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-  Die oorhoofse tema:  Fokus op God as 'n eenheid in 'n spesifieke konteks. 
-  Die kleure van die nasionale vlag is ingebring om 'n indirekte konneksie met die 
land daar te stel. 
-  Die kruis dui op die fokuspunt:  God. 
-  Die jubelende mensfigure verwys weereens na die diversiteit van 
individue/gemeentes wat tesame fokus op die verheerliking van God (deur te fokus 
op armoede, Vigs, morele herstel, toerusting van lidmate, gemeenteleiers en 
families).  Merk ook op dat die aksie na bo geskied.  M.a.w. in ons diversiteit is daar 
steeds eenheid en almal fokus saam op God. 
-  Let daarop dat die mensfigure ook indirek 'n mens herinner aan die 'Y' in die 
nasionale vlag. 
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VOORWOORD 
 
 
 
 
 
 

*  Sinode-by-die-see!  Kan jy dit glo?!  (Waar is die dae toe ons ge-kôller en ge-taai en be-
toga in die sinodale ouditoriums gesit het!)  Nou gaan dit helemaal anders wees (ons leef 
immers in ander tye):  informeel en gemaklik, almal by ronde tafels, spesiale dagwydings, 
keynote-sprekers elke dag, parallelle wegbreeksessies, spesiale debatte, jongmense wat kom 
kuier en saampraat, en allerlei ander lekker geleenthede.  Ons maak geskiedenis! 
 
*  Die AGENDA kom hierdie keer in 3 boeke: 
Boek I bevat die lys van afgevaardigdes, die Skema van Werksaamhede, die Verslag van die 
Agendakommissie (al die praktykreëlings) en die Beskrywingspunte. 
Boek II is al die verslae van die permanente kommissies - en dit is wonderlik om te lees hoe daar in die 
afgelope (baie kort!) twee jaar gewerk en gewoel is.  Hier sien ons die NG Kerk aan die werk in die 
koninkryk!  Dis nuut en doelmatig, visionêr en ingrypend.  En ons glo die uiteindelike besluite sal die kerk juis 
tot op gemeentevlak bedien - dit is tog die ideaal! 
Boek III bevat die werksaamhede van die Algemene Sinodale Kommissie - onder andere ook die belangrik-
noodsaaklike voorlegging van die Taakspan oor die nuwe struktuur vir die Algemene Sinode.  Dis ingrypend 
en rewolusionêr - ons koppe sal voorwaar "nuut" moet dink! 
 
*  Baie dankie aan almal wat gehelp het met die voorbereiding van die agenda, al die opstellers van die 
verslae, die Agendakommissie en Ontwerpspan, CLF-drukkers.  'n Spesiale dankwoord aan Leola Dekker 
(Noord-Transvaal) wat alles-alles op rekenaar gereedgemaak het - sy is 'n ster! 
 
*  Nou meer persoonlik:  ná ses jaar as scriba generalis lê ek die tuig neer.  Daar kom 'n nuwe bedeling met 
'n Algemene Sekretaris wat in die toekoms die skribaat sal hanteer (en ek wens hom graag die Here se seën 
toe).  Dankie vir die wonderlike voorreg om die afgelope ses jaar op hierdie wyse diens in algemene sinodale 
verband te kon lewer - dit was vir my LEKKER!  Dankie vir almal by die kantoor wat my hande gesterk het:  
Willie Botha (die "baas" met wie mens soms heerlik kon saamhuil), Gerhard Potgieter, Alta Vrey, Louis 
Dressel, Kotie Wright, Lorraine Breed, Dawie Theron, Marlon van Zyl en Ester Steyn.  'n Spesiale dankwoord 
(en ek sonder haar graag uit!) aan my sekretaresse, Malinda Lazenby - staatmaker-duisend, die beste! 
 
*  Dankie ook aan al die ASK-lede en besonder die moderatuur, lg by name Pieter Potgieter, Mike Smuts, 
Nick Bezuidenhout, Coenie Burger, Piet Strauss en Pieter Coertzen - julle ondersteuning en geduld en 
vriendskap was vir my baie spesiaal. 
 
*  'n Groot woord van dank aan my plaaslike gemeente Wierdapark-Suid vir al die jare se geduld en 
tegemoetkoming, my kollegas (Michiel van der Merwe, Gideon Roets en Nico van As) vir hulle begrip en 
ondersteuning en my pastorale regterhand Oom Dirk Holtzhausen (én Tannie Drienie) - sonder julle almal 
sou ek nie my opdrag kon uitvoer nie! 
 
*  Ek wil darem ook my vier liewe seuns bedank:  Ouboet, Piekels, Kêlla en Gaans.  Sonder Elza (sedert 
April 2002) was dit nie aldag vir ons maklik nie, maar hulle vier het hierdie Pa op sy voete en aan die gang 
gehou - ek ruil hulle vir niks en niemand nie! 
 
*  Iets van Psalm 23 is in my gedagtes wanneer ek aan hierdie komende Sinode dink:  groen weivelde, 
waters waar daar vrede is, die Here is by my, in sy veilige hande, 'n fees wat voorlê.  Mag jy dit ook só 
beleef. 
 
 
 
 
DS J CASSIE CARSTENS (Aftredende skriba) 
30 Julie 2004 
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1.  OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE 
SINODE VAN 2002 
  
Die volgende opdragte is uitgevoer deur dit aan die 

ASK voor te l: 
1.1  SENTRALISERING REGISTERS  
Die AKAI gaan voort met sy ondersoek ten opsigte 
van sentralisering van registers en doen verslag 
aan die ASK oor die alternatiewe (indirekte of 
direkte sentralisering) en die ASK handel die saak 
af. 
1.2  ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING  
Die AKAI en ARK ondersoek en adviseer die ASK 
so gou moontlik oor die implikasies van die Wet op 
Bevordering van Toegang tot Inligting en doen die 
nodige ten einde die Kerk binne die grense van die 
Wet te hou. 
 

2.  NUWE SAKE 
 
2.1  VERSKUIWING EN EENWORDING VAN 
KERKARGIEWE: KAAPLAND EN TRANSVAAL 
2.1.1  Situasie 
Hierdie verwikkelinge is belangrik omdat die Argief 
van die Algemene Sinode in Kaapstad én Pretoria 
gehuisves was.  Die NG Kerk van Transval het in 
2003 die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland gena-
der om ruimte in die nuwe argiefgebou in Stellen-
bosch te huur.  Die AKAI het ook die Sinode van 
Wes-en-Suid-Kaapland versoek om maksimaal 
voorsiening te maak vir kluisruimte in die nuwe 
gebou met die oog op ander Kerkargiewe van die 
NG Kerk [en familie] wat in die toekoms mag in-
skakel.  Die beplanning van die nuwe gebou is 
sodanig aangepas dat dit maksimaal voorsiening 
maak vir kluisruimte met die oog op ander Kerk-
argiewe van die NG Kerk [en familie] wat in die 
toekoms sou wou inskakel.  
2.1.2  Verloop 
Die Argief- en Bestuursinligtingsdienste van die 
NG Kerk van Transvaal [ABID] het op 01.09.2003 
na Stellenbosch verskuif nadat 'n ooreenkoms ten 
opsigte van die huur van ruimte in die nuwe gebou 
onderhandel is.  Onderhandelinge vir die moontlike 
eenwording van die Kaapse en Transvaalse Kerk-
argiewe het in Maart 2003 begin.  Dit het só gevor-
der dat 'n gesamentlike vergadering van die onder-
skeie Ad hoc-Kommissies van die Moderatuur van  
Suid-en-Wes-Kaapland en die Vier Moderature van 
die NG Kerk van Transvaal op 21.07.2004 gehou 
is: 
1.  Om finale aanbevelings voor te berei vir die mo-
derature van Suid-en-Wes-Kaapland en Transvaal 
vir die totstandkoming van 'n Eenheidsargief 
2.  Om ooreen te kom oor die samestelling van die 
“Eenheidsargief” se Beheerkomitee 
3.  Om 'n werksooreenkoms en 'n begroting op te 
stel 
4.  Om ooreen te kom oor die dienste wat die 
“Eenheidsargief” sal lewer 
5.  Om die personeelbeleid- en gebruik uit te klaar 

6.  Om die formule vir bydraes deur die verskillen-
de deelnemers te bepaal 

7.  Om riglyne neer te l vir verdere vennote se 
deelname en die voer van gesprekke om hulle te 
betrek 
8.  Om aanbevelings vir die ASK voor te berei oor 
die moontlike oorplaas van die “Eenheidsargief” na 
die Algemene Sinode en die moontlike hantering 
van die administrasie deur die Sinodale Kerkkan-
toor van Suid-en-Wes-Kaapland 
9.  Om oor die opstel van 'n nuwe Argief- en 
Museumreglement [Handleiding vir die werksaam-
hede in en deur die Argief] ooreen te kom. 
2.1.3  Huidige situasie 
In beginsel is ooreengekom om die Sinode van 
Suid-en-Wes-Kaapland en die NG Kerk van Trans-
vaal te versoek dat daartoe oorgegaan word om 
reeds gedurende Oktober 2004 die Kaapse- en 
Transvaalse Kerkargiewe te verenig en as 'n een-
heid te bestuur.  Sodoende sal die twee Argiewe 
(Kaapse Kerkargief en Transvaalse Kerkargief 
[ABID]) as 'n eenheid bedryf word vanaf die datum 
waarop beide Argiewe die nuwe gebou in Stellen-
bosch betrek het.  Dit word voorsien dat daar  een 
bedryfshoof sal wees en dat die ‘Eenheidsargief’ 
bekend sal staan as die Argief- en Bestuursinlig-
tingsdiens [ABID] van die Algemene Sinode, Kaap-
land en Transvaal. Alle bestaande besluite van die 
onderskeie sinodes oor dienste en ooreenkomste 
sal van krag bly totdat die sinodes anders besluit.  
Die volgende is ook uitgeklaar: 
1.  Bestuur en beheer van Eenheidsargief: Met die 
oog daarop dat die Eenheidsargief in die toekoms 
'n werksaamheid van die Algemene Sinode kan 
word, is aanbeveel dat die ‘Oorkoepelende Kom-
missie vir Argief- en Bestuursinligtingsdienste’ só 
saamgestel word dat dit ook aan die vereistes vir 
die Argief-Taakspan van die Algemene Sinode 
voldoen, met 'n Dagbestuur wat tussen die jaar-
likse vergadering[s] verantwoordelik is vir die be-
stuur van die Argief. 
2.  Opdrag van die Kommissie:  Die integrasie-
proses van die twee kerkargiewe; die bestuur/ 
bedryf van die twee kerkargiewe as één Argief- en 
Bestuursinligtingsdiens met één direkteur; die op-
stel van 'n Argief- en Museumbeleid wat die werks-
wyse en die dienste wat die Argief aan die deel-
hebbende sinodes bied, uitspel; 'n begrotings- en 
administrasiebeleid word vir die Eenheidsargief be-
paal; bepaal die finansiële werkswyse vir die res 
van die 2004/5 begrotingsjaar; 'n begroting word 
vir die 2005/6 begrotingsjaar opgestel; bepaal die 

