidAfrika Phororo, ds CG Peterson.
Ds CG Peterson spreek die vergadering toe.
Ds FP Avenant dra die Verenigende
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Phororo op in
gebed.
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Verlof word toegestaan aan ds PR du Toit
en dr LM Basson om begrafnisse waar te
neem.
• Ds CM Rautenbach is vandag18 jaar in die
bediening.
Die vergadering VERDAAG vir tee.

2.25 Beskrywingspunte
2.25.1 Beskrywingspunt 1: Hulp uit die
gemeentebedieningsfonds (Ned Geref Kerk
Kimberley) (Kyk na Bylae 3 by hierdie Verslag,
bladsye 20-21 asook Bylae 4 by hierdie Verslag
gewysigde reglement vir die gemeentebedieningsfonds, bladsye 20-27)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die reglement vir
gemeentebedieningsfonds, soos gewysig,
(Bylae 4) goedgekeur word.
GOEDGEKEUR
2.25.2 Beskrywingspunt 2: Jaarlikse sinodevergadering (Ned Geref Kerk Delportshoop)
(Kyk na Bylae 5 by hierdie Verslag, bladsy 28).
Aanbeveling
Die sinode besluit dat beskrywingspunt 2
(Jaarlikse sinode-vergadering - Ned Geref
Kerk Delportshoop) nie goedgekeur word nie.
GOEDGEKEUR
2.25.3 Beskrywingspunt 3: Tehuise vir
bejaardes (Ring van Warrenton) (Kyk na Bylae

EERSTE SITTINGSDAG
TWEEDE SESSIE

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
(vervolg)

OPDRAGTE 2005
3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2005

3.1 Volgende sinodesittings (Kyk na Bylae
7 by hierdie Verslag, bladsye 30-32)
AANBEVELING
Die sinode besluit waar en wanneer die
volgende sinodesitting plaasvind.
Die sinode BESLUIT - op versoek van die
kommissie - dat bogenoemde aanbeveling na
die tydelike kommissie vir algemene sake
verwys word.
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3.2 Benoeming van predikant in sinodale
diens
KENNIS GENEEM
3.3 Buro vir gemeente ondersteuning
KENNIS GENEEM

OPDRAGTE 2007
4.

4.1 Samekoms van familie van kerke
KENNIS GENEEM

3.4 Pensioenfonds van predikante
KENNIS GENEEM
3.5

Teologiese studiefonds

Die sinode BESLUIT - op versoek van die
kommissie - dat bogenoemde punt na die
tydelike kommissie vir hulpdienste verwys
word.
3.6 Bates van sinode, ringe en gemeentes
KENNIS GENEEM
3.7

Fonds: behoeftige bejaardes

Die voorsitter stel BESKRYWINGSPUNT 3
Tehuise vir bejaardes (ring van Warrenton)
(bladsy 29), wat oor dieselfde saak handel, aan
die orde.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n sinodale fonds vir
behoeftige bejaardes nie haalbaar is nie en
dat die finansiële nood van bejaardes op
rings- en gemeentevlak aangespreek moet
word.
Die sinode BESLUIT - op versoek van die
kommissie - dat bogenoemde aanbeveling na
die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys
word.
3.8

Wisselende bydraekoers

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beginsel van ’n
vaste bydraekoers t.o.v. sinodale bydraes
gehandhaaf word.
Die sinode BESLUIT - op versoek van die
kommissie - dat bogenoemde aanbeveling na
die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys
word.
3.9. Frekwensie sittings algemene sinode koste
KENNIS GENEEM
3.10. Begroting algemene sinode (Kyk na
Bylae 8 by hierdie Verslag, bladsye 33-34)
KENNIS GENEEM

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2007

ONDERSTEUNING
5.
SINODALE PERSONEEL
5.1 Personeel-voorsiening
KENNIS GENEEM
5.2 Vergoedingspakkette van administratiewe personeel: peromnes sisteem
AANBEVELING
Die sinode besluit om die peromnes sisteem
as basis te gebruik vir die vasstelling van
vergoedingspakkette van administratiewe
personeel van die Ned Geref kerk in NoordKaapland.
GOEDGEKEUR

6.
PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE
(Kyk na Bylae 9 by hierdie Verslag, bladsye 3536 asook Bylae 10, bladsy 37)
KENNIS GENEEM

7.
MEDIESE FONDS: EVALUERING
KENNIS GENEEM

8.

FORMULE VIR SINODALE BYDRAES

8.1

Bydraes vanaf ring en die sinode

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. bedrae wat ’n gemeente vanaf ringe en die
sinode ontvang, vrygestel word van
sinodale bydraes.
2. die
formule
vir
sinodale
bydraes
dienooreenkomstig aangepas word.
GOEDGEKEUR
8.2 Bou- en restourasieprojekte (Kyk na
Bylae 11 by hierdie Verslag, bladsye 38-39)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die opskrif by punt 2.2.2 van die “formule
vir sinodale bydraes”, nl. “bou- en
restourasieprojekte” gewysig word om te
lees “Kapitaal projekte”.
2. die gewysigde formule vir sinodale
bydraes (kapitaal projekte) (Bylae 11)
goedgekeur word.
GOEDGEKEUR
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9.
GEKONSOLIDEERDE
INKOMSTESTAAT 2007/2008 (Kyk na Bylae 12 by hierdie
Verslag, bladsy 40)
KENNIS GENEEM

11.5 Emeriti: medies
KENNIS GENEEM

10. SINODALE FONDSE SOOS OP 28
FEBRUARIE 2008 (Kyk na Bylae 13 by hierdie
Verslag, bladsye 41-42)
KENNIS GENEEM

11.7 Predikantekursusse
KENNIS GENEEM

Die voorsitter verwelkom die afgevaardigde van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika
Phororo, ds GGD Mabilo. Die sinode betuig haar
meegevoel met die afsterwe van ds MM
Mosuahle en ds MJ Ramalahlehi.
Ds GGD Mabilo spreek die vergadering toe.
Dr
JJ
Knoetze
dra
die
Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo op in
gebed.
Die voorsitter stel aan die orde:

TWEEDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Ds PF Coetzee sal Woensdag afwesig wees
om ’n begrafnis waar te neem.
Die vergadering VERDAAG vir tee.
EERSTE SITTINGSDAG
DERDE SESSIE

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
(vervolg)
Die voorsitter verwelkom dr PR du Toit,
predikant teologiese opleiding Universiteit
Pretoria.

11.6 Zimbabwe
KENNIS GENEEM

11.9 Jeugkampe
KENNIS GENEEM
11.10 Verandering:
kollektes

name van

fondse en

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die naam van Jeugkampfonds verander na
die Jeugwerkfonds.
2. dat die “Sinodale Administrasiefonds”
(vgl. bepaling 57.4.1) verander na die
“Noord-Kaapland Sinode Fonds”.
3. die kollekte vir Jeugwerk-Kampe verander
word na kollekte vir Jeugwerk.
4. die naam van VTO Reserwefonds verander
na die VBO Reserwefonds.
5. die kollekte vir VTO (voortgesette
teologiese opleiding) verander word na
kollekte vir VBO (voortgesette bedieningsondersteuning)
GOEDGEKEUR
11.11 Beleid finansiële hulp uit die jeugwerkfonds (Kyk na Bylae 14 by hierdie Verslag,
bladsye 43-44)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beleid en
aansoekvorm vir finansiële hulp vir die
jeugwerkfonds (Bylae 14) goedgekeur word.
GOEDGEKEUR
11.12 Beleggingsbeleid: sinode in NoordKaapland (Kyk na Bylae 15 by hierdie Verslag,
bladsy 45)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beleggingsbeleid
(Bylae 15) goedgekeur word.

11.1 Gemeentebedieningsfonds
KENNIS GENEEM

Die sinode BESLUIT - op versoek van die
kommissie - dat bogenoemde aanbeveling na
die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys
word.

11.2 SAN
KENNIS GENEEM

12. BEGROTING
KAAPLAND

11.3 Angolana
KENNIS GENEEM

12.1 Begrotingsbeleid (Kyk na Bylae 16 by
hierdie Verslag, bladsy 46)

11.4 Lategan-fonds
KENNIS GENEEM

AANBEVELING
Die sinode keur die begrotingsbeleid (Bylae
16) goed.
GOEDGEKEUR

11.

HANTERING VAN SINODALE FONDSE

SINODE

IN

NOORD-
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12.2 Koste sinodale administrasie
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die volgende bepaling
(57.4.5) ingevoeg word:
“Daar word jaarliks begroot vir die
kostes van die sinodale administrasie.”
GOEDGEKEUR
12.3 Begroting 2008/2009 (Kyk na Bylae 17
by hierdie Verslag, bladsye 47-50)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus
gelykop aan die gemeentes terugbetaal word.
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie
vir
hulpdienste
om
in
samewerking met ander sinodale kommissies
te begroot vir alle werk/poste wat deur die
sinode goedgekeur is.
GOEDGEKEUR
12.4 Honoraria moderatuur
AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 57.4.2 te
skrap, nl.
“Honoraria vir die moderatuur word
bepaal vir sinodesittings.”
GOEDGEKEUR

13. HUISHOUDELIKE BEPALINGE VIR DIE
SINODALE KOMMISSIE HULPDIENSTE
Sien verslag van die sinodale kerkordekommissie punt 9.4, bladsy 188.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 301)

14. ARGIEF (Kyk na Bylae 18 by hierdie
Verslag, bladsye 51-70)
STAAN OOR (Kyk na bladsy 289)

Verteenwoordigers: 2008
16. VERTEENWOORDIGERS SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene taakspan fondse
2. Argiefen
bestuursinligtingsdienste
(ABID) (verteenwoordiger)
GOEDGEKEUR

17. SLOT
KENNIS GENEEM
Die voorsitter stel aan die orde:

ADDENDUMVERSLAG VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
(bladsye 244 - 248)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir hulpdienste, ds FD Hugo.
1.

HOSPITAAL-OORNAGHUIS

1.1 Agtergrond
KENNIS GENEEM

Taakspanne: 2008
15. TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR HULPDIENSTE
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die
taakspanne saamgestel word
1. Pensioenfonds (trustees)
2
Pensioenfonds
(werkgewer
woordiger)
VERWERP

Primarius
Ds JPL Mostert
Sekundus
Ds PG Smit
2. Pensioenfonds (werknemerlid)
Primarius
Ds FD Hugo
Sekundus
Ds NJ Bonthuys
3. Personeel pensioenfonds
Primarius
Ds C Steenkamp
Primarius
Me E Badenhorst
Sekundus
Ds J Oosthuizen
VOORSTELLER:
FD Hugo
SEKONDANT:
CM Rautenbach
GOEDGEKEUR

volgende

1.2 Doel van Hospitaal-oornaghuis
KENNIS GENEEM
1.3 Akkommodasie
KENNIS GENEEM

verteen-

1.4 Personeel
KENNIS GENEEM

VOORSTEL
Die sinodale kommissie vir hulpdienste stel
die volgende verteenwoordigers voor
1. Pensioenfonds (werkgewerlid)

1.5 Besetting
KENNIS GENEEM
1.6 Verskaffing van etes
KENNIS GENEEM
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1.7 Finansies
1.7.1 Tariewe
KENNIS GENEEM

Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning, ds J Conradie.

1.7.2 Hospitaal-oornaghuisfonds
KENNIS GENEEM

Die vergadering ONTVANG die groete van dr DL
van Niekerk van die Ned Geref Kerk UpingtonOos.

1.8 Opgradering/herstel Hospitaal-oornaghuis (Kyk na Bylae 1 by hierdie Verslag, bladsy
246)

1. PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. daar voortgegaan word met die lewer van
huisvesting aan families en pasiënte uit
die platteland.
2. die hospitaal-oornaghuis, in oorleg met ’n
bourekenaarsfrima behoorlik herstel en
restoureer word.
3. die toerusting in die hospitaal-oornaghuis
waar nodig vervang word.
4. die hospitaal-oornaghuis vir ’n paar
maande gesluit word sodat dit opgradeer
kan word.
5. die
hospitaal-oornaghuisfonds
met
R1,000,000-00
uit
sinodale
fondse
aangevul word.
GOEDGEKEUR

1.1. Fokusareas: sinodale
bedieningsondersteuning
KENNIS GENEEM

kommissie

vir

1.2. Taakspanne: sinodale
bedieningsondersteuning
KENNIS GENEEM

kommissie

vir

2.
NGK WEBBLAD: TARIEF VIR SINODES
(ASTEK) (Kyk na Bylae 2 by hierdie Verslag,
bladsy 247)

AANBEVELING
Die sinode besluit om op die volgende te
fokus:
1. Skrifgesag (Seisoen van Luister)
2. Families
3. Predikanteversorging
4. Jeug
5. Gemeente-ondersteuning
GOEDGEKEUR

AANBEVELING
Die sinode besluit dat jaarliks begroot word
vir die huisvesting asook die voortgaande
ondersteuning en ontwikkeling van die
sinode se webblad.
GOEDGEKEUR

1.3. Verteenwoordigers by algemene sinode:
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
KENNIS GENEEM

FOKUSAREAS (aanbeveling)
1.4. Voorgestelde
fokusareas
sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning:
sinode 2008

OPDRAGTE 2005
3.
LAAT-BESKRYWINGSPUNT: RING VAN
UPINGTON (Kyk na Bylae 3 by hierdie Verslag,
bladsy 248)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beskrywingspunt
van die ring van Upington ontvanklik is en
verwys
dit
na
die
tydelike
kerkordekommissie.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(bladsye 71 - 111)

2.
2.1

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2005
Volgende sinodesittings

AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n uur tydens
konstituering afgestaan word om verslag te
doen oor die welstand van ringsgemeentes.
AANBEVELING IS AFGEHANDEL by verslag
van die sinodale kommissie vir hulpdienste
punt 2.5.3 (konstituering), bladsy 261.
2.2

Buro vir gemeente ondersteuning

AANBEVELING
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning kry opdrag om ondersoek te doen
na ’n meer geskikte gebou en omgewing (as
die huidige sinodale kantoor) om die buro vir
gemeente ondersteuning te vestig.
GOEDGEKEUR
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2.3 Skrifgesag
KENNIS GENEEM
2.4 Opleiding van predikante: beskrywingspunt Ned Geref Kerk Harmonie
VOORSTEL
Die sinode aanvaar nie die verslag nie op
grond van die feit dat dit nie die meriete van
die saak waaroor die beskrywingspunt gaan,
aanspreek nie. Die sinode wys ’n ad hoc
kommissie aan wat die saak op sy meriete
beoordeel en alle ter saaklike feite en
dokumente in berekening bring
VOORSTELLER:
GJ Duursema
SEKONDANT:
DJ O’Reilly
ORDEVOORSTEL
Die sinode besluit dat punt 2.4 en die
voorstel oor die saak na die tydelike
kommissie vir algemene sake verwys word.
VOORSTELLER:
JB Vos
GOEDGEKEUR

VOORSTEL
Aangesien die NG kerk nog nie werklik ’n
standpunt insake homoseksualiteit het nie,
word die verslae wat voor die algemene
sinode gedien het, by die volgende sinode in
Noord-Kaapland voorgelê vir bespreking
deur die sinode en besluitneming daaroor.
VOORSTELLER:
HW De Jager
SEKONDANT:
WJ Fourie
VERWERP
2.6 Menseregte – godsdiensregte (Kyk na
Bylae 2 by hierdie Verslag, bladsye 87-89)
KENNIS GENEEM
2.7 Leefwêreld van die dooplidmate (Kyk na
Bylae 3 by hierdie Verslag, bladsye 90-92)
KENNIS GENEEM
2.8 Totaliteit van familie- en gesinsbediening in elke gemeente
KENNIS GENEEM

Enige afgevaardigde wat ’n inset wil lewer en/of
aan die bespreking wil deelneem, word genooi
om die vergadering van die kommissie by te
woon.

2.9 AJK familie-gemeente projek
KENNIS GENEEM

Die voorsitter stel aan die orde:

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. twee VBO-roepingsretraites per jaar oor ’n
tydperk van 3 jaar moet plaasvind.
2. elke leraar in die sinode in NoordKaapland
dié
VBO-roepingsretraite
bywoon.
3. ’n maksimum van 15 leraars per VBOroepingsretraite toegelaat word.
4. Upington en Kimberley as “sentrale
punte” vir VBO-roepingsretraites dien.
5. ’n VBO-roepingsretraite behels:
(i) twee dae vir ’n retraite oor die leraar
se roeping
(ii) elke leraar ’n sessie(s)/onderhoud met
dr George Roux moet hê.
6. die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning moet begroot vir twee
VBO-roepingsretraites per jaar wat o.a. die
volgende koste behels:
(i) koste van dr George Roux
(ii) subsidie vir reiskoste van leraars.
GOEDGEKEUR

DERDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Ds JP Jooste en ouderling DS Albertyn word
by die vergadering welkom geheet.
Die vergadering VERDAAG vir tee.
EERSTE SITTINGSDAG
VIERDE SESSIE

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(vervolg)
Die voorsitter verwelkom dr BJ du Toit direkteur
kommunikasie Wes- en Suid-Kaap, redakteur
elektroniese kommunikasie asook parlementêre
lessenaar vir algemene sinode.
2.5 Homoseksualiteit (Kyk na Bylae 1 by
hierdie Verslag, bladsye 85-86)
KENNIS GENEEM

2.10 Taakspan vir predikanteversorging

2.11 Predikanteversorger (Kyk na Bylae 4 by
hierdie Verslag, bladsye 93-94)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die ringsverteenwoordigers van die
taakspan
predikanteversoring
toerusting/opleiding in hul ring moet gee.
2. kennis geneem word van die inligtingstuk
“Riglyne vir predikanteversorgers”.
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3. gemeentes
moet
toesien
predikanteversorger vir elke
aangewys word.
GOEDGEKEUR

dat
’n
predikant

2.12 Predikantekursus
KENNIS GENEEM
2.13 Standplaasverwisseling
KENNIS GENEEM

OPDRAGTE 2007
3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2007

3.1 Opdrag aan SKBO: predikante konferensie 2007
KENNIS GENEEM
3.2 Besinning oor presbiteriale
regeringstelsel: beskrywingspunt 2

kerk-

Die sinodale kerkordekommissie hanteer die
beskrywingspunt (besinning oor presbiteriale
kerkregeringstelsel) in sy verslag aan die sinode,
punt 3.4, bladsye 173-174.
3.3 A tot Z Beleid aangaande predikante
van die Ned Geref Kerk
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1.
tyd afgestaan word vir ’n CDaanbieding oor die “A tot Z Beleid
aangaande predikante Ned Geref Kerk”.
2.
die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning, kerkordekommissie en
die sinodale kommissie vir diensgetuienis die “A tot Z Beleid aangaande
predikante van die Ned Geref Kerk”
toets aan die Skrif, die belydenis en die
kerkorde.
ORDEVOORSTEL
Die sinode besluit dat bogenoemde punt na
die tydelike kommissie vir algemene sake
verwys word.
VOORSTELLER:
FD Hugo
GOEDGEKEUR
Enige afgevaardigde wat ’n inset wil lewer en/of
aan die bespreking wil deelneem, word genooi
om die vergadering van die kommissie by te
woon.
3.4 Bedieningsbehoeftes van veral kleiner
en verafgeleë gemeentes (Kyk na Bylae 5 by
hierdie Verslag, bladsye 95-101)
AANBEVELING
1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat
kerf 1 (die pakket) van die riglyne van die
algemene sinode nie in die sinode in

Noord-Kaapland net as riglyn sal dien nie,
maar ’n minimum voorwaarde sal wees vir
’n predikantspos, ook ten opsigte van
beperkte termynposte.
2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig
nie, moet met die ring en sinode in
gesprek getree word rakende finansiële
hulp (gemeentebedieningsfonds), deelbediening of samesmelting met buurgemeentes. (vgl. bepaling 7.2.4 Kerkorde
Noord-Kaapland)
3. Die sinode in Noord-Kaapland gee opdrag
aan
die
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning om ’n taakspan
aan te wys om gemeentes te help met
kerkbegrip en die praktiese implikasies
daarvan (missionêre gerigtheid).
4. Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
om ’n beleid op te stel wat kerkrade kan
gebruik met die beroep van predikante vir
beperkte termynposte.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

VIERDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Die tydelike kommissie vir hulpdienste asook
die tydelike kerkordekommissie vergader
vanaand om 19:00.
• Ds JPJ van Tonder het Dinsdag ’n begrafnis
en sal eers weer Woensdag ter vergadering
verskyn.
• Ds FD Hugo woon Dinsdag ’n vergadering
van die moderamen van die algemene
sinode by en sal eers weer Woensdag ter
vergadering verskyn.
• JS Funk (Olifantshoek) het die vergadering
om 4nm verlaat. Sy seun het beenmurgkanker en ’n teater-prosedure word vanaand
gedoen. Hy sal Dinsdag weer ter
vergadering verskyn.
• Dr Kobus Gerber maak verskoning om by
die sinode in Noord-Kaapland op te tree. Hy
arriveer eers môre vanuit Nederland – hy is
reeds 5 dae siek
• Vraelyste in die CLF-lêer moet nie
uitgeskeur word nie, maar Donderdag saam
met die lêer ingehandig word.
Die vergadering word afgesluit deur broer WJ
Fourie. Hy lees uit 1 Kor 11:12 e.v. en sluit af
met ’n gebed.
Die vergadering VERDAAG vir die dag.
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TWEEDE SITTINGSDAG
14 OKTOBER 2008
EERSTE SESSIE
Ds J Conradie lei die sang deur Liedere 508:1-2
en 512:1-3 te laat sing. Ds Conradie lees uit
Eksodus 3: 1-10 en die vergadering NEEM
DEEL AAN TAFELGESPREKKE rakende die
gedeelte.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(vervolg)

Fokusarea: Predikanteversorging
4. TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING
4.1 Voortgesette bedieningsondersteuning
(VBO)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat 15 minute aan dr PR du
Toit afgestaan word om vrae in verband met
voortgesette bedieningsondersteuning (VBO)
te antwoord.
GOEDGEKEUR
Dr PR du Toit kry geleentheid
vergadering toe te spreek.

om

die

ORDEVOORSTEL
Die sinode in Noord-Kaapland besluit om alle
sake wat gebaseer is op die A-Z Handleiding
te suspendeer tot tyd en wyl die sinode finaal
besluit het oor die A-Z handleiding.
VOORSTELLER:
GJ Duursema
SEKONDANT:
TE Smit
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Die sinode in Noord-Kaapland besluit om
revisie te neem van die sinode besluit van
2007 rakende A-Z Handleiding vir predikante:
Die sinode van die Ned Geref kerke in
Noord
Kaapland
aanvaar
nie
die
voorgestelde
A-Z
Handleiding
oor
predikante in sy huidige vorm nie.
Die sinode voer die volgende redes aan:
1. Die Handleiding vertoon duidelike
tekens van sentralisering van gesag
en die sekularisering van die amp
van
predikant.
Die
verantwoordelikheid
van
die
plaaslike kerk(e) word vervang met
’n kommissie van die algemene en
gesentraliseerde sinode.

2. Die handleiding se siening oor die
ordening van predikante is dat dit
tuishoort by ‘n kommissie van die
algemene sinode en nie by kerkraad
en ring nie. Dit is ’n miskenning van
die rol van die ring en die kerkraad
en dus onaanvaarbaar.
3. Die kwessie van die voortgesette
bedieningsopleiding en gepaardgaande akkreditasie, asook krediete
wat in dié verband toegeken word,
wek kommer. Die bevoegdheid van
’n predikant word afhanklik gemaak
van die krediete wat verwerf is.
4. Die A-Z Handleiding toon weinig
beredenering vanuit die Skrif, die
Belydenisse (veral NGB Art 28vv) en
Die Kerkorde. Dit blyk in stryd te
wees met die belydenis.
5. Kerkrade, ringe en sinodes het nie
voldoende geleentheid gehad om
die
inhoud
van
genoemde
Handleiding deeglik te toets aan die
Skrif en die kerk se Belydenis nie.
Hulle is ook nie daartoe versoek nie.
VOORSTELLER:
JJ Knoetze
SEKONDANT:
FP Avenant
Die sinode besluit om die VOORSTEL na die
tydelike kerkordekommissie te verwys.
Die voorsitter verwelkom die afgevaardigde van
die Gereformeerde Kerk, ds SFF van der Walt.
Ds SFF van der Walt spreek die vergadering toe.
Ds EJ Rautenbach dra die Gereformeerde Kerk
op in gebed.
Die Notule van die Eerste Sittingsdag word
aan die vergadering voorgehou. Redaksionele
wysigings word aangebring en die notule word
GOEDGEKEUR.
Die voorsitter stel aan die orde:

VYFDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Die kommissie vir kommissies kom by ds
JPL Mostert bymekaar as die vergadering vir
tee verdaag. Die volgende persone is ter
sprake: ds J Conradie, dr AC Swanepoel, ds
BJP Booysen en die skribas van ringe.
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•
•
•

Die Ned Geref Kerk Prieska en die Ned
Geref Kerk Kakamas bid die sinode seën
toe.
Ds C Jonck sal Woensdag nie die sitting
bywoon nie - bevestiging van ’n huwelik.
HH Husselmann word geluk gewens met sy
verjaarsdag.

Die vergadering VERDAAG vir tee.
TWEEDE SITTINGSDAG
TWEEDE SESSIE
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KERKORDEKOMMISSIE
Laatbeskrywingspunt
ring
van
Upington
(addendum verslag van die sinodale kommissie
vir hulpdienste – bylae 3, bladsy 248):
Die kommissie het met verteenwoordigers van
die ring vergader en dr PR du Toit van die
bevoegdheidsregister het ook die vergadering
bygewoon.
Daar is twee beginsels wat in hierdie saak
toegepas moet word:
1. Kerkorde 2007, Reglement 3.1.2. lui: “Die
bevoegdheid vir die uitvoering van die werk
van die bedienaar van die Woord is nie
geleë in bepaalde vermoëns of besondere
kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat
beklee is met ’n blywende eer of mag en wat
deur die daad van ordening verkry word nie.
Daar bestaan nie so iets soos ’n ampstatus
wat aan die persoon kleef en aan hom/haar
sekere regte en bevoegdhede verleen
sonder dat hy/sy hulle amp binne
gemeentelike of kerkverband beklee nie.”
2. Die
opsig
oor
alle
gelegitimeerdes
(proponente, predikante en emeriti) is die
taak van die ring (sien Kerkorde 2007, artikel
62.2.en 62.3).
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om vir dr Flip du Toit ’n spreekbeurt te
gee om die sinode in te lig oor die stand
van sake by die bevoegdheidsregister.
2. om dit aan elke ring op te dra om ’n lys
op te stel van alle gelegitimeerde persone
in die ringsressort.
2.1 ’n Pro forma vraelys sal deur die
sinodale kerkordekommissie aan elke
ringskriba gestuur word, wat die ring
ten opsigte van elke persoon wat
ampsbevoegdheid het of beweer hy
dit het, asook alle proponente en
emeriti voltooi moet word;

2.2 Hierdie
inligting
wete:
2.2.1
2.2.2

lys moet alle tersaaklike
van die persoon bevat te

Volle name en van;
Kontak besonderhede - dit
wil sê, adres en telefoon
besonderhede;
2.2.3 Datum van legitimasie;
2.2.4 Ampsbevoegdheid – proponent, leraar of emeritus.
2.3 Hierdie
lys
moet
deurlopend
(minstens 1 x per jaar) aangesuiwer
word;
2.4 Hierdie lys moet jaarliks in die vorm
van ’n verslag aan ring voorgelê word
en
2.5 Ringe doen verslag aan die sinodale
kerkordekommissie wat op sy beurt al
die inligting deurstuur na die
bevoegdheidsregister.
3. om dit aan elke ring op te dra om toe te
sien dat enige persoon wat in die
ringsressort op enige wyse amptelik in ’n
gemeente van die ring wil optree (sien
Kerkorde 2007, artikel 10), eers moet
verseker dat die persoon oor die nodige
ampsbevoegdheid beskik.
4. dat dit aan die sinodale kerkordekommissie opgedra moet word om ’n
beskrywingspunt en studiestuk voor te
berei wat na die eersvolgende sinode in
Noord-Kaapland gestuur moet word wat
4.1 bogenoemde
aanbevelings
verwoord;
4.2 die volle konsekwensies van die
beginsel soos verwoord in reglement
3.1.2. deurtrek na die praktyk wat
onder andere sal inhou dat ’n persoon
sy ampsbevoegdheid (maar nie sy
proponentstatus nie) verloor sodra
hy/sy nie meer aan ’n gemeente
verbind is nie, ongeag wat die
omstandighede is wat daartoe gelei
het, en
4.3 die studiestuk en beskrywingspunt
moet ook insluit dat ’n persoon na ’n
sekere tyd (bv. 5 jaar) alle bevoegdheid verloor indien hy in daardie
tydperk nie ’n doelbewuste poging
aanwend om in amp bevestig te word
nie.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(vervolg)
4.2 Fonds vir voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO)
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AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die koste van die jaarlikse VBO-kursus
asook brandstof van leraars gesubsidieer
en uit die VBO Reserwefonds betaal word.
2. leraars aangemoedig word om saam te ry
na vergaderings en kursusse.
3. die taakspan riglyne opstel/beginsels
neerlê vir predikante om aansoek te doen
om finansiële hulp vir voortgesette
bedieningsondersteunings (VBO) kursusse.
GOEDGEKEUR
4.3 Bybels en teologiese uiteensetting van
die predikant se ampsvervulling (Kyk na
Bylae 6 by hierdie Verslag, bladsye 102-104).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat kerkrade die
inligtingstuk, “Bybels en teologiese uiteensetting van die predikant se ampsvervulling”
(Bylae 6), as gespreksdokument gebruik om
met hulle predikant/e oor ampsvervulling in
gesprek te tree.
GOEDGEKEUR
4.4

Brug-predikante

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die beginsel van brug-predikante aanvaar
word.
2. ’n nuwe bepaling na bepaling 7.2.4 van die
Kerkorde van Noord-Kaapland ingevoeg
word, nl.
Emeriti wat in die sinode in NoordKaapland in ’n leraarspos vir ’n
beperkte termyn aangestel word, moet
inskakel by ’n mentorskapprogram vir
brugpastoraat. Dit word aanbeveel dat
sodanige
emeriti
’n
kursus
in
brugpastoraat sal deurloop.
3. vier leraars die brugpastoraatkursus op
koste van die sinode in Noord-Kaapland
deurloop.
4. die persone wat hierdie opleiding ontvang
hulle beskikbaar moet stel vir “die
beoogde program vir “mentorskap vir
emeriti d.m.v. brugpastoraat” in NoordKaapland.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 277)
VOORSTEL
Dat gemeentes in die geval van vakatures,
nie net die RKHD (SKHD) sal ken voordat
hulle beroep nie, maar ook die RKBO (SKBO).
Die bedoeling van
voorstel is dat die
moontlikheid van brugpastoraat (in een of
ander vorm) oorweeg moet word.
VOORSTELLER:
JG van Tonder
SEKONDANT:
BP Marais
STAAN OOR (Kyk na bladsy 277)

4.5 Handleiding vir beplanning van aftrede
vir predikante
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die taakspan
predikanteversorging ’n handleiding moet
opstel wat predikante kan help met die
beplanning van hul aftrede.
GOEDGEKEUR
4.6

Sabbatsverlof vir predikante

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die taakspan
predikanteversorging ondersoek instel na die
gebruik in verskeie gereformeerde kerke en
ander denominasies regoor die wêreld van ’n
sabbatsverlof vir predikante met die doel vir
studie asook herontdekking en vasmaking
van hulle roeping.
GOEDGEKEUR
4.7

Mentorskappe

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die taakspan
mentorskap ’n mentorprogram (moontlik ’n 3
jaar program) ontwikkel wat proponente en
predikante wat in Noord-Kaapland in die
bediening inkom, begelei om die unieke
omstandighede van die bediening in die
sinode van Noord-Kaapland te verstaan en
hulle in staat stel om hulle roeping te vervul
en vreugde en vervulling in hul bediening te
ervaar.
GOEDGEKEUR
4.8 Retraites
KENNIS GENEEM
4.9 Begeleiding
KENNIS GENEEM