bydraes van die verskillende deelnemers en l 
reeds riglyne neer vir verdere vennote [sinodes en 
Kerkargiewe] se deelname en voer ook die ge-
sprekke om hulle te betrek; bepaal die werkswyse 
vir die inlewer van deelnemende sinodes se argi-
valia volgens die kerkordelike en wetlike voor-
skrifte; frekwensie van vergaderings en verslag-
doening aan sinodes en kommissies word bepaal; 
bepaal kantoorure en ander kantoor-reëlings; 
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onderhandel oor 'n gesamentlike Personeelbeleid; 
stel 'n finale werksooreenkoms [wat die Argief- en 
Museumbeleid insluit] vir die deelnemende sinodes 
op vir goedkeuring deur die betrokke sinodes. 
3.  Personeel en administratiewe reëlings: Aan-
bevelings hieroor is in detail uitgewerk met groot 
klem op die integrering van die personeel van die 
verskillende kantore met inagneming van die trau-
ma van die verskuiwings en veranderings in hulle 
werksomstandighede. 
4.  Dienste en Werkswyse:  Alle bestaande be-
sluite oor verantwoordelikhede, dienste en ooreen-
komste daaroor met sinodes, ringe, gemeentes en 
kommissies bly van krag.  Verskille ten opsigte van 
besluite, opdragte, voorskrifte en werkswyse word 
deur die Dagbestuur en direkteur uitgeklaar sodat 
die beste werkswyse [best practice] opgeneem kan 
word in die gesamentlike reglement. 
5.  Die naam “Argief- en Bestuursinligtingsdiens” 
[ABID] is aanbeveel vir die “Eenheidsargief”. 
6.  Finansiële Bestuur: Aanbevelings vir die be-
stuur van die 2004/2005 en die 2005/6 begrotings 
en die administrasie hiervan deur die Sinodale 
Kerkkantoor van die NG Kerk in SA [Belville] is ook 
gemaak.  Daar is ooreengekom oor die “Formule 
van aanslag deur Aandeelhouers” sodat bestaan-
de ooreenkomste [aangegaan tussen die NG Kerk 
in Suid-Afrika (Wes- en Suid-Kaap) en die Oos-
Kaapse en Noord-Kaapse Sinodes; en die Trans-
vaalse Sinodes onderling] gehonoreer word.  Rig-
lyne vir nuwe vennote [sinodes en Kerkargiewe] 
wat wil inskakel by die “Eenheidsargief” - wat Huur, 
Administrasie koste en Personeelvergoeding insluit 
- is ook vasgestel. 
2.1.4 Bevinding - Eenheidsargief werksaamheid 
van die Algemene Sinode 
Aangesien die ASK besig is om deur die Taakspan 
hierdie moontlikheid te ondersoek, meen die kom-
missie - teen die agtergrond van die eenwording 
van die Kaapse en Transvaalse Kerkargiewe - die 
oorneem van die werksaamhede van die “Een-
heidsargief” waarskynlik een van die makliker sake 
is om tot finaliteit te bring, aangesien daar geen 
verdere finansiële implikasies vir die Algemene 
Sinode is nie.  Om dié rede ondersteun die AKAI 
die versoek van die gesamentlike vergadering van 
die Ad hoc-Kommissies dat die Algemene Sinode 
dit sterk sal oorweeg dat die Eenheidsargief van 
Kaapland en Transvaal [én die Algemene Sinode] 
reeds vanaf 2005 deur die Algemene Sinode oor-
geneem word en wel met die aanbevelings wat 
voor die ASK gedien het as die riglyn vir die oor-
name en bestuur van die Argief. 

2.1.5  AANBEVELINGS:  EENHEIDSARGIEF 
2.1.5.1  Die Algemene Sinode besluit om met die 
Sinodes van Kaapland en Transvaal te onderhan-
del om die werksaamhede van die “Eenheids-
argief” as 'n werksaamheid van die Algemene 
Sinode oor te neem en te bestuur as die Argief- en 
Bestuursinligtingsdienste van die Algemene Sino-
de van die NG Kerk. 

2.1.5.2  Die ander sinodes met argiefbewaarplekke 
word versoek om dit te oorweeg om ook hulle 
argivalia na Stellenbosch oor te plaas sodat één 
gekonsolideerde Argief vir die NG Kerk in Stellen-
bosch gevestig kan word. 
 
2.2  HERSIENING VAN RIGLYNE: ARGIEF- EN 
MUSEUMBELEID 
2.2.1  Opdrag 
Die kommissie het in 2003 begin met die hersie-
ning van “die Riglyne vir Implementering van 
Argief- en Museumbeleid” van 1994 - soos dit deur 
die verskillende sinodes goedgekeur en toegepas 
word - en 'n konsep is voorberei  vir voorlegging 
aan die verskillende argiefkommissies sodat daar 
so ver moontlik gestandardiseer kan word en die 
“Handleiding vir Saakgelastigdes” ook hersien kan 
word.  Intussen het dit duidelik geword dat die Rig-
lyne uitgebrei sal moet word om - in die lig van die 
Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 
Nr 2 van 2000) en die Nasionale Erfeniswet 
[“National Heritage Resources Act (25 of 1999)”] - 
duidelikheid te gee oor die beskikkingsmag oor ar-
givalia wat deur Argiewe bewaar word/moet word. 
2.2.2  Uitvoering 
Die onderskeie argiefkommissies is versoek om 
die Konsep Riglyne na te gaan en kommentaar te 
lewer met die oog om die hersiening gedurende 
2005 af te handel.  Ook die ARK is gevra om met 
die oog op 'n sinvolle verslag aan die 2004 sinode 
kommentaar oor “Beskikkingsmagtiging” te lewer.  
Die vraag handel oor die “eienaarskap” van argiva-
lia wat gemeentes volgens die voorskrifte van die 
Kerkorde vir bewaring by Kerkargiewe moet inhan-
dig. Bly hierdie argivalia die eiendom van die 
gemeente of het die beskikkingsmag daaroor na 
die betrokke Argief oorgegaan? Volgens die AKAI 
is die mees waarskynlike wyse van Risikobestuur 
deur die Kerkargiewe om nie net fisiese risikos te 
verminder [brand, water, insekte ens] nie, maar om 
ook die oortreding van die talle wetgewing te voor-
kom wat die bewaring/nie vervreemding van kerk-
like dokumente en argivalia beheer.  Dit kan die 
beste gedoen word deur - in die die Wet op 
Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet Nr 2 
van 2000) en die Nasionale Erfeniswet [“National 
Heritage Resources Act (25 of 1999)”] - konse-
kwent die volgende weg te volg: 
1.  Die beskikkingsmag oor argivalia - wat deur die 
kerkorde en sinodebesluite gereël word - wat by 

die kerk se Kerkargief ingelewer word, l by die 
eienaar, maar word by inlewering aan die betrokke 
Kerkargief oorgedra. 
2.  Die instansie wat die argivalia inlewer dui by 
inlewering duidelik aan op welke dokumente daar 
'n embargo bestaan. 
3.  Die Kerkargief stel gemeentes se argivalia 
beskikbaar aan navorsers volgens die prosedure 
waarop die Algemene Sinode besluit en wat in 
ooreenstemming met die bepalings van die Wet op 
Toegang tot Inligting is. 
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2.2.3 AANBEVELING:  ARGIEF- EN MUSEUM-
BELEID 

2.2.3.1  Die AKAI l hersiene “Riglyne: Argief- en 
Museumbeleid” aan die ARK voor waarna dit na 
die ASK verwys word vir afhandeling. 
2.2.3.2 Sodra die AKAI die kommentaar van die 
ARK oor “Beskikkingsmagtiging” ontvang, word dit 
na die ASK verwys vir goedkeuring, waarna dit na 
die onderskeie sinodes verwys word vir opname in 
die onderskeie kerkordes. 

 
2.3  REGISTERAFSKRIFTE EN STANDAARD 
GEMEENTEPAKKET 
2.3.1  Besluit 
Die kommissie het vanaf 2002 weer oor hierdie 
twee sake besin en besluit om spesifiek aandag 
aan die rekenarisering, die elektroniese insending 
en die bewaring van registeraftskrifte te gee ten 
einde die rompslomp vir kerkkantore te verminder. 
2.3.2  Probleemstelling 
Die kommissie het in sy verslag aan die Algemene 
Sinode van 2002 berig dat die doelwit van 'n stan-
daard gerekenariseerde gemeentepakket vir alle 
gemeentes onhaalbaar is en dus laat vaar. Die 
saak is as afgehandel beskou.  Die kommissie het 
egter weer besef dat die motief vir die gebruik van 
'n gestandaardiseerde gemeentepaket nie net die 
daarstelling van 'n gesentraliseerde lidmateregister 
as doel het nie, maar dat dit 'n inpak het op die 
rekenarisering van, die elektroniese insending en 
bewaring van die jaarlikse registeraftskrifte van 
gemeentes.  Die saak is dus weer - vanuit 'n ander 
hoek - ondersoek. 
2.3.3  Bevinding 
Oor baie jare reeds ondervind die Kerkargiewe 
ernstige probleme om gemeentes se jaarlikse 
registerafskrifte te bekom.  Jaarliks bly baie ge-
meentes se registerafskrifte uitstaande, soms vir 
baie jare.  Van die redes is dat ringe [en die Kerk-
argiewe] van die registerafskrifte terugverwys om-
dat daar opvallende gebreke is en dan naam dit 
lank om dit terug te kry.  Een van die grootste 
probleme is egter dat sommige ringskribas onkun-
dig is oor die hantering hiervan en dat die regis-
terafskrifte in “veilige bewaring” in 'n kas gehou 
word om baie jare later eer deur 'n volgende 
ringskriba na die Kerkargief gestuur te word saam 
met jare se uitstaande ringstukke.  In die praktyk 
gebeur dit dat saakgelastigdes 'n kopie van die 
registerafskrifte - en stukke wat na hulle terug-
verwys word vir korreksie - direk na die Kerkargief 
stuur sodat dit nie verlore raak nie.  Ten einde die 
rekenarisering, die elektroniese insending en die 
bewaring van registeraftskrifte deur beide gemeen-
tes en die Kerkargiewe te vergemaklik, is die 
volgende as oplossing aanbeveel: 

2.3.4  AANBEVELING:  REGISTERAFSKRIFTE 
Die volgende prosedures word na die sinodes 
verwys wat self kan besluit of hulle dit wil toepas 
ten einde rompslomp vir gemeentes en die Kerk-
argief te beperk: 

1.  Die rol van die ring in die nagaan/goedkeuring 
van gemeentes se jaarlikse registerafskrifte voor 
die ringsitting moet bepaal word. 
2.  Gemeentes se Kerkraadsargiefkommissies kon-
troleer die jaarlikse registerafskrifte - soos voor-
berei deur die saakgelastigde - aan die hand van 
die voorskrifte, keur dit goed en stuur direk aan die 
betrokke Kerkargief. 
3.  Die betrokke Kerkargief vra verbeterings aan 
registerafskrifte, of die uitstaande registerafskrifte, 
direk by gemeentes aan. 
4.  In gevalle waar gemeentes nie reageer op ver-
soeke om verbeterings aan/uitstaande registeraf-
skrifte nie, word die Ringsargiefkommissie genader 
om hulp te verleen. 
5.  Die Ringsargiefkommissie ontvang nie meer die 
jaarlikse register-afskrifte van gemeentes met ver-
slag aan die Ring nie, maar verleen hulp waar 
nodig aan gemeentes ten opsigte van register-
houding en aan die betrokke Kerkargief om ver-
beterings aan/uitstaande registerafskrifte vanaf ge-
meentes te verkry waar samewerking nie verkry 
word nie. 
6.  Die Ringsargiefkommissie gaan wel die regis-
terhouding van die gasheergemeente tydens die 
jaarlikse ringsitting na met verslag aan die Ring. 
7.  Die Ringsargiefkommissie vra die betrokke 
Kerkargief om hulp met opleiding waar dit blyk dat 
ringsgemeentes probleme met hulle registerhou-
ding ervaar. 

 
2.4  KERKLIDMAATSKAP  
2.4.1  Probleemstelling 
Die Algemene Sinode het in 2002 besluite geneem 
ten opsigte van die hantering van kerklike lidmaat-
skap wat vervat is in “Riglyne vir Praktiese han-
tering van lidmaatskap” (KO, 2002, p122, 17.3), 
maar die prosedure wat gemeentes en saakgelas-
tigdes volgens hierdie riglyne behoort te volg, is 
nie heeltemal duidelik nie. 
2.4.2  Werkswyse 
Die ARK is met die oog op 'n sinvolle verslag aan 
die 2004 sinode om kommentaar genader aange-
sien verneem is dat die ARK die “Riglyne vir Prak-
tiese hantering van lidmaatskap” weer sal formu-
leer om onduidelikhede uit te skakel. 
2.4.3  Bevinding 
Die grootste probleem vir kerkkantore sentreer om 
die rol van die plaaslike kerkraad, moet kerkrade 
amptelike besluite oor aansoeke neem en wat 
moet in die gemeenteregisters aangeteken word. 

2.4.4 AANBEVELING:  KERKLIDMAATSKAP 
Die volgende praktiese riglyn geld vir gemeentes 
vir die voltooiing van gemeenteregisters in die 
geval van lidmaatskap oor gemeentegrense heen: 
In alle gevalle waar van die “kerkraad” sprake is in 
die “Riglyne vir Praktiese hantering van lidmaat-
skap” (KO, 2002, p122, 17.3), moet die volgende 
in die opmerkingskolom aangeteken word: KR + 
datum + KO-Bepaling. 
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2.5  UITBREIDING VAN AKAI MET VERTEEN-
WOORDIGER VAN VGK 
2.5.1  Opdrag 
Die AKAI het as gevolg van die samestelling van 
sommige sinodale argiefkommissies besluit dat 
oorweging geskenk moet word aan die uitbreiding 
van die  AKAI met 'n verteenwoordiger van die 
VGK [as kundige lid op eie koste]. 
2.5.2  Uitvoering 
As gevolg van die sensitiwiteit van die onderlinge 
kerkverhoudinge is besluit dat sekerheid verkry 
behoort te word oor die situasie ten opsigte van die 
NGKA en die RCA aangesien baie/die meeste van 
hulle argivalia reeds in een van die NG Kerk se 
Kerkargiewe bewaar word.  Die kantoor vir Inligting 
en Ekumene is om kommentaar genader en be-
vestiging is verkry dat al die lede van die NG Kerk-
famielie genooi behoort te word om op eie koste lid  
- deskundige lid van sy/ haar kerkgenootskap - van 
die AKAI se werksaamhede te word. 
2.5.3  Hierdie saak word aangespreek in die ver-
slag van die Taakspan Struktuur Algemene Sinode 
(13.2). 
 
2.6  AFKONDIGING VAN LIDMAATSKAP IN DIE 
GEMEENTE AS DATUM VAN AANKOMS IN DIE 
GEMEENTE 
2.6.1  Probleemstelling 
Vanuit talle gemeentes is uitklaring gevra oor hoe 
die datum van “Aankoms in die gemeente” vir in-
skrywing in kerklike registers bepaal word indien 
die aankoms van die attestasie in 'n gemeente nie 
afgekondig word nie en die kerkregtelike implika-
sies daarvan vir die gemeente. 
2.6.2   Werkswyse 
In al die sinodes se Argief en Museumreglemente 
[“Oorgekom van en vertrek na ander gemeente”] 
word bepaal [met klein verskille]: ”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 waarop die naam van 
die lidmaat in die erediens afgelees word/op die 
geskrewe afkondigings verskyn, word in die regis-
ter as datum van aankoms aangeteken.”  Die ARK 
is genader om die AKAI oor die volgende te advi-
seer: 
1.  Hoe word die datum van “Aankoms in die ge-
meente” bepaal indien die aankoms van die atte-
stasie in 'n gemeente nie afgekondig word nie. 
2. Wat is die kerkregtelike situasie waar sodanige 
afkondigings - in stryd met die kerk se bepalinge - 
nie plaasvind nie.  
Die ARK is gevra om in die bepaling van die datum 
vir die kolom “Aankoms in die gemeente” die be-
sluite in verband met Kerklike Lidmaatskap [KO 
2002, p120-122] in gedagte te hou en spesifiek die 
reëling dat “die kerkraad die attestaat in ontvangs 
neem.” [17.1.4] en dat “Kerkrade wat 'n lidmaat.... 
ontvang” [17.2.4 en 17.3.1]. 
2.6.3 Bevinding 
Baie gemeentes kondig op geen wyse meer nuwe 
lidmate aan nie.  Nie alleen weet die kerkkantoor 
nie meer watter datum om vir die registerinskry-
wing te gebruik nie, maar die vermoede bestaan 
dat dit groot implkasies [regtelik en kerkregtelik] vir 

'n gemeente kan h waar sodanige afkondigings 
nie meer op een of ander wyse in die erediens 
plaasvind nie. 

2.6.4 AANBEVELING: AFKONDIG LIDMAAT-
SKAP 
Die ARK word versoek om dringend hieraan aan-
dag te gee met verslag aan die ASK teen Maart 
2005 vir afhandeling deur die AKAI. 
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1.  INLEIDING 
Die werksaamhede van die Algemene Sinodale 
Kommissie omvat 'n wye verskeidenheid van sake. 
Dit word soos volg aan die Algemene Sinode voor-
gelê: 
*  Verslag 13.1 = Gewone Werksaamhede 
* Verslag 13.2 = Visionêre Taakspan: Struktuur 
van Algemene Sinode 
*  Verslag 13.3 = Vroue in die Kerk 
* Verslag 13.4 = Kerkhereniging (laatverslag ter 
Sinode) 

 
2.  OPDRAGTE SINODE 2002 
 
2.1  TOEKOMS SINODE MIDDE-AFRIKA 
2.1.1  Opdragte = Besluiteregister 2002: 1.20.1-4 
en 7.8 
2.1.2  Uitvoering 
1.  Die ASK het die saak van Zimbabwe by elke 
vergadering ter tafel gehad. 
2.  In November 2002 is die sinodes (op aanbeve-
ling van die AKF) versoek om 8½-poste vir 3 jaar 
te subsidieer (= tot einde Maart 2006). Al die 
sinodes het hierby ingeval. 
3.  In Februarie 2003 het die ASK die ontbinding 
van die Sinode Midde-Afrika en eenwording met 
die Sinode Noord-Transvaal goedgekeur.  Finan-
siële hulp van al die sinodes tov predikante se trak-
tement en pensioen is duidelik vasgepen vir die 
volgende 3 jaar. Die verhouding met die NH Kerk 
en Geref Kerke moes hoog op die prioriteitslys bly.  
4.  Met die oog op die eenwording met die Sinode 
Noord-Transvaal is die grense van Noord-Trans-
vaal in Mei 2003 voorlopig verander na: “Noord 
van die Limpopo”. 'n Aanbeveling sal ter vergade-
ring in hierdie verband voorgelê word. 
5.  Op Sondag 20 Julie 2003 het die Sinode van 
Midde-Afrika ontbind en as die Ring van Midde-
Afrika by die Sinode van Noord-Transvaal inge-
skakel. Hierdie sinode is besig om op 'n indring-
ende wyse saam met die ring te kyk na onder 
andere die volgende: 
*  die mees effektiewe bestuur van die fondse wat 
deur sinodes bygedra word met die oog op die 
bediening in Zimbabwe; 
*  die noodwendige vermindering van leraarsposte 
as gevolg van 'n drastiese daling in lidmaattalle 
asook die onderhandeling in Suid-Afrika met ge-
meentes oor die moontlike beroep van leraars uit 
Zimbabwe; 
*  bedieningsmodelle vir baie klein gemeentes in 
getraumatiseerde omstandighede; 
*  verskaffing van en opleiding in traumaberading; 
*  die effek wat die verskuiwing van lidmate na 
Zambië en Mosambiek op die bedieningsaan-
vraag aldaar het; 
*  intensiewe skakeling, onder andere deur gereel-
de besoeke asook deur 'n leraar uit die ring wat lid 
is van die Moderamen van Noord-Transvaal. 
6.  Dier ASK het die kwessie van Zimbabwe duide-
lik verwoord in samesprekings met die president, 

die ANC, die landbou-organisasies in Suid-Afrika 
asook in die ekumeniese gesprekke waarby die 
ASK betrokke was (oa die National Religious 
Leaders Forum en die Suid-Afrikaanse Raad van 
Kerke). 
7.  By sy driejaarlikse konferensie in Julie 2004 het 
die SARK 'n indringende debat oor Zimbabwe ge-
voer. Die Konferensie het die volgende besluit oor 
Zimbabwe geneem en as deel van sy mediaverkla-
ring uitgegee: 
The conference debated the issue of Zimbabwe 
and resolved as follows: 
*  Decries the tragedy of Zimbabwe which has 
resulted in pain, suffering and dislocation for many 
people in Zimbabwe, as well as the erosion of 
human rights, the decline of the economy and the 
destruction of much of the natural heritage. 
*  Regret the violence involve in the process of 
land distribution; and 
*  Notes the ineffectiveness of outside intervention 
and the desire and efforts of many Zimbabweans 
to solve their problems themselves. 
And therefore resolves to: 
(1)  Express its prayerful concern for the people 
and churshces of Zimbabwe; 
(2)  Support the desire of the Zimbabwe Council of 
Churches to arrange a Forum for dialogue which 
will include all political parties and representatives 
of civil society; 
(3)  Call for unhindered particiopation of local and 
international Observers at the next elections to 
assist in creating a climate of free and fair elec-
tions; 
(4)  Call all members of all National Councils of 
Churches in FOCCISA region to rally alongside 
one another around the crises that beset our 
people; 
(5)  Reaffirm the SACC programme of solidarity 
and pastoral involvement with the people and 
Churches of Zimbabwe and the Zimbabwean refu-
gees. 
8.  Zambië vorm deel van die Ring van Midde-
Afrika. Die twee gemeentes in hierdie land beleef 
'n invloei van lidmate van die drie Afrikaanse kerke 
asook lidmate van ander kerke, en worstel hoe om 
prakties in 'n bedieningsaanvraag na dienste in 
Afrikaans, Engels en op multikulturele vlak te voor-
sien. Die NG Kerk en die NH Kerk wat gesamentlik 
vir die bediening in Zambië verantwoordelik is, is 
besig met 'n ondersoek met die oog op meerdere 
hulp asook gemeenteboumodelle vir hierdie unieke 
situasie. 

2.1.3  AANBEVELINGS:  ZIMBABWE 
1.  Die Algemene Sinode betreur die feit dat die 
situasie in Zimbabwe sedert die vorige Sinode ver-
erger het en dat daar geen moontlike oplossing in 
sig is nie. 
2.  Die Sinode onderskryf die verklaring van die 
SARK oor Zimbabwe. 
3.  Die Sinode doen 'n beroep op gemeentes wat 
beroep om 'n leraar uit Zimbabwe te oorweeg ten 
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einde die situasie aldaar vir gemeentes te verlig. 
4.  Die Sinode doen 'n dringende beroep op die 
streeksinodes om voort te gaan met hulle finan-
siële ondersteuning tot ten minste einde Maart 
2006. 
5.  Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die 
Sinode van Noord-Transvaal vir betrokkenheid by 
en hulp aan die Ring van Midde-Afrika, asook 
teenoor die onderskeie sinodale gebiede en ge-
meentes vir volgehoue hulp en voorbidding. 

 
2.2 AANVALLE OP PLASE/MISDAAD EN GE-
WELD 
2.2.1  Opdrag = BR 1.1. 
2.2.2  Uitvoering 
1.  Daar was baie negatiewe kommentaar op die 
regering se verslag oor grondhervorming (Novem-
ber 2003). 'n Groot klomp persepsies sou aange-
spreek moet word. En dis belangrik dat die kerke 
gesamentlik reageer, in oorleg met die landbou-
gemeenskappe. 
2.  Die ASK het die volgende besluit oor misdaad 
en geweld uitgereik:  
a.  Die ASK is toenemend bekommerd en ontsteld 
oor die omvang en intensiteit van misdaad en 
geweld in Suid-Afrika. 
b.  Die ASK tree dringend met sy ekumeniese ven-
note asook die NG Kerkfamilie hieroor in gesprek 
sodat die kerke so wyd as moontlik 'n ferm profe-
tiese stem hieroor kan laat hoor asook leiding kan 
neem in 'n strategiese voorlegging aan die rege-
ring in dié verband. 
c.  Die ASK het kennis geneem van die verskyning 
van die verslag oor die ondersoek na plaasmoorde 
en besluit om dit as deel van die breëre mis-
daad/geweld-probleem te hanteer. 
d.  Die ASK verseker die lidmate van die NG Kerk 
dat hy intens bewus is van die effek van geweld op 
ons lidmate en die land, en dat die NG Kerk sy rol 
op 'n kerklike manier sal speel in die hantering 
hiervan. 
3.  Dit het dringend nodig geword dat daar weer 
met die regering oor die hele kwessie gepraat 
moet word. 

2.2.3  AANBEVELING: GEWELD EN MISDAAD – 
die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASK om 
die hele kwessie van geweld en misdaad as hoë 
prioriteit op sy agenda te hou. 