5. VERSLAE
WOORDIGERS

KURATORIUM

VERTEEN-

5.1 Verteenwoordiger teologiese fakulteit,
Universiteit van die Vrystaat (Kyk na Bylae 7
by hierdie Verslag, bladsye 105-107)
AANBEVELING
1. Die sinode spreek sy dank en waardering
uit teenoor die uittredende dekaan van die
Teologiese Fakulteit van die Universiteit
van die Vrystaat, Prof. Hermie van Zyl.
2. Die sinode spreek sy dank uit teenoor die
doserende personeel van die Fakulteit en
verseker hul van die voorbidding van die
sinode.
3. Die sinode is dankbaar vir die studente
wat ingeskryf het en besig is met hul
teologiese opleiding. Die studente word
verseker van die sinode se voorbidding.
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4. Die sinode wens die Fakulteit geluk met
die prestasie wat die tydskrif van die
Fakulteit “Acta Theologica” behaal het.
5. Die sinode keur die verslag (Bylae 7)
goed.
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Die sinode wens Prof Francois Tolmie geluk
met sy aanstelling as dekaan van die
Teologiese Fakulteit van die Universiteit van
die Vrystaat.
VOORSTELLER:
SW Basson
SEKONDANT:
R Britz
GOEDGEKEUR
5.2 Verteenwoordiger teologiese fakulteit,
Universiteit van Pretoria (Kyk na Bylae 8 by
hierdie Verslag, bladsye 108-110)
AANBEVELING
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met
dank kennis van die kerklike wyse waarop
die Kuratorium die saak rakende die
klagte teen die dosente hanteer het, asook
die deursigtigheid van die hele proses. Die
sinode
aanvaar
dat
hierdie
saak
afgehandel is.
AMENDEMENT
Die sinode in Noord-Kaapland neem kennis
van die Kuratorium se hantering van die
leerklagtes asook gepaardgaande woelinge
met betrekking tot die fakulteit Teologie aan
UP, maar bring dit onder die Kuratorium se
aandag dat daar nog steeds onrus en
kommer bestaan weens teologiese uitsprake
van sommige dosente. Die Kuratorium word
vriendelik dog dringend versoek om verder
hieraan aandag te gee en na oplossings te
soek.
VOORSTELLER:
TJ de Koning
SEKONDANT:
LB de Villiers
GOEDGEKEUR
Die voorstel soos gewysig deur die amendement
word die besluit van die vergadering en lui soos
volg:
Die sinode in Noord-Kaapland neem kennis
van die Kuratorium se hantering van die
leerklagtes asook gepaardgaande woelinge
met betrekking tot die fakulteit Teologie aan
UP, maar bring dit onder die Kuratorium se
aandag dat daar nog steeds onrus en
kommer bestaan weens teologiese uitsprake
van sommige dosente. Die Kuratorium word
vriendelik dog dringend versoek om verder
hieraan aandag te gee en na oplossings te
soek.
GOEDGEKEUR

Die volgende persone TEKEN hulle NAAM IN
MINDERHEID AAN: di P van Zyl, JIF de Villiers
en dr JJ Knoetze.
2. Die sinode in Noord-Kaapland keur goed
dat
sy
verteenwoordiger
by
die
Kuratorium
in
Pretoria
kwartaalliks
vergaderings bywoon.
3. In die lig van die uitdagings rakende
teologiese opleiding besluit die sinode in
Noord-Kaapland om so intens moontlik
betrokke te wees by die opleiding aan die
Fakulteit Teologie in Pretoria.
GOEDGEKEUR
5.3 Verteenwoordiger teologiese fakulteit,
Universiteit van Stellenbosch
Dr DL van Niekerk het die volgende verslag met
e-pos gestuur:
1. Dr DL van Niekerk het prof Hendrik
Bosman gehelp om die Bybelkenniseksamen te rekenariseer.
2. Al die jeugwerkopleiding van Wellington,
asook die dosente is oorgebring na die
teologiese fakulteit, Universiteit van
Stellenbosch.
3. Die wyse van eksaminering word tans
ondersoek.
4. Die fakulteit het ’n reuse herkurrikulering
van die totale akademiese kursusse,
gedoen - daarom is die A-Z Predikante
Handleiding ook ontwikkel. In kort: die
Kweekskool kan nie alles doen in die
predikant se vorming nie, en die kerk is
en moet deur sy gemeentes, deur
fisiese, kreatiewe betrokkenheid ’n
medespeler word in die vorming en
afronding van nuwe predikante.
5. Dit gaan goed by die teologiese fakulteit,
Universiteit van Stellenbosch.
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
KOMMISSIES
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
1. SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
Carnarvon
Primarius
Sekundus

Oudl DS Albertyn
Ds JP Jooste

Deben
Primarius
Sekundus

Ds K O'Callaghan
Ds HK Viljoen

Griekwastad
Primarius

Ds AP Cronje
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Sekundus
Hanover
Primarius
Sekundus

Ds AJ du Plooÿ
Oudl H Erasmus

Hopetown
Primarius
Sekundus

Ds CM Rautenbach
Oudl MS van Zyl

Kenhardt
Primarius
Sekundus

Ds SW Basson
Ds PJL Blaauw

Kimberley
Primarius
Sekundus
Mafikeng
Primarius
Sekundus
Reivilo
Primarius
Sekundus
Upington
Primarius
Sekundus
Warrenton
Primarius
Sekundus

Dr LM Basson
Ds PR du Toit
Ds WP Vermaak
Ds LB de Villiers
Ds PF Coetzee
Ds BP Marais
Ds WF du Plooy
Ds PL Louw
Ds C Jonck
Dr JB Vos

2. SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
Carnarvon
Primarius
Sekundus

Sekundus

Dr JD van der Westhuizen

Dr L Keller
Ds EP Vivier

Deben
Primarius
Sekundus

Ds P van Zyl
Ds GF de Bruyn

Griekwastad
Primarius
Sekundus

Dr JJ Knoetze
Ds FP Avenant

Hanover
Primarius
Sekundus

Ds A du Plooÿ
Ds PvdW Coetzer

Hopetown
Primarius
Sekundus

Ds IM Kluge
Dr JS Henning

Kenhardt
Primarius
Sekundus

Ds EJ Rautenbach
Ds R Britz

Kimberley
Primarius
Sekundus

Ds RJ Holloway
Ds DJ Scheepers

Mafikeng
Primarius
Sekundus

Ds TJ de Koning
Ds AH van Rooyen

Reivilo
Primarius

Ds AC van Wyk

Upington
Primarius
Sekundus

Ds PF Coetzee
Ds PW Maritz
Ds FA Fouché

Warrenton
Primarius Ds TC du Toit
Sekundus Ds MJ Coetzer
3. SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
Carnarvon
Primarius
Sekundus

Oudl FJ Augustyn
Oudl M van der Merwe

Deben
Primarius
Sekundus

Ds EZ Anthonissen
Oudl AJW Agenbag

Griekwastad
Primarius
Sekundus

Ds FP Louw
Ds DJ O’Reilly

Hanover
Primarius
Sekundus

Ds UP Malherbe
Ds PJ Conradie

Hopetown
Primarius
Sekundus

Ds VR Terblanche
Oudl J Grobbelaar

Kenhardt
Primarius
Sekundus

Ds AW Smit
Ds PJL Blaauw

Kimberley
Primarius
Sekundus

Ds C Steenkamp
Ds FD Hugo

Mafikeng
Primarius
Sekundus

Ds LB de Villiers
Ds WP Vermaak

Reivilo
Primarius
Sekundus

Ds PG Smit
Ds LM Coreejes

Upington
Primarius
Sekundus

Ds NJ Bonthuys
Ds TE Smit

Warrenton
Primarius
Sekundus

Ds J Oosthuizen
Ds BP Benadé

4.

SINODALE KERKORDEKOMMISSIE
Primarius Dr AC Swanepoel (s)
Primarius Ds GJ Duursema
Primarius Ds HW de Jager
Primarius Ds DG Smit
Primarius Ds BP Benadé
Primarius Oudl WJ Olivier
Sekundus Oudl JS Muller
Sekundus Oudl FG Louwrens
Sekundus Oudl J Dames
GOEDGEKEUR
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Die voorsitter stel aan die orde:

SESDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Die gemeente van Homevale stig af en sal
voortaan bekend staan as Kimberley Bet-El.
• Ds B Malan (Vosburg) is baie siek en die
sinode word gevra om vir haar te bid.
• ’n Preekbundel, “Om Christus beter te leer
ken” deur dr Annes Nel word bekendgestel.
Hierdie publikasie is spesifiek gemik op
gemeenteleiers wat eredienste moet lei. Dit
bestaan uit dertien volledige eredienste,
onder andere vir Kersfees, Goeie Vrydag,
Paassondag
en
Pinkstersondag.
’n
Volledige erediens vir ’n begrafnisdiens is
ook ingesluit.
Die vergadering VERDAAG vir middagete.
TWEEDE SITTINGSDAG
DERDE SESSIE
Die voorsitter stel weer aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(vervolg)
Die volgende AANBEVELING (punt 4.4 - brugpredikante) uit die Verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning asook ’n
VOORSTEL het oorgestaan (Kyk na bladsy
274).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die beginsel van brug-predikante aanvaar
word
GOEDGEKEUR
2. ’n nuwe bepaling na bepaling 7.2.4 van die
Kerkorde van Noord-Kaapland ingevoeg
word, nl.
Emeriti wat in die sinode in NoordKaapland in ’n leraarspos vir ’n
beperkte termyn aangestel word, moet
inskakel by ’n mentorskapprogram vir
brugpastoraat. Dit word aanbeveel dat
sodanige
emeriti
’n
kursus
in
brugpastoraat sal deurloop.
VERWERP
3. vier leraars die brugpastoraatkursus op
koste van die sinode in Noord-Kaapland
deurloop.
GOEDGEKEUR

4. die persone wat hierdie opleiding ontvang
moet hulle beskikbaar stel vir “die
beoogde program vir “mentorskap vir
emeriti d.m.v. brugpastoraat” in NoordKaapland.
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Die sinode besluit dat gemeentes in die geval
van vakatures, nie net die RKHD (SKHD) sal
ken voordat hulle beroep nie, maar ook die
RKBO (SKBO). Die bedoeling van voorstel is
dat die moontlikheid van brugpastoraat (in
een of ander vorm) oorweeg moet word.
VOORSTELLER:
JG van Tonder
SEKONDANT:
BP Marais
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Die sinode versoek die 3 kuratoria om
dringend ondersoek in te stel na die aanbied
van “NG Kerk-familie-eie” teologiese opleiding.
VOORSTELLER:
GP Barnard
SEKONDANT:
FP Louw
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
As bewys van die erns waarmee Teologiese
opleiding opgeneem word, besluit die sinode
om ook ’n finansiële bydrae te maak tot die
teologiese opleiding in Pretoria en Vrystaat
aangesien ons alreeds vir die teologiese
fakulteit, Universiteit van Stellenbosch,
bydra.
GOEDGEKEUR
6. GEMEENTEDIENSTENETWERK
KENNIS GENEEM

Fokusarea: Skrifgesag
7.

TAAKSPAN SKRIFGESAG

7.1

Fundamentalisme

Tydens die sinode is ’n besprekingsdokument
oor
fundamentalisme
in
Skrifhantering
beskikbaar gestel wat by tafelgesprekke gebruik
is.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die
dokument
oor
fundamentalisme/liberalisme in Skrifhantering aan afgevaardigdes uitgedeel word.
GOEDGEKEUR
2. tyd gegee word om tafelgesprekke oor
fundamentalisme/liberalisme in Skrifhantering te voer.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 302)
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7.2
Saamwoon van pensionarisse –
kerklike inseëning van die huwelik (Kyk na
Bylae 9 by hierdie Verslag, bladsy 111)
KENNIS GENEEM
8.
TAAKSPAN EREDIENS
KENNIS GENEEM

Fokusarea: Families
9.

TAAKSPAN FAMILIES

9.1 Databasis van terapeute
KENNIS GENEEM
9.2

Families
Jeug
In Memoriam
Mentorskappe
Predikanteversorging
Sinodebode
Leer- en aktuele sake
Standplaasverwisseling
Retraites
Kerkbegrip en -bediening
Wetsoortredersorg en
dienste
14. Vrouelidmate
GOEDGEKEUR

beskermings-

Afgevaardigdes na JONK

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. ’n taakspan vir families daar gestel word
om gemeentes te bedien ten opsigte van
die totaliteit van familie- en gesinsbediening.
2. die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning se taakspan vir families ‘n
ondersoek doen na die tendens dat al hoe
meer mense saamwoon voor hul in die
huwelik tree.
3. ’n SMS en E-pos netwerk vanuit die
sinodale kerkkantoor geadministreer en in
stand gehou word waardeur inligting
rakende jeugbediening na gemeentes
kommunikeer kan word;
4. ’n taakspan vir jeug aangewys word wat
die belange van die kinders, tieners en
jong volwasse lidmate van die sinode kan
dien;
5. nog indaba’s, minstens een maal per jaar
aangebied word ten einde spesifieke
behoeftes, soos deur die taakspan vir jeug
geïdentifiseer, aangespreek kan word.
GOEDGEKEUR
9.3.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Verteenwoordigers: 2008
11. VERTEENWOORDIGERS SINODALE
KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling
2. ADGO se taakspan evangelisasie
3. ADGO se taakspan predikante bediening
4. ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging
5. ADGO se taakspan kategese
6. Algemene sinode se kommissie vir leer
en aktuele sake
7. Seisoen van luister
8. Gemeentedienste netwerk
9. JONK
10. JONK se taakspan vir families
11. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur
12. Kuratorium Pretoria
13. Kuratorium Stellenbosch
14. Kuratorium Vrystaat
GOEDGEKEUR

Jongmense wat saamwoon

AANBEVELING
Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning se
taakspan vir families om ‘n ondersoek te
doen na die tendens dat al hoe meer mense
saamwoon voor hul in die huwelik tree.
GOEDGEKEUR

Taakspanne: 2008
10. TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die
taakspanne saamgestel word:
1. Begeleiding/fasilitering
2. Erediens

12. HUISHOUDELIKE BEPALINGE VIR DIE
SINODALE KOMMISSIE BEDIENINGSONDERSTEUNING
STAAN OOR (Kyk na bladsy 301)
VOORSTEL
As ouderling versoek ek dat alle predikante
wat beskikbaar is tydens Desember en
Januarie hulle self beskikbaar stel om uit te
help by kleiner gemeentes waar hul
predikante met verlof is.
VOORSTELLER:
J Grobbelaar
SEKONDANT:
JD Gerrits
GOEDGEKEUR

volgende
13. SLOT
KENNIS GENEEM
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Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
(bladsye 112 - 171)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir diensgetuienis, ds BJP Booysen.
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM
1.1. Fokusareas: sinodale
diensgetuienis
KENNIS GENEEM

kommissie

vir

1.2. Taakspanne: sinodale
diensgetuienis
KENNIS GENEEM

kommissie

vir

1.3. Verteenwoordigers by algemene sinode:
sinodale kommissie vir diens en getuienis
KENNIS GENEEM

FOKUSAREAS (aanbeveling)
1.4. Voorgestelde
fokusareas
sinodale
kommissie vir diensgetuienis: sinode 2008
AANBEVELING
Die sinode besluit om op die volgende te
fokus:
1. Diens
2. Getuienis
GOEDGEKEUR

OPDRAGTE 2005
2.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2005

2.1 Dutch Reformed Church in Botswana:
globale hulptoelaag
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die administrateurspos
vir 2 jaar op die begroting van die sinode in
Noord-Kaapland bly, waarna dit herevalueer
sal word.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 281)
2.2 Indeling van ringe en gemeentes van die
Dutch Reformed Church in Botswana
AANBEVELING

1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met
dank kennis van ringe se betrokkenheid
by die gemeentes van die Dutch Reformed
Church in Botswana en moedig alle ringe
aan om betrokke te raak.
2. Die sinode versoek ringe om na uitreike
kortliks aan die taakspan Dutch Reformed
Church in Botswana verslag te doen, ter
wille van koördinering en om ’n moontlike
“best practices” model te ontwerp om
gemeentes en ringe in die toekoms te
help.
GOEDGEKEUR
2.3 Dutch Reformed Church in Botswana –
Afrikaanse bediening
AANBEVELING
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met
dank kennis van die werk wat deur die
Noordelike sinode van die Ned Geref Kerk
gedoen word onder Afrikaanssprekendes
in Botswana.
2. Die sinode Noord-Kaapland versoek sy
taakspan om in samewerking met die
Noordelike
sinode,
die
buitelandse
bedieningskommissie en die Dutch
Reformed Church in Botswana asook
ander rolspelers te poog om Afrikaanssprekendes te motiveer om daar waar
hulle in die buiteland woon en werk sout
en lig te wees en ’n verskil te maak deur
ook die plaaslike kerke te “versterk”.
GOEDGEKEUR
2.4 Taakspan grondhervorming
KENNIS GENEEM
2.6 Begroting NG Welsyn
KENNIS GENEEM
2.7 Kerkhereniging: gesprekke
KENNIS GENEEM
2.8 Kerkhereniging vanaf gemeentevlak
KENNIS GENEEM
2.9 Kerkhereniging – nie tydsgebonde
KENNIS GENEEM
2.10 Kerkhereniging - totale gereformeerde
familie van kerke
KENNIS GENEEM
2.11 Ringsittings kontak die leraars/kerkrade van die VGKSA, NGKA en RCA
KENNIS GENEEM
2.12 SKDG gesprek in verband met kerkhereniging: NGKA (Phororo) en VGK
KENNIS GENEEM
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2.13 Belydenis van Belhar in die lig van die
Skrif
KENNIS GENEEM
2.14 Kerkrade: aan
beskikbare dokument
KENNIS GENEEM

die

hand

van

die

2.15 Kerkrade: plaaslike verhoudinge met
gemeentes vanuit die VGKSA, NGKA EN RCA
KENNIS GENEEM
2.16 Tuisversorging van behoeftige lidmate
Tydens die sinode in Noord-Kaapland van 1997
het die sinodale kommissie vir diens van
barmhartigheid ’n verslag oor die “bediening aan
bejaardes” aan die sinode voorgelê. (Vgl.
Handelinge sinode in Noord-Kaapland 1997,
bylae 1, bladsy 144.)
KENNIS GENEEM
2.17 Bejaardes in inrigtings
KENNIS GENEEM
2.18 Noord-Kaapse Provinsiale Regering:
verarmende effek van praktyke
Vgl. punt 2.20: Navorsing oor armoede.
NG Welsyn in Noord-Kaapland het onder leiding van
me CH Blömerus ’n dokument,nl. “Die straatkind”,
opgestel. Die dokument kan afgelaai word by
http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/documents/inligt
ingstukke/Straatkind.pdf
KENNIS GENEEM
2.19 Navorsing oor armoede (Kyk na Bylae 1
by hierdie Verslag, bladsye 138-139 asook
Bylae 2, bladsye 140-148)
KENNIS GENEEM
2.20 Angolana
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. dank uitgespreek word teenoor die ring
van Mafikeng en die Ned Geref Kerk
Bainsvlei.
2. volgehou word met die huidige reëling dat
ds FWC van Niekerk en die ring van
Mafikeng betrokke bly by die bediening (in
samewerking met die sinodale kommissie
vir diensgetuienis en die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning).
3. gemeentes kennis neem van “’n profiel
van armoede in die Noord-Kaap” (Bylae
2.1) en “gesprek oor gemeenskapsontwikkeling” (Bylae 2.2) en versoek
gemeentes en ringe om dit prakties te
implementeer.
GOEDGEKEUR
2.21 Opname van Vigs-projekte
AANBEVELING

1. Die sinode herhaal sy versoek dat
gemeentes en ringe ’n opname maak van
vigsprojekte in hulle gebiede en dit teen
Junie 2009 aan die sinodale kommissie vir
diensgetuienis deurgee.
2. Gemeentes word versoek om verhale van
hoop met die sinode te deel.
GOEDGEKEUR
2.22. Versorging wetsoortreders: ondersteuning
van kerkrade
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ds PL Gouws tydens
die sinode geleentheid gegun word om
1. sinodegangers in te lig oor die prosedure
wat gevolg moet word wanneer hulle
lidmate in die korrektiewe sentrum wil
besoek,
2. inligting te verskaf oor korrektiewe toesig
en parool en hoe die kerk betrokke kan
raak.
GOEDGEKEUR
2. Familie van wetsoortreders
AANBEVELING
Die sinode besluit dat kerkrade opnuut weer
kennis neem van hierdie arbeidsveld en
daaraan aandag gee.
GOEDGEKEUR
3. Slagoffers van misdaad
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die sinode by een van sy werkswinkels
aandag gee aan die slagoffers van
misdaad en dat die “Victim Charter” ook
bekendgestel word.
2. die sinode kennis neem oor die rol wat
herstellende geregtigheid en mediasie in
die berading van slagoffers van misdaad
speel.
Die aanbeveling word TERUGVERWYS na die
taakspan wetsoortredersorg en beskermingsdienste
4. Vrygelate gevangenes
AANBEVELING
Kerkrade moet sensitief wees vir die
belangrikheid daarvan om die vrygelate
gevangene weer in die gemeenskap van die
gelowiges op te neem.
GOEDGEKEUR

OPDRAGTE 2007
3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE VAN 2007

3.1 Kerkeenheid: besluite van 2005
KENNIS GENEEM
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3.2 Aansoek van NGKA – 1995
KENNIS GENEEM
3.3
Belydenis
KENNIS GENEEM
3.4 Federale verband gesprek met ander kerke
KENNIS GENEEM
3.5 Samekoms van familie van kerke
KENNIS GENEEM
3.6 Belydenisgrondslag van die Ned Geref
Kerk
KENNIS GENEEM
3.7 Aantal preke
KENNIS GENEEM
3.8 Taakspan kerkvereniging en die familie van
NG Kerke: inligting aan kerkrade
KENNIS GENEEM

Fokusarea: diens en getuienis
4. TAAKSPAN ARBEIDS- EN NYWERHEIDSBEDIENING (Kyk na Bylae 3 by hierdie
Verslag, bladsye 149-153)
KENNIS GENEEM

5. TAAKSPAN ARMOEDE
KENNIS GENEEM

6. VERTEENWOORDIGER BYBELGENOOTSKAP (Kyk na Bylae 4 by hierdie Verslag,
bladsye 154-159)
AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis van die verslag
van die Bybelgenootskap.
2. Die sinode spreek haar dank en
waardering uit teenoor gemeentes wat
2007 gebruik het om meer bekostigbare
Bybels moontlik te maak.
3. Die sinode versoek gemeentes om
tydens Afrikaanse Bybelfees 75 Jaar
Hardloop vir Bybels, Stap vir Bybels en
Trap vir Bybels, sover moontlik te
gebruik vir betrokkenheid en groter
deelname. (Medaljes beskikbaar)
STAAN OOR (Kyk na bladsy 286)

Church in Botswana gemeentes te werk
aan hulle behoeftes wanneer uitreike
gehou word.
2. Alle uitreike en projekte wat aangepak
word vanuit die Ned Geref Kerk in NoordKaapland sal ter wille van koördinasie en
die versterking van verhoudings by die
taakspan Dutch Reformed Church in
Botswana aangemeld word.
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
1. Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
neem met dankbaarheid, maar ook met
hartseer en kommer kennis van die
bedienings-omstandighede in die Dutch
Reformed Church in Botswana.
2. Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
verbind hom opnuut daaraan om saam
met die Dutch Reformed Church in
Botswana te werk aan die uitbreiding van
God se Koninkryk (in Botswana) asook
die oorkom van huidige probleme, soos
binne die vermoë van die sinode.
3. Die sinode van Noord-Kaapland gee
opdrag dat die taakspan die elf
gemeentes in Botswana, asook die
Afrikaanse
bedieningspunte
gaan
besoek om hom te vergewis van die
situasie in die Dutch Reformed Church in
Botswana op gemeentevlak. Die sinodale
kommissie vir diensgetuienis word
versoek om fondse hiervoor beskikbaar
te stel vanuit die Sendinghulpfonds.
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
In
die
lig
van
ons
gesamentlike
roepingsverklaring by die Algemene Sinode
van 2007 rakende ons verbintenis aan Afrika,
asook die versoek aan ons gerig besluit die
sinode
in
Noord-Kaapland
om
die
salarispakket van een predikant vir die
volgende vyf jaar te borg, om as dekaan van
die Kollege op te tree. Hierna sal die situasie
herevalueer word.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 282)
Die voorsitter stel aan die orde:

ADDENDUMVERSLAG VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
(bladsye 249 - 256)

7. TAAKSPAN DUTCH REFORMED
CHURCH IN BOTSWANA
AANBEVELING
1. Die gemeentes van die sinode in NoordKaapland kom met mekaar ooreen om
saam met die plaaslike Dutch Reformed

Die volgende AANBEVELING (punt 2.1 - Dutch
Reformed Church in Botswana: globale
hulptoelaag) uit die Verslag van die sinodale
kommissie vir diensgetuienis het oorgestaan.
(Kyk na bladsy 279)
AANBEVELING
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Die
sinode
besluit
dat
die
administrateurspos vir 2 jaar op die
begroting van die sinode in NoordKaapland bly, waarna dit herevalueer sal
word.
3.1 DRCB: Globale hulp toelaag
Hierdie punt vervang punt 2.1, bladsy 112 van
die agenda (Kyk ook na Bylae 1 by die
addendumverslag van die sinodale kommissie
vir diensgetuienis, bladsy 253)
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. dat daar voortgegaan word met die
betaling van die Administrateur se salaris
tot 31 Desember 2008.
2. in die lig van 2005 se besluit, dat die
administrateurspos
hierna
(31/12/08)
omskep word in ’n teologiese opleidingspos. (Vergelyk die volgende punt van die
verslag).
GOEDGEKEUR

Die volgende AANBEVELING (punt 7 - Dutch
Reformed Church in Botswana) uit die Verslag
van die sinodale kommissie vir diensgetuienis
het oorgestaan. (Kyk na bladsy 281)
AANBEVELING
In die lig van ons gesamentlike roepingsverklaring by die Algemene Sinode van
2007 rakende ons verbintenis aan Afrika,
asook die versoek aan ons gerig besluit
die sinode in Noord-Kaapland om die
salarispakket van een predikant vir die
volgende vyf jaar te borg, om as dekaan
van die Kollege op te tree. Hierna sal die
situasie herevalueer word.
3.2 Teologiese
Opleiding:
Kgologano
Hierdie punt vervang punt 7 van DRCB
verslag, bladsy 122 van die agenda. (Kyk ook
na Bylae 2, bladsy 254 asook Bylae 3 by die
addendumverslag van die sinodale kommissie
vir diensgetuienis, bladsye 255-256)
AANBEVELING
1. In die lig van ons gesamentlike
roepingsverklaring by die Algemene
Sinode van 2007 rakende ons verbintenis
aan Afrika, asook die versoek aan ons
gerig, besluit die sinode in NoordKaapland om vir die interim tydperk van
twee jaar die salarispakket van een
predikantspos te borg, om as akademiese
dekaan van Kgologano Kollege op te tree.
2. Die sinode besluit om met die Sentrum vir
Kontekstuele Bediening UP of Kgologano
Kollege ’n ooreenkoms aan te gaan om die
salaris pakket van een predikantspos
(R420,000-00) vir ’n Akademiese Dekaan
by Kgologano Kollege vir die volgende

twee jaar aan die sentrum/kollege oor te
betaal. Die Sentrum/kollege sal ’n geskikte
persoon beskikbaar stel en verantwoordelik wees vir die administrasie van
die fondse.
3. Die sinode besluit dat hierdie ’n interim
reëling is, wat vir twee jaar geldig is. By
die sinode van 2010 sal die sinode in die
lig van die dan beskikbare feite verdere
befondsing heroorweeg.
4. Die sinode herbevestig sy verbintenis met
die DRCB en besluit dat betrokkenheid by
Kgologano tot voordeel van en in
verhouding met die DRCB moet wees.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

SEWENDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Ds CJ Conradie van
Postmasburg vra
verskoning om Woensdag ’n begrafnis te
gaan waarneem.
Die vergadering VERDAAG vir tee.
TWEEDE SITTINGSDAG
VIERDE SESSIE
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
(vervolg)
8.

TAAKSPAN EKUMENE

AANBEVELING
Gemeentes word versoek om op plaaslike
vlak met lid-kerke verhoudinge te bou.
GOEDGEKEUR

9. TAAKSPAN GRONDHERVORMING
9.1. Besluite van die algemene sinode 2007
(vgl. Agenda Deel I bladsy 105, A.2.1 Verslag
van die Moderamen, punt 6.4 asook Agenda
Deel III (Aanvullende Verslae) bladsye 6-9, punt
2.5 (Notule bladsy 100).
AANBEVELING
Die sinode onderskryf die besluite van die
algemene sinode oor grondhervorming.
GOEDGEKEUR
9.2. Begrippe en wette
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KENNIS GENEEM

9.3. Geaffekteerde areas
KENNIS GENEEM
9.4. Kritiese probleme
KENNIS GENEEM
9.5. Taak van die Kerk
KENNIS GENEEM
9.6 Riglyne vir 'n gelowige besinning oor
grondhervorming (leraars en lidmate word
uitgenooi om verdere bydraes in hierdie verband
te maak).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die riglyne vir ’n
gelowige besinning oor grondhervorming
aanvaar word, en nooi leraars en lidmate uit
om verdere bydraes te maak in hierdie
verband.
GOEDGEKEUR

hierdie Verslag, bladsye 160-161 asook Bylae 6,
bladsye 162-170).
STAAN OOR (Kyk na bladsy 284)
11. VERSLAG
VERTEENWOORDIGER
KURATORIUM NGKA (Kyk na Bylae 7 by
hierdie Verslag, bladsy 171)
AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis van die verslag
van die NGKA se Kuratorium asook dat
dit saam met die Kuratorium verslag van
die Kuratorium van UV gelees moet
word.
2. Die
sinode
word
opgeroep
om
voorbidding te doen dat God arbeiders
sal roep vir die bediening in die NGKA
asook om mee te werk om sulke
arbeiders te ondersteun.
3. Daar word met dank kennis geneem van
die groot werk wat dr Keta verrrig het,
asook die rol wat hy binne die NGKA
gespeel het en die Here se seën word
hom toegebid met sy aftrede.
STAAN OOR (Kyk na bladsye 286)

9.7 Konferensie: 21 Mei 2008
AANBEVELING
1. Die sinode verwelkom die inisiatief met
en uitkoms van die konferensie oor
grondhervorming.
GOEDGEKEUR
2.

Die sinode besluit dat tyd gegee word
om tafelgesprekke oor grondhervorming
te voer.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 306)
AANBEVELING
1. Ringe en gemeentes word dringend
gevra om met erns oor die saak van
grondhervorming te besin en die
taakspan met hul idees en versoeke,
asook enige ter saaklike inligting te
nader.
2. Alle lidmate en instansies wat betrokke
is by grondhervorming word verseker
van
die
sinode
se
voortgesette
voorbidding om kalmte, wysheid en
geloof en word versoek om die saak met
die grootste mate van verantwoordelikheid en geregtigheid te hanteer.
GOEDGEKEUR
Dr BJ du Toit kry die geleentheid om meer
inligting
oor
grondhervorming
aan
die
vergadering mee te deel.
Ds IM Kluge doen ’n gebed vir die
landbougemeenskap
van
Noord-Kaap
in
besonder en die land in die algemeen.

12. TAAKSPAN MIV/VIGS
AANBEVELING
Die sinode roep gemeentes van die sinode in
Noord-Kaapland op om op plaaslike vlak te
netwerk met alle organisasies en kerke wat
met HIV en VIGS betrokke is.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 287)

13. TAAKSPAN NG WELSYN IN NOORDKAAPLAND
13.1 Bestuursraad
KENNIS GENEEM
13.2 Pos van bestuurder NG Welsyn in NoordKaapland
KENNIS GENEEM
13.3 Bestuursplan
KENNIS GENEEM
13.4 Konstitusie
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die konstitusie van die
Bestuursraad NG Welsyn in Noord-Kaap
tussen sinodesittings deur die Bestuursraad
self gewysig kan word. Die konstitusie word
by
elke
sinodesitting
voorgelê
vir
goedkeuring.
GOEDGEKEUR
13.5 Gemeenskapsontwikkeling

10. TAAKSPAN KERKVERENIGING EN DIE
FAMILIE VAN NG KERKE (Kyk na Bylae 5 by

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
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1.

gemeentes en ringe as deel van hulle
gemeentelike barmhartigheidswerk erns
maak met gemeenskaps hulpprogramme.
2. NG Welsyn in Noord-Kaap opdrag kry
om gemeentes by te staan om
gemeenskapsinisiatiewe te loods.
GOEDGEKEUR
13.6 Straatkinders
Die bestuursraad het ’n memorandum oor straatkinders opgestel wat per e-pos na gemeentes
gestuur is. Die dokument kan afgelaai word by
http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/documents/inligt
ingstukke/Straatkind.pdf
KENNIS GENEEM
13.7 Volksblad Kersfonds
AANBEVELING
Gemeentes word aangemoedig om by te dra
tot die fonds en organisasies en projekte te
identifiseer om aansoek te doen vir
befondsing.
GOEDGEKEUR
13.8 Adviesdiens: kantoor van die bestuurder
AANBEVELING
Die sinode moedig predikante en lidmate aan
om gebruik te maak van die adviesdiens
vanuit die kantoor van die bestuurder NG
Welsyn in Noord-Kaap.
GOEDGEKEUR
13.9 Hospitaalbesoekdiens
AANBEVELING
Gemeentes word aangemoedig om lidmate
wat in hospitale in Kimberley is, onder
aandag van die bestuurder NG Welsyn
Noord-Kaap te bring.
GOEDGEKEUR
13.10 Beradingsentrum
KENNIS GENEEM
13.11 Kerklike Maatskaplike
(KMDR)
KENNIS GENEEM

Diensteraad

13.12 NG Welsyn in Noord-Kaap en die kerk
se publieke getuienis
AANBEVELING
Die sinode spreek sy waardering uit teenoor
die Minister van Maatskaplike Dienste en
Bevolkingsontwikkeling,
sowel
as
die
bestuurders
en
personeel
van
die
Departement vir ’n uitstekende vennootskapsverhouding en samewerking, asook vir
befondsing van die diens deur middel van
subsidies.

GOEDGEKEUR
13.13 Werk van dienspunte
KENNIS GENEEM
PUNT 10 - TAAKSPAN KERKVERENIGING EN
DIE FAMILIE VAN NG KERKE uit die Verslag
van die sinodale kommissie vir diensgetuienis
het oorgestaan (Kyk na bladsy 283).
KENNIS GENEEM
VOORSTEL
Die sinode
1. besluit om nie weer verskoning te vra of
skuld te bely teenoor die VGKSA rakende
rassisme en apartheid nie, aangesien die
Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland - sowel
as verskeie algemene sinodes van die Ned
Geref Kerk in Suid-Afrika dit reeds
meermale met dodelike erns en met ons
hele hart gedoen het.
2. beskou die ongerepudiëerde uitspraak dat
“die demoon van rassisme nog nie die NG
Kerk verlaat het nie” as ‘n beledigende
veroordeling en versoek die VGKSA
Phororro om hom amptelik daarvan te
distansieer.
3. versoek die VGKSA Phororro om ‘n slag ’n
deeglik begronde ondersoek te doen na
die vraag in watter mate die destydse
NGSK medeverantwoordelik was vir die
skeiding wat tussen kerke ontstaan het en
steeds bestaan.
4. versoek die VGKSA Phororro om ook ’n
slag erkenning te gee aan die talle goeie
dinge wat óók oor ’n tydperk van byna 100
jaar in dié vrye (dogter-) kerk plaasgevind
het.
5. erken die unieke selfstandigheid van al die
kerke wat in die verenigingsgesprek
betrokke is en versoek elkeen om as
selfstandige kerk weer deel te word van ’n
federale stelsel van samewerking, sonder
om voorskriftelik te wees.
6. erken steeds die beginsel van wat
tradisioneel bekend geword het as
“eiesoortige” of “inheemse” kerke in SuidAfrika, waardeur die hegte eenheid van die
(verskillende) kerke nie afgebreek nie,
maar verryk word.
7. besluit om die belydenis van Belhar as ’n
status confessionis te aanvaar en as sulks
vir die nageslag te bewaar as ’n
Skriftuurlik begronde noodkreet teen
onreg in die samelewing.
8. versoek en nooi die VGKSA Phororro en al
sy lidmate dringend en van ganser harte
om terug te keer na die boesem van die
Ned Geref Kerk (wat ons saam gebreek
het) sodat ons dié kerk gesamentlik weer
heel en een kan maak.
VOORSTELLER:
LM Basson
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•

SEKONDANT:
K O'Callaghan
STAAN OOR (Kyk na bladsy 288)
Die voorsitter stel aan die orde:

AGSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS

•

Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Die afgevaardigdes van die Ned Geref
Douglas, nl. ds FP Louw, dr JD van der
Westhuizen en oudl. HF van den Berg en
oudl. BC Geers vra verskoning vir die res
van die vergadering.

Die afgevaardigdes van die Ned Geref
Petrusville-van der Kloof en die Ned Geref
Petrusville-Uitsig, nl. ds PvdW Coetzer, oudl
PJJ van der Merwe, oudl. P Jansen en oudl
JJ Jacobs vra verskoning vir die res van die
vergadering,.
R5,272-15 is tydens die kollekte vir die
Kersfonds van die Kerkbode asook die
Volksblad ingesamel.

Die vergadering word afgesluit deur broer JPW
Crafford. Hy lees Psalm 31 en sluit met ’n gebed
af.
Die vergadering VERDAAG vir die dag.

DERDE SITTINGSDAG
15 OKTOBER 2008
EERSTE SESSIE
Ds RJ Holloway lei die sang deur Liedere 198:13, 203:1-3, 292:1-2 en 169:1-3 te laat sing. Ds
RJ Holloway lees uit Handelinge 5:28-32 en die
vergadering
NEEM
DEEL
AAN
TAFELGESPREKKE rakende die gedeelte.
Hy sluit met gebed en die vergadering sing Lied
528:1-3.
Die voorsitter stel aan die orde:

ADDENDUMVERSLAG VAN DIE
SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
(vervolg)
1.
HERDEFINIËRING
NOORD-KAAP

NG

WELSYN

IN

1.1 Inleiding
KENNIS GENEEM
1.2 Probleem stelling
1.2.1 Regsaanspreeklikheid
KENNIS GENEEM
1.2.2 Bestuur
KENNIS GENEEM
1.2.3 Predikante betrokkenheid by bestuur
Sien ook Agenda sinode in Noord-Kaapland,
verslag van die taakspan sinode-beplanning:
sinodale betrokkenheid van leraars – bladsy
235.
KENNIS GENEEM

1.2.4 Interim tyd
AANBEVELING
1. Die sinode bevestig vir die interim NG
Welsyn in Noord-Kaap se posisie as ’n

welsynsorganisasie van die kerk wat ten
doel het om deur middel van sy
professionele dienslewering saam met
gemeentes en ringe die kerk se roeping
tot diens van barmhartigheid uit te voer.
2. Die sinode herbevestig die beginsel dat
gemeenteleraars
nie
dag-tot-dagbestuursfunksies by NG Welsyn in
Noord-Kaap mag verrig nie.
3. Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie
vir
diensgetuienis
in
samewerking
met
die
sinodale
kommissie vir hulpdienste om verslag en
aanbevelings aan die volgende sinode
(2010) te gee ten opsigte van die
“bestuur, befondsing, posisionering en
funksionering van NG Welsyn in NoordKaap”.
4. Die sinode besluit dat vir die interim die
volgende geld:
4.1
Die bestuursraad moet lede van die
sinodale kommissie vir diensgetuienis
en die sinodale kommissie vir
hulpdienste insluit.
4.2
ten opsigte van hulp aan die
bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap
word
die
volgende
personeel
goedgekeur:
4.2.1 ’n administratiewe beampte vir die
bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap
tot die bedrag van R105,000.
4.2.2 die inkoop van die dienste van ’n
senior maatskaplike werker tot die
bedrag van R50,000.
4.2.3 die inkoop van dienste om alle sake
ten opsigte van bv. eiendomme,
memorandum
van
okkupasie
ooreenkoms ens. in plek te kry.
5. Die sinode besluit dat die sinodale
kommissie vir hulpdienste opdrag
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ontvang om nutsmaatskappy/e in oorleg
met
die
sinodale
kommissie
vir
diensgetuienis te stig.
6. Die sinode besluit dat dat die sinodale
kommissie vir hulpdienste opdrag kry
om in samewerking met die sinodale
kommissie vir diensgetuienis en NG
Welsyn in Noord-Kaap alle vaste bates
van NG Welsyn in Noord-Kaap wat vir
formele
welsynsdienste
aangewend
word oor te dra na te stigte
nutsmaatskappy/e.
7. Die sinode besluit dat die akte van
oprigting voorsiening moet maak vir ’n
terugval klousule sodat die eiendom kan
terugval na die huidige eienaars indien
die maatskappy dit nie meer aanwend vir
die doel waartoe dit bedoel is nie.
GOEDGEKEUR
2.

GEMEENTEDIAKONAAT

AANBEVELING
Die sinode herbevestig die volgende besluit
van die sinode in Noord-Kaapland van 1995
en vra dat kerkrade, ringe en sinodale
kommissies opnuut daaraan aandag gee:
1. Die sinode verklaar dit as sy oortuiging
dat die gemeentes met priesterlike
bewoënheid al die noodlydendes in sy
midde, veral die medegelowiges in sy
midde, dien en bedien, want die mense
wat die kerk is, is barmhartig soos hulle
Here.
2. Besluit dat die kerk in sy breër verbande
kommissies kies wat gekonsentreerd
kan dink en navors hoe die bediening
van die kerk na die eise van die tyd
gemeentelik ingerig behoort te word.
3. Die sinode versoek die sinodale
kommissie vir diensgetuienis om
3.1 studie te doen en verslag te gee oor die
verband tussen gemeentelike diakonaat
en ’n welsynsorganisasie,
3.2 praktiese riglyne en programme daar te
stel vir die uitbou van lewende
gemeentelike
diakonaat
en
aan
gemeentes te kommunikeer.
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Met die afhandeling van die werk van NG
Welsyn wil hierdie sinode al ons werkers
(vrywilligers en personeel) van harte bedank
vir hul onbaatsugtige en harde werk wat baie
kere onsigbaar uitstekend gedoen word.
VOORSTELLER:
GP Barnard
SEKONDANT:
FP Louw
GOEDGEKEUR

Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
(vervolg)
Die voorsitter verwelkom ds Gerrie van Dyk, van
die Bybelgenootskap, ter vergadering en reël dat
hy die vergadering later kan toespreek.
Die volgende AANBEVELING (punt 6 verteenwoordiger Bybelgenootskap) uit die
Verslag van die sinodale kommissie vir
diensgetuienis het oorgestaan. (Kyk na bladsy
281).
AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis van die verslag
van die Bybelgenootskap.
2. Die sinode spreek haar dank en
waardering uit teenoor gemeentes wat
2007 gebruik het om meer bekostigbare
Bybels moontlik te maak.
3. Die sinode versoek gemeentes om
tydens Afrikaanse Bybelfees 75 Jaar
Hardloop vir Bybels, Stap vir Bybels en
Trap vir Bybels sover moontlik te
gebruik vir betrokkenheid en groter
deelname. (Medaljes beskikbaar)
GOEDGEKEUR
Die volgende AANBEVELING (punt 11 verslag verteenwoordiger kuratorium NGKA)
uit die Verslag van die sinodale kommissie vir
diensgetuienis het oorgestaan. (Kyk na bladsy
283).
AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis van die verslag
van die NGKA se Kuratorium asook dat
dit saam met die Kuratorium verslag van
die Kuratorium van UV gelees moet
word.
2. Die
sinode
word
opgeroep
om
voorbidding te doen dat God arbeiders
sal roep vir die bediening in die NGKA
asook om mee te werk om sulke
arbeiders te ondersteun.
3. Daar word met dank kennis geneem van
die groot werk wat dr Keta verrig het
asook die rol wat hy binne die NGKA
gespeel het en die Here se seën word
hom toegebid met sy aftrede.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

NEGENDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
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Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Dankwoord aan die Ned Geref Kerk
Harmonie vir die heerlike ete van
Dinsdagaand.
• Verlof word toegestaan aan ds PR du Toit
(hospitaalbesoek in Bloemfontein), ds PJL
Blaauw van Kakamas, ouderlinge M Theron
en FG Louwrens van die Ned Geref Kerk
Kameelboom.
• Ouderling DA Grové (sekundus) verskyn in
die plek van ouderling G Kemp (primarius)
van die Ned Geref Kerk Hartswater.
Die vergadering VERDAAG vir tee.
DERDE SITTINGSDAG
TWEEDE SESSIE
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
(vervolg)
Die volgende AANBEVELING (punt 12 taakspan MIV/vigs) uit die Verslag van die
sinodale kommissie vir diensgetuienis het
oorgestaan. (Kyk na bladsy 283).
AANBEVELING
Die sinode roep gemeentes van die sinode in
Noord-Kaapland op om op plaaslike vlak te
netwerk met alle organisasies en kerke wat
met HIV en VIGS betrokke is.
GOEDGEKEUR
14. TAAKSPAN VROUELIDMATE
14.1 Inleidend
KENNIS GENEEM
14.2 Konstituering
KENNIS GENEEM
14.3 Visie
KENNIS GENEEM
14.4 Missie
KENNIS GENEEM
14.5 Pro Regno beplanningsvergadering – 5-7
November 2007
KENNIS GENEEM
14.6 Samevattend
KENNIS GENEEM
14.7 Opdrag
14.7.1 Kuierfees
KENNIS GENEEM

14.7.2 Nuusbrief vir Vrouelidmate
KENNIS GENEEM
14.8 Slot
KENNIS GENEEM

15. TAAKSPAN WÊRELDSENDING
15.1 Die kerk in Noord-Kaapland het die
potensiaal om meer te doen
KENNIS GENEEM
15.2 Voldoen die kerk in Noord-Kaapland aan
hierdie verwagting?
KENNIS GENEEM
15.2.1 Hoedanig
is
die
sending
belangstelling in die Ned Geref Kerk?
KENNIS GENEEM
15.2.2 Watter
faktore
beïnvloed
sendingbelangstelling in die Ned Geref Kerk?
KENNIS GENEEM
15.2.3 Wat kan gedoen word om die
Sendingbelangstelling in die Ned Geref Kerk
te verhoog?
AANBEVELING
1. Die sinode besluit om gemeentes op te
roep om nog meer gereeld in prediking
en voorbidding aandag te gee aan die
sending en om die missionêre dimensie
van elke erediens uit te bou en ook aan
die gemeente te verduidelik. ’n Handige
hulpmiddel is Prof Jannie Du Preez se
publikasie: Die Erediens en Sending.
2. Die sinode besluit om gemeentes aan te
moedig om een keer per jaar ’n
sendingnaweek te hou en om by die
geleentheid kundiges van buite die
gemeente te betrek sodat groter kontak
bewerkstellig kan word met persone in
die sending. Ds Nico Kriek is beskikbaar
om sulke geleenthede aan te bied.
3. Die sinode moedig gemeentes aan om
betrokke te raak by projekte deur
gereelde voorbidding, kontak (waar
moontlik) en finansiële ondersteuning te
bied en ook om gereelde terugvoering te
gee vir plasing op die webblad.
4. Die sinode gee goedkeuring dat ’n
databasis
gevestig
word
waar
kontakpersone (ook skakelpersone in
gemeentes), relevante leesstof, nuusberigte ens. op ons webblad geplaas en
onderhou word. Die Sinodale kantoor
verrig
hierin
’n
skakelen
koördineringsfunksie. Hierdie inligting
moet verkieslik in MSWord of PDFformaat aangebied word.
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5.

Die sinode moedig gemeentes aan om
die belangrikheid van die Sinodale
Kollekte: “Bybels vir België” vir die
lidmate uit te lig, en gemeentes met
inligting oor die werksaamhede van ons
Kerk se uitreik na België te bedien.
6. Die sinode keur goed dat die Suid-Oos
Asië (SOA/SEA) Gebied ingesluit word
by die fokus gebied van die NoordKaapland Sinode. Inligting rakende
hierdie gebied sal aan Ringe deurgegee
word met versoek dat dit aan die
gemeentes bekend gemaak sal word.
Inligting sal ook op die webwerf geplaas
word.
GOEDGEKEUR

Taakspanne: 2008
16. TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR DIENSGETUIENIS
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die volgende
taakspanne saamgestel word:
1. Arbeid- en nywerheidsbediening
2. Gemeente-diakonaat
3. NG Welsyn in Noord-Kaap
4. Dutch Reformed Church in Botswana
5. Ekumene
6. Grondhervorming
7. Kerkvereniging en die familie van NG
Kerke
8. Wêreldsending
GOEDGEKEUR

Verteenwoordigers: 2008
17. VERTEENWOORDIGERS SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene diensgroep diens en getuienis
(ADD)
2. Verteenwoordiger taakspan kerkhereniging
3. Verteenwoordiger kerklike maatskaplike
diensteraad (KMDR – ADD)
4. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir
Evangeliebediening in Frankryk) en
Wêreldbiddag vir Mans
5. Vigsforum
6. Bybelgenootskap (verteenwoordiger)
7. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD)
8. Kuratorium
en
eksamenkommissie
NGKA (verteenwoordiger)
GOEDGEKEUR

18 HUISHOUDELIKE BEPALINGE VIR DIE
SINODALE KOMMISSIE DIENSGETUIENIS
Sien
verslag
van
die
sinodale
kerkordekommissie punt 9.2, bladsy 188.
STAAN OOR (Kyk na bladsy 301)

19. SLOT
KENNIS GENEEM
Ds FD Hugo kry geleentheid om inligting aan die
vergadering te gee oor die vergadering van die
moderamen wat op Dinsdag 15 Oktober 2008
plaasgevind het.

Die volgende VOORSTEL (punt 10 - taakspan
kerkvereniging en die familie van NG Kerke)
uit die Verslag van die sinodale kommissie vir
diensgetuienis het oorgestaan (Kyk na bladsy
284).
VOORSTEL
Die sinode
1. besluit om nie weer verskoning te vra of
skuld te bely teenoor die VGKSA rakende
rassisme en apartheid nie, aangesien die
Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland - sowel
as verskeie algemene sinodes van die Ned
Geref Kerk in Suid-Afrika dit reeds
meermale met dodelike erns en met ons
hele hart gedoen het.
2. beskou die ongerepudiëerde uit-spraak
dat “die demoon van rassisme nog nie die
NG Kerk verlaat het nie” as ‘n beledigende
veroordeling en versoek die VGKSA
Phororro om hom amptelik daarvan te
distansieer.
3. versoek die VGKSA Phororro om ‘n slag ’n
deeglik begronde ondersoek te doen na
die vraag in watter mate die destydse
NGSK medever-antwoordelik was vir die
skeiding wat tussen kerke ontstaan het en
steeds bestaan.
4. versoek die VGKSA Phororro om ook ’n
slag erkenning te gee aan die talle goeie
dinge wat óók oor ’n tydperk van byna 100
jaar in dié vrye (dogter-) kerk plaasgevind
het.
5. erken die unieke selfstandigheid van al die
kerke wat in die verenigingsgesprek
betrokke is en versoek elkeen om as
selfstandige kerk weer deel te word van ’n
federale stelsel van samewerking, sonder
om voorskriftelik te wees.
6. erken steeds die beginsel van wat
tradisioneel bekend geword het as
“eiesoortige” of “inheemse” kerke in SuidAfrika, waardeur die hegte eenheid van die
(verskillende) kerke nie afgebreek nie,
maar verryk word.
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7. besluit om die belydenis van Belhar as ’n
status confessiones te aanvaar en as
sulks vir die nageslag te bewaar as ‘n
Skriftuurlik begronde noodkreet teen
onreg in die samelewing.
8. versoek en nooi die VGKSA Phororro en al
sy lidmate dringend en van ganser harte
om terug te keer na die boesem van die
Ned Geref Kerk (wat ons saam gebreek
het) sodat ons dié kerk gesamentlik weer
heel en een kan maak.
VOORSTELLER:
LM Basson
SEKONDANT:
K O'Callaghan

aanmoedig tot samewerking binne
hul eie plaaslike realiteit.
3. Dat ons nie die proses sal forseer op
streek en Algemene Sinodale vlak nie.
4. Ons hoor die Here se Woord sê ons
moet liefde, respek en deernis uitleef.
VOORSTELLER:
JJ Niemann
SEKONDANT:
EJ Rautenbach

VOORSTEL
Ons het ons skuld oor apartheid en die
konsekwensies daarvan bely en aanvaar dat
ons broers en susters wat daaronder gely het
ons vergewe het. Ons kan egter nie ontken
dat in ons gemeentes en gemeenskap daar
nog steeds haatspraak, vreemdelinge vrees,
rassisme, wantroue, onreg ens. voorkom nie.
Daarom onderneem ons om onsself te kruisig
en self te verloën en hierdie sake met die
Woord van die Here te beveg in ons eie
geledere. Ons onderneem ook om die
Skrifwaarhede van die belydenis van Belhar,
liefde, vrede, versoening en geregtigheid
opnuut uit te leef in ons bediening. Binne
sinodale strukture en op gemeentevlak.
VOORSTELLER:
JG van Tonder
SEKONDANT:
JJ Knoetze

Die voorsitter stel aan die orde:

VOORSTEL
1. Die sinode besluit om die besluite van
die sinode in Noord-Kaapland van 2005
en 2007 in hierdie verband te bevestig.
2. Die sinode betreur enige besluit,
gesindheid, uitspraak of hindernis wat
voortgesette gesprekke binne die familie
van NG Kerke op enige wyse in gevaar
stel.
3.
Die sinode nooi opnuut, en met die
grootste dringendheid en opregtheid, al
ons broers en susters in ons kerkfamilie
om saam te werk om die Kerk van Jesus
Christus in ons gebied weer heel en een
te maak.
VOORSTELLER:
IM Kluge
SEKONDANT:
PG Smit
VOORSTEL
Na deeglike konsultasie met ons gemeentes
en in die lig van die ander dogterkerke se
huidige siening van die herenigingsproses
soos volg:
1. Dat ons
verbind bly tot die
herenigingsproses oor die lang
termyn.
2. Dat ons moet fokus op die liefde en
samewerking wat op die plaaslike
gemeentevlak bestaan en gemeentes

Die sinode BESLUIT – op versoek van die
kommissie - dat bogenoemde voorstelle oor
kerkhereniging na die tydelike kommissie vir
algemene sake verwys word.

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
(vervolg)
PUNT 14 - ARGIEF uit die Verslag van die
sinodale kommissie vir hulpdienste het
oorgestaan (Kyk na bladsy 268).
1.
INLEIDING
KENNIS GENEEM
2.
EENWORDING
VAN
DIE
KERKARGIEWE VAN KAAPLAND EN TRANSVAAL
EN OORDRAG VAN DIE ARGIEF- EN
BESTUURSINLIGTINGS-DIENSTE (ABID) AAN
DIE ALGEMENE SINODE
KENNIS GENEEM
3.
DIENSTE AAN DIE NG KERK
3.5 Kursusse vir Kerkkantoorpersoneel
AANBEVELING
Die sinode vestig gemeentes se aandag op
die dienste van ABID en moedig gemeentes
aan om gebruik te maak van die DirekteurArgivaris se aanbod om ’n kursus vir
kerkkantoorpersoneel aan te bied, kerkkantore te besoek en hulle behulpsaam te
wees met die selekteer van vernietigbare
stukke; dít wat bewaar moet word en die
opstel van die inventaris om uitvoering te gee
aan die Wet op Bevordering van Toegang tot
Inligting.
GOEDGEKEUR

4.
NUWE SAKE
4.1 Digitering van Kerklike Dokumente
AANBEVELING
1. Die sinode neem met instemming kennis
van die optrede van ATABID en die
Algemene Sekretaris om die ooreenkoms
soos deur die GSU (Mormone) voorberei
en voorgelê – wat voorsiening maak vir
die beskerming van die NG Kerk se
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Intellektuele Eiendomsreg – te onderteken.
2. Die sinode neem met instemming kennis
van die ABID se onderhandelinge met die
GSU en die Disa-projek in Durban met die
oog op die gratis digitering van kerklike
dokumente.
3. Die sinode versoek ATABID om, met die
oog op toeganklikheid vir navorsingsdoeleindes, voort te gaan met ’n
ondersoek na die moontlike digitering van
alle kerklike dokumente/acta van die NG
Kerk.
4. Die sinode versoek ATABID om – in oorleg
met die ASM – ’n beleid op te stel vir die
digitering van dokumente wat moontlik ’n
sensitiewe inhoud het.
GOEDGEKEUR
4.2 Toegang tot argivalia
AANBEVELING
1. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van
gemeentes (wat in die Argief geberg word)
wil verkry, moet vooraf self, met ’n
duidelik gemotiveerde aansoek [doel en
onderwerp] by die gemeente aansoek
doen om toegang tot die argivalia.
2. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van
gemeentes wil verkry, moet ’n afskrif van
die aansoek, saam met die gemeente se
toestemming, aan ABID voorsien alvorens
toegang tot die argivalia verleen sal word.
3. Alle navorsers wat ’n Wet 2 van 2000-versoek [Wet op die Bevordering van
Toegang tot Inligting] wil verkry, volg die
voorgeskrewe prosedure.
GOEDGEKEUR
4.3 Argief- en Inligtingswetgewing
AANBEVELING
Die sinode versoek sinodale kommissies,
ringe en gemeentes
(1) om dringend kennis te neem van die
implikasies wat die Wet op die Bevordering
van Toegang tot Inligting [Wet 2 van 2000] en
die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en
soos aangevul in Goewermentskennisgewing
No 1313 van 25.10.2002] vir plaaslike
gemeentes inhou en (2) om so spoedig
moontlik die ooreengekome inventaris aan
ABID te besorg.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE

1. WISSELENDE BYDRAEKOERS
Wisselende bydraekoers (verslag van die
sinodale kommissie vir hulpdienste – punt 3.8,
bladsye 7-8).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beginsel van ’n
vaste bydraekoers t.o.v. sinodale bydraes
gehandhaaf word.
GOEDGEKEUR

2. BESKRYWINGSPUNT:
RING
VAN
KENHARDT INSAKE EWEREDIGE BYDRAES
Beskrywingspunt ring van Kenhardt (addendum
verslag van die sinodale kommissie vir
hulpdienste – bylae 3, bladsy 248):
Motivering
1. ’n Verlaging in sinodale bydrae sal tot
gevolg hê dat huidige sinodale begroting nie
gediens kan word nie.
2. So ’n verlaging sal ’n geskatte R670 000
tekort tot gevolg hê op die begroting. Dit
beteken dat geen nuwe werksaamhede of
verhogings moontlik is nie.
3. Jaarlikse surplusse word nie net veroorsaak
deur verhoogde inkomste nie, maar ook
deur besparing op die besteding.
4. Die sinode het reeds die beginsel-besluit
geneem om die surplus jaarliks aan die
gemeentes terug te gee.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die beskrywingspunt
van Kenhardt nie goedgekeur word nie.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

TIENDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Dr JJ Knoetze word verskoon vir ’n
dringende hospitaalbesoek.
• Ouderling IM Viljoen van die Ned Geref Kerk
Deben doen ’n tafelgebed.
Die vergadering VERDAAG vir middagete.
DERDE SITTINGSDAG
DERDE SESSIE

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
(vervolg)
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3. BELEGGINGSBELEID VAN DIE SINODE
IN NOORD-KAAPLAND
Beleggingsbeleid: sinode in Noord-Kaapland
(verslag van die sinodale kommissie vir
hulpdienste – Bylae 15 by hierdie Verslag,
bladsy 45).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. punt 1 van die beleggingsbeleid vervang
word met
Die
sinodale
kommissie
vir
hulpdienste se beleggingskomitee
bestaan uit ’n lid van die uitvoerende
komitee van die sinodale kommissie
vir hulpdienste, die rekenmeester, die
predikant in sinodale diens en
kundiges wat adviserend gebruik
word. Verslag word aan die sinodale
kommissie vir hulpdienste gedoen.
2. punt 2.1.3 van die beleggingsbeleid,
“Belegging in vaste eiendom word deur
die sinode goedgekeur, op aanbeveling
van
die
sinodale
kommissie
vir
hulpdienste” geskrap word.
GOEDGEKEUR

4.

TEOLOGIESE STUDIEFONDS

Teologiese studiefonds (verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste – punt 3.5, bladsy 6).
AANBEVELING
Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie vir hulpdienste om die befondsing
vir teologiese studies te vergroot.
GOEDGEKEUR

5. BESKRYWINGSPUNT 3: TEHUIS VIR BEJAARDES (RING VAN WARRENTON)
Beskrywingspunt ring van Warrenton (verslag
van die sinodale kommissie vir hulpdienste –
bylae 3, bladsy 29)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. punt 1 van die beskrywingspunt nie
goedgekeur word nie.
GOEDGEKEUR
2. punt 2 van die beskrywingspunt nie
goedgekeur word nie.
VERWERP
3. punt 3 van die beskrywingspunt
vervang word met:
Die sinode gee opdrag aan NG
Welsyn om ondersoek te doen na
meer bekostigbare versorging van
bejaardes.
GOEDGEKEUR

VOORSTEL
Die sinode versoek NG Welsyn om riglyne
oor hoe behoeftige bejaardes se aansoeke
hanteer moet word, op te stel en deur te stuur
na tehuise.
VOORSTELLER:
C Jonck
SEKONDANT:
FP Avenant
GOEDGEKEUR
Die Notule van die Tweede Sittingsdag word
aan die vergadering voorgehou. Redaksionele
wysigings word aangebring en die notule word
GOEDGEKEUR.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
(vervolg)
PUNT 14 - ARGIEF uit die Verslag van die
sinodale kommissie vir hulpdienste het
oorgestaan (Kyk na bladsy 268).
4.4 Sentralisering en rekenarisering van
registers
AANBEVELING
1. Die sinode neem met dank kennis dat die
algemene
sinode
in
beginsel
die
rekenarisering en sentralisering van
lidmaatregisters goedgekeur het en
besluit om heelhartig met die projek saam
te werk.
2. Die sinode versoek die SKHD om die
nodige reëlings te tref vir die invordering
van gemeentes se jaarlikse tarief vir ABID
se
dienste
ten
opsigte
van
die
sentralisering en rekenarisering van lidmaatregisters en die oorbetaling daarvan
aan die algemene sinode.
3. Die sinode versoek gemeentes om so
spoedig moontlik seker te maak dat hulle
lidmaatdatabasis volledig en korrek is
(met identiteitsnommers), sodat die stelsel
op 1 April 2009 in werking gestel kan
word.
4. Die sinode versoek ATABID en GKABID
om gemeentes op hoogte te hou van die
vordering met die proses en om
gemeentes van hulp te wees met die
vereistes van ’n gemeentelike databasis.
GOEDGEKEUR
4.5 Probleme met die Argiefgebou
AANBEVELING
Die sinode neem met kommer kennis van die
onopgeloste probleme in die argiefgebou en
versoek die algemene sinode om 'n werkbare
oplossing ten opsigte van die gebreke - veral
ten opsigte van die kluise se vloere,
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beveiliging en klimaatbeheer - in die
Argiefgebou met die eienaar (NG Kerk in SA)
te beding.
GOEDGEKEUR
4.6 Reglementwysigings
4.6.1 Opdrag [Algemene
Besluiteregister
F.2.4.3
Inligtingsdienste]

Sinode
Argief

2004,
en

AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis dat die algemene
sinode 2007 die vier reglemente vir die
Argief en Bestuursinligtingsdienste van
die NG Kerk (“Reglement vir die Algemene
Sinodale
Taakspan
vir
Argief
en
Bestuursinligtingsdienste
(ATABID)”;
“Reglement vir die hantering van Argiefen Museummateriaal”; “Reglement vir die
Direkteur-Argivaris van die NG Kerk” en
“Reglement vir die hantering van
registers”) goedgekeur het. (Bylae 18.1)
2. Die bestaande Argiefreglemente word in
hul geheel met hierdie nuwe vierledige
reglement (Reglemente vir Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG
Kerk) vervang.
3. Hierdie Reglement word in die Kerkorde
van 2008 opgeneem, alhoewel dit reeds in
die Algemene Sinode se Kerkorde (met
Reglemente) van 2007 opgeneem is.
4. Die sinode versoek die SRK om alle
bestaande
verwysings
na
vorige
Argiefreglemente in die sinode se
Kerkorde te wysig na die spesifieke
nommer van die vier reglemente.
GOEDGEKEUR

5.
PERSONEEL
KENNIS GENEEM
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
(bladsye 172 - 234)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning, dr AC Swanepoel.
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM

OPDRAGTE 2005
2.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2005

2.1 Redaksionele wysiginge
KENNIS GENEEM

2.2 Riglyne vir die indiensneming van
proponente, leraars en emeritus-leraars in
kontraktuele poste in gemeentes van die Ned
Geref Kerk
KENNIS GENEEM
2.3 Optrede namens ring: kerkregtelike
posisie van emeriti/pastorale hulp
KENNIS GENEEM

OPDRAGTE 2007
3.

OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2007

3.1 Kerklike tribunale
KENNIS GENEEM
3.2 Aansoek van NGKA – 1995
KENNIS GENEEM
3.3 Beskrywingspunt 2: alternatiewe en
nuwe bedieningspraktyke
Sien verslag van die sinodale kerkordekommissie punt 3.4 (die presbiteriale kerk
regeringstelsel)
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. Nuwe en/of alternatiewe bedieningspraktyke word aangemoedig. Die enigste
vereiste is dat dit aan die Skrif en die
belydenisskrifte reg sal laat geskied en
nie daarmee in stryd sal wees nie.
2. Modelle soos die “herder-kudde” model
is een van talle modelle wat in die Skrif
te vinde is. Op prinsipiële gronde kan nie
vir die een of die ander gekies word nie.
GOEDGEKEUR
3.4 Reformasie nodig (Kyk na Bylae 1 by hierdie
Verslag, bladsye 190-195)
KENNIS GENEEM
3.5 Bedieningsbehoeftes van veral kleiner
en verafgeleë gemeentes
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het die opdrag uitgevoer. (sien verslag
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning punt 3.4, bladsy 76).
KENNIS GENEEM
3.6

Predikantstatus

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die bepalinge van die
kerkorde van die sinode van die Noord Kaap
gewysig word om as volg te lui:
Bepaling 7.1 Wie is beroepbaar
7.1.1 Persone met predikant, proponent – of
emeritus status maar slegs emeriti onder die
ouderdom van 70 jaar, is beroepbaar (vgl.
artikel 11, funksionele besluit 11.b.2)
GOEDGEKEUR
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ONDERSTEUNING
4. BEROEPINGSBRIEF (Kyk na Bylae 2 by
hierdie Verslag, bladsye 196-198 asook Bylae 3,
bladsye 199-202).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die hersiene beroepsbrief (Bylae 2) as
riglyn in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland geplaas word
2. die riglyne vir ’n dienskontrak (Bylae 3)
in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk
in Noord-Kaapland geplaas word.
GOEDGEKEUR

5. BESKRYWINGSPUNT
RING
VAN
MAFIKENG: A TOT Z BELEID AANGAANDE
PREDIKANTE VAN DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK
KENNIS GENEEM

6. KERKORDE 2007: NED GEREF KERK IN
SUID-AFRIKA: ARTIKELS 3 EN 9 (Kyk na
Bylae 4 by hierdie Verslag, bladsye 203-214
asook Bylae 5, bladsye 215-216)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat:
1. Die sinodale kerkordekommissie in
samewerking
met
die
sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
Kerkorde 2007 verantwoord toets aan die
Skrif en Belydenisskrifte met die oog
daarop om die eersvolgende sinode met
’n gereformeerd-gefundeerde kerkorde te
bedien.
2. In die lig van die toepaslike besluite van
die
buitengewone
sinode
NoordKaapland 2007, (sien Bylae 5), Kerkorde
2007 Artikels 3 en 9 dienooreenkomstig
gesuspendeer word en Kerkorde 2004
Artikels 3 en 9 voorlopig van toepassing
bly.
3. Die kerkordekommissie ’n begronde
gravamen (vgl. punt 1 en 2) ten opsigte
van Kerkorde 2007 Artikels 3, 9 en 20
voorberei vir oorweging en goedkeuring
deur die sinode in Noord-Kaapland vir
voorlegging aan die eersvolgende
Algemene Sinode.
4. Hierdie besluite met die twee betrokke
bylaes word aan die Algemene Sinode
gestuur, as ’n begronde oortuiging vir
die noodsaak van ‘n gereformeerde
kerkorde in die Ned Geref Kerk.
GOEDGEKEUR

7. REDAKSIONELE
KERKORDE 2008

WYSIGINGS

AAN

7.1 Algemene Taakspan Regte
AANBEVELING
Deurgaans word Algemene Regskommissie
vervang met Algemene Taakspan Regte.
GOEDGEKEUR
7.2 Artikel 2: verwysing by 2
AANBEVELING
Artikel 2: verwysing by 2
“Verwys na funksionele besluit 16 op
bladsy 104 in die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk 2004” word gewysig om te
lees
“Verwys na funksionele besluit 16 op
bladsy 128 in die Kerkorde van die
Ned Geref Kerk 2007”.
GOEDGEKEUR
7.3 Artikel 5: verwysing by 5
AANBEVELING
Artikel 5: verwysing by 5
“Die Reglement vir die Reëling van die
Opleiding
en
Legitimasie
van
Evangeliedienaars” word in die Kerkorde
van die Ned Geref Kerk van 2004, bladsy
65, weergegee” en word gewysig om te
lees
“Die Reglement vir die Reëling van
die Opleiding en Legitimasie van
Evangeliedienaars” word in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk van
2007, bladsy 87, weergegee”.
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Die vergadering besluit om die aanbevelings
van punt 7.1 tot 7.3 goed te keur.
VOORSTELLER:
MvdS Loubser
SEKONDANT:
R Britz
GOEDGEKEUR
7.4 Artikel 7: verwysing by 7b1
AANBEVELING
Artikel 7: verwysing by 7b1
Vergelyk Vorm 11 (Beroepingsbrief en
dienskontrak).
GOEDGEKEUR
7.5 Bepaling 7: verwysing by 7
AANBEVELING
Bepaling 7: verwysing by 7
“14. Kapelane (bl. 103), 17. Legitimasie
met beperkte opdrag (bl. 106) en 23.
Omruiling van Standplase (bladsy 108) in
die Kerkorde van die Ned Geref Kerk
2004.” word gewysig om te lees
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“In die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk 2007: sien funksionele besluite:
14. Kapelane (bladsy 127), 17.
Legitimasie met beperkte opdrag
(bladsy 131) en 23. Omruiling van
Standplase (bladsy 133)”.
GOEDGEKEUR

AANBEVELING
’n Besluit is bygevoeg (met gepaardgaande
verandering in numerering):
11b2 ’n Emeritus, ouer as 65 jaar en
jonger as 70 jaar, kan vir ’n
bepaalde taak en termyn van
hoogstens twee jaar beroep word.
GOEDGEKEUR

7.6 Artikel 11
AANBEVELING
Die bestaande artikel 11 is in twee verdeel en
artikel 11.3 is bygevoeg:
11.1 Predikante kan die kerkdiens slegs
om ernstige en gewigtige redes
verlaat. Hulle hou op om predikant
te wees indien hulle hulle
gemeente of werkkring in die
kerkverband verlaat om ’n ander
betrekking te aanvaar. Hulle kan
egter vooraf van die ATR verlof
ontvang om hulle bevoegdheid as
proponent te behou.
11.2 Sodanige
behoud
van
die
bevoegdheid kan alleen verleen
word indien die betrekking wat
hulle
aanvaar,
’n
geestelike
karakter dra wat regstreeks met die
verkondiging van die Woord in
verband staan en ten bate van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk
geag word.
11.3 “Indien daar ander gewigtige redes
is, kan sodanige behoud van die
bevoegdheid alleen verleen word
indien die ATR, op grond van
aanbevelings van die kerkraad en
die ring, oordeel
dat daar
genoegsame bona fide redes is om
‘n ander betrekking te aanvaar”.
Met die volgende twee voetnote:
“Bona fide redes is wanneer ’n
leraar bedank uit sy werkkring
sonder dat daar enigsins sprake is
van dissiplinêre en/of tug optredes
teen die predikant. Redes kan
inhou dat die leraar vir die huidige
nie sy weg oopsien om voort te
gaan met die bediening nie.”
“Met die toekenning van proponent
bevoegdheid, kan die volgende
ook oorweeg word, naamlik “dra
die ander betrekking 'n geestelike
karakter wat regstreeks met die
verkondiging van die Woord in
verband staan en ten bate van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk
geag word.”
GOEDGEKEUR

7.7 Artikel 12
AANBEVELING
Artikel 12.7.2 en 12.7.3:
12.7.2 op grond van onbekwaamheid of
ongeskiktheid (vgl. 12b2.2) word
gewysig om te lees:
“op grond van gebrekkige
bedieningsvaardigheid
of
dienslewering (vgl. 12b 2.2 en
12b 2.4.2);”
Dieselfde verandering vind ook by 12b2.2
asook 12b2.4.2 plaas
12.7.3 op grond van die gemeente of
kerkverband
se
finansiële
onvermoë (vgl. 12b 2.3) word
gewysig om te lees
“op grond van die gemeente
of kerkverband se bedieningsen bedryfsvereistes (insluitend finansiële onvermoë) (vgl.
12b 2.3 en 12b 2.4.4)”.
Dieselfde verandering by 12b2.3 en 12b2.4.4
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
Bepaling 12b2.4.1.1:
“Die uitbetaling van alle uitstaande verlof
ingevolge die bepalings van die
Reglement vir die Verlof van Predikante
en Sinodale Amptenare (Reglement 22)”
word gewysig om te lees
“(Reglement 19). Dieselfde geld vir
besluit 12b2.4.2.2, 12b2.4.3.3 en
12b2.4.4.2”.
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
By 12b2.4.3.3 en 12b2.4.4.2
reglement 22 na reglement 19
GOEDGEKEUR

verander

7.8 Artikel 15: verwysing by 15
AANBEVELING
Artikel 15: verwysing by 15
“Verwysing by 15: Vir die wyse van
verkiesing: Verwys na die Reglement van
Orde op bladsy 74 in die Kerkorde van
die Ned Geref Kerk 2004” word gewysig
om te lees
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“die Reglement van Orde op bladsy
97 in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk van 2007”.
GOEDGEKEUR
7.9 Besluite by artikel 23
AANBEVELING
Artikel 23b1.2
“In die hantering van appèlle kan enige
vergadering wat dit moet hanteer die
saak éérs vir bemiddeling en versoening
verwys (vgl. Riglyne vir die beslegting
van kerklike geskille – funksionele
besluite bls.97)” word gewysig om te
lees
Kerkordelike riglyne en funksionele
besluite bls.121
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
Artikel 23b5
Appèl teen besluite van ’n Algemene
Sinode: “Indien ’n kerkvergadering van
’n appèlkommissie gebruik maak, wys hy
die kommissie aan na goeddunke”.
Hierdie sin kom nie in die nuwe kerkorde
voor nie.
GOEDGEKEUR
7.10 Artikel 25: aantekening by 25
AANBEVELING
Artikel 25: aantekening by 25
“Verwys na die Reglement van Orde vir
die ordereëls vir Vergaderings op bladsy
74 in die Kerkorde die Ned Geref Kerk
2004” word gewysig om te lees
“Verander na: die Reglement van
Orde op bladsy 97 in die Kerkorde
van die Ned Geref Kerk van 2007
asook die Reglement van Orde van
die sinode in Noord-Kaapland op
bladsy 96”.
GOEDGEKEUR
7.11 Bepaling 26
AANBEVELING
Bepaling 26.3.3
Die kerkraad is verantwoordelik vir die
hou van ’n behoorlike doop- en
lidmateregister in elke gemeente. (Kyk
na die Argiefreglement, [Afdeling 6
Kerkorde en Bepalings Noord-Kaapland,
2005 en Reglement 2, bladsy 38 in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2004.]
word gewysig om te lees
“Reglement 2, bladsy 40 in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk
2007”.
GOEDGEKEUR

7.12 Artikel 31.6
AANBEVELING
Artikel 31.6
“Die
behartiging
van
sending,
barmhartigheidsdiens,
gemeentebediening, leer en aktuele
sake, jeugsake en ander algemene sake
wat binne die ringsgebied aandag
vereis” word gewysig om te lees
“die
behartiging
van
die
gemeenskaplike
roeping
en
gesamentlike werksaamhede van die
gemeentes binne die ring soos
telkens deur die ring bepaal”.
GOEDGEKEUR
7.13 Bepaling
werksaamhede

31.5:

Konstituering

en

AANBEVELING
Bepaling
31.5:
Konstituering
en
werksaamhede
“Kyk na die Reglement van Orde,
Algemene Sinode 2004 bladsy 74, en na
Bepaling 29.8. asook die Reglement van
Orde van die sinode in Noord-Kaapland
bladsy 96” word gewysig om te lees
“Kyk na die Reglement van Orde,
Algemene Sinode 2007 bladsy 97, en
na
Bepaling
29.8.
asook
die
Reglement van Orde van die sinode in
Noord-Kaapland bladsy 96.”
GOEDGEKEUR
7.14 Artikel 32
AANBEVELING
Artikel 32
Vervang Algemene Sinodale Kommissie
met moderamen.
GOEDGEKEUR
7.15 Artikel 38.2.3
AANBEVELING
Voeg by artikel 38.2.3
“Sinodes het die reg
afgevaardigdes te stuur”.
GOEDGEKEUR

om

minder

7.16 Artikel 43.1.1
AANBEVELING
Artikel 43.1.1
“Die formulering van die roeping /
leidende beginsels/ standpunte in sake
van gemeenskaplike belang wat deur alle
kerkvergaderings
kragtens
hulle
deelname aan die verband gevolg moet
word;” word gewysig om te lees
“Die formulering van die roeping /
leidende beginsels / standpunte in
sake van gemeenskaplike belang
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soos
gereformeerde
teologiese
oortuigings,
Bybels-etiese
uitgangspunte en ekklesiologiese
verantwoordelikhede en –praktyke,
wat deur alle kerkvergaderings
kragtens hulle deelname aan die
verband gevolg moet word.”
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
Artikel 43.2.2
“Die behartiging van sake waar
eenvormigheid en/of samewerking vir die
hele kerkverband noodsaaklik is;” word
gewysig om te lees
die koördinering/netwerk van sake
wat voortvloei uit Artikel 43.1.1”
GOEDGEKEUR
7.17 Besluit by artikel 43.1.2 en 43.1.6
AANBEVELING
Voeg by artikel 43.1.2 en 43.1.6:
“43b.1 Met betrekking tot Kerkorde
Artikel 43.1.2 en 43.1.6 besluit die
Algemene Sinode dat ’n sinode wat in ’n
staat buite die Republiek van Suid-Afrika
funksioneer (bv. Namibië), die openbare
getuienis
en
die
verhouding
en
ooreenkomste met die staat en ander
lewenskringe, namens die kerkverband
(Algemene Sinode), in daardie gebied
kan behartig”.
GOEDGEKEUR
7.18 Artikel 48.2
AANBEVELING
Artikel 48.2
“Die inrigting van die eredienste word
deur die kerkraad vasgestel met
gebruikmaking van Bybelvertalings wat
vir amptelike gebruik aanvaar is, die
liturgiese orde van die erediens, asook
die liederebundel(s) en die liturgiese
formuliere, soos deur die Algemene
Sinode vasgelê” word gewysig om te
lees
“Die inrigting van die eredienste word
deur die kerkraad vasgestel met
gebruikmaking van Bybelvertalings
wat vir amptelike gebruik aanvaar is,
die
liturgiese
grondlyne
vir
eredienste, asook die liederebundel(s)
en die liturgiese formuliere, soos deur
die Algemene Sinode vasgelê”.
GOEDGEKEUR
7.19 Bepaling 49: verwysing by 49.1
AANBEVELING
Bepaling 49: verwysing by 49.1

Kinders in pleegsorg mag wel gedoop word.
(Vir die riglyne kyk na bladsy 126, punt
12 in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk 2007.)
GOEDGEKEUR
7.20 Bepaling 49: verwysing by 49.1.8
AANBEVELING
Bepaling 49: verwysing by 49.1.8
“Verwys na Reglement 21, bladsy 88 in
die Kerkorde van die Ned Geref Kerk
2004” word gewysig om te lees
“Verwys na Reglement 18, bladsy 112
in die Kerkorde van die Ned Geref
Kerk 2007”.
GOEDGEKEUR
7.21 Artikel 49.2.1
AANBEVELING
Artikel 49.2.1
Die heilige nagmaal word minstens vier
maal per jaar in elke gemeente gevier
(Verwys na Funksionele besluit 19 [op
bladsy 131 van die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk 2007] - gedeelte in hakies[ ]
verskyn nie in die Kerkorde van 2007
nie).
GOEDGEKEUR
7.22 Artikel 49.2.2.2
AANBEVELING
Artikel 49.2.2.2
dooplidmate van die gemeente wat deur
die kerkraad toegelaat is tot die heilige
nagmaal (vgl. Funksionele besluit 19 [op
bladsy 131 van die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk 2007 ] - gedeelte in hakies[ ]
verskyn nie in die Kerkorde van 2007
nie).
GOEDGEKEUR
7.23 Bepaling 49: verwysing by 49.2.3
AANBEVELING
Bepaling 49: verwysing by 49.2.3
“Kyk Algemene Sinode 2004 Kerkorde by
Funksionele Besluit 19, bladsy 107”
word gewysig om te lees
“Kyk Algemene Sinode 2007 Kerkorde
by Funksionele Besluit 19, bladsy
131”.
GOEDGEKEUR
7.24 Artikel 50
AANBEVELING
Nuwe artikel 50.4 is bygevoeg:
“Waar
die
omvang
en
ander
omstandighede van die werk dit vereis,
word dit in kerkverband onderneem”.
GOEDGEKEUR
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7.25 Artikel 52
AANBEVELING
’n Nuwe 52.3 is bygevoeg:
“Waar
die
omvang
en
ander
omstandighede van die werk dit vereis,
word dit in kerkverband onderneem”.
GOEDGEKEUR
7.26 Artikel 55
AANBEVELING
Die laaste sin by artikel 55.5 is weggelaat:
“Organisasies wat in hierdie verband tot
stand kom, lê hulle bepalinge aan die
betrokke
kerkvergadering
vir
goedkeuring voor. Die voorlegging
geskied deur die kerklike kommissie wat
verantwoordelik is vir die afdeling van
die Kerk se werk waarby die organisasie
die nouste betrokke is.”
GOEDGEKEUR

7.31 Besluit 70b.6: ekumene
staatkundige bedelings

in

ander

AANBEVELING
Besluit 70b.6: ekumene in ander staatkundige
bedelings is bygevoeg
“70b.6.1 Aan samestellende sinodes wat
in state buite die Republiek van
Suid-Afrika is, (bv. Namibië) word
die reg verleen om selfstandige
ekumeniese verhoudinge aan te
gaan en uit te bou binne die
raamwerk van die besluite van
die Algemene Sinode.
70b.6.2
In
die
aanwysing
van
afgevaardigdes na ekumeniese
liggame, moet die Algemene
Sinode rekening hou met die feit
dat die algemene
sinodale
verband in verskillende state
funksioneer.”
GOEDGEKEUR

7.27 Artikel 63
7.32 Besluit 70b.6 word 70b.7
AANBEVELING
Artikel 63.3.1.7 is by gevoeg:
“Indien ’n ampsdraer voor of tydens ’n
ondersoek na aanleiding van ‘n tugklag
of gerug teen hom/haar bedank, gaan die
bevoegde kerkvergadering voort om die
ondersoek te hanteer en die nodige
besluit(e) te neem.”
GOEDGEKEUR
7.28 Artikel 66.4.5
AANBEVELING
Artikel 66.4.5
“...die Algemene Sinode in sitting...”
word vervang met “...die ASM op
aanbeveling van die ATR...”
GOEDGEKEUR
7.29 Besluite by artikel 70: Ekumeniese beleid
AANBEVELING
“Besluite by 70b.1 UITGANGSPUNTE VIR DIE
NG
KERK
MET
BETREKKING
TOT
EKUMENIESE BETREKKINGE
Hierdie uitgangspunte moet saam gelees
word met die volgende: (i) Die Reglement:
Die NG Kerk en ander Christelike Kerke en
Groepe (Kerkorde 2004, Reglement 21)” word
gewysig om te lees
(Kerkorde 2007, Reglement 18).
GOEDGEKEUR
7.30 Besluite
kommissie

70b.5:

die

ekumeniese

AANBEVELING
Besluite by 70b.5
ASK word vervang met moderamen
GOEDGEKEUR

AANBEVELING
Die ou besluit 70b.6 word 70b.7 en lui
DIE STAND VAN SAKE VAN DIE NG KERK SE
EKUMENIESE BETREKKINGE
Onderstaande is die stand van sake in
Junie 2007. Die Algemene Sinode sal
gereeld op hoogte gehou word van die
toedrag van sake.
70b.7.1 Kerke met wie die NG Kerk in vol
betrekkinge staan
70b.7.1.1 Die Familie van NG Kerke in
Suid-Afrika.
70b.7.1.2 Die NG Kerk staan in ’n
besondere betrekking met die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika en die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat vir
die huidige uitdrukking vind in die
Tussenkerklike Raad.
70b.7.1.3 Die NG Kerk staan in ’n
besondere betrekking met die lede van die
NG Kerkfamilie buite SA wat vir die huidige
uitdrukking vind in die Federale Raad.
70b.7.2 Ander Kerke met wie die NG Kerk in
vol betrekking staan
70b.7.2.1 Christian Reformed Church in
North America
70b.7.2.2 Christian Reformed Churches of
Australia
70b.7.2.3 Reformed Church in Japan
70b.7.3 Kerke met wie die NG Kerk in dialoog
is
70b.7.3.1 Evangelische Kirche Deutschland
70b.7.3.2 Apostoliese Geloof Sending van
Suid-Afrika
70b.7.3.3 Methodist Church
70b.7.3.4 Uniting Presbyterian Church in
Southern Africa

Notule
298
__________________________________________________________________________________________________

70b.7.3.5 Rooms-Katolieke Kerk van SuidAfrika
0b.7.3.6 Afrikaanse Protestantse Kerk
70b.7.3.7 Gereformeerde Kerke van die
Nederlande
70b.7.3.8 Church of England in South Africa
70b.7.3.9 Church of the Province of
Southern Africa
70b.7.3.10
Federasie
van
Switserse
Protestantse Kerke
70b.7.4 Multilaterale verhouding
70b.7.4.1 Volle lidmaatskap
*1 Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER)
*2 Wêreldbond van Gereformeerde Kerke
(WBGK)
*3
Suid-Afrikaanse
Bond
van
Gereformeerde Kerke (SABGK)
*4 Federale Raad van die NG Kerkfamilie
*5 Konvent van Reformatoriese Kerke
*6 Tussenkerklike Raad (TKR)
*7 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)
*8 Alliance of Reformed Churches in Africa
(ARCA).
*9 The Evangelical Alliance (TEASA)
*10 Council of Churches in Namibië
GOEDGEKEUR
7.33 Reglement. 6:1.1.10 en 2.1.5
AANBEVELING
Die sinode besluit om by
1. die algemene sinode aan te beveel dat
die woorde “sinodalekas/fonds” in
Kerkorde Reglement. 6:1.1.10 vervang
word met “die betrokke gemeente.”
2. die woorde “sinodalefonds” in Kerkorde
Reglement. 6:2.1.5 vervang word met
“die betrokke gemeentes.”
GOEDGEKEUR

8. VOORGESTELDE
KERKORDE 2008

WYSIGINGS

AAN

8.1 Bepaling 7.2.4
Sien
verslag
van
die
sinodale
vir
bedieningsondersteuning punt 4.4 (brugpredikante) bladsy 79.
8.2 Bepaling 11 en 14
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n bepaling na artikel
11 ingevoeg word:
Bepaling 11
11.1
Indien ‘n emeritus in terme van
Kerkorde 11b2 beroep word,
word hy/sy as predikant van die
gemeente bevestig. Hy/sy het
volle ampsbevoegdheid.
11.2
Indien die kerkraad na die
verstryking van die termyn in
terme van Kerkorde 11b2 die

kontrak met die emeritus wil
hernu, word slegs die kontrak
gewysig, maar die persoon word
nie weer bevestig nie.
11.3
’n Leraar wat ouderdom 65 bereik
en in terme van bepaling 14.2.2
verplig is om te emeriteer en van
wie se dienste die kerkraad
steeds in terme van Kerkorde
11b2 gebruik wil maak, ontvang
nie demissie nie. Hy emeriteer
wel soos vereis in bepaling 14.
Hy word nie beroep en bevestig
nie. Die kerkraad sluit in terme
van Kerkorde 11b2 ’n nuwe
kontrak.
11.4
Demissie word eers verleen
wanneer ’n leraar finaal die
gemeente se diens verlaat.
11.5
Sien ook bepaling 14
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 14.1
(Kerkorde Noord-Kaapland) in die lig van
besluite by Kerkorde 2007 (Algemene Sinode)
artikel 11 en die sinode in Noord-Kaapland
2007 se besluit gewysig word om te lees:
Bepaling 14
14.1 Emeritering
14.1.1 Leraars wat die ouderdom 65 bereik,
maar in terme van besluit 11b2 steeds
in die diens van die gemeente wil
aanbly, sien bepaling 11.
14.1.2 Indien
’n
leraar
met
vooraf
kennisgewing aan die kerkraad en die
ring, verlang om te emeriteer, word
die band met die gemeente eervol
losgemaak. ’n Akte van demissie by
emeritaat, met ’n attestaat, word voor
die gemeente deur die kerkraad aan
hom oorhandig. Die ring word
verteenwoordig deur ’n ringsleraar
aangewys deur die ringskommissie.
14.1.3 Die skriba van die ringskommissie
gee aan die predikant in sinodale
diens kennis sodat laasgenoemde die
registrateur van huwelike in kennis
kan stel.
GOEDGEKEUR
8.3 Bepaling 15.1.1
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 15.1.1.
gewysig word om te lui
In nuutgestigte gemeentes waar daar nie
’n wykskerkraad bestaan nie, word die
eerste kerkraad gekies deur lidmate op
'n gemeentevergadering wat vir die doel
saamgeroep is en minstens twee weke
voor die tyd in die Kerkbode deur die
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Ringskommissie opgeroep is (Kyk na KO
Art 31,4 en Bepaling 31.3.4). Waar daar
wel ‘n wykskerkraad bestaan, gaan die
wykskerkraad voort om te dien as
kerkraad van die nuwe gemeente. (sien
ook bepaling 31.3.4)
GOEDGEKEUR

33.2

8.4. Bepaling 15.3.2
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 15.3.2 van die
Kerkorde vervang word met ‘n nuwe bepaling
wat lees:
Dit is gebruiklik dat kerkraadslede vir
twee
jaar
dien,
waarna
hulle
herkiesbaar is vir ‘n volgende twee jaar.
Die termyn verstryk na vier jaar waarna
die kerkraadslid verkieslik vir ‘n
tydperk van 6 maande rus.
Indien ‘n gemeente se omstandighede
egter vereis dat sodanige kerkraadslid
se termyn vir ’n verdere twee jaar
verleng moet word, moet goedkeuring
vanaf die ring verkry word.
GOEDGEKEUR

33.3

33.4
33.5

Kerkrade mag hul predikante, wat
nie afgevaardig is nie, op eie
koste na sinodevergaderings
stuur.
Aangesien
sinodevergaderings oop vergaderings is,
mag
hulle
deelneem
aan
gesprekke. Hulle is verkiesbaar
op kommissies van die sinode.
Hulle het egter nie stemreg nie.
Die teologiese opleiding word in
adviserende hoedanigheid vêrteenwoordig deur een lid van die
personeel van die Teologiese
Fakulteit Stellenbosch en/of die
Teologiese Fakulteit
Pretoria
en/of die Teologiese Fakulteit
Bloemfontein.
Vir elke afgevaardigde word ’n
sekundus aangewys.
Afgevaardigdes
moet
van
geloofsbriewe voorsien wees.

2.

Indien aanbeveling 1 goedgekeur word,
word dit met die motivering as
beskrywingspunt na die algemene
sinode gestuur.
VERWERP

8.5 Bepaling 30.3 en bepaling 33.3
8.6 Bepaling 31.3.4
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om die algemene sinode te versoek om
artikels 30 en 33 as volg te wysig:
Artikel 30:
30.1
Die ring word saamgestel uit
twee afgevaardigdes van die
kerkraad van elke gemeente
binne die ringsgebied. Dit is
gewens dat slegs een van die
afgevaardigdes ‘n predikant sal
wees.
30.2
Kerkrade mag hul predikante, wat
nie afgevaardig is nie, op eie
koste
na
ringsvergaderings
stuur. Aangesien ringsvergaderings oop vergaderings is, mag
hulle deelneem aan gesprekke.
Hulle
is
verkiesbaar
op
kommissies van die ring. Hulle
het egter nie stemreg nie.
30.3
Vir elke afgevaardigde word ’n
sekundus aangewys.
30.4
Alle afgevaardigdes moet van
geloofsbriewe voorsien wees.
Artikel 33:
33.1
Sinodes word saamgestel uit
twee afgevaardigdes van die
kerkraad van elke gemeente
binne die sinodale gebied. Dit is
gewens dat slegs een van die
afgevaardigdes ‘n predikant sal
wees.