 
2.3  NUWE HERVORMING 
2.3.1  Besluit = BR 1.13  
2.3.2  Uitvoering 
1.  Die volgende besluit is in Februarie 2003 uitge-
reik: Die Algemene Sinodale Kommissie 
a. bely opnuut dat die Bybel die Woord van God is; 
b.  verklaar dat die belydenisskrifte van die kerk 
ons geloof suiwer weergee; 
c.  glo dat die Jesus wat in die geskiedenis opge-
tree het en die Christus wat die Nuwe Testament 
en die kerk verkondig, dieselfde Here is; 
d.  distansieer hulle van dié beskouings van die 

“Nuwe Hervorming” wat in stryd is met die kerk se 
belydenisskrifte; 
e.  doen 'n beroep op lidmate wat vrae het oor die 
kerk se geloofsformulerings om daaroor met hulle 
predikante en medegelowiges in gesprek te tree; 
f.  versoek Bybel-Media om via Bybelkor so gou as 
moontlik toegespitste toerustingsmateriaal aan die 
kerk te verskaf waarin ons geloof kernagtig be-
spreek en ou en nuwe dwalinge uitgewys word;  
g.  bring So glo ons… en Geloofsverklaring 2000 
as eietydse geloofsverantwoordings opnuut onder 
die kerk se aandag; 
h.  besluit om 'n gesprek te voer met verteenwoor-
digers van die “Nuwe Hervorming” om moontlike 
misverstande uit die weg te ruim.    
2.  Gesprekke is met sommige van die persone 
betrokke by die "Nuwe Hervorming" gevoer; die 
partye kon mekaar nie vind nie.  
3.  Intussen is die leiers van die beweging uit die 
NG Kerk en het hulle 'n eie netwerk gestig. 

2.3.3  AANBEVELING:  TOERUSTING – die Alge-
mene Suinode versoek BybelMedia om dringende 
aandag te gee aan toerustingsmateriaal (moontlike 
Bybelstudiegids) oor Jesus van Nasaret, die Chris-
tus van die Kerk. 

 
2.4  OPENBARE GESPREK 
2.4.1  Besluit = BR 1.16.5  
2.4.2 Uitvoering – die volgende sake het per ge-
leentheid aandag geniet: 
Geweld, Godsdiensbeleid in skole, Busramp Beth-
lehem, Wyle Walter Sisulu en Gesprekke met In-
vloedryke Meningsvormers in verskeie hoofsentra. 
 

3.  SPOEDEISENDE SAKE 
Enkele spoedeisende sake het deurentyd aandag 
geniet; daar word nie orals oor die detail gerap-
porteer nie: 
3.1  Kindernagmaal. 
3.2  Wet op Toegang tot Inligting (sien ook pt 8.2). 
3.3  Biddag om reën en teen geweld. 
3.4  Korrespondensie van die Boerestaat-Party. 
3.5  Kwytskelding politieke gevangenes (versoek 
van APKerk). 
3.6  Gemeente Millennium (Oos-Transvaal). 
3.6.1 Na deeglike onderhandeling en pastorale be-
geleiding het die ASK soos volg besluit: 
1.  Die “Millennium-lidmate” sal, indien hulle wil, 
aansoek doen by die gemeente waar hulle lidmaat-
sertifikate is om die sertifikate te laat oorplaas na 
die gemeente van hulle keuse. Hulle kan as groep 
of individueel daaroor besluit. 
2.  In die gevalle waar die lidmaatskap by More-
letapark gesetel is, sal die kerkraad die bewyse 
uitreik met die saaklike aantekeninge dat 'n tydperk 
verloop het waarin daar nie meer aktiewe inskake-
ling van die betrokke lidmaat(e) was nie. 
3.  Die gemeente Moreletapark en die “Millennium-
lidmate”, asook die Diensteraad van Oos-Trans-
vaal word ingelig van die versoening en prof Coert-
zen rapporteer aan die ASK. 
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4.  Die huidige gesprek met Pretoria-Oosterlig kan 
voortgesit word, maar inskakeling is onvoorwaar-
delik. 
5.  Die huidige fasiliteerders is steeds beskikbaar, 
indien verder benodig. 
6.  'n Ernstige versoek is ook gerig dat die verga-
deringe van die NG Kerk moet kyk na die kwessie 
van afstigting en nuwe gemeenteontwikkeling en 
die probleme wat daaromheen kan ontstaan. 

3.6.2  AANBEVELING:  AFSTIGTING EN NUWE 
GEMEENTE-ONTWIKKELING – die Algemene 
Sinode verwys hierdie saak na die nuwe Algemene 
Diensgroep Gemeente-en-Bedieninge met opdrag 
om 'n taakspan aan te wys (waarin die ARK ook 
betrek word). 

3.7  Jesus-Projek. 
Die ASK ondersteun die saak dat die Naam van 
die Here nie ydellik gebruik word nie. 
3.8  Konstitusionele Kommissie. 
3.9  Oorlog in Irak. 
Die ASK het op 5 Maart 2003 die volgende media-
verklaring uitgereik: 
Ons het almal met groot besorgdheid kennis ge-
neem van die dreigende oorlog in Irak. Saam met 
Christene oor die hele wêreld heen glo ons dat 
geweld en oorlog selde probleme oplos. Vir 'n 
Christen kan oorlog ook net plaasvind as dit aan 
twee vorwaardes voldoen: dit moet die héél laaste 
uitweg wees nadat alle ander middele om die 
geskil vreedsaam op te los, duidelik misluk het én 
daar moet 'n redelike moontlikheid bestaan dat 
oorlog die situasie gaan beredder en nie verslag 
nie. Ons is nie daarvan oortuig dat alle vreedsame 
moontlikhede in die Irakese krisis al opgevolg is 
nie. Daarom wil ons al ons gemeentes versoek om 
die volgende weke in alle eredienste te bid vir die 
dreigende krisis. As Christene wil ons bid vir die 
dreigende krisis. As Christene wil ons bid vir 'n 
vreedsameoplossing en vir almal wat help soek na 
oplossings vir die konfliksituasie. Saam daarmee 
wil ons ook bly bid vir Zimbabwe en sy mense en 
ook vir vrede en versoening in ons eie land. 
3.10  Appèl prop J Theron. 
3.11  Dag van Verootmoediging. 
3.12  NG Gemeente Kuruman-Die Oog. 
3.13  Wêreldbeker-Sokker 2010 - die volgende ver-
klaring is uitgereik: 
a.  Die Algemene Sinodale Kommissie van die NG 
Kerk het met blydskap kennis geneem dat die In-
ternasionale Sokker-Federasie (FIFA) die Wêreld-
bekertoernooi 2010 aan Suid-Afrika toegeken het. 
Die Bodkomitee word gelukgewens.  
b.  Die ASK doen 'n beroep op die Christene in 
Suid-Afrika om met vreugde hulle getuienis uit te 
leef en hulle deel te doen olm van hierdie unieke 
geleentheid 'n reuse sukses te maak ter wille van 
die Here en nasiebou in ons wonderlike land. 
3.14  Suid-Afrikaners as beweerde huursoldate in 
aanhouding in Zimbabwe en Ekwatoriaal-Guinee – 
die volgende verklaring is uitgereik: 
a.  Die ASK van die NG Kerk wil die hoop uitspreek 

dat die Suid-Afrikaners wat in Zimbabwe en Ekwa-
toriaal-Guinee as beweerde huursoldate aangehou 
word, so gou as moontlik aan 'n regverdige ver-
hoor onderwerp sal word. Soos in die geval van 
alle ander gevangenes in watter land ookal, is dit 
noodsaaklik dat die Bybelse beginsels van reg en 
geregtigheid ook hier sonder aansiens des per-
soons of diskriminasie teen enigiemand in gehoor-
saamheid aan God toegepas sal word. 
b.  Die ASK waardeer die betrokkenheid van die 
SA-konsulaat in Zimbabwe by die saak. Ons ver-
seker pres Thabo Mbeki en die Suid-Afrikaanse 
Regering van ons steun aan verantwoorde pogings 
van Suid-Afrika om 'n regverdige hantering van 
hierdie gevangenes te verseker. Indien daar nie 
getuienis of substantiewe klagtes is dat hulle 'n 
misdryf in óf Zimbabwe óf Ekwatoriaal-Guinee ge-
pleeg het nie, moet 'n versoek oorweeg word dat 
hulle aan Suid-Afrika uitgelewer word. 
c.  Die ASK bevestig sy begrip en deernis vir die 
onsekerheid, angs en desperaatheid wat daar by 
die naaste familie van die gevangenes kan voor-
kom. Saam met hulle bid ons dat diesaak so gou 
moontlik na 'n regverdige einde gevoer sal word. 
d.  Die ASK wil dit verder onderstreep dat hy ern-
stige Christelik-etiese probleme het met enige 
poging van 'n buite-instansie om die gebieds-
integriteit van 'n onafhanklike staat te skend of 
enige poging om dmv huursoldate 'n staatsgreep 
uit te voer. 
3.15  Erfenisterreine 
 

4.  KERKVERENIGING 
Sien Verslag 13.4 (laatstuk ter vergadering). 
 

5.  EKUMENE EN INLIGTING 
 
5.1  Federale Raad van Kerke 
5.1.1  Veral vanweë finansiële faktore kon die 
Federale Raad vir ongeveer twee dekades nie op 
eie bodem byeenkom nie.  Vir alle praktiese doel-
eindes funksioneer die Raad dus nie meer nie.  
Gelukkig is daar ander strukture waardeur die 
familie van NG Kerke kan kommunikeer - onder 
meer die Alliance of Reformed Churches (ARCA) 
en streeksbyeenkomste van die Gereformeerde 
Ekumeniese Raad.  Die meeste van die kerke 
binne die familie is lid van een of albei hierdie lig-
game.  In die lig van vorige besluite van die Alge-
mene Sinode beveel die ASK soos volg aan: 

5.1.2  AANBEVELING:  FEDERALE RAAD VAN 
KERKE – die Algemene Sinode besluit om by die 
ander lidkerke aan te beveel dat die Federale 
Raad volgens die voorgeskrewe prosedure ont-
bind. 

5.2  Tussenkerklike Raad 
5.2.1  Die Tussenkerklike Kommissie het op 26 
Februarie 2004 oorgeskakel na die Tussenkerklike 
Raad (TKR).  Die TKR bied aan die liggaam meer 
bevoegdheid. Die Tussenkerklike Raad vergader 
minstens twee keer per jaar.  Verteenwoordigers  
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van die drie Afrikaanse Kerke (NG Kerk, Neder-
duitchse Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerke) 
het die afgelope twee jaar onder meer oor die 
volgende sake beraadslaag: Krities-opbouende 
gesprekke oor geloofswaarhede soos byvoorbeeld 
bewerking van die verlossing, bewerker van die 
verlossing, (die persoon van Jesus Christus), roe-
ping  van die Afrikaanse  kerke in Suid-Afrika, eku-
meniese verhoudinge, formuliere van eenheid, 
diens van barmhartigheid, lessenaar by die Parle-
ment, Konvent, plaasmoorde, belasting op kerklike 
finansies, kerklike tydskrif, hervertaling van belyde-
nisskrifte ensovoorts. 
5.2.2  Die TKR het ook die behoefte uitgespreek vir 
die hou van predikantekonferensies waarby leraars 
van al 3 kerke teenwoordig is. 

5.2.3 AANBEVELING: PREDIKANTEKONFE-
RENSIES - die Algemene Sinode 
1.  ondersteun die versoek van die TKR van die 
drie Afrikaanse Kerke vir die hou van gesamentlike 
predikantekonferensies; 
2.  versoek dat elke sinode in sy eie gebied die 
inisiatief neem vir die reël van sulke konferensies 
op streeksbasis. 