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 31.3.4
gewysig word om te lui
In nuutgestigte gemeentes waar daar nie
‘n wykskerkraad bestaan nie, geskied die
verkiesing van die eerste kerkraad onder
leiding van die ringskommissie tydens
die stigtingsvergadering. Die aanwesige
lidmate stem deur opsteek van hande.
Besware teen verkosenes word behandel
ooreenkomstig Bepaling 15.5. Die
bevestiging
geskied
so
gou
as
moontlik.” Waar daar wel ’n wykskerkraad bestaan, gaan die wykskerkraad voort om te dien as kerkraad
van die nuwe gemeente. (sien ook
bepaling 15.1.1)
GOEDGEKEUR
8.7 Bepaling 34.2
Sien notule punt 2.6 - Verkiesing
moderatuur (Kyk na bladsy 261)

van

8.8 Bepaling 34.3.1
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 34.3.1
gewysig word om te lui:
Die sinodale kommissie vir hulpdienste
moet op die skriftelike versoek van
a ten minste drie gemeentes
b ’n ring of
c sinodale kommissies
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’n buitengewone sinodesitting byeenroep.
Die skriftelike versoek moet die redes vir
die versoek aandui en moet inhou dat
a die belange van die kerk in NoordKaapland op die spel is;
b alternatiewelik dat ’n saak of sake
van groot gewig waaroor die
gemeentes of die ring(e) waaraan
die
gemeentes
behoort,
nie
uitsluitsel kan gee nie, op die spel
is;
c in alle gevalle moet aangedui word
dat die saak spoedeisend is en
waarom daar nie gewag kan word
tot die eersvolgende gewone
sinodesitting nie.
In die geval waar gemeentes om die
buitengewone sinodesitting vra, moet
hulle op die moontlikheid gewys word
dat die koste van die sinodesitting van
hulle verhaal kan word, sou die sinode
besluit dat die redes wat aangevoer was
nie ’n buitengewone sinodesitting
regverdig nie.
GOEDGEKEUR
8.9 Bepaling 35.4.2
Sien notule punt 2.24 - Afgevaardigdes na die
algemene sinode (Kyk na bladsy 265).
8.10 Bepaling 35.5.5
AANBEVELING
Na die woord “vrouediens” word ingevoeg:
Die lid wat die sinode verteenwoordig
op die moderamen van die algemene
sinode dien verkieslik by ekumeniese
skakeling.
VERWERP
8.11 Bepaling 35.5.6
AANBEVELING
Die sinode besluit dat by bepaling 35.5.6 en
artikel 66.4.4 ingevoeg word: “sien ook
bepaling 35.5.6” (by artikel 66.4.4) en “sien
ook artikel 66.4.4” (by bepaling 35.5.6).
GOEDGEKEUR
8.12 Bepaling 35.6.2.3
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 35.6.2.3
gewysig word om as volg te lui:
“Een verteenwoordiger plus sekundus
per
fakulteit
in
die
kuratorium,
eksamenkommissie en die kieskollege
by elk van die teologiese fakulteite van
die
universiteite
te
Stellenbosch,
Pretoria,
Bloemfontein
en
die
Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Afrika”.
GOEDGEKEUR

8.13 Bepaling 35.6.2.4
Sien notule punt 2.23 - Verteenwoordiger op
die moderamen van die algemene sinode
(ASM) (Kyk na bladsy 264).
8.14 Bepaling 35.5.7.6
“Kommissies
moet,
waar
moontlik,
ter
vermindering van administratiewe uitgawes,
sake per omskrywe of telefonies hanteer en
afhandel.”
(Kerkorde sinode in Noord-Kaapland 2003)
In die Notule van die sinode in Noord-Kaapland
van 2005 is nie besluit dat bepaling 35.5.7.6
moet wegval nie. Die skriba van die sinodale
kerkordekommissie het bevestig dat dit ’n
redaksionele oorsig is.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 35.5.7.6 in die
volgende
uitgawe
van
die
Kerkorde
opgeneem word.
GOEDGEKEUR
8.15 Bepaling 49.1.1
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 49.1.1 van die
Kerkorde aangevul sal word om soos volg te
lees
Ouers is geroep om hul klein kinders te
laat doop. Lidmate wat hiermee
versuim, is tugwaardig. Die doop word
in die erediens bedien. Slegs in gevalle
waar dit onmoontlik is, kan dit buite die
erediens bedien word en dan met
vooraf
toestemming
van
die
ring/ringskommissie. Die doop word
altyd onder toesig van die ampte
bedien.
GOEDGEKEUR
Ouderling MC Cronjé TEKEN SY NAAM IN
MINDERHEID AAN.
8.16 Bepaling 57.4.2
Sien verslag van die sinodale kommissie vir
hulpdienste se verslag punt 12.4, bladsy 12
(honoraria moderatuur).
Sien notule punt 12.4 - Honoraria moderatuur
(Kyk na bladsy 268).
8.17 Bepaling 57.4.1 en 57.4.3
Sien verslag van die sinodale kommissie vir
hulpdienste se verslag punt 11.10, bladsy 11
(verandering: name van fondse en kollektes).
Sien notule punt 11.10 - verandering: name
van fondse en kollektes (Kyk na bladsy 267).
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8.18 Bepaling 57.4.5
Sien verslag van die sinodale kommissie vir
hulpdienste se verslag punt 12.2, bladsy 12
(koste sinodale administrasie).
Sien notule punt 12.2 - koste sinodale
administrasie (Kyk na bladsy 268).
8.19 Bepaling 57.6.4
AANBEVELING
Bepaling 57.6.4: Bestuursproses
“Die drie sinodale kommissies (SKBO,
SKHD en SKDG) besluit gedurende die
jaar oor hulle beplanning (doelwitte,
aksieplanne) vir die volgende jaar en
koppel ’n begroting daaraan. Aan die
begin van November kom verteenwoordigers van die drie kommissies
saam om die beplanning en begroting te
bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie
gesamentlike beplanning ontvang die
Predikant in Sinodale Diens sy opdragte
vir die komende jaar” word gewysig om
te lees
“Die sinodale kommissies besluit
jaarliks
oor
hulle
beplanning
(doelwitte,
aksieplanne)
vir
die
volgende jaar en koppel ’n begroting
daaraan. Na die jaarvergaderings van
die onderskeie kommissies kom
verteenwoordigers van die sinodale
kommissies saam om die beplanning
en begroting te bespreek en te
finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike
beplanning ontvang die predikant in
sinodale diens sy opdragte vir die
komende jaar”.
GOEDGEKEUR
8.20. Saakgelastigde – predikant in sinodale diens
AANBEVELING
Die sinode besluit dat alle verwysings na
“saakgelastigde” in die kerkorde vervang
word met “predikant in sinodale diens.”
GOEDGEKEUR
9. SINODALE KOMMISSIES: HUISHOUDELIKE BEPALINGE

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike
bepalinge sinodale kommissie vir diensgetuienis” (Bylae 7) goedgekeur word.
GOEDGEKEUR
9.3 Huishoudelike bepalinge vir die sinodale
kerkordekommissie
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike
bepalinge
sinodale
kerkordekommissie”
(Bylae 8) goedgekeur word.
GOEDGEKEUR
9.4 Huishoudelike bepalinge vir die sinodale
kommissie hulpdienste
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die gewysigde
bepaling 57 goedgekeur word. (Bylae 9)
GOEDGEKEUR

10. ARTIKEL 9 EN 51: HUISBESOEK
AANBEVELING
Die sinode besluit om by die algemene
sinode aan te beveel dat artikel 51 in lyn kom
met artikel 9 om as volg te lees:
“Die bedienaars van die Woord,
ouderlinge en diakens moet deur
getroue pastorale sorg uitreik tot alle
lidmate van die gemeente, in besonder
behoeftiges, siekes en oues van dae.
Hulle moet besoek, bemoedig, vertroos
en ondersteun word. Voorts moet
lidmate voortdurend gewaarsku word
teen valse leringe en dwalinge, teen
wêreldgesindheid
en
goddelose
lewenspraktyke.”
KENNIS GENEEM

11. KERKORDE ARTIKEL 30.2
AANBEVELING
Die sinode besluit om by die algemene
sinode aan te beveel dat artikel 30.2 as volg
gewysig word, nl. vervang “sinode” met
“ring”.
GOEDGEKEUR

9.1 Huishoudelike
bepalinge
sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike
bepalinge
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning” (Bylae 6) goedgekeur word.
GOEDGEKEUR
9.2 Huishoudelike bepalinge vir die sinodale
kommissie vir diensgetuienis

12. EKKLESIOLOGIESE GESPREKSDOKUMENT Kyk na Bylae 10 by hierdie Verslag,
bladsye 222-234).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die sinodale
kerkordekommissie in samewerking met die
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning ’n studie maak van die kerkbegrip
en die Kerkordelike implikasies wat die
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dokument (’n afgebakende en praktiese
gemeentelike ekklesiologie) inhou.
GOEDGEKEUR

13. VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN DIE
KERKORDE, REGLEMENTE, BESLUITE EN
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED
GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND
AANBEVELING
Die sinode besluit om ’n nuwe uitgawe van
die “Kerkorde van die Ned Geref Kerk in
Noord-Kaapland tesame met bepalings,
reglemente, besluite en aantekeninge vir
gebruik in die Ned Geref Kerk in NoordKaapland goedgekeur deur die sinode,
Oktober 2008” te publiseer en al die
wysigings aan te bring soos besluit deur die
sinode.
GOEDGEKEUR

Verteenwoordiger: 2008
14. VERTEENWOORDIGER SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
AANBEVELING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir
die volgende aangewys word:
1. Algemene taakspan regte.
GOEDGEKEUR

15. SLOT
KENNIS GENEEM
Die voorsitter stel aan die orde:

ELFDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Ouderlinge JS Muller en TN Meyer van die
Ned Geref Kerk Mareetsane vra verskoning
vir die res van die vergadering.
Die vergadering VERDAAG vir tee.
DERDE SITTINGSDAG
VIERDE SESSIE
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING

(vervolg)
Die volgende AANBEVELING (punt 7.1 –
Fundamentalisme) uit die Verslag van die
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
het oorgestaan (kyk na bladsy 277).
Ds J Conradie lei die tafelgesprekke oor
fundamentalisme en gee geleentheid aan
ouderlinge om terugvoer hieroor te gee.
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
REIS- EN VERBLYFKOSTE
Die kommissie beveel aan dat die volgende eise
en uitgawes goedgekeur word:
1. Reiskoste
2. Losies
3. Etes
Totaal
GOEDGEKEUR

R 84 678.00
R 70 200.00
R117 705.00
R272 583.00

Die voorsitter stel aan die orde:

TWAALFDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Ds WP Vermaak en oudl LR Nel van die Ned
Geref Kerk Stella vra verskoning vir die
sitting op Donderdag.
Ouderling J Bean van die Ned Geref Kerk
Dutoitspan lees uit Jakobus 1:2vv en sluit die
vergadering af met gebed.
Die vergadering VERDAAG vir die dag.
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VIERDE SITTINGSDAG
16 OKTOBER 2008
EERSTE SESSIE
Ds SJ Strydom lei die sang deur Liedere 184:13, 203:1-4, 514:1-2, “Verbly jul in die Heer” (in
Afrikaans en Portugees) en 164:1-2 te laat sing.
Oudl C Lourens lees uit Genesis 1:27 en Lukas
8:11-15 met klem op vers 15 en sluit af met
gebed en die vergadering sluit af met Lied 518.
Ds BP Benade van die Ned Geref Kerk
Noorderharts word verskoon vir die vergadering.
Die Notule van die Derde Sittingsdag word aan
die vergadering voorgehou. Redaksionele
wysigings word aangebring en die notule word
GOEDGEKEUR

2. SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENSGETUIENIS
Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba
Addisionele lid
Addisionele lid
Addisionele lid
Addisionele lid

3. SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
Voorsitter

A-Z Handleiding vir Predikante: twee voorstelle
is na die tydelike kerkordekommissie verwys nl:
1. Ordevoorstel: Die sinode in NoordKaapland besluit om alle sake wat
gebaseer is op die A-Z Handleiding te
suspendeer tot tyd en wyl die sinode
finaal besluit het oor die A-Z Handleiding
vir predikante.
2. Die sinode in Noord-Kaapland besluit om
revisie te neem van sy sinodebesluit van
2007 rakende die A-Z Handleiding vir
predikante.
AANBEVELING
Die hele aangeleentheid is na die kommissie
vir algemene sake verwys en sal daar
behandel word.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

Ondervoorsitter

1. SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba
Addisionele lid
Addisionele lid

Dr LM Basson
Ds C Jonck
Ds K O'Callaghan
Ds HK Viljoen
Ds PF Coetzee

Ds NJ Bonthuys
Algemene taakspan fondse

Skriba

Ds PG Smit
Taakspan NG Welsyn

Addisionele lid

Ds FD Hugo
Pensioenfonds – werknemerlid
Taakspan NG Welsyn

Addisionele lid

Ds TE Smit

Addisionele lid

Oudl JP Smit

Argief- en bestuursinligtingsdienste

Ampshalwe

Ds JPL Mostert
Pensioenfonds – werkgewerlid
Beleggingskomitee

Ampshalwe

Me E Badenhorst
Beleggingskomitee
Pensioenfonds - personeel

4.

SINODALE KERKORDEKOMMISSIE

Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba

TWEEDE VERSLAG KOMMISSIE
VIR KOMMISSIES
UITVOERENDE KOMITEES

Ds C Steenkamp
Beleggingskomitee
Pensioenfonds – personeel

Die voorsitter stel aan die orde:

TWEEDE VERSLAG TYDELIKE
KERKORDEKOMMISSIE

Dr JJ Knoetze
Ds AC van Wyk
Ds A du Plooÿ
Ds RJ Holloway
Ds TC du Toit
Ds FP Avenant
Ds IM Kluge

Dr AC Swanepoel
Ds GJ Duursema
Ds DG Smit

VERTEENWOORDIGERS
1.

VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING

1.1

Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling
Primarius
Ds PL Louw
Sekundus
Dr LM Basson

1.2

ADGO se taakspan evangelisasie
Primarius
Ds PL Gouws
Sekundus
Ds WP Vermaak
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1.3

ADGO
se
taakspan
predikante
bediening
Primarius
Ds CM Rautenbach
Sekundus
Ds C Jonck

2.2

Verteenwoordiger taakspan
eniging
Primarius
Ds BJP Booysen
Sekundus
Ds FD Hugo

1.4

ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging
Primarius
Ds LM Coreejes
Sekundus
Ds PF Coetzee

2.3

1.5

ADGO se taakspan kategese
Primarius
Ds HK Viljoen
Sekundus
Ds SW Basson

Verteenwoordiger kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR – ADD)
Primarius
Ds FP Avenant
Sekundus
Ds IM Kluge

2.4

GKEF (Gesamentlike Kommissie vir
Evangeliebediening in Frankryk) en
Wêreldbiddag vir Mans
Primarius
Ds N Kriek
Sekundus
Ds AC van Wyk

2.5

Vigsforum
Primarius
Sekundus

1.6

1.7

Algemene sinode se kommissie vir leer
en aktuele sake
Primarius
Ds DJ O’Reilly
Sekundus
Ds DG Smit

kerkher-

Ds RJ Holloway
Ds PW Maritz

Seisoen van luister
Primarius
Ds J Conradie
Sekundus
Oudl MS van Zyl

2.6

Gemeentedienste netwerk
Primarius
Ds PF Coetzee
Sekundus
Ds WP Vermaak

Bybelgenootskap
Primarius
Ds GP Barnard
Sekundus
Dr L Keller

2.7

2.8

1.10 JONK se taakspan vir families
Primarius
Ds SW Basson
Sekundus
Ds AP Cronje

Christelike afhanklikheidsdiens (CAD)
Primarius
Mnr Hendrik Snyman
Sekundus
Ds DJ O’Reilly
Kuratorium en eksamenkommissie
NGKA
Primarius
Dr. JJ Knoetze
Sekundus
Dr JS Henning

2.9.

Trustees: fondse

1.11 Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur
Primarius
Ds AC de Villiers
Sekundus
Ds WF du Plooy

2.9.1 Volksbladkersfonds
Primarius
Ds W Roets
Sekundus
SM Mahongo

1.12 Verteenwoordiger Kuratorium Pretoria
Primarius
Dr JJ Knoetze
Sekundus
Ds WF du Plooy

2.9.2 PJJS Lateganfonds
Primarius
Ds W Roets
Sekundus
Me CH Blömerus

1.13 Verteenwoordiger Kuratorium Stellenbosch
Primarius
Dr DL van Niekerk
Sekundus
Dr JB Vos

3. VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE

1.8

1.9

JONK
Primarius
Sekundus

Ds HK Viljoen
Ds SW Basson

1.14 Verteenwoordiger Kuratorium Vrystaat
Primarius
Ds SW Basson
Sekundus
Ds AP Cronje
1.15 VBO Forum (akkreditering van kursusse)
Primarius
Dr DL van Niekerk
Sekundus
Ds PL Louw

2. VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
2.1

Algemene
diensgroep
diens
getuienis (ADD)
Primarius
Dr JJ Knoetze
Sekundus
Ds AC van Wyk

3.1

Algemene sinode taakspan fondse
Primarius Ds NJ Bonthuys
Sekundus Ds JPL Mostert (PSD)

3.2

Argief- en bestuursinligtingsdienste
(ABID)
Primarius Ds TE Smit
Sekundus Ds JPL Mostert (PSD)

3.3

Pensioenfonds (werkgewerlid)
Primarius Ds JPL Mostert
Sekundus Ds PG Smit

3.4

Pensioenfonds (werknemerlid)
Primarius Ds FD Hugo
Sekundus Ds NJ Bonthuys

3.5

Personeel pensioenfonds
Primarius Ds C Steenkamp
Primarius Me E Badenhorst

en
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Sekundus Ds J Oosthuizen

1.7

Predikanteversorging
Carnarvon
Prof DS Albertyn
Deben
Ds JPJ van Tonder
Griekwastad
Ds FP Louw
Hanover
Ds AJ du Plooÿ
Hopetown
Diak CM Coetzee
Kenhardt
Oudl S Knouwds
Kimberley
Oudl AC Human
Mafikeng
Ds LB de Villiers
Reivilo
Ds BP Marais
Upington
Ds PL Louw (s)
Warrenton
Ds BP Benadé
Piet Plessis
Oudl JJ Mans

1.8

Sinodebode
Dr JB Vos (s)
Ds W Roets

1.9

Leer- en aktuele sake
Dr DL van Niekerk
Ds DG Smit
Ds GJ Duursema (s)
Ds DJ O’Reilly
Ds CF Strydom

4. VERTEENWOORDIGER SINODALE KERKORDEKOMMISSIE
4.1

Algemene sinode taakspan regte
Primarius
Dr AC Swanepoel
Sekundus
Ds GJ Duursema

5. VERTEENWOORDIGERS
ALGEMENE SINODE
5.1

MODERAMEN

Moderamen algemene sinode
Primarius
Dr JS Henning
Sekundus
Ds IM kluge

TAAKSPANNE
1.

TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING

1.1

Begeleiding/fasilitering
Dr JD van der Westhuizen (s)
Ds JPJ van Tonder
Ds J Conradie
Ds BP Benadé
Ds PW Maritz
Ds JG van Tonder

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Erediens
Ds PL Louw
Ds J Conradie (s)
Ds DJ O’Reilly
Ds JP Jooste
Ds VR Terblanche
Ds PJ Conradie
Ds MJ Coetzer
Families
Ds GP Barnard
Ds SW Basson
Ds CM Rautenbach
Ds CJ Conradie
Ds PJ Conradie
Ds PJL Blaauw
Ds AP Cronje (s)
Jeug
Ds HK Viljoen (s)
Prop MvdS Loubsher
Diak JL Crafford
Ds SW Basson
Ds R Britz
Ds SJ Strydom
Ds K O’Callaghan
In Memoriam
Dr JB Vos (s)
Ds JL van der Merwe
Mentorskappe
Ds C Jonck (s)
Ds JP Jooste

1.10 Standplaasverwisseling
Ds GF de Bruyn (s)
Ds JA van Schalkwyk
1.11 Retraites
Ds WP Vermaak (s)
Ds J Oosthuizen
1.12 Kerkbegrip en –bediening
Ds JG van Tonder (s)
Ds AC de Villiers
Ds SJ Strydom
Ds WF du Plooy
1.13 Wetsoortredersorg
dienste
Ds PL Gouws (s)
Ds P van Zyl
Ds DJ Kritzinger

en

beskermings-

1.14 Vrouelidmate
Me J du Preez (Lime Acres)
Ds A du Plooÿ (s)
Me L Janse van Rensburg (Kathu)
Me IM Fourie (Reivilo)
Me A Jooste (Williston)
Me T Jordaan (Williston)
Me L Marais (Williston)
Me JJ Bernard (Carnarvon)
2.

TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE
VIR DIENSGETUIENIS

2.1

Arbeid- en nywerheidsbediening
Ds P-R du Toit (Kimberley) (s)
Mnr J Naborn (Kimberley)
Mnr R Jacobs (Kimberley)
Mnr H Noeth (Kimberley)
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Ds PW Maritz (Upington)
2.2

2.3

2.4

Gemeente-diakonaat (HIV Vigs)
Ds JA van Schalkwyk (s)
Ds EP Vivier
Ds PW Maritz
Ds RJ Holloway
Oudl HC Eygelaar
NG Welsyn in Noord-Kaap
Ds W Roets
Mnr AD Grové
Me E Groenewald
SM Mahongo
Ds TE Smit
SKHD-UK:
Ds PG Smit
Ds FD Hugo
SKDG-UK:
Ds IM Kluge (s)
Ds FP Avenant
Dutch Reformed Church in Botswana
Dr JJ Knoetze (s)
Ds TJ de Koning
Ds FA Fouché
Ds TC du Toit
Oudl JS Strümpher

Die uitvoerende komitee van die sinodale
kommissie vir hulpdienste funksioneer as
taakspan

4. TAAKSPANNE:
BESTAANDE
UIT
VOORSITTER EN ONDERVOORSITTER
VAN KOMMISSIES
4.1

Beplannings en begrotingvergadering
SKBO Voorsitter
Dr LM Basson
SKBO Ondervoorsitter Ds C Jonck
SKDG Voorsitter
Dr JJ Knoetze
SKDG Ondervoorsitter Ds AC van Wyk
SKHD Voorsitter
Ds C Steenkamp
SKHD Ondervoorsitter Ds NJ Bonthuys
SKOK Voorsitter
Dr AC Swanepoel
SKOK Ondervoorsitter Ds GJ Duursema

4.2

Sinodebeplanning
SKBO Voorsitter
Dr LM Basson
SKBO Ondervoorsitter Ds C Jonck
SKDG Voorsitter
Dr JJ Knoetze
SKDG Ondervoorsitter Ds AC van Wyk
SKHD Voorsitter
Ds C Steenkamp
SKHD Ondervoorsitter Ds NJ Bonthuys

2.5

Ekumene
Ds RJ Holloway (s)

2.6

Grondhervorming
Ds IM Kluge (s)
Ds EZ Anthonissen
Mnr A Pyper
Ds FA Fouché
Ds K O’Callaghan
Oudl CJ Nieuwoudt

Die TWEEDE VERSLAG KOMMISSIE VIR
KOMMISSIES
word
in
die
geheel
GOEDGEKEUR

Kerkhereniging en die familie van NG
Kerke
Ds BJP Booysen (s)
Ds DJ Scheepers
Ds JW Myburgh
Ds GF de Bruyn
Ds P van Zyl
Ds FD Hugo

Die volgende AANBEVELING (punt 9.7 Konferensie: 21 Mei 2008 – tafelgesprekke
oor grondhervorming) uit die Verslag van die
sinodale kommissie vir diensgetuienis het
oorgestaan (Kyk na bladsy 283).

2.7

2.8

Wêreldsending
Ds AC van Wyk (s)
Ds N Kriek
Ds AH van Rooyen
Ds EJ Rautenbach
Ds PvdW Coetzer
Dr L Keller
Oudl MS van Zyl
Oudl JPW Crafford

3. TAAKSPANNE SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE

SKOK Voorsitter
Dr AC Swanepoel
SKOK Ondervoorsitter Ds GJ Duursema

Die voorsitter nooi oudl M Hongolo van die Ned
Geref Kerk Angolana om die vergadering toe te
spreek. Ds FWC van Niekerk tree op as tolk.

Ds IM Kluge lei die tafelgesprekke oor
grondhervorming en gee geleentheid aan
ouderlinge om terugvoer hieroor te gee.
Die voorsitter stel aan die orde:

DERDE VERSLAG TYDELIKE
KERKORDEKOMMISSIE
Die kommissie beveel aan dat die onderstaande
bepaling tot die kerkorde van die sinode in
Noord-Kaapland toegevoeg word:
AANBEVELING
’n Emeritus kan op versoek van ’n kerkraad
en met die toestemming van die ring/rings-
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kommissie al die ampspligte van ’n predikant
uitvoer. Indien die behoefte vir ’n termyn
langer as een jaar bly voortbestaan, moet die
ring die reëling jaarliks hersien.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
ALGEMENE SAKE
1. PLEK WAAR DIE VOLGENDE SINODESITTING GEHOU SAL WORD:
punt 3.1 - Volgende sinodesittings (kyk bylae 7
van verslag, bladsye 30-32)
AANBEVELING
1. Die sinode versoek die ringe van
Upington en Deben om die volgende
sinode te bedien met ’n voorstel wat ’n
begroting insluit sodat die sitting van
2012 moontlik in Upington, Deben of
Kuruman gehou kan word.
2. Die sinodesitting van 2010 word in
Kimberley gehou.
GOEDGEKEUR
2. BEDIENINGSONDERSTEUNING
Punt 2.4 – Opleiding van predikante:
Beskrywingspunt van die Ned Geref Kerk
Kimberley Harmonie (bladsy 72).
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om kennis te neem van die verslag van
die SKBO punt 2.4
2. om ’n ad hoc kommissie bestaande uit
die drie verteenwoordigers by die
kuratoria plus ds GJ Duursema aan te
wys wat indringend moet kyk na:
2.1 alle aspekte van die kurrikulering van die
teologiese opleiding en
2.2 na weë om te voorkom dat ons teologiese
studente op ’n ongesonde wyse
blootgestel
word
aan
verskillende
teologiese standpunte en
2.3 begeleiding van teologiese studente.
GOEDGEKEUR

3. A – Z HANDLEIDING
Punt 3.3 – A-Z beleid aangaande predikante van
die NG Kerk bladsy 76.
AANBEVELING
1. Die sinode besluit dat onderstaande
aanbeveling alle voorstelle en besluite
oor die A – Z Handleiding oor predikante
vervang:
2. Die tydelike kommissie beveel aan:
2.1 dat die sinode van Noord-Kaapland sy
vorige besluit oor die A- Z Handleiding vir

predikante herroep – die besluit oor
hoofstuk 6 egter uitgesluit;
2.2 dat die sinode in Noord-Kaapland die A-Z
Handleiding vir predikante in beginsel
aanvaar; hoofstuk 6 egter uitgesluit.
2.3 dat die sinode die SKBO, SKOK en SKDG
versoek om die A-Z Handleiding vir
predikante te toets aan die Skrif en die
Belydenis en Kerkorde van die Kerk;
2.4 dat die sinode sy verteenwoordigers by
die VBO forum op algemene sinodale vlak
versoek om aandag te gee in die
besinning van die implementering van
punte/meet instrumente sodat die stelsel
ook in ons streek implementeerbaar sal
wees;
2.5 dat die sinode kerkrade wys op hulle
verantwoordelikheid om toe te sien dat
leraars gereeld opleidingsgeleenthede
bywoon.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

DERTIENDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Dr JB Vos word geleentheid gebied om aankondigings te doen.
• Ds EZ Anthonissen is ongesteld en is onder
mediese behandeling.
Die vergadering VERDAAG vir die tee.
VIERDE SITTINGSDAG
TWEEDE SESSIE
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
ALGEMENE SAKE
(vervolg)
3. KERKHERENIGING
Punt 10 – Taakspan kerkvereniging en familie
van NG Kerke bladsy 125.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat onderstaande
aanbeveling
alle
voorstelle
oor
kerkhereniging vervang:
1. Die sinode is hartseer dat die gesprek
rakende kerkhereniging met die VGKSA
op algemene sinodale vlak ’n laagtepunt
bereik het. Tog bly ons opgewonde oor
goeie verhoudinge en samewerking op
sinodale en plaaslike vlak in die Noord
Kaap.
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AMENDEMENT
Die sinode is hartseer dat die gesprek
rakende kerkhereniging met die VGKSA op
algemene sinodale vlak ’n laagtepunt bereik
het. Ons is ook hartseer dat veral ons goeie
bedoelings en pogings van die afgelope tyd
bevraagteken is. Nietemin draai ons in
Bybelse opdrag die ander wang en bly ons
opgewonde oor die goeie verhoudinge en
samewerking op sinodale en plaaslike vlak in
die Noord Kaap.
VOORSTELLER:
DJ O’Reilly
VERWERP
Punt 1 van die aanbeveling word gestel
1. Die sinode is hartseer dat die gesprek
rakende kerkhereniging met die VGKSA
op algemene sinodale vlak ’n laagtepunt
bereik het. Tog bly ons opgewonde oor
goeie verhoudinge en samewerking op
sinodale en plaaslike vlak in die Noord
Kaap.
GOEDGEKEUR
2. Die Sinode bly steeds verbind tot
kerkhereniging met al die kerke van die
NG Kerk familie en versoek die Taakspan
Kerkhereniging om in alle erns die
gesprek voort te sit.
GOEDGEKEUR
3. Omdat ons kinders van God is en Hy ons
liefhet, wil ons sy voorbeeld volg en in
liefde met alle mense lewe. Ons onderneem om onsself te verloën en te
weerhou van haatspraak, rassisme, onreg
en wantroue.
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Die sinode van Noord-Kaapland:
1. het met skok kennis geneem van die
voortgaande intimidasie; xenofobiese
teistering van sy Portugeessprekende
lidmate in Angolana-gemeente te Pomfret
en die wegneem van basiese dienste uit
die gemeenskap.
2. wil die gemeente ondersteun in hulle
geloofs- en oorlewingstryd en roep
gemeentes op om Angolana-gemeente
hierin te ondersteun.
3. wil die Regering van Noord-Wes Provinsie
ernstig vermaan oor sy voortgesette
skending van die menseregte van SuidAfrikaanse burgers in Pomfret.
4. doen ’n beroep op die Regering van die
Noord-Wes provinsie om toe te sien dat
die integriteit van die regsbank beskerm
word; hulle te onderwerp aan die
uitsprake van die regbank en uitvoering te
gee aan die opdragte in verband met die
posisie van die gemeenskap in Pomfret.
VOORSTELLER:
C Steenkamp
SEKONDANT:
FD Hugo
GOEDGEKEUR

Die vergadering groet die volgende leraars wat
beroepe aanvaar het:
Di JIF De Villiers na Witbank, J Maree na
Betlehem, C du Plessis na Lady Grey en dr IA
Brink wat bedank het.
Die sinode sing Lied 577:1,2 vir die broers wat
die laaste keer die vergadering bygewoon het.
Die voorsitter bedank die lede wat tydens die
vergadering as kosters opgetree het.
VOORSTEL
Die sinode besluit dat:
1. die personeel van die sinodale kantoor,
hartlik bedank word vir al die reëlings
i.v.m. hierdie sinodesitting;
2. daar met waardering dank betuig word
vir die reëlings i.v.m. die dagwydings;
3. daar groot dank aan ds JPL Mostert
oorgedra word vir die goed voorbereide
sakelyste;
4. as blyk van waardering en opregte dank,
die Sinodale kantoor vir twee dae gesluit
mag word, op ’n geleë tyd.
VOORSTELLER:
VR Terblanche
SEKONDANT:
CM Rautenbach
GOEDGEKEUR
Die ondervoorsitter, dr JS Henning, bedank die
volgende betrokkenes vir hul hulp tydens die
vergadering:
• Die NG Kerk Vooruitsig vir die gebruik
van hulle fasiliteite. Die koster, Kowie du
Toit asook helpers F Seekoei en L
Moshweu word bedank.
• Ned Geref Kerk Kimberley Bakenskop
wat toerusting van sinodale kantoor na
kerksaal vervoer het. In besonder dankie
aan mnr Pieter Granger wat hierby
betrokke was.
• Die sinodale personeel vir uitstekende
diens gelewer.
• Die vroue van die Ned Geref Kerk
Kimberley-Vooruitsig vir die etes.
• Die Ned Geref Kerk Kimberley vir
Sondagaand se ete.
• Ds PR du Toit vir die reëlings i.v.m.
kosters.
• Die kosters wat boodskappe flink by
bestemmings besorg het.
• Die Ned Geref Kerk Kimberley-Harmonie
vir Dinsdagaand se ete.
• Ds TC du Toit vir die hantering van die
klanksisteem.
• Vir al die tydelike kommissies vir die tyd
wat hulle vir vergaderings moes inruim.
• Ouderling/diaken afgevaardigdes vir
hulle bydraes tydens die sinode asook
hul tyd wat hulle opgeoffer het.
• Aan alle leraars: baie dankie vir die
vriendelike
wyse
waarmee
almal
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deelgeneem het. Dankie dat julle ook
geduldig was met die moderatuur.
Lede van die Sinodebode vir die tweede
uitgawe van die Sinodebode.
Die verteenwoordigers van die pers vir
goeie verslaggewing: me Hannetjie van
der Merwe en mnr Botha van die
Volksblad, en ds D O’Reilly van
Kitsnuus.
Dr JB Vos vir die vriendelike wyse
waarop hy die aankondigings hanteer
het.
Die lede van die notulekommissie, nl. di
JPL
Mostert,
J
Oosthuizen,
K
O’Callaghan en dr LM Basson.