 
5.3  Bilaterale gesprekke 
5.3.1  Die NG Kerk het die afgelope twee jaar ge-
sprekke met die volgende binnelandse kerke ge-
voer: AP Kerk, Methodist Church, Uniting Presby-
terian Church, Evangelies-Lutherse Kerk, Rooms-
Katolieke Kerk, Christelike Gereformeerde Kerk, 
Apostoliese Geloofsending en Church of the Pro-
vince. 
5.3.2  Onder meer die volgende sake is in bo-
staande gesprekke aangeroer:  Onderwys, Kerk en 
Staat, Gereformeerde Ekumeniese Raad-arbeids-
wetgewing (met betrekking tot predikante),  Verkla-
ring Algemene Sinode 2002, samewerkingsterrei-
ne, kerkeenheid, uitdaginge van Afrika, spirituali-
teit, evangelisasie, armoede, geregtigheid, teolo-
giese onderrig, beroeping van predikante, jeug-
werk, gesamentlike middestadsbediening, gesins-
nagmaal, homoseksualiteit, herdoop, charisma-
tiese beweging, Reformatoriese kerkgroeperinge, 
aanbiddingstyle, kerklike etos, Nuwe Hervormers, 
ensovoorts. 
 
5.4  Buitelandse Kerke 
Tydens 'n besoek aan die buiteland het dr Coenie 
Burger die geleentheid benut om gesprek met die 
volgende buitelandse kerkleiers te voer:  Prof Wolf-
gang Huber (EKD), drr Thomas Wipfel Serge 
Fornerod, Gottfried Locher (Switserse Federasie 
van Gereformeerde Kerke), dr Ismael Noko 
(Lutherse Wêreld-federasie, dr Setri Nyomi (Alge-
mene Sekretaris, WBGK), dr Sam Kobria (Alge-
mene Sekretaris WRK), drr Bas Plaiser, Leo 
Koffeman, Bert Kling (Protestantse Kerk Neder-
land) dr Herman Schaeffer (Algemene Sekretaris 
Reformierter Bund), dr Alison  Elliot, Finlay Mc 

Donald (Skotse Presbiteriaanse kerk), rev Phillip 
Woods, dr David Corwick (URC, Londen). 
 
5.5  Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) 
Die NG Kerk is sedert 1994 waarnemerlid by die 
SARK.  In opdrag van die Algemene Sinode (2002) 
is aansoek om volwaardige lidmaatskap gedoen.  
Tydens die drie-jaarlikse byeenkoms van die 
SARK (Julie 2004) is die NG Kerk eenparig en met 
akklamasie as volwaardige lid aanvaar.  Die SARK 
het oor die volgende sake pertinente besluite ge-
neem:  Grondhervorming, menseregte, ekonomie-
se geregtigheid, jeug, HIV/vigs, teologiese oplei-
ding, morele herstel, gesinswaardes, uitspattige 
huwelike, xenophobia en Zimbabwe. 
 
5.6  The Evangelical Alliance (TEASA) 
Die NG Kerk het aan die begin van 2004 lid ge-
word van TEASA.  Daardeur is die NG Kerk – soos 
dit hoort – opgeneem in die geselskap van evan-
gelies-gesinde kerke in die land. 
 
5.7  Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER) 
Streeksbyeenkomste van die GER is in Gaberones 
en Manzini bygewoon.  Jeugwerk, die ontwikkeling 
van leierskap, barmhartigheidswerk en versoening 
is indringend bespreek.  Die GER vergader DV 
gedurende Julie 2005 in Nederland. 
 
5.8  Wêreldbond van Gereformeerde Kerke 
(WBGK) 
5.8.1  Die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke 
is sewe jaar gelede (Debrecen, Hongarye) toe-
gelaat om tot die WBGK terug te keer.  Sedertdien 
is ons betrek in al die werksaamhede van die 
bond.  Bestuurslede van die WBGK het Suid-Afrika 
dikwels besoek en die geleenthede is benut om 
gesprek te voer met die WBGK.  Daar is veral ook 
oor die eenheidsproses gepraat. (Die VGKSA en 
die RCA is ook lede van die bond). Tydens die 
afgelope vergadering in Accra, Ghana (30 Julie-13 
Augustus 2004) is die NG Kerk verteenwoordig 
deur Dr Coenie Burger, Proff Piet Strauss en Elna 
Mouton en dr Willie Botha.   
5.8.2  Die WBGK het die volgende boodskap aan 
die lidkerke gestuur: 
 

Letter from Accra 
From the delegates gathered from throughout the 
world in Accra, Ghana, at the 24th General Council 
of the World Alliance of Reformed Churches to the 
congregations of all those churches belonging to 
this fellowship, greetings. We have met as 400 
delegates in this council from July 30 to August 12 
2004, worshipping, studying the Bible, deliberating 
on urgent issues facing God’s world, and partici-
pating in the rich life of local churches in Ghana. 
We write to share with you what, on your behalf, 
we have discerned and experience. Grace and 
peace to you from our God and the Lord Jesus 
Christ. 
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Our most moving and memorable moments came 
from our visit to Elmina and Cape Coast, two 
“castles” on the Coast of Ghana that held those 
who had been captured into slavery, as they 
suffered in dungeons waiting for slave ships that 
would take them to unknown lands and destinies. 
Over brutal centuries, 15 million African slaves 
were transported to the Americas, and millions 
more were captured and died. On this trade in 
humans as commodities, wealth in Europe was 
built. Through their labour, sweat, suffering, intelli-
gence and creativity, the wealth of the Americas 
was developed. 
 
At the Elmina Castle, the Dutch merchants, sol-
diers, and Governor lived on the upper level, while 
the slaves were held in captivity one level below. 
We entered a room used as a church, with words 
from Psalm 132 on a sign still hanging above the 
door (“For the Lord has chosen Zion....”). And we 
imagined Reformed Christians worshipping their 
God while directly below them, right under their 
feet, those being sold into slavery languished in 
the chains and horror of those dungeons. For more 
than two centuries in that place this went on. 
 
In angry bewilderment we thought, “How could 
their faith be so divided from life? How could they 
separate their spiritual experience from the tortu-
rous physical suffering directly beneath their feet? 
How could their faith be so blind?” 
 
Some of us are descended from those slave tra-
ders and slave owners, and others of us are 
descendants of those who were enslaved. We 
shared responses of tears, silence, anger, and 
lamentation. Those who are Reformed Christians 
have always declared God’s sovereignty over all 
life and all the earth. So how could these forbears 
of Reformed faith deny so blatantly what they 
believed so clearly? 
 
Yet, as we listened to the voices today from our 
global fellowship, we discovered the mortal danger 
of repeating the same sin of those whose blind-
ness we decried. For today’s world is divided 
between those who worship in comfortable con-
tentment and those enslaved by the world’s eco-
nomic injustice and ecological destruction who still 
suffer and die. 
 
We perceive that the world today lives under the 
shadow of an oppressive empire. By this we mean 
the gathered power of pervasive economic and 
political forces throughout the globe that reinforce 
the division between the rich and the poor. Millions 
of those in our congregations live daily in the midst 
of these realities. The economies of many of our 
countries are trapped in international debt and 
imposed financial demands that worsen the lives of 
the poorest. So many suffer! Each day, 24,000 

people die because of hunger and malnutrition, 
and global trends show that wealth grows for the 
few while poverty increases for the many. Mean-
while, millions of others in our congregations live 
lives as inattentive to this suffering as those who 
worshipped God on the floor above slave dun-
geons. 
In our discussions in Accra – indeed in the past 
seven years of reflection since we last met in 
General Council at Debrecen, Hungary – we have 
come to realize that this is not just another “issue” 
to be “addressed” . Rather, it goes to the heart of 
our confession of faith. How can we say that we 
believe that Jesus Christ is the Lord over all life, 
and not stand against all that denies the promise of 
fullness of life to the world? 
 
If Jesus Christ is not Lord over all, he is not Lord at 
all. That is why we find in the Bible a constant 
criticism of idolatry, emphasized in our Reformed 
tradition. To declare faith in the one true God is to 
reject divided loyalties between God and Mammon, 
dethrone the false gods of wealth and power, and 
turn from false promises to the true God of life. 
 
We know that this does not come easily for any of 
us. Yet our hope lies in confessing that the power 
of the resurrected Christ can overturn the idols and 
the modern gods that hold the world captive to 
injustice and ecological destruction. 
 
Therefore, we invite you, in Reformed churches 
throughout the world, to take this stance of faith, 
standing against all that denies life and hope for 
millions, as a concrete expression of our allegiance 
to Jesus Christ. 
 
Brothers and sisters, this is a grave and serious 
invitation. As those who have met on your behalf in 
Accra, we declare to you that the integrity of our 
Christian faith is now at stake, just as it was for 
those worshipping in the Elmina Castle. Confes-
sing our faith and giving our lives to the Lordship of 
Jesus Christ requires our opposition to all that 
denies the fullness of life to all those in our world 
so loved by God. 
 
Such a confession also sends us forth with new 
eyes of faith into the world. Mission, it can be said, 
is embodied in the life of the church in the world. In 
Accra we recognized that living according to what 
we say we believe changes our understanding of 
mission today. We recalled that the church was 
born in a time of empire. God’s Spirit called forth 
the church, in response to God’s work in the world, 
as a new community bearing witness to a new 
global reality and opposing the false claims of 
earthly gods. 
 
God’s mission involves your congregation and 
each of ours in fresh and challenging ways today. 
How can we share the message and liberating love 



ASK Gewone Werksaamhede 

 

 

 
215 

of Christ’s life in those places where suffering and 
death seem to reign? This much we discovered for 
certain in Accra: more than ever, faithful mission 
today requires our connection – really it demands 
bonds of belonging – between one another as 
churches. The challenges we now face in pro-
claiming the Good News will simply overwhelm us 
if we confront them as individual churches alone. 
 
In today’s world the divisions between the North 
and the South, the rich and the poor, and the 
powerful and the powerless, grow sharper and 
seek to isolate us from one another. That’s why 
mission requires us as churches to belong more 
deeply to one another, overcoming those divisions 
through the work of God’s Spirit as an evidence of 
the hope that is offered to the world. In our inclu-
sive fellowship here in Accra, we have experienced 
a taste of this hope and seek to share it with you. 
 
In this council we have focused on current threats 
to life, especially economic neoliberalism and the 
arrogance of imperial powers. Our churches in 
central and eastern Europe remind us that for long 
decades they suffered under the tyranny of 
another empire. The wounds of this past are not 
yet healed. We recognize the need for all of us – 
East and West – to work through this bleak chapter 
of our history, and to ask whether Reformed 
churches in the West heard sufficiently the cry of 
their sisters and brothers in the East. 
 
Being truly mutual and accountable is hard and 
even painful, testing the depth of our trust. It 
requires the vulnerability demonstrated in Jesus. 
But there is no other way for us to follow God’s 
mission, and building unity for this purpose is one 
of the practical things the World Alliance of 
Reformed Churches can make possible. 
 
But we discovered one more truth in Accra that we 
want to share. If confessing what we believe as 
Christians requires our spiritual and practical resis-
tance to economic injustice as well as environ-
mental destruction, then we need new depths of 
spirituality. This isn’t mere political activism; we’re 
being called to a spiritual engagement against evil, 
and for that we need our lives to be deeply rooted 
in the power of God’s Spirit. To put it simply, we 
need, as never before, the transformation of our 
lives promised through Jesus Christ. 
 
This spiritual challenge flows from the words found 
in John 10:10, where Jesus declares the promise 
“that all may have life in fullness”. That biblical 
theme, in fact, wove itself through the work of the 
council during these days. Our Christian spirituality 
opens us to the presence and power of God in all 
the creation. Further, it draws us into ever-deeper 
community with one another. Deepening our spiri-
tuality can connect us with God’s power for the 

healing of personal wounds, social scars, and 
political divisions. 
 
We also realized more clearly than ever that such 
spiritual transformation and the community that it 
creates are only possible as the gifts of women 
and young people are freely exercised and 
liberated in our life together. We experienced a 
glimpse of this in our gathering, as both women 
and youth shared so richly in worship, Bible study, 
presentations to the council, and leadership roles, 
and we long for the spirituality that makes this 
possible in every one of our congregations. 
 
Because we were in Accra, Ghana, we were 
blessed constantly with the spiritual vitality and 
power of the local churches that hosted and 
received us. The drums and songs that saturate 
the soul of the African church permeated our 
worship. We marvelled at offerings given with such 
dancing and joy from hearts so full of gratitude. 
Here we tasted a spirituality that seemed so whole, 
so worshipful, so connected in community, and so 
embracing of God’s creation. It draws from the gifts 
of the culture and sings not only in these 
enchanting songs, but also in their daily lives, as 
their witness to the fullness of life in Christ. 
 
As we entered the homes of our hosts on a 
weekend of visits to churches throughout Ghana 
and then were carried away by the power of their 
worship, our hearts were filled with hope and 
gratitude. We experienced the warmth of their 
hospitality and the power of God’s Spirit to bring 
new life and community. And we knew this is the 
sign of the only power that can sustain us as we 
confess our faith in Christ, stand against the 
powers of evil that threaten life, and live in mission 
with the hope of fullness of life for all promised by 
our Lord. 
 
We want you to join in the confession and cove-
nant with one another we have made in Accra. As 
part of the fellowship of those churches throughout 
the globe that share in common the Reformed 
tradition of Christian faith, we long for our expe-
rience here to enrich and encourage your mission 
and ministry. 
 
We’ve included a liturgy that could enable you to 
share in worship the same confession, commit-
ments, and promises that we have made here at 
this council. And we’ve also included an appendix 
that gives a summary of the many other urgent 
issues and concerns from around the globe that 
received our attention. 
 
Our prayer for you is that God may reveal to you in 
fresh ways how our faith is deeply connected to all 
of life. May none of us ever live our faith insensitive 
to brutal suffering and indifferent to urgent cries 
from our world. May all of us know the power of 
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God at work in our Lord Jesus Christ to overcome 
evil and offer to all the world life in the fullness 
intended by God. 
 
And may the grace of God, the love of our Lord 
Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit, 
be with you now and forever more. 
 

Accra, Ghana 
August 12 2004 

 
5.9  ALLIANCE OF REFORMED CHURCHES IN 
AFRICA (ARCA) 
Die lidkerke van ARCA het gedurende 2003 in 
Yaounde in die Kameroen byeen gekom om 'n 
alliansie van Gereformeerde Kerke in Afrika te 
vorm.  ARCA het gedurende daardie week oor die 
volgende sake gepraat:  Evangelie en kultuur, epi-
demies, armoede, konflik in Afrika, Interfaith, groei 
van kerke in Afrika, ekologie, her-definiëring van 
skrif en teologie en korrupsie. 
 
5.10  Konvent van Reformatoriese Kerke 
Die NG Kerk is lid van die Konvent van Reforma-
toriese Kerke. 
 
5.11  SACLA 
Die NG Kerk het aktief deelgeneem aan die konfe-
rensie van Christenleiers wat in 2003 in Pretoria 
vergader.  Die sewe reuse wat geïdentifiseer is en 
deur die kerke in Suid-Afrika aangeveg word, is:  
misdaad, armoede, werkloosheid, rassisme, ge-
slagsdiskriminasie, gesinskrisisse, HIV/vigs. 
 
5.12  Kommissie vir Buitelandse Bediening 
(KBB) 
In samewerking met die Nederduitsch  Hervormde 
Kerk en die Gereformeerde Kerke gee hierdie 
Kommissie aandag om Afrikaanse lidmate wat 
emigreer.  In die proses word bande ook gesmee 
met (hoofsaaklik) Gerformeerde kerke in die buite-
land.  Die behoefte aan die pastorale versorging 
van die toenemende getal lidmate wat hulle tydelik 
(of permanent) oral in Afrika vestig, moet in oorleg 
met Noord-Transvaal (wat noord van die Limpopo-
rivier werk) aandag kry. 
 

6.  SUB- EN AD HOC-KOMMISSIES 
 
6.1  KAPELAANSDIENSTE 
6.1.1  'n Volledige verslag is van die subkommissie 
vir Kapelaansdienste ontvang. Die ASK het dit in 
Augustus 2004 onder oë gehad en goedgekeur. 
Persone wat belangstel om die detail-inhoud te 
lees, kan met die kantoor van die Algemene Sekre-
taris skakel.  

6.1.2  AANBEVELINGS:  KAPELAANSDIENSTE 
1.  Die Algemene Sinode betuig skriftelike waar-
dering teenoor die departementele hoofed van die 
onderskeie departemente wat die funksionering 
van kapelaansdienste in die uiters uitdagende tye 

van transformasie positief bly ondersteun het. 
2.  Die Sinode spreek sy dank en waardering uit 
teenoor die onderskeie hoofdevan kapelaans-
dienste, kapelane en ander geestelike werkers wat 
steeds met toewyding hulle van hul taak kwyt. 
3.  Die Sinode neem met dank kennis van die 
voortgesette geestelike en finasiële ondersteuning 
van gemeentes aan die onderskeie dienste. 
4.  Die Sinode betuig ook waardering teenoor die 
Bybelgenootskap SA en die Christelike Lektuur-
fonds vir hulle getroue bydrae aan veral die gees-
telike sorg in Korrektiewe Dienste. 

 
6.2  OWERHEID 
6.2.1  Grondhervorming 
6.2.1.1  Opdrag = BR 12.9  
6.2.1.2  Uitvoering 
1.  ASK se uitgangspunt is dat daar pro-aktief op-
getree moet word; ons sal 'n fasiliterende rol moet 
speel en met ALMAL moet praat. Die hele saak is 
in elk geval baie meer kompleks as wat ons ooit 
kan dink.   
2.  Besluit in November 2003 soos volg: 
a.  Dat goedbeplande konferensies oor kerk en 
grondhervorming ook in die Noord-Kaap, Suid-
Kaap, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal, en moontlik 
ook 'n opvolg-konferensie in die Limpopo-provinsie 
(waar restitusie-eise in die volgende twee jaar 
groot spanning kan meebring) oorweeg word. 
b.  Dat 'n dringende gesprek met mnr Japie Grob-
ler, president van AGRI-SA (en moontlik sy dag-
bestuur) oor grondhervorming, verwante sake en 
die rol wat die kerk kan speel, gevoer word. 
c. Dat aandag gegee word aan 'n werkbare kerk-
forum vir grondhervorming of alternatiewe verteen-
woordiging waardeur ander kerke betrek kan word.  
3.  Daar is wel goeie gesprekke gevoer met AGRI-
SA en ook die TLU. 
6.2.2  Skakeling met president 
1.  'n Brief aan president Thabo Mbeki het in Mei 
2003 aandag geniet. 
2.  Ten opsigte van armoede en maatskaplike ont-
wikkeling is dit die ASK se standpunt dat die  rege-
ring het nie infrastruktuur om aan armoede aandag 
te gee nie; die kerke sal moet help, saamwerk en 
alliansies vorm.  
3.  Met die oog op die Verkiesing 2004 is 'n verkla-
ring voor die tyd uitgereik en ook ná die verkiesing; 
lg se inhoud was soos volg:  
Die NG Kerk het kennis geneem van die gebeure 
rondom die verkiesing en finale uitstale van die 
Verkiesing 2004. 
a.  Ons wil die OVK gelukwens met die reëlings 
van die verkiesing. Hoewel die stempersentasie 
effens laer was as in 1999, is ons oortuig dat hier-
die verkiesing en die rustige manier waarop dit 
verloop het 'n belangrike verdure tree in die ves-
tiging van ons demokrfasie is. 
b.  Ons wil die President en die regering seen toe-
bid vir die volgende vyf jaar. Ons wil die hoop uit-
spreek dat hulle die duidelike mandaat wat hulle 
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ontvang het, sal gebruik om die groot probleme 
van ons land met verbeeldingrykheid en toewyding 
aan te pak. 
c.  Ons is dankbaar vir die feit dat hulle hulself 
bereid verklaar het vir samewerking en raadpleging 
met minderheidsgroepe en kleiner partye. Dit kan 
baie beteken vir die dieper vestiging van verdraag-
saamheid en demokratiese waardes in ons land. 
d.  Van die kerk se kant wil ons die regering ver-
seker van ons voorbidding en ons konstruktiewe 
betrokkenheid by die land se probleme. Ons hoop 
om saam met die ander kerke beide ons priester-
like en profetiese rol teenoor hulle en die land in sy 
geheel n ate kom. 
6.2.3  National Religious Leaders’ Forum 
Dr Coenie Burger is verkies in die Uitvoerende 
Komitee van die NRLF; hierdie forum vergader op 
gereelde basis.  
6.2.4  Samespreking politieke partye 
Die ASK-Dagbestuur het voor die verkiesing 
gesprekke gevoer met al die leidende politieke 
partye. 
6.2.5  Tiende Jaar Vryheid en Demokrasie  
Die volgende verklaring is deurgestuur na al die 
gemeentes:  
1.  Die NG Kerk neem kennis van die beplande 
viering van die 10jaar van vryheid en demokrasie 
met die hoogtepunt op 27 April 2004. 
2.  Gemeentes word versoek om op Sondag 25 
April 2004 die Here te dank vir die vryheid, vrede 
en voorspoed wat ons wel geniet in die land en 
voorbidding te doen vir die owerhede en alle ander 
politieke leiers, asook vir die toekoms van die land 
en sy mense.  
6.2.6  Public Holiday Calender  
Die ASK handhaaf die standpunt dat die NG Kerk 
vra vir die behoud van Goeie Vrydag en Kersdag.  
6.2.7  Waarheid- en Versoeningskommissie 
6.2.7.1  Voorlegging 
1.  Die NG Kerk het nog nie gereageer op al die 
tersake aanbevelings in die verslag van die WVK 
(TRC Report, Vol 1-5, 1998) of die finale verslag 
van die WVK (die sg Kodisil: TRC Report, Vol 6-7, 
2003) nie. In die lig van die NG kerk se roepings-
verklaring en verbintenis aan hierdie land en haar 
heling, kan dit nie maar net by ons verbygaan nie. 
2.  Die ASK het gedurende 1999 kennis geneem 
van die verslag (Vol 1-5) wat in Oktober 1998 ver-
skyn het en ook van die feit dat die rol van die NG 
Kerk oor die algemeen in hierdie verslag billik 
weergegee is. Die ASK het die destydse VAM-
kommissie versoek om in die uitvoering van hulle 
opdrag ook 'n studie van die WVK-voorstelle in 
verband met versoening en aanverwante sake te 
maak en, indien nodig, van die voorstelle in hulle 
verslag op te neem (Agenda 2002 : 347: 6.1.2). 
Die een saak wat deur middle van die VAM-kom-
missie en die jaar van Hoop besondere aandag 
gekry het, was dié van versoening. Alle fasette van 
die WVK-verslag (1998) en finale verslag (2003) 
oor versoening is egter nie verreken  en hanteer 
nie: een van die belangrike beklemtoninge van die 