•
•

•
•

Die voorsitter, ds. IM Kluge bedank die
vergadering vir almal wat betrokke was en die
gesindheid van die vergadering en sluit af met
gebed.
Die vergadering VERDAAG na die kerkgebou vir
die afsluiting waar die HERDERLIKE BRIEF
deur ds W Roets aan die vergadering voorgelê
word:

HERDERLIKE BRIEF
Liewe broers en susters
Die gemeentes van die Ned Geref Kerk in Noord
Kaapland het van 12 tot 16 Oktober in Kimberley
vergader. By hierdie byeenkoms is baie gepraat,
gedink en gesoek na antwoorde oor hoe die kerk
’n eggo van God se liefde in ons wêreld kan
wees. Met die Skrifstudie, gebede, liedere en
tafelgesprekke het ons die teenwoordigheid van
ons Here opnuut beleef. Die Here seën Sy kerk
met mense wat weer en weer moes luister na
Hom én na mekaar. Uiteenlopende en moeilike
sake is bespreek. Ons verbintenis aan mekaar is
gevier op talle maniere. Ons kan in al hierdie
dinge bely dat die Here se beloftes ook vir ons
en ons kinders is. Ons bede is dat elke lidmaat
van hierdie kerk die troos en teenwoordigheid
van die Here sal belewe. Mag hierdie stuk aarde
wat ons liefhet ook vir elkeen die genade-ruimte
wees wat God voorsien. Mag Sy Gees elkeen in
geloof opbou sodat ons lewens ’n dankbare
antwoord op die Here se roeping mag wees.
Hierdie vergadering van gelowiges bid u die
seën van die Here toe. Mag Sy genade vir julle
genoeg wees.
Gebruik
hierdie
liturgiese
voorstel
en
woordverkondiging by Sondag 19 Oktober 2008.
Votum

“Here gee my die krag om te doen wat U van
my vra; vra dan van my net wat U wil.”
[Augustines]
Lees
Psalm 105: 1-7
Lied 165 vers 1 en 2
Verootmoediging
Lees
Deut 6: 4-13
Lied 241: 1 en 2
Skriflesing
Eksodus 3 vers 1 tot 15 en hoofstuk 4
Die uitdaging vir gelowiges is nie om God alleen
in die groter dinge te sien en te hoor nie, maar
veral in die alledaagse. Ons leef in uitdagende
tye. Die hartseer is dat mense nie meer op die
markplek na God vra nie. Vir baie onder ons is
Sy teenwoordigheid net kenbaar waar die Bybel
oopgemaak en in die erediens oor Hom gepraat
word. Die tekens en sakramente van Sy troue
sorg gaan so maklik ongesiens by ons verby.
Waarheen God ons roep is vir die meeste van
ons ‘n tergende raaisel. Kom ons luister hoe die
Here sy werk deur ’n voortvlugtende
skaapwagter op ‘n vreemde manier laat gebeur.
Eksodus is die uittogverhaal uit Egipte van die
nageslag van Abraham, Isak en Jakob. Van God
wat bly by wat Hy belowe het. Beloftes van ’n eie
land. ’n Land van melk en heuning. Die verhaal
van Eksodus begin by die swaar van die Here se
kinders.
Dwangarbeid,
kindermoord
en
allerhande onderdrukkende onheilighede wat
hulle nou al geslagte lank belewe. ’n Baie lang
tyd het verby gegaan. Josef is vergete. Die
aanvanklike ooreenkoms met die farao behoort
tot die gryse en veraf verlede. Die swaar is
ondraaglik en die lewe het ’n oorlewingstryd
geword. Die verhale oor Abraham, Isak en
Jakob, selfs God se verbondstrou en beloftes het
met die tyd ook vir hulle versand.
Vers 24: “God het hulle gekerm gehoor en aan
sy verbond met Abraham, Isak en Jakob
gedink.”
Dan lees ’n mens die wonderlike verhaal van
hoe God vir Moses as sy dienskneg roep om die
volk uit te lei na die beloofde land. Die Here
voorsien selfs die moedersmelk vir baba Moses.
Sy eie ma kon hom aan die vreemde Egiptiese
hof voed en versorg.
Die jare het verbygegaan. Moses se
voëlvrystatus as die moordenaar van ’n
Egiptiese slawedrywer het verseker ook met die
tyd vervaag. Die brug en verbintenis met Egipte
word om ’n vreemde manier afgebreek. Hy pas
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skoonpa Jetro se skape op. Diep in die woestyn,
tot digby Horeb, die berg van God. Met die
skaapwagter het God ’n plan! God loop hom
agterna en verskyn op ’n vreemde manier aan
die man wat sy plek moes inneem in God se
geskiedenis met sy volk. ’n Doringbos wat brand
sonder om uit te brand. So by homself sê hy:

lewe. Dit sal die wegspringblok vir al die
uitdagings wat môre mag kom, wees. Dis die
Here self wat die ontmoetingstyd en plek
vasmaak van waar en hoe Hy sy bevryde volk
verder sal lei. Dit is Sy belofte aan die mense
wat Hy sy eie noem. Al sien julle dan nou niks
van bevryding en beloftes nie.

Vers 3: “Ek wil tog ‘n bietjie nader gaan om
hierdie wonderlike verskynsels te bekyk.”

Moses stribbel nog ernstig teë. Hy is bang. Hoe
sal die mense van die koning tot die Israeliete
weet en glo dat dit U is wat stuur en roep? As
hulle na u naam vra, hoe sal ek kan sê?

Moses weet verseker nie dat hy met God te
doen het nie. Hy het hom besig gehou met die
gewone dinge wat by ‘n skaapwagter pas. Tog
maak God vir Moses hoor. Moses! Moses! Hy
antwoord met: Hier is ek.
Vers 5: “Moenie nog nader kom nie. Trek uit
jou skoene… die plek waarop jy staan is
gewyde grond.”
Hierdie afspraak met jou het Ek gereël. Ek is die
God van Abraham, Isak en Jakob. Die God van
jou voorvaders. Die Een wie se verbondstrou bo
verdenking is. Vas van geslag tot geslag.
Vers 7: “Ek het hulle lyding ter harte geneem.”
Die nood en hulpgeroep van mense word tot in
die hoogste hemele gehoor. Die Here ons God is
nie doof of blind vir die lyding van mense nie. In
Psalm 116 word so daaroor geskrywe:
Vers 5 en 6: “Die Here is genadig en
regverdig. Ons God ontferm hom oor ons… ek
was magteloos, maar Hy het my gered.”
God hoor en verhoor dié wat na hom roep,
verlang en vra. God het afgekom om hulle [sy
volk] uit die mag van Egipte te bevry. Sodat hulle
die beloofde land kan erf. Hierin sou Moses as
hulle leier en gestuurde voor die farao gaan
staan. Komende van God en met gesag beklee.
Moses sê bang en huiwerig: Here u moet weer
dink! Asseblief Here u kan tog nie dit van my vra
nie. Wat is ek dan voor die farao. Hy is dan die
groot verdrukker, die blink en magtige koning
wat self seggenskap oor die lewe en dood van
wie ook al sy pad kruis, het. Die Here moes tog
van die geskiedenis geweet het.
Vers 12: “Die bewys dat ek jou gestuur het, sal
dit wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry
het, sal hulle My by hierdie berg aanbid.”
Moses ek sal by jou wees. Ek sal self die
bevrydingswerk klaarmaak. Die bewys is ’n
erediens. ’n Ontmoeting wat God self reël. Dan
sal julle weet dat Ek dit gedoen het. By hierdie
erediens sal julle in die gedagte kan terugloop en
My hand in elke dag sien. By hierdie plek sal
julle ook vorentoe kyk en uit God se beloftes

Vers 14: “Ek is wat ek is. Jy moet vir die
Israeliete se: ‘Ek is’, het my na julle toe
gestuur.”
Wie is hierdie God? Met hierdie naam maak Hy
hom terselfdertyd bekend én verberg Hy hom.
Hy is die God wat tegelykertyd so heilig en
werkend is dat enige naam Hom oneer sal
aandoen. Sy naam is so vol belofte en
heerlikheid dat mense se woorde heeltemal
tekort skiet om aan Hom en sy naam reg te laat
geskied. Sy naam bring troos en ontsag. Hy
doen en werk sodat niemand oor Hom klaar
gepraat kan kry nie. Hy beweeg én staan vas.
Hy is soos ‘n brandende fakkel. ’n Verterende
vuur en kan in die koel aandwind gehoor word.
Nooit sal iemand oor hierdie God seggenskap en
eienaarskap mag en kan hê nie. Hy is die
vrymagtige, verbondstroue en ewige God. In die
woorde van die Nederlandse Geloofsbelydenis:
Art 1: “Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik,
onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome
wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste
fontein van alles wat goed is.”
Dit is hierdie God wat homself laat ken en op
Moses beslag lê. Hy het sy woorde gegee dat
Moses op sy gesag, sy gestuurde die werk wat
Hy gekies het, sal doen. Later in die volgende
hoofstuk sou Moses ’n laaste wegkom-troefkaart
speel. Dit is nou nadat God geduldig elke
versperring uit die weg ruim. Hy sou Moses selfs
wonders voor die volk en die farao laat doen. Hy
probeer so:
vers 10 en 13: “Ek praat swaar en my tong
sukkel. Stuur tog asseblief iemand anders.”
In sy wysheid raak God nie Moses se tong met
een of ander wonderwerk aan nie. Hy gryp nie
bonatuurlik in om dit beter te maak nie. Hy hef
nie hierdie beperking op nie. Hy kies om Aäron,
sy broer, die Leviet, met hom saam te stuur en
die praatwerk te doen. Die Here moet weet dat
‘alleen’, nie goed genoeg is nie. Hy roep ander
om saam te loop. Hy gee mense as gawes sodat
die Here oraloor beter gehoor en gesien kan
word. Dit klink byna of die Here se geduld begin
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opraak met hierdie bevreesde dienskneg van
hom. Kan hy dan so doof wees dat hy die Here
nie hoor nie? Het hy dan nie geleer dat
selfvertroue
en
welsprekendheid
nie
noodsaaklike bestanddele vir die volvoering van
Sy plan is nie. Vertel die hele Bybel dan nie die
verhaal dat God juis kies om met swakke mense
te werk nie? Van Moses sou God later sê dat hy
onder die grootstes van die mense getel sou
word. Hy [Moses] sou kon terugkyk na die
teenstand, muitery onder die volk toe hulle op
die woestynpad was. Hy moes telkens vanweë
sy eie sonde weer en weer voor God kom staan.
Die beloofde land sou hy ook self misloop. Hy
sou in verwondering kon praat oor God wat doen
wat Hy sê. Die volk sou hy telkens moes oproep
tot gehoorsaamheid.
Dink saam en sien die doringbos wat digby
brand. Die erediens waarby troos en hoop
verkondig word. Hy gee die gawe van
medegelowiges wat praat en bid as jou woorde
stol. Kom ons trek ’n slag die skoene uit want
God is hier teenwoordig. Hy roep en stuur
gewone mense om met goddelike gesag mee te
werk sodat Sy koninkryk gebou kan word. Voor
al die farao’s van die wêreld. Van Williston tot
Noenieput. Brandvlei tot in Kimberley. Gelukkig
het die doringbos ’n kruis geword. Die Immanuel:
God met ons, het onder ons kom woon. God is
vir nou en altyd by en met ons. Wat Hy vra... die
gee hy as sy seën met ons saam.
Amen
Slotlied
Lied 532:1,2 en 3
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10. BESLUITEREGISTER
Die sinode van die Ned Geref Kerke in Noord-Kaapland het tydens sy vergadering van 13-16 Oktober 2008
die volgende besluite geneem:

FOKUSAREAS
Sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
Die sinode besluit om op die volgende te fokus:
1. Skrifgesag (Seisoen van Luister)
2. Families
3. Predikanteversorging
4. Jeug
5. Gemeente-ondersteuning
(Bladsy 269, punt 1.4)
Sinodale kommissie vir diensgetuienis
Die sinode besluit om op die volgende te fokus:
1. Diens
2. Getuienis
(Bladsy 279, punt 1.4)

TAAKSPANNE
SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
Die sinode besluit dat die volgende taakspanne saamgestel word:
1. Begeleiding/fasilitering
2. Erediens
3. Families
4. Jeug
5. In Memoriam
6. Mentorskappe
7. Predikanteversorging
8. Sinodebode
9. Leer- en aktuele sake
10. Standplaasverwisseling
11. Retraites
12 Kerkbegrip en -bediening
13. Wetsoortredersorg en beskermingsdienste
14. Vrouelidmate
(Bladsy 278, punt 10)
SINODALE KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
Die sinode besluit dat die volgende taakspanne saamgestel word:
1. Arbeid- en nywerheidsbediening
2. Gemeente-diakonaat
3. NG Welsyn in Noord-Kaap
4. Dutch Reformed Church in Botswana
5. Ekumene
6. Grondhervorming
7. Kerkvereniging en die familie van NG Kerke
8. Wêreldsending
(Bladsy 288, punt 16)
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VERTEENWOORDIGERS
SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
Die sinodale kommissie vir hulpdienste stel die volgende verteenwoordigers voor
1. Pensioenfonds (werkgewerlid)
Primarius Ds JPL Mostert
Sekundus Ds PG Smit
2. Pensioenfonds (werknemerlid)
Primarius Ds FD Hugo
Sekundus Ds NJ Bonthuys
3. Personeel pensioenfonds
Primarius Ds C Steenkamp
Primarius Me E Badenhorst
Sekundus Ds J Oosthuizen
(Bladsy 268, Voorstel)
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir die volgende aangewys word:
1. Algemene taakspan fondse
2. Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID) (verteenwoordiger)
(Bladsy 268, punt 16)
SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir die volgende aangewys word:
1. Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling
2. ADGO se taakspan evangelisasie
3. ADGO se taakspan predikante bediening
4. ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging
5. ADGO se taakspan kategese
6. Algemene sinode se kommissie vir leer en aktuele sake
7. Seisoen van luister
8. Gemeentedienste netwerk
9. JONK
10. JONK se taakspan vir families
11. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur
12. Kuratorium Pretoria
13. Kuratorium Stellenbosch
14. Kuratorium Vrystaat
(Bladsy 278, punt 11)
SINODALE KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir die volgende aangewys word:
1. Algemene diensgroep diens en getuienis (ADD)
2. Verteenwoordiger taakspan kerkhereniging
3. Verteenwoordiger kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR – ADD)
4. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk) en Wêreldbiddag vir Mans
5. Vigsforum
6. Bybelgenootskap (verteenwoordiger)
7. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD)
8. Kuratorium en eksamenkommissie NGKA (verteenwoordiger)
(Bladsy 288, punt 17)
SINODALE KERKORDEKOMMISSIE
Die sinode besluit dat verteenwoordigers vir die volgende aangewys word:
1. Algemene taakspan regte.
(Bladsy 302, punt 14)
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1.

PLEK WAAR DIE VOLGENDE SINODE-SITTING GEHOU SAL WORD:
1. Die sinode versoek die ringe van Upington en Deben om die volgende sinode te bedien met ’n
voorstel wat ’n begroting insluit sodat die sitting van 2012 moontlik in Upington, Deben of
Kuruman gehou kan word.
2. Die sinodesitting van 2010 word in Kimberley gehou.
(Bladsy 307, punt 1)

2.

SINODEBODE
Die sinode besluit om ’n Sinodebode uit te gee sodat elke besoekpunt in Noord-Kaapland ‘n
Sinodebode kan ontvang.
(Bladsy 263, punt 2.17)

3.

SINODALE BETROKKENHEID VAN LERAARS
1. Die sinode herbevestig die beginsel dat alle gemeentes (en leraars volgens artikel 9) betrokke
behoort te wees by sinodale en algemene sinodale werksaamhede om te verseker dat die
werkslading van leraars nie oneweredig versprei is nie.
(Bladsy 264, punt 2.19)

4.

NOTULE
Die sinode besluit dat die dag se notule die volgende dag behandel en vir goedkeuring voorgelê
word. Moontlike foute word na regstelling opgeneem in die volgende dag se notule. Die finale notule
word dan so spoedig moontlik na die sinodesitting beskikbaar gestel.
(Bladsy 264, punt 2.20)

5.

BIND VAN ENKELE STELLE VAN AGENDA EN NOTULE
Die sinode magtig die sinodale kantoor om enkele stelle te laat inbind (agenda, notule, tydelike
kommissieverslae, laat stukke en ’n indeks) vir beskikbaarstelling aan alle sinodale kommissies
asook aan kerkargiewe, teologiese fakulteite en ander sinodale kantore wat dit versoek.
(Bladsy 264, punt 2.21)

6.

AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE
Die sinode besluit om slegs 30 persone na die algemene sinode af te vaardig, om ’n ewe getal te
verkry (Artikel 38)
(Bladsye 264-265, punt 2.24)

7.

REGLEMENT VIR DIE GEMEENTEBEDIENINGSFONDS
Die sinode besluit dat die reglement vir gemeentebedieningsfonds, soos gewysig, (Bylae 4)
goedgekeur word.
(Bladsy 265, punt 2.25.1)

8.

WISSELENDE BYDRAEKOERS
Die sinode besluit dat die beginsel van ’n vaste bydraekoers t.o.v. sinodale bydraes gehandhaaf
word.
(Bladsy 290, punt 1)

9.

EWEREDIGE BYDRAES - BESKRYWINGSPUNT: RING VAN KENHARDT
Die sinode besluit dat die beskrywingspunt van Kenhardt nie goedgekeur word nie.
(Bladsy 290, punt 2)

10.

BELEGGINGSBELEID VAN DIE SINODE IN NOORD-KAAPLAND
Die sinode besluit dat
1. punt 1 van die beleggingsbeleid vervang word met
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Die sinodale kommissie vir hulpdienste se beleggingskomitee bestaan uit ’n lid van die
uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir hulpdienste, die rekenmeester, die
predikant in sinodale diens en kundiges wat adviserend gebruik word. Verslag word aan die
sinodale kommissie vir hulpdienste gedoen.
2. punt 2.1.3 van die beleggingsbeleid, “Belegging in vaste eiendom word deur die sinode
goedgekeur, op aanbeveling van die sinodale kommissie vir hulpdienste” geskrap word.
(Bladsy 291, punt 3)

11.

TEOLOGIESE STUDIEFONDS
Die sinode gee opdrag aan die sinodale kommissie vir hulpdienste om die befondsing vir teologiese
studies te vergroot.
(Bladsy 291, punt 4)

12.

VERGOEDINGSPAKKETTE VAN ADMINISTRATIEWE PERSONEEL: PEROMNES SISTEEM
Die sinode besluit om die peromnes sisteem as basis te gebruik vir die vasstelling van
vergoedingspakkette van administratiewe personeel van die Ned Geref kerk in Noord-Kaapland.
(Bladsy 266, punt 5.2)

13.

FORMULE VIR SINODALE BYDRAES

13.1

Bydraes vanaf ring en die sinode
Die sinode besluit dat
1. bedrae wat ’n gemeente vanaf ringe en die sinode ontvang, vrygestel word van sinodale bydraes.
2. die formule vir sinodale bydraes dienooreenkomstig aangepas word.
(Bladsy 266, punt 8.1)

13.2

Bou- en restourasieprojekte
Die sinode besluit dat
1. die opskrif by punt 2.2.2 van die “formule vir sinodale bydraes”, nl. “bou- en restourasieprojekte”
gewysig word om te lees “Kapitaal projekte”.
2. die gewysigde formule vir sinodale bydraes (kapitaal projekte) (Bylae 11) goedgekeur word.
(Bladsy 266, punt 8.2)

14.

VERANDERING: NAME VAN FONDSE EN KOLLEKTES
Die sinode besluit dat
1. die naam van Jeugkampfonds verander na die Jeugwerkfonds.
2. dat die “Sinodale Administrasiefonds” (vgl. bepaling 57.4.1) verander na die “Noord-Kaapland
Sinode Fonds”.
3. die kollekte vir Jeugwerk-Kampe verander word na kollekte vir Jeugwerk.
4. die naam van VTO Reserwefonds verander na die VBO Reserwefonds.
5. die kollekte vir VTO (voortgesette teologiese opleiding) verander word na kollekte vir VBO
(voortgesette bedieningsondersteuning)
(Bladsy 267, punt 11.10)

15.

BELEID FINANSIËLE HULP UIT DIE JEUGWERKFONDS
Die sinode besluit dat die beleid en aansoekvorm vir finansiële hulp vir die jeugwerkfonds (Bylae 14)
goedgekeur word.
(Bladsy267, punt 11.11)

16.
16.1

BEGROTING
Begrotingsbeleid
Die sinode keur die begrotingsbeleid (Bylae 16) goed.
(Bladsy 267, punt 12.1)

16.2

Begroting 2008/2009
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus gelykop aan die gemeentes terugbetaal word.
(Bladsy 268, punt 12.3)
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Die sinode gee opdrag aan die sinodale kommissie vir hulpdienste om in samewerking met ander
sinodale kommissies te begroot vir alle werk/poste wat deur die sinode goedgekeur is.
(Bladsy 268, Aanbeveling)

17.

HOSPITAAL-OORNAGHUIS: OPGRADERING/HERSTEL
Die sinode besluit dat
1. daar voortgegaan word met die lewer van huisvesting aan families en pasiënte uit die platteland.
2. die hospitaal-oornaghuis, in oorleg met ’n bourekenaarsfirma behoorlik herstel en restoureer
word.
3. die toerusting in die hospitaal-oornaghuis waar nodig vervang word.
4. die hospitaal-oornaghuis vir ’n paar maande gesluit word sodat dit opgradeer kan word.
5. die hospitaal-oornaghuisfonds met R1,000,000-00 uit sinodale fondse aangevul word.
(Bladsy 269, punt 1.8)

18.

NGK WEBBLAD: TARIEF VIR SINODES (ASTEK)
Die sinode besluit dat jaarliks begroot word vir die huisvesting asook die voortgaande ondersteuning
en ontwikkeling van die sinode se webblad.
(Bladsy 269, punt 2)

19.

BURO VIR GEMEENTE ONDERSTEUNING
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning kry opdrag om ondersoek te doen na ’n meer
geskikte gebou en omgewing (as die huidige sinodale kantoor) om die buro vir gemeente
ondersteuning te vestig.
(Bladsy 269, punt 2.2)

20.
20.1

PREDIKANTEVERSORGING
VBO-roepingsretraites
Die sinode besluit dat
1. twee VBO-roepingsretraites per jaar oor ’n tydperk van 3 jaar moet plaasvind.
2. elke leraar in die sinode in Noord-Kaapland dié VBO-roepingsretraite bywoon.
3. ’n maksimum van 15 leraars per VBO-roepingsretraite toegelaat word.
4. Upington en Kimberley as “sentrale punte” vir VBO-roepingsretraites dien.
5. ’n VBO-roepingsretraite behels:
(i) twee dae vir ’n retraite oor die leraar se roeping
(ii) elke leraar ’n sessie(s)/onderhoud met dr George Roux moet hê.
6. die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning moet begroot vir twee VBO-roepingsretraites
per jaar wat o.a. die volgende koste behels:
(i) koste van dr George Roux
(ii) subsidie vir reiskoste van leraars.
(Bladsy 270, punt 2.10)

20.2

Predikanteversorger
Die sinode besluit dat
1. die ringsverteenwoordigers van die taakspan predikanteversoring toerusting/opleiding in hul ring
moet gee.
2. kennis geneem word van die inligtingstuk “Riglyne vir predikanteversorgers”.
3. gemeentes moet toesien dat ’n predikanteversorger vir elke predikant aangewys word.
(Bladsye 270-271, punt 2.11)

21.

BEDIENINGSBEHOEFTES VAN VERAL KLEINER EN VERAFGELEË GEMEENTES
1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat kerf 1 (die pakket) van die riglyne van die algemene
sinode nie in die sinode in Noord-Kaapland net as riglyn sal dien nie, maar ’n minimum
voorwaarde sal wees vir ’n predikantspos, ook ten opsigte van beperkte termynposte.
2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig nie, moet met die ring en sinode in gesprek getree word
rakende finansiële hulp (gemeentebedieningsfonds), deelbediening of samesmelting met
buurgemeentes. (vgl. bepaling 7.2.4 Kerkorde Noord-Kaapland)
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3. Die sinode in Noord-Kaapland gee opdrag aan die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning om ’n taakspan aan te wys om gemeentes te help met kerkbegrip en
die praktiese implikasies daarvan (missionêre gerigtheid).
4. Die sinode gee opdrag aan die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning om ’n beleid op
te stel wat kerkrade kan gebruik met die beroep van predikante vir beperkte termynposte.
(Bladsy 271, punt 3.4)

22.
22.1

A – Z HANDLEIDING
Suspendeer alle sake wat op die A-Z Handleiding gebaseer is totdat sinode finaal oor die A-Z
handleiding besluit het
Die sinode in Noord-Kaapland besluit om alle sake wat gebaseer is op die A-Z Handleiding te
suspendeer tot tyd en wyl die sinode finaal besluit het oor die A-Z handleiding.
(Bladsy 272, ordevoorstel)

22.2

Sinode aanvaar A-Z handleiding in beginsel – hoofstuk 6 uitgesluit
1. Die sinode besluit dat onderstaande aanbeveling alle voorstelle en besluite oor die A – Z
Handleiding oor predikante vervang:
2. Die tydelike kommissie beveel aan:
2.1 dat die sinode van Noord-Kaapland sy vorige besluit oor die A- Z Handleiding vir predikante
herroep – die besluit oor hoofstuk 6 egter uitgesluit;
2.2 dat die sinode in Noord-Kaapland die A-Z Handleiding vir predikante in beginsel aanvaar;
hoofstuk 6 egter uitgesluit.
2.3 dat die sinode die SKBO, SKOK en SKDG versoek om die A-Z Handleiding vir predikante te
toets aan die Skrif en die Belydenis en Kerkorde van die Kerk;
2.4 dat die sinode sy verteenwoordigers by die VBO forum op algemene sinodale vlak versoek om
aandag te gee in die besinning van die implementering van punte/meet instrumente sodat die
stelsel ook in ons streek implementeerbaar sal wees;
2.5 dat die sinode kerkrade wys op hulle verantwoordelikheid om toe te sien dat leraars gereeld
opleidingsgeleenthede bywoon.
(Bladsy 307, punt 3)

23.
23.1

BEVOEGDHEID
Bevoegdheidsregister
Die sinode besluit
1. om vir dr Flip du Toit ’n spreekbeurt te gee om die sinode in te lig oor die stand van sake by die
bevoegdheidsregister.
2. om dit aan elke ring op te dra om ’n lys op te stel van alle gelegitimeerde persone in die
ringsressort.
2.1 ’n Pro forma vraelys sal deur die sinodale kerkordekommissie aan elke ringskriba gestuur
word, wat die ring ten opsigte van elke persoon wat ampsbevoegdheid het of beweer hy dit
het, asook alle proponente en emeriti voltooi moet word;
2.2 Hierdie lys moet alle tersaaklike inligting van die persoon bevat te wete:
2.2.1 Volle name en van;
2.2.2 Kontak besonderhede - dit wil sê, adres en telefoon besonderhede;
2.2.3 Datum van legitimasie;
2.2.4 Ampsbevoegdheid – proponent, leraar of emeritus.
2.3 Hierdie lys moet deurlopend (minstens 1 x per jaar) aangesuiwer word;
2.4 Hierdie lys moet jaarliks in die vorm van ’n verslag aan ring voorgelê word en
2.5 Ringe doen verslag aan die sinodale kerkordekommissie wat op sy beurt al die inligting
deurstuur na die bevoegdheidsregister.
3. om dit aan elke ring op te dra om toe te sien dat enige persoon wat in die ringsressort op enige
wyse amptelik in ’n gemeente van die ring wil optree (sien Kerkorde 2007, artikel 10), eers moet
verseker dat die persoon oor die nodige ampsbevoegdheid beskik.
4. dat dit aan die sinodale kerkordekommissie opgedra moet word om ’n beskrywingspunt en
studiestuk voor te berei wat na die eersvolgende sinode in Noord-Kaapland gestuur moet word
wat
4.1 bogenoemde aanbevelings verwoord;
4.2 die volle konsekwensies van die beginsel soos verwoord in reglement 3.1.2. deurtrek na die
praktyk wat onder andere sal inhou dat ’n persoon sy ampsbevoegdheid (maar nie sy
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proponentstatus nie) verloor sodra hy/sy nie meer aan ’n gemeente verbind is nie, ongeag
wat die omstandighede is wat daartoe gelei het, en
4.3 die studiestuk en beskrywingspunt moet ook insluit dat ’n persoon na ’n sekere tyd (bv. 5
jaar) alle bevoegdheid verloor indien hy in daardie tydperk nie ’n doelbewuste poging
aanwend om in amp bevestig te word nie.
(Bladsy 273, Aanbeveling)
23.2.

Emeritus – ampspligte
’n Emeritus kan op versoek van ’n kerkraad en met die toestemming van die ring/ringskommissie al
die ampspligte van ’n predikant uitvoer. Indien die behoefte vir ’n termyn langer as een jaar bly
voortbestaan, moet die ring die reëling jaarliks hersien.
(Bladsye 307, Aanbeveling)

23.3.

Predikantstatus
Die sinode besluit dat die bepalinge van die kerkorde van die sinode van die Noord Kaap gewysig
word om as volg te lui:
Bepaling 7.1 Wie is beroepbaar
7.1.1 Persone met predikant, proponent – of emeritus status maar slegs emeriti onder die ouderdom
van 70 jaar, is beroepbaar (vgl. artikel 11, funksionele besluit 11.b.2)
(Bladsy 292 punt 3.6)

24.

FONDS VIR VOORTGESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO)
Die sinode besluit dat
1. die koste van die jaarlikse VBO-kursus asook brandstof van leraars gesubsidieer en uit die VBO
Reserwefonds betaal word.
2. leraars aangemoedig word om saam te ry na vergaderings en kursusse.
3. die taakspan riglyne opstel/beginsels neerlê vir predikante om aansoek te doen om finansiële
hulp vir voortgesette bedieningsondersteunings (VBO) kursusse.
(Bladsy 274, punt 4.2)

25.

BYBELS EN TEOLOGIESE UITEENSETTING VAN DIE PREDIKANT SE AMPSVERVULLING
Die sinode besluit dat kerkrade die inligtingstuk, “Bybels en teologiese uiteensetting van die
predikant se ampsvervulling” (Bylae 6), as gespreksdokument gebruik om met hulle predikant/e oor
ampsvervulling in gesprek te tree.
(Bladsye 274, punt 4.3)

26.

HANDLEIDING VIR BEPLANNING VAN AFTREDE VIR PREDIKANTE
Die sinode besluit dat die taakspan predikanteversorging ’n handleiding moet opstel wat predikante
kan help met die beplanning van hul aftrede.
(Bladsy 274, punt 4.5)

27.

SABBATSVERLOF VIR PREDIKANTE
Die sinode besluit dat die taakspan predikanteversorging ondersoek instel na die gebruik in verskeie
gereformeerde kerke en ander denominasies regoor die wêreld van ’n sabbatsverlof vir predikante
met die doel vir studie asook herontdekking en vasmaking van hulle roeping.
(Bladsy 274, punt 4.6)

28.

MENTORSKAPPE
Die sinode besluit dat die taakspan mentorskap ’n mentorprogram (moontlik ’n 3 jaar program)
ontwikkel wat proponente en predikante wat in Noord-Kaapland in die bediening inkom, begelei om
die unieke omstandighede van die bediening in die sinode van Noord-Kaapland te verstaan en hulle
in staat stel om hulle roeping te vervul en vreugde en vervulling in hul bediening te ervaar.
(Bladsy 274, punt 4.7)

29.

BRUG-PREDIKANTE
Die sinode besluit dat
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1. die beginsel van brug-predikante aanvaar word
3. vier leraars die brugpastoraatkursus op koste van die sinode in Noord-Kaapland deurloop.
4. die persone wat hierdie opleiding ontvang moet hulle beskikbaar stel vir “die beoogde program vir
“mentorskap vir emeriti d.m.v. brugpastoraat” in Noord-Kaapland.
(Bladsy 277, Aanbeveling)

30.

BEROEPING - VAKATURES
Die sinode besluit dat gemeentes in die geval van vakatures, nie net die RKHD (SKHD) sal ken
voordat hulle beroep nie, maar ook die RKBO (SKBO). Die bedoeling van voorstel is dat die
moontlikheid van brugpastoraat (in een of ander vorm) oorweeg moet word.
(Bladsy 277, Voorstel)

31.

PREEKHULP – AFLOS
As ouderling versoek ek dat alle predikante wat beskikbaar is tydens Desember en Januarie hulle
self beskikbaar stel om uit te help by kleiner gemeentes waar hul predikante met verlof is.
(Bladsy 278, Voorstel)

32.

TEOLOGIESE FAKULTEITE - KURATORIUM

32.1

Verteenwoordiger teologiese fakulteit, Universiteit van die Vrystaat
1. Die sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor die uittredende dekaan van die Teologiese
Fakulteit van die Universiteit van die Vrystaat, Prof. Hermie van Zyl.
2. Die sinode spreek sy dank uit teenoor die doserende personeel van die Fakulteit en verseker hul
van die voorbidding van die sinode.
3. Die sinode is dankbaar vir die studente wat ingeskryf het en besig is met hul teologiese opleiding.
Die studente word verseker van die sinode se voorbidding.
4. Die sinode wens die Fakulteit geluk met die prestasie wat die tydskrif van die Fakulteit “Acta
Theologica” behaal het.
5. Die sinode keur die verslag (Bylae 7) goed.
(Bladsye 274-275, punt 5.1)
Die sinode wens Prof Francois Tolmie geluk met sy aanstelling as dekaan van die Teologiese
Fakulteit van die Universiteit van die Vrystaat.
(Bladsy 275, Voorstel 1)

32.2

Verteenwoordiger teologiese fakulteit, Universiteit van Pretoria
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem kennis van die Kuratorium se hantering van die leerklagtes
asook gepaardgaande woelinge met betrekking tot die fakulteit Teologie aan UP, maar bring dit
onder die Kuratorium se aandag dat daar nog steeds onrus en kommer bestaan weens
teologiese uitsprake van sommige dosente. Die Kuratorium word vriendelik dog dringend versoek
om verder hieraan aandag te gee en na oplossings te soek.
2. Die sinode in Noord-Kaapland keur goed dat sy verteenwoordiger by die Kuratorium in Pretoria
kwartaalliks vergaderings bywoon.
3. In die lig van die uitdagings rakende teologiese opleiding besluit die sinode in Noord-Kaapland
om so intens moontlik betrokke te wees by die opleiding aan die Fakulteit Teologie in Pretoria.
(Bladsy 275, punt 5.2)

32.3

“NG Kerk-familie-eie” teologiese opleiding
Die sinode versoek die 3 kuratoria om dringend ondersoek in te stel na die aanbied van “NG Kerkfamilie-eie” teologiese opleiding.
(Bladsy 277, Voorstel)

32.4

Finansiële bydraes vir teologiese opleiding: Pretoria, Vrystaat en Stellenbosch
As bewys van die erns waarmee Teologiese opleiding opgeneem word, besluit die sinode om ook ’n
finansiële bydrae te maak tot die teologiese opleiding in Pretoria en Vrystaat aangesien ons alreeds
vir die teologiese fakulteit, Universiteit van Stellenbosch, bydra.
(Bladsy 277, Aanbeveling)

32.5

Opleiding van predikante: Beskrywingspunt van die Ned Geref Kerk Kimberley Harmonie
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Die sinode besluit
1. om kennis te neem van die verslag van die SKBO punt 2.4
2. om ’n ad hoc kommissie bestaande uit die drie verteenwoordigers by die kuratoria plus ds GJ
Duursema aan te wys wat indringend moet kyk na:
2.1 alle aspekte van die kurrikulering van die teologiese opleiding en
2.2 na weë om te voorkom dat ons teologiese studente op ’n ongesonde wyse blootgestel word aan
verskillende teologiese standpunte en
2.3 begeleiding van teologiese studente.
(Bladsy 307, punt 2)
32.6

Verteenwoordiger kuratorium NGKA
1. Die sinode neem kennis van die verslag van die NGKA se Kuratorium asook dat dit saam met
die Kuratorium verslag van die Kuratorium van UV gelees moet word.
2. Die sinode word opgeroep om voorbidding te doen dat God arbeiders sal roep vir die bediening
in die NGKA asook om mee te werk om sulke arbeiders te ondersteun.
3. Daar word met dank kennis geneem van die groot werk wat dr Keta verrig het asook die rol wat
hy binne die NGKA gespeel het en die Here se seën word hom toegebid met sy aftrede.
(Bladsy 286, Aanbeveling)

33.
33.1

JEUG
Afgevaardigdes na JONK
Die sinode besluit dat
1. ’n taakspan vir families daar gestel word om gemeentes te bedien ten opsigte van die totaliteit
van familie- en gesinsbediening.
2. die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning se taakspan vir families ‘n ondersoek doen
na die tendens dat al hoe meer mense saamwoon voor hul in die huwelik tree.
3. ’n SMS en E-pos netwerk vanuit die sinodale kerkkantoor geadministreer en in stand gehou word
waardeur inligting rakende jeugbediening na gemeentes kommunikeer kan word;
4. ’n taakspan vir jeug aangewys word wat die belange van die kinders, tieners en jong volwasse
lidmate van die sinode kan dien;
5. nog indaba’s, minstens een maal per jaar aangebied word ten einde spesifieke behoeftes, soos
deur die taakspan vir jeug geïdentifiseer, aangespreek kan word.
(Bladsy 278, punt 9.2)

33.2

Jongmense wat saamwoon
Die sinode gee opdrag aan die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning se taakspan vir
families om ‘n ondersoek te doen na die tendens dat al hoe meer mense saamwoon voor hul in die
huwelik tree.
(Bladsy 278, punt 9.3)

34.
34.1

DUTCH REFORMED CHURCH IN BOTSWANA
Indeling van ringe en gemeentes van die Dutch Reformed Church in Botswana
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met dank kennis van ringe se betrokkenheid by die
gemeentes van die Dutch Reformed Church in Botswana en moedig alle ringe aan om betrokke
te raak.
2. Die sinode versoek ringe om na uitreike kortliks aan die taakspan Dutch Reformed Church in
Botswana verslag te doen, ter wille van koördinering en om ’n moontlike “best practices” model te
ontwerp om gemeentes en ringe in die toekoms te help.
(Bladsy 279, punt 2.2)

34.2

Dutch Reformed Church in Botswana – Afrikaanse bediening
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met dank kennis van die werk wat deur die Noordelike
sinode van die Ned Geref Kerk gedoen word onder Afrikaanssprekendes in Botswana.
2. Die sinode Noord-Kaapland versoek sy taakspan om in samewerking met die Noordelike sinode,
die buitelandse bedieningskommissie en die Dutch Reformed Church in Botswana asook ander
rolspelers te poog om Afrikaanssprekendes te motiveer om daar waar hulle in die buiteland woon
en werk sout en lig te wees en ’n verskil te maak deur ook die plaaslike kerke te “versterk”.
(Bladsy 279, punt 2.3)

34.3

Uitreike en Projekte
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1.

Die gemeentes van die sinode in Noord-Kaapland kom met mekaar ooreen om saam met die
plaaslike Dutch Reformed Church in Botswana gemeentes te werk aan hulle behoeftes wanneer
uitreike gehou word.
2. Alle uitreike en projekte wat aangepak word vanuit die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland sal
ter wille van koördinasie en die versterking van verhoudings by die taakspan Dutch Reformed
Church in Botswana aangemeld word.
(Bladsy 281, punt 7)

34.4

Bedieningsomstandighede in die Dutch Reformed Church in Botswana
1. Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland neem met dankbaarheid, maar ook met hartseer en
kommer kennis van die bedienings-omstandighede in die Dutch Reformed Church in Botswana.
2. Die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland verbind hom opnuut daaraan om saam met die Dutch
Reformed Church in Botswana te werk aan die uitbreiding van God se Koninkryk (in Botswana)
asook die oorkom van huidige probleme, soos binne die vermoë van die sinode.
3. Die sinode van Noord-Kaapland gee opdrag dat die taakspan die elf gemeentes in Botswana,
asook die Afrikaanse bedieningspunte gaan besoek om hom te vergewis van die situasie in die
Dutch Reformed Church in Botswana op gemeentevlak. Die sinodale kommissie vir
diensgetuienis word versoek om fondse hiervoor beskikbaar te stel vanuit die
Sendinghulpfonds.
(Bladsy 281, Aanbeveling)

34.5

DRCB: Globale hulptoelaag
Die sinode besluit
1. dat daar voortgegaan word met die betaling van die Administrateur se salaris tot 31 Desember
2008.
2. in die lig van 2005 se besluit, dat die administrateurspos hierna (31/12/08) omskep word in ’n
teologiese opleidingspos. (Vergelyk die volgende punt van die verslag).
(Bladsy 282, punt 3.1)

34.6

Teologiese Opleiding: Sentrum vir Kontekstuele Bediening UP of Kgologano Kollege
1. In die lig van ons gesamentlike roepingsverklaring by die Algemene Sinode van 2007 rakende
ons verbintenis aan Afrika, asook die versoek aan ons gerig, besluit die sinode in NoordKaapland om vir die interim tydperk van twee jaar die salarispakket van een predikantspos te
borg, om as akademiese dekaan van Kgologano Kollege op te tree.
2. Die sinode besluit om met die Sentrum vir Kontekstuele Bediening UP of Kgologano Kollege ’n
ooreenkoms aan te gaan om die salaris pakket van een predikantspos (R420,000-00) vir ’n
Akademiese Dekaan by Kgologano Kollege vir die volgende twee jaar aan die sentrum/kollege
oor te betaal. Die Sentrum/kollege sal ’n geskikte persoon beskikbaar stel en verantwoordelik
wees vir die administrasie van die fondse.
3. Die sinode besluit dat hierdie ’n interim reëling is, wat vir twee jaar geldig is. By die sinode van
2010 sal die sinode in die lig van die dan beskikbare feite verdere befondsing heroorweeg.
4. Die sinode herbevestig sy verbintenis met die DRCB en besluit dat betrokkenheid by Kgologano
tot voordeel van en in verhouding met die DRCB moet wees.
(Bladsy 282, punt 3.2)

35.
35.1

ANGOLANA
Betrokkenheid: ring van Mafikeng en die Ned Geref Kerk Bainsvlei
Die sinode besluit dat
1. dank uitgespreek word teenoor die ring van Mafikeng en die Ned Geref Kerk Bainsvlei.
2. volgehou word met die huidige reëling dat ds FWC van Niekerk en die ring van Mafikeng
betrokke bly by die bediening (in samewerking met die sinodale kommissie vir diensgetuienis en
die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning).
3. gemeentes kennis neem van “’n profiel van armoede in die Noord-Kaap” (Bylae 2.1) en “gesprek
oor gemeenskapsontwikkeling” (Bylae 2.2) en versoek gemeentes en ringe om dit prakties te
implementeer.
(Bladsy 280, punt 2.20)

35.2

Xenofobiese teistering van sy Portugeessprekende lidmate in Angolana-gemeente te Pomfret
Die sinode van Noord-Kaapland:
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1. het met skok kennis geneem van die voortgaande intimidasie; xenofobiese teistering van sy
Portugeessprekende lidmate in Angolana-gemeente te Pomfret en die wegneem van basiese
dienste uit die gemeenskap.
2. wil die gemeente ondersteun in hulle geloofs- en oorlewingstryd en roep gemeentes op om
Angolana-gemeente hierin te ondersteun.
3. wil die Regering van Noord-Wes Provinsie ernstig vermaan oor sy voortgesette skending van die
menseregte van Suid-Afrikaanse burgers in Pomfret.
4. doen ’n beroep op die Regering van die Noord-Wes provinsie om toe te sien dat die integriteit van
die regsbank beskerm word; hulle te onderwerp aan die uitsprake van die regbank en uitvoering
te gee aan die opdragte in verband met die posisie van die gemeenskap in Pomfret.
(Bladsy 308, Voorstel)

36.
36.1

MIV/VIGS
Opname van vigsprojekte
1. Die sinode herhaal sy versoek dat gemeentes en ringe ’n opname maak van vigsprojekte in hulle
gebiede en dit teen Junie 2009 aan die sinodale kommissie vir diensgetuienis deurgee.
2. Gemeentes word versoek om verhale van hoop met die sinode te deel.
(Bladsy 280, punt 2.21)

36.2.

MIV/Vigs
Die sinode roep gemeentes van die sinode in Noord-Kaapland op om op plaaslike vlak te netwerk
met alle organisasies en kerke wat met HIV en VIGS betrokke is.
(Bladsy 287, Aanbeveling)

37.
37.1

WETSOORTREDERSORG
Versorging wetsoortreders: ondersteuning van kerkrade
Die sinode besluit dat ds PL Gouws tydens die sinode geleentheid gegun word om
1. sinodegangers in te lig oor die prosedure wat gevolg moet word wanneer hulle lidmate in die
korrektiewe sentrum wil besoek,
2. inligting te verskaf oor korrektiewe toesig en parool en hoe die kerk betrokke kan raak.
(Bladsy 280, punt 2.22)

37.2

Familie van wetsoortreders
Die sinode besluit dat kerkrade opnuut weer kennis neem van hierdie arbeidsveld en daaraan
aandag gee.
(Bladsy 280, punt 2.22.2)

37.3

Slagoffers van misdaad
Die sinode besluit dat
1. die sinode by een van sy werkswinkels aandag gee aan die slagoffers van misdaad en dat die
“Victim Charter” ook bekendgestel word.
2. die sinode kennis neem oor die rol wat herstellende geregtigheid en mediasie in die berading van
slagoffers van misdaad speel.
Die aanbeveling word TERUGVERWYS na die taakspan wetsoortredersorg en beskermingsdienste
(Bladsy 280, punt 2.2.3)

37.4

Vrygelate gevangenes
Kerkrade moet sensitief wees vir die belangrikheid daarvan om die vrygelate gevangene weer in die
gemeenskap van die gelowiges op te neem.
(Bladsy 280, punt 2.22.4)

38.
38.1

GRONDHERVORMING
Besluite van die algemene sinode 2007
Die sinode onderskryf die besluite van die algemene sinode oor grondhervorming.
(Bladsy 282 punt 9.1)
Besluite van die algemene sinode 2007 (vgl. Agenda Deel I bladsy 105, A.2.1 Verslag van die
Moderamen, punt 6.4 asook Agenda Deel III (Aanvullende Verslae) bladsye 6-9, punt 2.5 (Notule
bladsy 100).
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38.2

Riglyne vir ’n gelowige besinning oor grondhervorming
Die sinode besluit dat die riglyne vir ’n gelowige besinning oor grondhervorming aanvaar word, en
nooi leraars en lidmate uit om verdere bydraes te maak in hierdie verband.
(Bladsy 283, punt 9.6)

38.3

Konferensie: 21 Mei 2008
Die sinode verwelkom die inisiatief met en uitkoms van die konferensie oor grondhervorming.
(Bladsy 283, punt 9.7)

38.4

Ringe en gemeentes – besinning oor grondhervorming
1. Ringe en gemeentes word dringend gevra om met erns oor die saak van grondhervorming te
besin en die taakspan met hul idees en versoeke, asook enige ter saaklike inligting te nader.
2. Alle lidmate en instansies wat betrokke is by grondhervorming word verseker van die sinode se
voortgesette voorbidding om kalmte, wysheid en geloof en word versoek om die saak met die
grootste mate van verantwoordelikheid en geregtigheid te hanteer.
(Bladsy 283, Aanbeveling)

39.
39.1

NG WELSYN
Konstitusie
Die sinode besluit dat die konstitusie van die Bestuursraad NG Welsyn in Noord-Kaap tussen
sinodesittings deur die Bestuursraad self gewysig kan word. Die konstitusie word by elke
sinodesitting voorgelê vir goedkeuring.
(Bladsy 283, punt 13.4)

39.2

Gemeenskapsontwikkeling
Die sinode besluit dat
1. gemeentes en ringe as deel van hulle gemeentelike barmhartigheidswerk erns maak met
gemeenskaps hulpprogramme.
2. NG Welsyn in Noord-Kaap opdrag kry om gemeentes by te staan om gemeenskapsinisiatiewe
te loods.
(Bladsy 283-284, punt 13.5)

39.3

Volksblad Kersfonds
Gemeentes word aangemoedig om by te dra tot die fonds en organisasies en projekte te identifiseer
om aansoek te doen vir befondsing.
(Bladsy 284, punt 13.7)

39.4

Adviesdiens: kantoor van die bestuurder
Die sinode moedig predikante en lidmate aan om gebruik te maak van die adviesdiens vanuit die
kantoor van die bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap.
(Bladsy 284, punt 13.8)

39.5

Hospitaalbesoekdiens
Gemeentes word aangemoedig om lidmate wat in hospitale in Kimberley is, onder aandag van die
bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap te bring.
(Bladsy 284, punt 13.9)

39.6

NG Welsyn in Noord-Kaap en die kerk se publieke getuienis
Die sinode spreek sy waardering uit teenoor die Minister van Maatskaplike Dienste en
Bevolkingsontwikkeling, sowel as die bestuurders en personeel van die Departement vir ’n
uitstekende vennootskapsverhouding en samewerking, asook vir befondsing van die diens deur
middel van subsidies.
(Bladsy 284, punt 13.12)

39.7

Herdefiniëring NG welsyn in Noord-Kaap
1. Die sinode bevestig vir die interim NG Welsyn in Noord-Kaap se posisie as ’n
welsynsorganisasie van die kerk wat ten doel het om deur middel van sy professionele
dienslewering saam met gemeentes en ringe die kerk se roeping tot diens van barmhartigheid
uit te voer.
2. Die sinode herbevestig die beginsel dat gemeenteleraars nie dag-tot-dag-bestuursfunksies by
NG Welsyn in Noord-Kaap mag verrig nie.
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3.

Die sinode gee opdrag aan die sinodale kommissie vir diensgetuienis in samewerking met die
sinodale kommissie vir hulpdienste om verslag en aanbevelings aan die volgende sinode (2010)
te gee ten opsigte van die “bestuur, befondsing, posisionering en funksionering van NG Welsyn
in Noord-Kaap”.
4. Die sinode besluit dat vir die interim die volgende geld:
4.1
Die bestuursraad moet lede van die sinodale kommissie vir diensgetuienis en die sinodale
kommissie vir hulpdienste insluit.
4.2
ten opsigte van hulp aan die bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap word die volgende
personeel goedgekeur:
4.2.1 ’n administratiewe beampte vir die bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap tot die bedrag van
R105,000.
4.2.2 die inkoop van die dienste van ’n senior maatskaplike werker tot die bedrag van R50,000.
4.2.3 die inkoop van dienste om alle sake ten opsigte van bv. eiendomme, memorandum van
okkupasie ooreenkoms ens. in plek te kry.
5. Die sinode besluit dat die sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag ontvang om
nutsmaatskappy/e in oorleg met die sinodale kommissie vir diensgetuienis te stig.
6. Die sinode besluit dat dat die sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag kry om in samewerking
met die sinodale kommissie vir diensgetuienis en NG Welsyn in Noord-Kaap alle vaste bates
van NG Welsyn in Noord-Kaap wat vir formele welsynsdienste aangewend word oor te dra na te
stigte nutsmaatskappy/e.
7. Die sinode besluit dat die akte van oprigting voorsiening moet maak vir ’n terugval klousule
sodat die eiendom kan terugval na die huidige eienaars indien die maatskappy dit nie meer
aanwend vir die doel waartoe dit bedoel is nie.
(Bladsye 285-286, punt 1.2.4)
39.8

Gemeentediakonaat
Die sinode herbevestig die volgende besluit van die sinode in Noord-Kaapland van 1995 en vra dat
kerkrade, ringe en sinodale kommissies opnuut daaraan aandag gee:
1. Die sinode verklaar dit as sy oortuiging dat die gemeentes met priesterlike bewoënheid al die
noodlydendes in sy midde, veral die medegelowiges in sy midde, dien en bedien, want die
mense wat die kerk is, is barmhartig soos hulle Here.
2. Besluit dat die kerk in sy breër verbande kommissies kies wat gekonsentreerd kan dink en
navors hoe die bediening van die kerk na die eise van die tyd gemeentelik ingerig behoort te
word.
3. Die sinode versoek die sinodale kommissie vir diensgetuienis om
3.1 studie te doen en verslag te gee oor die verband tussen gemeentelike diakonaat en ’n
welsynsorganisasie,
3.2 praktiese riglyne en programme daar te stel vir die uitbou van lewende gemeentelike diakonaat
en aan gemeentes te kommunikeer.
(Bladsy286, punt 2)

39.9

Hartlike dank: personeel en vrywillige werkers NG Welsyn
Met die afhandeling van die werk van NG Welsyn wil hierdie sinode al ons werkers (vrywilligers en
personeel) van harte bedank vir hul onbaatsugtige en harde werk wat baie kere onsigbaar uitstekend
gedoen word.
(Bladsy 286, Voorstel)

39.10

Meer bekostigbare versorging van bejaardes
Die sinode besluit dat
Die sinode gee opdrag aan NG Welsyn om ondersoek te doen na meer bekostigbare
versorging van bejaardes.
(Bladsy 291, punt 5)

39.11

Riglyne oor hoe behoeftige bejaardes se aansoeke hanteer moet word,
Die sinode versoek NG Welsyn om riglyne oor hoe behoeftige bejaardes se aansoeke hanteer moet
word, op te stel en deur te stuur na tehuise.
(Bladsy 291, Voorstel)

40.

BYBELGENOOTSKAP
1. Die sinode neem kennis van die verslag van die Bybelgenootskap.
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2.

Die sinode spreek haar dank en waardering uit teenoor gemeentes wat 2007 gebruik het om
meer bekostigbare Bybels moontlik te maak.
3. Die sinode versoek gemeentes om tydens Afrikaanse Bybelfees 75 Jaar Hardloop vir Bybels,
Stap vir Bybels en Trap vir Bybels sover moontlik te gebruik vir betrokkenheid en groter
deelname. (Medaljes beskikbaar)
(Bladsy 286, Aanbeveling)

41

WÊRELDSENDING
1. Die sinode besluit om gemeentes op te roep om nog meer gereeld in prediking en voorbidding
aandag te gee aan die sending en om die missionêre dimensie van elke erediens uit te bou en
ook aan die gemeente te verduidelik. ’n Handige hulpmiddel is Prof Jannie Du Preez se
publikasie: Die Erediens en Sending.
2. Die sinode besluit om gemeentes aan te moedig om een keer per jaar ’n sendingnaweek te hou
en om by die geleentheid kundiges van buite die gemeente te betrek sodat groter kontak
bewerkstellig kan word met persone in die sending. Ds Nico Kriek is beskikbaar om sulke
geleenthede aan te bied.
3. Die sinode moedig gemeentes aan om betrokke te raak by projekte deur gereelde voorbidding,
kontak (waar moontlik) en finansiële ondersteuning te bied en ook om gereelde terugvoering te
gee vir plasing op die webblad.
4. Die sinode gee goedkeuring dat ’n databasis gevestig word waar kontakpersone (ook
skakelpersone in gemeentes), relevante leesstof, nuusberigte ens. op ons webblad geplaas en
onderhou word. Die Sinodale kantoor verrig hierin ’n skakel- en koördineringsfunksie. Hierdie
inligting moet verkieslik in MSWord of PDF-formaat aangebied word.
5. Die sinode moedig gemeentes aan om die belangrikheid van die Sinodale Kollekte: “Bybels vir
België” vir die lidmate uit te lig, en gemeentes met inligting oor die werksaamhede van ons Kerk
se uitreik na België te bedien.
6. Die sinode keur goed dat die Suid-Oos Asië (SOA/SEA) Gebied ingesluit word by die fokus
gebied van die Noord-Kaapland Sinode. Inligting rakende hierdie gebied sal aan Ringe
deurgegee word met versoek dat dit aan die gemeentes bekend gemaak sal word. Inligting sal
ook op die webwerf geplaas word.
(Bladsye 287-288, punt 15.2.3)

42.
42.1

ARGIEF
Kursusse vir Kerkkantoorpersoneel
Die sinode vestig gemeentes se aandag op die dienste van ABID en moedig gemeentes aan om
gebruik te maak van die Direkteur-Argivaris se aanbod om ’n kursus vir kerkkantoorpersoneel aan te
bied, kerkkantore te besoek en hulle behulpsaam te wees met die selekteer van vernietigbare
stukke; dít wat bewaar moet word en die opstel van die inventaris om uitvoering te gee aan die Wet
op Bevordering van Toegang tot Inligting.
(Bladsy 289, punt 3.5)

42.2

Digitering van Kerklike Dokumente
1. Die sinode neem met instemming kennis van die optrede van ATABID en die Algemene
Sekretaris om die ooreenkoms soos deur die GSU (Mormone) voorberei en voorgelê – wat
voorsiening maak vir die beskerming van die NG Kerk se Intellektuele Eiendomsreg – te onderteken.
2. Die sinode neem met instemming kennis van die ABID se onderhandelinge met die GSU en die
Disa-projek in Durban met die oog op die gratis digitering van kerklike dokumente.
3. Die sinode versoek ATABID om, met die oog op toeganklikheid vir navorsingsdoeleindes, voort te
gaan met ’n ondersoek na die moontlike digitering van alle kerklike dokumente/acta van die NG
Kerk.
4. Die sinode versoek ATABID om – in oorleg met die ASM – ’n beleid op te stel vir die digitering
van dokumente wat moontlik ’n sensitiewe inhoud het.
(Bladsy 289-290, punt 4.1)

42.3

Toegang tot argivalia
1. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van gemeentes (wat in die
Argief geberg word) wil verkry, moet vooraf self, met ’n duidelik gemotiveerde aansoek [doel en
onderwerp] by die gemeente aansoek doen om toegang tot die argivalia.
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2. Alle navorsers wat vir navorsingsdoeleindes toegang tot die argivalia van gemeentes wil verkry,
moet ’n afskrif van die aansoek, saam met die gemeente se toestemming, aan ABID voorsien
alvorens toegang tot die argivalia verleen sal word.
3. Alle navorsers wat ’n Wet 2 van 2000-versoek [Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting]
wil verkry, volg die voorgeskrewe prosedure.
(Bladsy 290, punt 4.2)
42.4

Argief- en Inligtingswetgewing
Die sinode versoek sinodale kommissies, ringe en gemeentes
(1) om dringend kennis te neem van die implikasies wat die Wet op die Bevordering van Toegang tot
Inligting [Wet 2 van 2000] en die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en soos aangevul in
Goewermentskennisgewing No 1313 van 25.10.2002] vir plaaslike gemeentes inhou en (2) om so
spoedig moontlik die ooreengekome inventaris aan ABID te besorg.
(Bladsy 290, punt 4.3)

42.5

Sentralisering en rekenarisering van registers
1. Die sinode neem met dank kennis dat die algemene sinode in beginsel die rekenarisering en
sentralisering van lidmaatregisters goedgekeur het en besluit om heelhartig met die projek saam
te werk.
2. Die sinode versoek die SKHD om die nodige reëlings te tref vir die invordering van gemeentes se
jaarlikse tarief vir ABID se dienste ten opsigte van die sentralisering en rekenarisering van lidmaatregisters en die oorbetaling daarvan aan die algemene sinode.
3. Die sinode versoek gemeentes om so spoedig moontlik seker te maak dat hulle lidmaatdatabasis
volledig en korrek is (met identiteitsnommers), sodat die stelsel op 1 April 2009 in werking gestel
kan word.
4. Die sinode versoek ATABID en GKABID om gemeentes op hoogte te hou van die vordering met
die proses en om gemeentes van hulp te wees met die vereistes van ’n gemeentelike databasis.
(Bladsy 291, punt 4.4)

42.6

Probleme met die Argiefgebou
Die sinode neem met kommer kennis van die onopgeloste probleme in die argiefgebou en versoek
die algemene sinode om 'n werkbare oplossing ten opsigte van die gebreke - veral ten opsigte van
die kluise se vloere, beveiliging en klimaatbeheer - in die Argiefgebou met die eienaar (NG Kerk in
SA) te beding.
(Bladsy 291-292, punt 4.5)

42.7

Reglementwysigings
1. Die sinode neem kennis dat die algemene sinode 2007 die vier reglemente vir die Argief en
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk (“Reglement vir die Algemene Sinodale Taakspan vir
Argief en Bestuursinligtingsdienste (ATABID)”; “Reglement vir die hantering van Argief- en
Museummateriaal”; “Reglement vir die Direkteur-Argivaris van die NG Kerk” en “Reglement vir
die hantering van registers”) goedgekeur het. (Bylae 18.1)
2. Die bestaande Argiefreglemente word in hul geheel met hierdie nuwe vierledige reglement
(Reglemente vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk) vervang.
3. Hierdie Reglement word in die Kerkorde van 2008 opgeneem, alhoewel dit reeds in die Algemene
Sinode se Kerkorde (met Reglemente) van 2007 opgeneem is.
4. Die sinode versoek die SRK om alle bestaande verwysings na vorige Argiefreglemente in die
sinode se Kerkorde te wysig na die spesifieke nommer van die vier reglemente.
(Bladsy 292, punt 4.6)

43.

ALTERNATIEWE EN NUWE BEDIENINGSPRAKTYKE
Die sinode besluit
1. Nuwe en/of alternatiewe bedieningspraktyke word aangemoedig. Die enigste vereiste is dat dit
aan die Skrif en die belydenisskrifte reg sal laat geskied en nie daarmee in stryd sal wees nie.
2. Modelle soos die “herder-kudde” model is een van talle modelle wat in die Skrif te vinde is. Op
prinsipiële gronde kan nie vir die een of die ander gekies word nie.
(Bladsye 292, punt 3.3)

44.

BEROEPINGSBRIEF
Die sinode besluit dat
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1.

die hersiene beroepsbrief (Bylae 2) as riglyn in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk in NoordKaapland geplaas word
2. die riglyne vir ’n dienskontrak (Bylae 3) in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk in NoordKaapland geplaas word.
(Bladsy 293, punt 4)

45.