WVK-verslag oor versoening ontbreek byvoor-
beeld, nl dié van reparasie. 
3.  Die aanbevelings in die dokumente van 1998 
en 2003 dek 'n wye verskeidenheid van sake wat 
van ingrypende belang vir Suid-Afrika en haar 
mense is. Van dié sake is ook nie so eenvoudig 
nie en kan nie met simplistiese programmetjies 
hanteer word nie. Die NG Kerk sal op 'n verant-
woorde manier hiermee moet omgaan. 
4.  Die sake in die verslag wat die kerke raak, en/of 
sake waarop kerke in die toekoms sal moet rea-
geer, kan breedweg soos volg opgesom word 
(sonder om die detail van die aanbevelings weer te 
gee): 
*  Versoeniung op 'n kontinue wyse en op alle 
vlakke van die samelewing. 
*  Reparasie soos gesien binne die vyf kategorieë 
waarmee die WVK gewerk het, nl dringende in-
terim-reparasie, individuele reparasietoekennings, 
simboliese reparasie, gemeenskapreparasie en 
institusionele reparasie. Sake wat hieronder tuis-
gebring kan word, is bv die herverdeling van vaar-
dighede en bronne (bv grond), die betrokkenheid 
by die heling van 'n stukkende land, die stig van 'n 
Reparasie Trustfonds, 'n eenmalige welvaarts-
belasting, ens. 
*  'n Proses van heling vir die nasie. Dit moet sere-
monieel en prakties gebeur. Die heling van stuk-
kende herinneringe aan die verlede asook die 
lewend-hou van hierdie verlede deur middel van 
die onderwysprosesse word ook hierby ingesluit. 
*  'n Nasionale Program van Aksie wat daarop ge-
mik is om sake soos rassisme, seksisme, vreem-
delingevrees en ander vorme van onverdraag-
saamheid in die samelewing aan te spreek. Hierdie 
program is gegrond op 'n voorlegging van die 
Meneregtekommissie. 
*  Die hantering van presidensiële amnestie/kwyt-
skelding: die WVK pleit dat indien enige amnestie/ 
kwytskelding oorweeg word, die rede vir die WVK 
se bestaan en die waarde en vrug van sy werk nie 
ondermyn en skade aangedoen sal word nie. Die 
regte van niemand mag in die proses aangetas 
word nie. 
*  Ter wille van die lewend - hou van die geskie-
denis waaruit ons almal moet leef, van die proses 
én die WVK, en van navorsing sodat hierdie land 
gedien kan word, moet die data van die WVKK tot 
beskikking van die nasie wees en word die rege-
ring versoek om 'n goeie webtuiste hiervoor in 
stand te hou. 
*  Die voorkoms van heksery verdien die dringende 
aandag van die regering aangesien daar oorvloe-
dige getuienis is dat dit lei tot die growwe skending 
van menseregte. 
*  'n Versoek dat die “geslote lys”-beleid wat ver-
goeding aan slagoffers beperk tot dié wat voor die 
afsnydatum van 15 Desember 1997 voorleggings 
aan die WVK gemaak het, hersien word. Die 
motivering is geregtigheid en gelykberegtiging. 
*  'n Populêre weergawe van die verslag van die 
WVK sal gereed gemaak word vir verspreiding in 
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skole en tersiêre inrigtings. Die ideal is dat dit deel 
van die leesstof van die opvoedingsproses sal 
wees. 
5.  Die SARK het in 2003 'n dokument beskikbaar 
gestel met as titel SACC Strategy and Plan of 
Action in response to the Final TRC Report. In die 
hantering van die aanbevelings van die WVK sal 
die NG Kerk as lid van die SARK ook hiervan moet 
kennis neem en dit verreken. 
6.  Dit is belangrik om kennis te neem van die feit 
dat in die WVK-verslag die rol en die invloed van 
kerke/geloofsgemeenskappe baie hoog geag 
word: Faith communities enjoy a unique and 
privileged position in South African society. They 
are widely respected and have far reaching moral 
influence. As such they should play a key role in 
healing and reconciliation initiatives. (Vol 5, p 316). 
7.  As uitvloeisel van die WVK se aanbevelings, is 
die Universiteit van Pretoria en die Fakuklteit Teo-
logie daar gasheer vir die internasionale Arts and 
Reconciliation Festival vanf 14-20 Maart 2005. Die 
geleentheid fokus op die rol van die kunste in die 
versoeningsproses tussen gemeenskappe. 

6.2.7.2  AANBEVELINGS:  WAARHEID- EN VER-
SOENINGSKOMMISSIE 
1.  Die Algemene Sinode neem kennis dat die 
finale verslag (TRC Report, Vol 6-7) op 21 Maart 
2003 aan die President oorhandig is. 
2.  Die Sinode dra dit aan die ASK op om in oorleg 
met die NG Kerk se ekumeniese vennote aandag 
te gee aan die aanbevelings van die WVK wat 
kerke raak of mag raak. 
3.  Die Sinode moedig lidmate aan om betrokke te 
raak by die internasionale Arts and Reconciliation 
Festival in Maart 2005. 

 
6.3 TUSSENKERKLIKE KOMMISSIE VIR PUBLI-
KASIES 
Die ASK het persone benoem om te dien in die 
inter-kerklike kommissie vir die vertaling van die 
Belydenisskrifte. 
 
6.4  ENTREPENEURING 
6.4.1  Opdrag = BR 13.1  
6.4.2  Uitvoering – die ASK het 'n kommissie aan-
gewys om die opdrag uit te voer; tot op hede kon 
dit nog nie realiseer nie. 

6.4.3  AANBEVELEING: ENTREPRENEURING – 
die Algemene Sinode besluit dat die opdrag van 
2002 verval. 

 
6.5  SINODALE GRENSE 
6.5.1  Opdrag = BR 1.15  
6.5.2  Uitvoering – dit het duidelik geblyk dat die 
tyd nie nou ryp is om sinodale grense te verander 
nie. 

6.5.3 AANBEVELING: SINODALE GRENSE – die 
Algemene Sinode besluit dat die status quo ten 
opsigte van die bestaande sinodale grense ge-
handhaaf word. 
 

6.6  KONINKRYKSJAAR 
6.6.1  Opdrag = BR 1.10  
6.6.2  Uitvoering – die ASK het geoordeel dat 
hierdie opdrag nie haalbaar is vir 2005 nie; dit 
word ingewerk in die deurlopende program tot 
2008. 
 

6.7  WOORD-IN-AKSIE 
6.7.1  Opdrag  = BR 1.19  
6.7.2  Uitvoering – hierdie opdrag geniet nog aan-
dag. 
 
6.8  VROUE IN DIE KERK 
6.8.1  Opdrag = BR16.5  
6.8.2  Uitvoering – sien Verslag 13.3. 

6.8.3  AANBEVELINGS:  VROUE IN DIE KERK – 
die Algemene Sinode besluit dat 
1.  die subommissie vir vroue in die kerk se opdrag 
verleng word onder die moontlike naam Kommissie 
vir Geslag-en-Diversiteit (Taakspan van ASK); 
2.  ondersoek gedoen word deur die Algemene 
Sekretaris na die moontlikheid van 'n Geslag-en-
Diversiteit-lessenaar as deel van die nuwe kantoor-
opset van die Algemene Sinode; 
3. die haalbaarheid van hierdie voorgestelde bede-
ling in November 2004 in die groter gesprek oor 
die benutting van kerklike werknemers bepaal 
word;  
4. alle kerklike kommissies van die NG Kerk (ge-
meentes en meerdere vergaderings) vroue sal in-
sluit. 

 
6.9  VISIONÊRE SPAN 
6.9.1  Opdragte = BR 1.18 en 1.2.1. 

6.9.2  Uitvoering – sien Verslag 13.2. 
 
6.10  ANALISE SA SAMELEWING  
6.10.1  ASK-besluit – die ASK het in Mei 2003 
soos volg besluit: 'n Studiekommissie word be-
noem om 
1.  'n sosiale analise te maak van wat tans in die 
SA samelewing gebeur. Hierdie analise moet die 
positiewe punte, die probleemareas en die dina-
miese (sosiale) bewegings probeer karteer; 
2.  daarvanuit moet projeksies gemaak word oor 
wat sosiale kommentators se verwagting vir die 
volgende tien jaar is; 
3.  hierdie analises moet dan in 'n Bybels-teo-
logiese raamwerk geplaas en geherinterpreteer 
word. Die vraag hier is hoe Christene moet dink 
oor wat rondom ons aan die gebeur is; 
4.  in 'n vierde deel moet die roeping van die kerk 
en van gelowiges ten opsigte van hierdie situasie 
so goed as moontlik uitgestippel word. Aandag 
moet gegee word aan vrae soos: 
a.  Wat gaan die groot gevare en versoekings vir 
die kerk wees die volgende tien jaar? 
b.  Wat is die kritieke sake waaraan die kerk aan-
dag behoort te gee (binne die breër prentjie van 
die land en ook ander instansies wat inspeel op die 
situasie)? 
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c.  Hoe lyk die kerk se eie, unieke bydrae ten 
opsigte van hierdie sake en verhoudinge? 
*  En verder: Op die medium en langer termyn 
moet daar voorsiening gemaak word op Algemene 
Sinodale vlak vir 'n navorsingsdepartement wat 
studie oor sake soos hierdie kan onderneem asook 
studiestukke oor ander kontensieuse sake (leer-
stellig; eties; aktueel) kan voorberei. 
6.10.2  Uitvoering – hierdie belangrike besluit is 
nog nie uitgevoer nie; dit kan deur die nuwe Alge-
mene Diensgroep Leiers oorgeneem word. 
 

7.  ALGEMENE OPDRAGTE 
 
7.1  MODERATORSKONFERENSIES 
7.1.1  Opdrag = BR 1.11  
7.1.2  Uitvoering – daar is wel jaarliks 'n mode-
ratorskonferensie gehou; dit was elke keer baie 
sinvol. 
 
7.2  BRIEF AAN PREDIKANTE 
'n Spesiale brief (onderteken deur dr Coenie 
Burger) is vroeg in 2004 aan elke dienende pre-
dikant gestuur. 
 
7.3  ALGEMENE KANTOOR 
Die ASK het besluit dat die Kantoor van die 
Algemene Sinode vir die huidige nog in die 
Mineralia-gebou, Visagiestraat, Pretoria bly. Die 
Kantoor het opdrag om verdure moontlikhede vir 
huisvesting te ondersoek. 
 
7.4  VERGOEDING WERKGEWERS 
7.4.1  Besluit  = BR 7.7 
7.4.2  Uitvoering – hierdie besluit is uitgevoer en 
afgehandel in Augustus 2003.  
 
7.5  PROFESIE OOR PROFYT 
7.5.1  Inleiding 
1.  Die projek het onstaan uit die besinning van die 
ASK oor eie werk. Die visie vir die projek is 'n Kerk 
waarvan die lidmate goed ingelig is oor ekono-
mies-maatskaplike kwessies, waarin ekonomiese 

teorie en praktyk deur teologie bepaal word en 
waarvan lidmaatskap oor alle sosiale klasse ver-
sprei is. 
2.  Die ASK het die volgende missie vir Profesie 
oor Profyt goedgekeur: 
Op grondslag van Gereformeerde Teologie – en 
sonder om met bloudrukke vorendag te kom – fasi-
liteer die projek studie, debat en meningsvorming 
oor ekonomiese aangeleenthede en fasiliteer die 
vermoë van die NG Kerk om ekonomiese en kom-
mersiële beleid te beïnvloed. 
3.  Die jongste byeenkoms van die Wêreldbond 
van Gereformeerde Kerke waar die saak onder die 
hoof “Economic Justice” aan die bod gekom het, 
beklemtoon die dringendheid van hierdie saak. Die 
uitvoering van die Roepingsverklaring van die 
Algemene Sinode verg ook duidelikheid en aksie in 
hierdie verband. 
7.5.2  Verloop 
Die ASK het dit aan die Instituut vir Sendingweten-
skap van die Universiteit van Pretoria (ISWEN) op-
gedra om die projek te onderneem. ISWEN het 
reeds navorsing gedoen om 'n oorsig te verkry van 
sinodebesluite en –projekte wat op die saak be-
trekking het. Dit het duidelik geword dat daar talle 
positiewe besluite en aksies is wat op die proble-
matiek betrekking het. ISWEN het ook 'n identi-
fikasie van prioriteite onderneem. Prioriteite is 
geïdentifiseer om verdere struktuur aan die projek 
te verleen. Die saak is belangrik genoeg vir die 
hele NG Kerk om nou daarby betrokke te raak. 
7.5.3  'n Taak vir die Algemene Sinode 
Daar is baie te doen om die visie van die projek 
waar te maak. Die Algemene Sinode moet as 
katalisator dien om die projek na die volgende vlak 
te neem. Die geleentheid word gebied vir vrywillige 
medewerkers om by die projek aan te sluit en die 
groot agterstand wat die NG Kerk op hierdie terrein 
het, uit te wis. Daar word aan die hand gedoen dat 
persone aansluit by een van agt bane van priori-
teite wat voorgestel word. Elke baan moet sigself 
organiseer en die produkte beplan wat gelewer 
gaan word. 
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8.  ANDER SAKE  
 
8.1  SENTRALISERING REGISTERS 
8.1.1  Besluit = BR 2.10  
8.1.2  Uitvoering 
Hierdie besluit geniet nog aandag by die onder-
skeie sinodes. Die AKAI sal DV in 2005 aan die 
nuwe ASK verslag lewer. 
 
8.2  ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING 
8.2.1  Besluit = BR 2.1 
8.2.2  Uitvoering 
Die AKAI het 'n deeglike voorlegging aan die ASK 
voorgelê waarin hierdie wet op die NG Kerk van 
toepassing is. Die Nasionale Erfeniswet (25/1999) 
het ook aandag geniet. 