KERKORDE 2007: NED GEREF KERK IN SUID-AFRIKA: ARTIKELS 3 EN 9
Die sinode besluit dat:
1. Die sinodale kerkordekommissie in samewerking met die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning Kerkorde 2007 verantwoord toets aan die Skrif en Belydenisskrifte
met die oog daarop om die eersvolgende sinode met ’n gereformeerd-gefundeerde kerkorde te
bedien.
2. In die lig van die toepaslike besluite van die buitengewone sinode Noord-Kaapland 2007, (sien
Bylae 5), Kerkorde 2007 Artikels 3 en 9 dienooreenkomstig gesuspendeer word en Kerkorde
2004 Artikels 3 en 9 voorlopig van toepassing bly.
3. Die kerkordekommissie ’n begronde gravamen (vgl. punt 1 en 2) ten opsigte van Kerkorde 2007
Artikels 3, 9 en 20 voorberei vir oorweging en goedkeuring deur die sinode in Noord-Kaapland
vir voorlegging aan die eersvolgende Algemene Sinode.
4. Hierdie besluite met die twee betrokke bylaes word aan die Algemene Sinode gestuur, as ’n
begronde oortuiging vir die noodsaak van ‘n gereformeerde kerkorde in die Ned Geref Kerk.
(Bladsy 293, punt 6)

46.
46.1

REDAKSIONELE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008
Algemene Taakspan Regte
Deurgaans word Algemene Regskommissie vervang met Algemene Taakspan Regte.
(Bladsy 293, punt 7.1)

46.2

Artikel 2: verwysing by 2
Artikel 2: verwysing by 2
“Verwys na funksionele besluit 16 op bladsy 104 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2004”
word gewysig om te lees
“Verwys na funksionele besluit 16 op bladsy 128 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2007”.
(Bladsy 293, punt 7.2)

46.3

Artikel 5: verwysing by 5
Artikel 5: verwysing by 5
“Die Reglement vir die Reëling van die Opleiding en Legitimasie van Evangeliedienaars” word
in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk van 2004, bladsy 65, weergegee” en word gewysig om
te lees
“Die Reglement vir die Reëling van die Opleiding en Legitimasie van Evangeliedienaars” word in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk van 2007, bladsy 87, weergegee”.
(Bladsy 293, punt 7.3)

46.4

Artikel 7: verwysing by 7b1
Artikel 7: verwysing by 7b1
Vergelyk Vorm 11 (Beroepingsbrief en dienskontrak).
(Bladsye 293, punt 7.4)

46.5

Bepaling 7: verwysing by 7
Bepaling 7: verwysing by 7
“14. Kapelane (bl. 103), 17. Legitimasie met beperkte opdrag (bl. 106) en 23. Omruiling van
Standplase (bladsy 108) in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2004.” word gewysig om te
lees
“In die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2007: sien funksionele besluite: 14. Kapelane (bladsy 127),
17. Legitimasie met beperkte opdrag (bladsy 131) en 23. Omruiling van Standplase (bladsy
133)”.
(Bladsy 293, punt 7.5)

46.6

Artikel 11
Die bestaande artikel 11 is in twee verdeel en artikel 11.3 is bygevoeg:
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11.1

Predikante kan die kerkdiens slegs om ernstige en gewigtige redes verlaat. Hulle
hou op om predikant te wees indien hulle hulle gemeente of werkkring in die
kerkverband verlaat om ’n ander betrekking te aanvaar. Hulle kan egter vooraf van
die ATR verlof ontvang om hulle bevoegdheid as proponent te behou.
11.2 Sodanige behoud van die bevoegdheid kan alleen verleen word indien die
betrekking wat hulle aanvaar, ’n geestelike karakter dra wat regstreeks met die
verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk geag word.
11.3 “Indien daar ander gewigtige redes is, kan sodanige behoud van die
bevoegdheid alleen verleen word indien die ATR, op grond van aanbevelings van
die kerkraad en die ring, oordeel dat daar genoegsame bona fide redes is om ‘n
ander betrekking te aanvaar”.

Met die volgende twee voetnote:
“Bona fide redes is wanneer ’n leraar bedank uit sy werkkring sonder dat daar
enigsins sprake is van dissiplinêre en/of tug optredes teen die predikant. Redes kan
inhou dat die leraar vir die huidige nie sy weg oopsien om voort te gaan met die
bediening nie.”
“Met die toekenning van proponent bevoegdheid, kan die volgende ook oorweeg
word, naamlik “dra die ander betrekking 'n geestelike karakter wat regstreeks met
die verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk geag word.”
(Bladsy 294, punt 7.6)
’n Besluit is bygevoeg (met gepaardgaande verandering in numerering):
11b2
’n Emeritus, ouer as 65 jaar en jonger as 70 jaar, kan vir ’n bepaalde taak en
termyn van hoogstens twee jaar beroep word.
(Bladsy 294, Aanbeveling)
46.7

Artikel 12
Artikel 12.7.2 en 12.7.3:
12.7.2 op grond van onbekwaamheid of ongeskiktheid (vgl. 12b2.2) word gewysig om te lees:
“op grond van gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (vgl. 12b 2.2 en 12b
2.4.2);”
Dieselfde verandering vind ook by 12b2.2 asook 12b2.4.2 plaas
12.7.3

op grond van die gemeente of kerkverband se finansiële onvermoë (vgl. 12b 2.3)
word gewysig om te lees
“op grond van die gemeente of kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes (insluitend
finansiële onvermoë) (vgl. 12b 2.3 en 12b 2.4.4)”.
Dieselfde verandering by 12b2.3 en 12b2.4.4
(Bladsy 294, Aanbeveling)
Besluit 12b2.4.1.1:
“Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante en Sinodale Amptenare (Reglement 22)” word gewysig om te lees
“(Reglement 19). Dieselfde geld vir besluit 12b2.4.2.2, 12b2.4.3.3 en 12b2.4.4.2”.
(Bladsye 294, Aanbeveling)
By 12b2.4.3.3 en 12b2.4.4.2 verander reglement 22 na reglement 19
(Bladsy 294, Aanbeveling)
46.8

Artikel 15: verwysing by 15
Artikel 15: verwysing by 15
“Verwysing by 15: Vir die wyse van verkiesing: Verwys na die Reglement van Orde op bladsy
74 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2004” word gewysig om te lees
“die Reglement van Orde op bladsy 97 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk van 2007”.
(Bladsy 294, punt 7.8)

46.9

Besluite by artikel 23
Artikel 23b1.2
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“In die hantering van appèlle kan enige vergadering wat dit moet hanteer die saak éérs vir
bemiddeling en versoening verwys (vgl. Riglyne vir die beslegting van kerklike geskille –
funksionele besluite bls.97)” word gewysig om te lees
Kerkordelike riglyne en funksionele besluite bls.121
(Bladsy 295, punt 7.9)
Artikel 23b5
Appèl teen besluite van ’n Algemene Sinode: “Indien ’n kerkvergadering van ’n appèlkommissie
gebruik maak, wys hy die kommissie aan na goeddunke”.
Hierdie sin kom nie in die nuwe kerkorde voor nie.
(Bladsy 295, punt 7.9)
46.10

Artikel 25: aantekening by 25
Artikel 25: aantekening by 25
“Verwys na die Reglement van Orde vir die ordereëls vir Vergaderings op bladsy 74 in die
Kerkorde die Ned Geref Kerk 2004” word gewysig om te lees
Verander na: die Reglement van Orde op bladsy 97 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk
van 2007 asook die Reglement van Orde van die sinode in Noord-Kaapland op bladsy 96”.
(Bladsy 295, punt 7.10)

46.11

Bepaling 26
Bepaling 26.3.3
Die kerkraad is verantwoordelik vir die hou van ’n behoorlike doop- en lidmateregister in elke
gemeente. (Kyk na die Argiefreglement, [Afdeling 6 Kerkorde en Bepalings Noord-Kaapland,
2005 en Reglement 2, bladsy 38 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2004.] word gewysig
om te lees
“Reglement 2, bladsy 40 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2007”.
(Bladsy 295, punt 7.11)

46.12

Artikel 31.6
Artikel 31.6
“Die behartiging van sending, barmhartigheidsdiens, gemeentebediening, leer en aktuele sake,
jeugsake en ander algemene sake wat binne die ringsgebied aandag vereis” word gewysig om
te lees
“die behartiging van die gemeenskaplike roeping en gesamentlike werksaamhede van die
gemeentes binne die ring soos telkens deur die ring bepaal”.
(Bladsy 295, punt 7.12)

46.13

Bepaling 31.5: Konstituering en werksaamhede
Bepaling 31.5: Konstituering en werksaamhede
“Kyk na die Reglement van Orde, Algemene Sinode 2004 bladsy 74, en na Bepaling 29.8.
asook die Reglement van Orde van die sinode in Noord-Kaapland bladsy 96” word gewysig om
te lees
“Kyk na die Reglement van Orde, Algemene Sinode 2007 bladsy 97, en na Bepaling 29.8.
asook die Reglement van Orde van die sinode in Noord-Kaapland bladsy 96.”
(Bladsy 295, punt 7.13)

46.14

Artikel 32
Artikel 32
Vervang Algemene Sinodale Kommissie met moderamen.
(Bladsy 295, punt 7.14)

46.15

Artikel 38.2.3
Voeg by artikel 38.2.3
“Sinodes het die reg om minder afgevaardigdes te stuur”.
(Bladsy 295, punt 7.15)

46.16

Artikel 43.1.1
Artikel 43.1.1
“Die formulering van die roeping / leidende beginsels/ standpunte in sake van gemeenskaplike
belang wat deur alle kerkvergaderings kragtens hulle deelname aan die verband gevolg moet
word;” word gewysig om te lees
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“Die formulering van die roeping / leidende beginsels / standpunte in sake van gemeenskaplike
belang soos gereformeerde teologiese oortuigings, Bybels-etiese uitgangspunte en
ekklesiologiese verantwoordelikhede en –praktyke, wat deur alle kerkvergaderings kragtens
hulle deelname aan die verband gevolg moet word.”
(Bladsy 295, punt 7.16)
Artikel 43.2.2
“Die behartiging van sake waar eenvormigheid en/of samewerking vir die hele kerkverband
noodsaaklik is;” word gewysig om te lees
die koördinering/netwerk van sake wat voortvloei uit Artikel 43.1.1”
(Bladsy 296, punt 7.16)
46.17

Besluit by artikel 43.1.2 en 43.1.6
Voeg by artikel 43.1.2 en 43.1.6:
“43b.1 Met betrekking tot Kerkorde Artikel 43.1.2 en 43.1.6 besluit die Algemene Sinode dat ’n
sinode wat in ’n staat buite die Republiek van Suid-Afrika funksioneer (bv. Namibië), die
openbare getuienis en die verhouding en ooreenkomste met die staat en ander lewenskringe,
namens die kerkverband (Algemene Sinode), in daardie gebied kan behartig”.
(Bladsy 296, punt 7.17)

46.18

Artikel 48.2
Artikel 48.2
“Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad vasgestel met gebruikmaking van
Bybelvertalings wat vir amptelike gebruik aanvaar is, die liturgiese orde van die erediens, asook
die liederebundel(s) en die liturgiese formuliere, soos deur die Algemene Sinode vasgelê” word
gewysig om te lees
“Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad vasgestel met gebruikmaking van
Bybelvertalings wat vir amptelike gebruik aanvaar is, die liturgiese grondlyne vir eredienste,
asook die liederebundel(s) en die liturgiese formuliere, soos deur die Algemene Sinode
vasgelê”.
(Bladsy 296, punt 7.18)

46.19

Bepaling 49: verwysing by 49.1
Bepaling 49: verwysing by 49.1
Kinders in pleegsorg mag wel gedoop word. (Vir die riglyne kyk na bladsy 126, punt 12 in die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2007.)
(Bladsy 296, punt 7.19)

46.20

Bepaling 49: verwysing by 49.1.8
Bepaling 49: verwysing by 49.1.8
“Verwys na Reglement 21, bladsy 88 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2004” word
gewysig om te lees
“Verwys na Reglement 18, bladsy 112 in die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2007”.
(Bladsy 296, punt 7.20)

46.21

Artikel 49.2.1
Artikel 49.2.1
Die heilige nagmaal word minstens vier maal per jaar in elke gemeente gevier (Verwys na
Funksionele besluit 19 [op bladsy 131 van die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2007] gedeelte in hakies[ ] verskyn nie in die Kerkorde van 2007 nie).
(Bladsy 296, punt 7.21)

46.22

Artikel 49.2.2.2
Artikel 49.2.2.2
dooplidmate van die gemeente wat deur die kerkraad toegelaat is tot die heilige nagmaal (vgl.
Funksionele besluit 19 [op bladsy 131 van die Kerkorde van die Ned Geref Kerk 2007 ] gedeelte in hakies[ ] verskyn nie in die Kerkorde van 2007 nie).
(Bladsy 296, punt 7.22)

46.23

Bepaling 49: verwysing by 49.2.3
Bepaling 49: verwysing by 49.2.3
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“Kyk Algemene Sinode 2004 Kerkorde by Funksionele Besluit 19, bladsy 107” word gewysig om
te lees
“Kyk Algemene Sinode 2007 Kerkorde by Funksionele Besluit 19, bladsy 131”.
(Bladsy 296, punt 7.23)
46.24

Artikel 50
Nuwe artikel 50.4 is bygevoeg:
“Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband
onderneem”.
(Bladsy 296, punt 7.24)

46.25

Artikel 52
’n Nuwe 52.3 is bygevoeg:
“Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband
onderneem”.
(Bladsy 297, punt 7.25)

46.26

Artikel 55
Die laaste sin by artikel 55.5 is weggelaat:
“Organisasies wat in hierdie verband tot stand kom, lê hulle bepalinge aan die betrokke
kerkvergadering vir goedkeuring voor. Die voorlegging geskied deur die kerklike kommissie wat
verantwoordelik is vir die afdeling van die Kerk se werk waarby die organisasie die nouste
betrokke is.”
(Bladsy 297, punt 7.26)

46.27

Artikel 63
Artikel 63.3.1.7 is by gevoeg:
“Indien ’n ampsdraer voor of tydens ’n ondersoek na aanleiding van ‘n tugklag of gerug teen
hom/haar bedank, gaan die bevoegde kerkvergadering voort om die ondersoek te hanteer en
die nodige besluit(e) te neem.”
(Bladsy 297, punt 7.27)

46.28

Artikel 66.4.5
Artikel 66.4.5
“...die Algemene Sinode in sitting...” word vervang met “...die ASM op aanbeveling van die
ATR...”
(Bladsy 297, punt 7.28)

46.29

Besluite by artikel 70: Ekumeniese beleid
“Besluite by 70b.1 UITGANGSPUNTE VIR DIE NG KERK MET BETREKKING TOT EKUMENIESE
BETREKKINGE
Hierdie uitgangspunte moet saam gelees word met die volgende: (i) Die Reglement: Die NG Kerk en
ander Christelike Kerke en Groepe (Kerkorde 2004, Reglement 21)” word gewysig om te lees
(Kerkorde 2007, Reglement 18).
(Bladsy 297, punt 7.29)

46.30

Besluite 70b.5: die ekumeniese kommissie
Besluite by 70b.5
ASK word vervang met moderamen
(Bladsy 297, punt 7.30)

46.31

Besluit 70b.6: ekumene in ander staatkundige bedelings
Besluit 70b.6: ekumene in ander staatkundige bedelings is bygevoeg
“70b.6.1 Aan samestellende sinodes wat in state buite die Republiek van Suid-Afrika is, (bv.
Namibië) word die reg verleen om selfstandige ekumeniese verhoudinge aan te gaan
en uit te bou binne die raamwerk van die besluite van die Algemene Sinode.
70b.6.2 In die aanwysing van afgevaardigdes na ekumeniese liggame, moet die Algemene
Sinode rekening hou met die feit dat die algemene sinodale verband in verskillende
state funksioneer.”
(Bladsy 297, punt 7.31)

46.32

Besluit 70b.6 word 70b.7
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Die ou besluit 70b.6 word 70b.7 en lui
DIE STAND VAN SAKE VAN DIE NG KERK SE EKUMENIESE BETREKKINGE
Onderstaande is die stand van sake in Junie 2007. Die Algemene Sinode sal gereeld op hoogte
gehou word van die toedrag van sake.
70b.7.1 Kerke met wie die NG Kerk in vol betrekkinge staan
70b.7.1.1 Die Familie van NG Kerke in Suid-Afrika.
70b.7.1.2 Die NG Kerk staan in ’n besondere betrekking met die Nederduitsch Hervormde Kerk
van Afrika en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat vir die huidige uitdrukking vind in die
Tussenkerklike Raad.
70b.7.1.3 Die NG Kerk staan in ’n besondere betrekking met die lede van die NG Kerkfamilie
buite SA wat vir die huidige uitdrukking vind in die Federale Raad.
70b.7.2 Ander Kerke met wie die NG Kerk in vol betrekking staan
70b.7.2.1 Christian Reformed Church in North America
70b.7.2.2 Christian Reformed Churches of Australia
70b.7.2.3 Reformed Church in Japan
70b.7.3 Kerke met wie die NG Kerk in dialoog is
70b.7.3.1 Evangelische Kirche Deutschland
70b.7.3.2 Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika
70b.7.3.3 Methodist Church
70b.7.3.4 Uniting Presbyterian Church in Southern Africa
70b.7.3.5 Rooms-Katolieke Kerk van Suid-Afrika
0b.7.3.6 Afrikaanse Protestantse Kerk
70b.7.3.7 Gereformeerde Kerke van die Nederlande
70b.7.3.8 Church of England in South Africa
70b.7.3.9 Church of the Province of Southern Africa
70b.7.3.10 Federasie van Switserse Protestantse Kerke
70b.7.4 Multilaterale verhouding
70b.7.4.1 Volle lidmaatskap
*1 Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER)
*2 Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK)
*3 Suid-Afrikaanse Bond van Gereformeerde Kerke (SABGK)
*4 Federale Raad van die NG Kerkfamilie
*5 Konvent van Reformatoriese Kerke
*6 Tussenkerklike Raad (TKR)
*7 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)
*8 Alliance of Reformed Churches in Africa (ARCA).
*9 The Evangelical Alliance (TEASA)
*10 Council of Churches in Namibië
(Bladsye 297-298, punt 7.32)
46.33

Reglement 6:1.1.10 en 2.1.5
Die sinode besluit om by
1. die algemene sinode aan te beveel dat die woorde “sinodalekas/fonds” in Kerkorde Reglement.
6:1.1.10 vervang word met “die betrokke gemeente.”
2. die woorde “sinodalefonds” in Kerkorde Reglement. 6:2.1.5 vervang word met “die betrokke
gemeentes.”
(Bladsy 298, punt 7.33)

47.
47.1

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008
Bepaling 11 en 14
Die sinode besluit dat ’n bepaling na artikel 11 ingevoeg word:
Bepaling 11
11.1
Indien ‘n emeritus in terme van Kerkorde 11b2 beroep word, word hy/sy as predikant
van die gemeente bevestig. Hy/sy het volle ampsbevoegdheid.
11.2
Indien die kerkraad na die verstryking van die termyn in terme van Kerkorde 11b2 die
kontrak met die emeritus wil hernu, word slegs die kontrak gewysig, maar die persoon
word nie weer bevestig nie.
11.3
’n Leraar wat ouderdom 65 bereik en in terme van bepaling 14.2.2 verplig is om te
emeriteer en van wie se dienste die kerkraad steeds in terme van Kerkorde 11b2
gebruik wil maak, ontvang nie demissie nie. Hy emeriteer wel soos vereis in bepaling
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14. Hy word nie beroep en bevestig nie. Die kerkraad sluit in terme van Kerkorde 11b2
’n nuwe kontrak.
11.4
Demissie word eers verleen wanneer ’n leraar finaal die gemeente se diens verlaat.
11.5
Sien ook bepaling 14
(Bladsy 298, punt 8.2)
Die sinode besluit dat bepaling 14.1 (Kerkorde Noord-Kaapland) in die lig van besluite by Kerkorde
2007 (Algemene Sinode) artikel 11 en die sinode in Noord-Kaapland 2007 se besluit gewysig word
om te lees:
Bepaling 14
14.1Emeritering
14.1.1 Leraars wat die ouderdom 65 bereik, maar in terme van besluit 11b2 steeds in die diens van
die gemeente wil aanbly, sien bepaling 11.
14.1.2 Indien ’n leraar met vooraf kennisgewing aan die kerkraad en die ring, verlang om te
emeriteer, word die band met die gemeente eervol losgemaak. ’n Akte van demissie by
emeritaat, met ’n attestaat, word voor die gemeente deur die kerkraad aan hom oorhandig.
Die ring word verteenwoordig deur ’n ringsleraar aangewys deur die ringskommissie.
14.1.3 Die skriba van die ringskommissie gee aan die predikant in sinodale diens kennis sodat
laasgenoemde die registrateur van huwelike in kennis kan stel.
(Bladsy 298, Aanbeveling)
47.2

Bepaling 15.1.1
Die sinode besluit dat bepaling 15.1.1. gewysig word om te lui
In nuutgestigte gemeentes waar daar nie ’n wykskerkraad bestaan nie, word die eerste
kerkraad gekies deur lidmate op 'n gemeentevergadering wat vir die doel saamgeroep is en
minstens twee weke voor die tyd in die Kerkbode deur die Ringskommissie opgeroep is (Kyk na
KO Art 31,4 en Bepaling 31.3.4). Waar daar wel ‘n wykskerkraad bestaan, gaan die
wykskerkraad voort om te dien as kerkraad van die nuwe gemeente. (sien ook bepaling 31.3.4)
(Bladsye 298-299, punt 8.3)

47.3

Bepaling 15.3.2
Die sinode besluit dat bepaling 15.3.2 van die Kerkorde vervang word met ‘n nuwe bepaling wat
lees:
Dit is gebruiklik dat kerkraadslede vir twee jaar dien, waarna hulle herkiesbaar is vir ‘n
volgende twee jaar. Die termyn verstryk na vier jaar waarna die kerkraadslid verkieslik vir ‘n
tydperk van 6 maande rus.
Indien ‘n gemeente se omstandighede egter vereis dat sodanige kerkraadslid se termyn vir ’n
verdere twee jaar verleng moet word, moet goedkeuring vanaf die ring verkry word.
(Bladsy 299, punt 8.4)

47.4

Bepaling 31.3.4
Die sinode besluit dat bepaling 31.3.4 gewysig word om te lui
In nuutgestigte gemeentes waar daar nie ‘n wykskerkraad bestaan nie, geskied die verkiesing
van die eerste kerkraad onder leiding van die ringskommissie tydens die stigtingsvergadering.
Die aanwesige lidmate stem deur opsteek van hande. Besware teen verkosenes word
behandel ooreenkomstig Bepaling 15.5. Die bevestiging geskied so gou as moontlik.” Waar
daar wel ’n wykskerkraad bestaan, gaan die wykskerkraad voort om te dien as kerkraad van die
nuwe gemeente. (sien ook bepaling 15.1.1)
(Bladsy 299, punt 8.6)

47.5

Bepaling 34.2
Die sinode besluit dat bepaling 34.2 as volg gewysig word
1. ringe, op ’n roterende basis en in volgorde van die oudste tot die jongste, moet die sinode
preadviseer met betrekking tot die verkiesing van ’n voorsitter en ondervoorsitter deur ’n groslys
van hoogstens vier name (nie noodwendig uit die betrokke ring afkomstig) aan die vergadering
voor te hou waaruit ’n voorsitter en ondervoorsitter gekies kan word.
2. tydens die vergadering kan enige afgevaardigde nominasies indien.
3. persone wat op die vorige vergadering se moderatuur gedien het, is nie weer nomineerbaar nie.
4. die sinodale kommissie vir hulpdienste (wat verantwoordelik is vir die reëlings vir die
sinodesitting) hanteer hierdie proses.
5. die predikant in sinodale diens is sameroeper van die notulekommissie en sal ex officio ook die
skriba van die sinode wees.

Besluiteregister
334
__________________________________________________________________________________________________

(Bladsy 261, punt 2.6)
47.6

Bepaling 34.3.1
Die sinode besluit dat bepaling 34.3.1 gewysig word om te lui:
Die sinodale kommissie vir hulpdienste moet op die skriftelike versoek van
a ten minste drie gemeentes
b ’n ring of
c sinodale kommissies
’n buitengewone sinodesitting byeenroep.
Die skriftelike versoek moet die redes vir die versoek aandui en moet inhou dat
a die belange van die kerk in Noord-Kaapland op die spel is;
b alternatiewelik dat ’n saak of sake van groot gewig waaroor die gemeentes of die ring(e) waaraan
die gemeentes behoort, nie uitsluitsel kan gee nie, op die spel is;
c in alle gevalle moet aangedui word dat die saak spoedeisend is en waarom daar nie gewag kan
word tot die eersvolgende gewone sinodesitting nie.
In die geval waar gemeentes om die buitengewone sinodesitting vra, moet hulle op die
moontlikheid gewys word dat die koste van die sinodesitting van hulle verhaal kan word, sou die
sinode besluit dat die redes wat aangevoer was nie ’n buitengewone sinodesitting regverdig nie.
(Bladsy 299-300, punt 8.8)

47.7

Bepaling 35.4.2
Die sinode besluit dat bepaling 35.4.2 gewysig word om as volg te lui:
Die sinode wys sy afgevaardigdes na die algemene sinode met sekunduslede op die volgende
wyse aan:
a) een leraar en ouderling/diaken afgevaardigde met sekunduslede per ring wat op voordrag van die
ringsafgevaardigdes aangewys word en
b) twee afgevaardigdes (leraar en ouderling/diaken) met sekundus-lede van elk van die 4
kommissies van die sinode wat op voordrag van die kommissies aangewys word. Indien
die sinode besluit om die aantal kommissies te vermeerder of te verminder, word dit aan
die kommissie vir kommissies opgedra om die getal afgevaardigdes per kommissie op die
basis van eweredige verteenwoordiging per kommissie, vas te stel.
(Bladsye 265, Aanbeveling)

47.8

Bepaling 35.5.6
Die sinode besluit dat by bepaling 35.5.6 en artikel 66.4.4 ingevoeg word: “sien ook bepaling 35.5.6”
(by artikel 66.4.4) en “sien ook artikel 66.4.4” (by bepaling 35.5.6).
(Bladsy 300, punt 8.11)

47.9

Bepaling 35.5.7.6
“Kommissies moet, waar moontlik, ter vermindering van administratiewe uitgawes, sake per omskrywe of telefonies hanteer
en afhandel.”
(Kerkorde sinode in Noord-Kaapland 2003)
In die Notule van die sinode in Noord-Kaapland van 2005 is nie besluit dat bepaling 35.5.7.6 moet wegval nie. Die
skriba van die sinodale kerkordekommissie het bevestig dat dit ’n redaksionele oorsig is.

Die sinode besluit dat bepaling 35.5.7.6 in die volgende uitgawe van die Kerkorde opgeneem word.
(Bladsy 300, punt 8.14)
47.10

Bepaling 35.6.2.3
Die sinode besluit dat bepaling 35.6.2.3 gewysig word om as volg te lui:
“Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit in die kuratorium, eksamenkommissie en die
kieskollege by elk van die teologiese fakulteite van die universiteite te Stellenbosch, Pretoria,
Bloemfontein en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika”.
(Bladsy 300, punt 8.12)

47.11

Bepaling 35.6.2.4
Bepaling 35.6.2.4. word vervang met:
1. Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het, adviseer hulle die tydelike kommissie vir
kommissies ten opsigte van die verteenwoordigers (primarius en sekundus) van die sinode in
Noord-Kaapland by kommissies en taakspanne van die algemene sinode.
2. Vakatures word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie, met kennis aan die predikant
in sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba van die betrokke kommissie van die Algemene
Sinode. (Kyk ook Bepaling 35.5.3.1)
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(Bladsy 264, punt 2.23)
47.12

Bepaling 49.1.1
Die sinode besluit dat bepaling 49.1.1 van die Kerkorde aangevul sal word om soos volg te lees
Ouers is geroep om hul klein kinders te laat doop. Lidmate wat hiermee versuim, is
tugwaardig. Die doop word in die erediens bedien. Slegs in gevalle waar dit onmoontlik is, kan
dit buite die erediens bedien word en dan met vooraf toestemming van die
ring/ringskommissie. Die doop word altyd onder toesig van die ampte bedien.
(Bladsy 300, punt 8.15)

47.13

Bepaling 57.4.1 en 57.4.3
2. dat die “Sinodale Administrasiefonds” (vgl. bepaling 57.4.1) verander na die “Noord-Kaapland
Sinode Fonds”.
(Bladsy 267, punt 11.10)

47.14

Bepaling 57.4.2
Die sinode besluit om bepaling 57.4.2 te skrap, nl.
“Honoraria vir die moderatuur word bepaal vir sinodesittings.”
(Bladsy 268, punt 12.4)

47.15

Bepaling 57.4.5
Die sinode besluit dat die volgende bepaling (57.4.5) ingevoeg word:
“Daar word jaarliks begroot vir die kostes van die sinodale administrasie.”
(Bladsy 268, punt 12.2)

47.16

Bepaling 57.6.4
Bepaling 57.6.4: Bestuursproses
“Die drie sinodale kommissies (SKBO, SKHD en SKDG) besluit gedurende die jaar oor hulle
beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die volgende jaar en koppel ’n begroting daaraan. Aan
die begin van November kom verteenwoordigers van die drie kommissies saam om die
beplanning en begroting te bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning
ontvang die Predikant in Sinodale Diens sy opdragte vir die komende jaar” word gewysig om te
lees
“Die sinodale kommissies besluit jaarliks oor hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die
volgende jaar en koppel ’n begroting daaraan. Na die jaarvergaderings van die onderskeie
kommissies kom verteenwoordigers van die sinodale kommissies saam om die beplanning
en begroting te bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang
die predikant in sinodale diens sy opdragte vir die komende jaar”.
(Bladsy 301, punt 8.19)

47.17. Saakgelastigde – predikant in sinodale diens
Die sinode besluit dat alle verwysings na “saakgelastigde” in die kerkorde vervang word met
“predikant in sinodale diens.”
(Bladsy 301, punt 8.20)

48.
48.1

SINODALE KOMMISSIES: HUISHOUDELIKE BEPALINGE
Huishoudelike bepalinge sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
Die
sinode
besluit
dat
die
“Huishoudelike
bepalinge
sinodale
bedieningsondersteuning” (Bylae 6) goedgekeur word.
(Bladsy 301, punt 9.1)

kommissie

vir

48.2

Huishoudelike bepalinge vir die sinodale kommissie vir diensgetuienis
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike bepalinge sinodale kommissie vir diensgetuienis” (Bylae 7)
goedgekeur word.
(Bladsy 301, punt 9.2)

48.3

Huishoudelike bepalinge vir die sinodale kerkordekommissie
Die sinode besluit dat die “Huishoudelike bepalinge sinodale kerkordekommissie” (Bylae 8)
goedgekeur word.
(Bladsy 301, punt 9.3)
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48.4

Huishoudelike bepalinge vir die sinodale kommissie hulpdienste
Die sinode besluit dat die gewysigde bepaling 57 goedgekeur word. (Bylae 9)
(Bladsy 301, punt 9.4)

49.

KERKORDE ARTIKEL 30.2
Die sinode besluit om by die algemene sinode aan te beveel dat artikel 30.2 as volg gewysig word,
nl. vervang “sinode” met “ring”.
(Bladsye 301-302, punt 11)

50.

EKKLESIOLOGIESE GESPREKSDOKUMENT
Die sinode besluit dat die sinodale kerkordekommissie in samewerking met die sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning ’n studie maak van die kerkbegrip en die Kerkordelike implikasies wat
die dokument ’n afgebakende en praktiese gemeentelike ekklesiologie) inhou.
(Bladsy 301, punt 9.4)

51.

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN DIE KERKORDE, REGLEMENTE, BESLUITE EN
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND
Die sinode besluit om ’n nuwe uitgawe van die “Kerkorde van die Ned Geref Kerk in Noord-Kaapland
tesame met bepalings, reglemente, besluite en aantekeninge vir gebruik in die Ned Geref Kerk in
Noord-Kaapland goedgekeur deur die sinode, Oktober 2008” te publiseer en al die wysigings aan te
bring soos besluit deur die sinode.
(Bladsy 302, punt 13)

52.

KERKHERENIGING
1. Die sinode is hartseer dat die gesprek rakende kerkhereniging met die VGKSA op algemene
sinodale vlak ’n laagtepunt bereik het. Tog bly ons opgewonde oor goeie verhoudinge en
samewerking op sinodale en plaaslike vlak in die Noord Kaap.
2. Die sinode bly steeds verbind tot kerkhereniging met al die kerke van die NG Kerk familie en
versoek die Taakspan Kerkhereniging om in alle erns die gesprek voort te sit.
3. Omdat ons kinders van God is en Hy ons liefhet, wil ons sy voorbeeld volg en in liefde met alle
mense lewe. Ons onderneem om onsself te verloën en te weerhou van haatspraak, rassisme,
onreg en wantroue.
(Bladsye 307-308, punt 3)

53.

SINODALE KANTOOR - DANK
Die sinode besluit dat:
1. die personeel van die sinodale kantoor, hartlik bedank word vir al die reëlings i.v.m. hierdie
sinodesitting;
2. daar met waardering dank betuig word vir die reëlings i.v.m. die dagwydings;
3. daar groot dank aan ds JPL Mostert oorgedra word vir die goed voorbereide sakelyste;
4. as blyk van waardering en opregte dank, die Sinodale kantoor vir twee dae gesluit mag word,
op ’n geleë tyd.
(Bladsy 308, Voorstel)
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