8.2.3 AANBEVELING: ARGIEF EN -INLIGTINGS-
WETGEWING 
1.  Die Algemene Sinode bepaal dat die betrokke 
“PERSOON” (Inligtingsbeampte) wat ten opsigte 
van alle kommissies van die Algemene Sinode, 

sinodes, ringe, kerkrade, inrigtings en alle instan-
sies wat inligting bewaar by wie aansoeke om 
toegang tot inligting ingedien moet word, die Argi-
varis van die Algemene Sinode is (tans argivaris 
van die Eenheidsargief: Kaapland, Transvaal en 
Algemene Sinode). 
2.  Die AKAI en ARK kry opdrag om al die doku-
mente voor te berei (Handleiding en Inventaris van 
die NG Kerk) en voorsien aan alle genoemde kom-
missies en kerkvergaderinge (sien 8.1.2.3.1) van 'n 
voorbeeld van 'n Handleiding, die Inventaris, Vorm 
B (aansoeke om toegang tot inliting) en die “Bylae” 
(oor kostes). 
3.  Die AKAI voorsien 'n inligtingstuk aan alle kerk-
like betrokkenes oor die rede vir die wet en die 
praktiewe uitvoering daarvan. 
4.  Die Algemene Sinode neem kennis dat die 
Nasionale Erfeniswet (25 van 1999 en aangevul in 
Goewermentskennisgewing No 1313 van 
25.10.2002) bepaal dat alle geboue ouer as 60 
jaar deur die wet beskerm word en dat toestem-
ming verkry moet word voordat enige vervreem-
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A. Vakkundige gesprek tussen Teologiese Etiek en Ekonomie 
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1. Stel gespreksgroep saam wat beginsels artikuleer: bv. Wat is waarde? Wat is rykdom 
en armoede?; 2. skryf 'n kort begrip van die NG Kerk se leer oor die 
ekonomie(insluitende grondsake); 3. produseer kategetiese materiaal; 4. Reageer op die 
Accraverklaring van die WBGK. 

 

B. Christelike visie op materiële goed 
 
5. Kort kursus oor arbeid en begeerte (werk en gierigheid) vir gemeentes. 

 

C. Beleid van maghebbers: ondersoek en standpuntinname  
6. BIG (Basic Income Grant); 7. regstellende aksie; 8.werkverskaffing; 9. BEE (Black 
Economic Empowerment). 

 

D. Christelike optrede (lewenskuns) teenoor armes en agtergesteldes    deur ons 
verband, deur gemeentes en as individu  
10. Heraktivering van Jaar van Hoop-publikasies; 11. Beskikbaarstel van  opname van 
sinodale besluite en projekte; 12. boekpublikasie van Coenie Burger, Andre van Niekerk 
en ander oor Christelike lewenskuns. 

 

E. Verantwoordelike omgang met die omgewing 
 
13. Studiestukke oor die effek van industrie en armoede op die omgewing 
(sinodestukke); 14. berigte in die Kerkbode en Lig 

 

F. Suid-Afrika en die Wêreld (insluitende globalisering)  
15. Werklike uitvoering  van die gees en letter van bestaande sinodebesluite, bv Noord-
Tvl 2001, Alg Sinode 2002 

 

G. Diagnose van die Suid-Afrikaanse situasie m.b.t. kwaliteit van lewe  
16. Ontwerp en publiseer jaarlikse kwaliteit-van-lewe meting/evaluering vanuit Bybelse 
perspektief 

 

F. Die ekonomie van die NG Kerk 

17. Kursus in kerkfinansies; 18. hoër profiel vir finansiële besluitneming  
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ding, restourasie of verbouings mag plaasvind en 
versoek die AKAI om 'n inligtingstuk hieroor voor te 
berei vir versending saam met dié in 8.1.2.3.3. 

 
8.3  DR FM GAUM 
8.3.1  Dr Frits Gaum rig op 26.6.2003 'n brief aan 
die ASK waarin hy enkele besware lug. Die ASK 
besluit dat die brief van dr FM Gaum as 'n geskil in 
terme van die geskilbeslegtingsreglement hanteer 
word en na 'n ad hoc-kommissie verwys word vir 
verdere hantering met die doel om 'n bevredigende 
reëling oor die sake wat in die brief van dr Gaum 
genoem word, te vind. 
8.3.2  In die lig van die regsmening besluit die ASK 
soos volg: Om die moontlikheid van proseduriële 
foute reg te stel, besluit die ASK dat 'n vergadering 
van die lede van Tm belê word en dat aan al die 
nodige voorskrifte vir die belê van sodanige ver-
gadering, hetsy dit 'n spesiale vergadering of alge-
mene jaarvergadering is, voldoen word. Tydens die 
kennisgewing van hierdie vergadering moet daar 
dan kennis gegee word van die aanstelling van 
nuwe direkteure, en dat die optrede van die waar-
nemende direksie gekondoneer word en dat alle 
besluite wat deur hulle geneem is vanaf die 18de 
Oktober 2002 tot datum van die aanstelling van die 
nuwe direksie geratifiseer word. 
8.3.3  Dr Coenie Burger het namens die ASK die 
volgende brief in die Kerkbode geplaas: 
“Met die aanwysing van ds Johann Symington as 
nuwe redakteur van Kerkbode, kom ons aan die 
einde van ’n era. Dr Frits Gaum tree einde Maart 
2004 uit – na 18 jaar diens as redakteur van Kerk-
bode en hoofredakteur van kerklike tydskrifte. Frits 
Gaum was ’n kleurryke redakteur. Hy is ’n mens 
met vaste oortuigings en definitiewe menings – 
waarvoor hy selde skaam was. Soos wat ’n mens 
kon verwag van iemand wat in Afrikaans gedokto-
reer het, is hierdie menings altyd neergepen in 
keurige Afrikaans – in ’n puik en stylvolle koerant 
wat deurgaans goed versorg is deur ’n deurwinter-
de koerantman. 
Vanweë ons samewerking in die Moderatuur van 
Wes-en-Suid-Kaapland, het ek die voorreg gehad 
om Frits die laaste tien jaar goed te leer ken. Ek 
sal hom vir veral drie goed onthou: 
*  Frits was ’n kerkmens met baie geloofsmoed. Ek 
glo dat sy ervaring met kanker in die jare sewentig 
’n sterk stempel op sy lewe afgedruk het. So ’n 
grenservaring verander ’n mens se lewe. Dit laat jou 
weet dat God leef en dat jy nie vir mense hoef bang 
te wees nie. So het ons hom leer ken en so sal ek 
hom onthou. Dat Frits die Here ken, Hom liefhet, en 
sy kerk wil dien met alles wat hy is, het ek nooit 
betwyfel nie. 
*  Hy was ook ’n mens met visie en uitsonderlike 
inisiatief. Hy is die persoon wat Bybelmedia (des-
tyds Bybelkor) van niks af begin het en uitgebou 
het tot ’n sterk, florerende organisasie. Ook by 
Kerkbode en veral met Christen-Netwerk (CNW) 
het hy deurgaans groot drome gedroom oor ’n 

sterk media-arm vir die kerk van Christus. 
*  Ek sal Frits ook onthou as iemand wat nooit 
opgehou dink en luister het nie. Dit is nie almal wat 
op veertig, vyftig die moed het om weer te dink oor 
sake waaroor ander meen hulle eintlik klaar gedink 
het nie. Ek waardeer Frits dalk die heel meeste 
daarvoor dat hy te midde van sterk oortuigings, 
kon bly luister na God (en na mense!) en nooit sy 
leerbaarheid verloor het nie. Om jou mening oor 
sake te kan verander, is nie ’n teken van swakheid 
soos wat ons lank gedink het nie, maar ’n teken 
van krag en geloof. 
Dit is baie jammer dat Frits se laaste twee jaar in 
die skadu van die mediadebakel gestaan het. Ek 
wens, saam het hom, dat dit anders kon verloop 
het. Dat daar in die proses om CNW uit te bou, 
foute gemaak is, is seker so. Maar dit sal tog baie 
jammer wees as mense die foute langer gaan 
onthou as sy visie vir die saak en dit wat in werk-
likheid vermag is. Terugskouend weet ons dat die 
hantering van die kwessie in die media en die feit 
dat die saak in die lig van gebeure kort voor die 
sinode, by ’n oop sinodevergadering moes dien, 
hom oormatig blootgestel en baie seer gemaak het. 
As die kerk se hantering van die aangeleentheid 
onnodig leed veroorsaak het, en as ons in die 
proses foute gemaak het, vra ons om verskoning. 
Ons wil vir Frits dankie sê vir sy jare van diens aan 
die kerk en die koninkryk, ons waardering betuig 
vir sy geloofsmoed en inisiatief, en hom eer as ’n 
mens wat sy talente in diens van sy Heer gestel 
het.  Dankie, Frits, jou broederskap het ons lewe 
en geloof verryk. As broers en susters wil ons jou 
en Henda omarm en julle baie mooi en goeie jare 
toebid vorentoe – onder die seënende hand van 
die Here.” 
8.3.4  Dr Frits Gaum antwoord met die volgende 
“ope brief aan Coenie Burger” in die Kerkbode:  
“Beste Coenie, 
Ek het die stuk wat jy en die Algemene Sinodale 
Kommissie geskryf het met die oog op my uittrede 
einde Maart, met groot aandag gelees. Ek weet 
dat elke woord daarvan geweeg is en dus ernstig 
opgeneem moet word.  Dankie vir die vriendelike 
opmerkings in die stuk. Ek beskou dit as ’n groot 
voorreg dat ek die Here en sy kerk oor ’n lang tyd-
perk op die terrein van die gedrukte en elektro-
niese media kon dien. 
Ek was die sewentiende redakteur van Kerkbode 
en die vierde van Die Voorligter (LIG). Dit is ’n 
groot verantwoordelikheid wat die kerk aan een 
van sy lidmate oplê deur hom ’n pen in die hand te 
gee met die opdrag: “Skryf!” My strewe was om só 
te skryf en die NG Kerk se amptelike koerant en 
tydskrif só te redigeer dat dit “vandag se kerk-
koerant vir vandag se kerkmense” en “’n lig vir elke 
gesin” kon wees. 
Die “mediadebakel” waarna jy verwys, het veral te 
doen met die finansiële gevolge van pogings om 
die NG Kerk saam met ander kerke ’n betekenis-
volle rol ten opsigte van die elektroniese media in 
die land te laat speel. Ek is steeds dankbaar dat 
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sowat al die hoofstroomkerke in die land aan 
Christen-Netwerk (CNW) deelgeneem het en nog 
deelneem. En ek pleit nog vir laas dat die NG Kerk 
sy amptelike betrokkenheid by CNW sal behou en 
uitbrei – die één kanaal waardeur die kerk direk 
inspraak het in godsdiensuitsendings oor die radio 
en televisie.  
Voordat ek die deur van my redakteurskantoor toe-
maak, vra ek jou aandag vir ’n paar sake. 
*  Jy skryf dat dit “seker so is” dat daar in die 
proses om CNW uit te bou, foute gemaak is. Ja, ek 
het foute gemaak. So het ek in Oktober 2002 aan 
die Algemene Sinode gesê en so het die sinode 
toegesien dat dit genotuleer word. 
*  Jy verwys na die kerk se hantering van die 
debakel, en sê onder meer “as ons in die proses 
foute gemaak het, vra ons om verskoning.” Dis nie 
“as” nie, Coenie. Die Algemene Sinode self en van 
sy kommissies het inderdaad “wesenlike prose-
durefoute” gemaak, soos dit in een van die kom-
missienotules gestel is. Ongelukkig is dit eers 
noodgedwonge toegegee nadat senior regsadvies 
op my en later ook die Moderatuur se versoek 
uitgewys het dat besluite wat by name die Alge-
mene Sinode oor my geneem het, regtens ongel-
dig was. Op stuk van sake gaan dit natuurlik nie 
oor die prosedurefoute as sodanig nie, Coenie – 
selfs al is dit wesenlike prosedurefoute! – maar oor 
die gesindheid wat daardeur geopenbaar is. Soos 
aktuarius Pieter Coertzen dit in ’n ander verband 
gestel het: “Die Bybel sê dat daar regverdig en 
billik teenoor mense opgetree moet word. En nou 
is dit so dat dit veral in prosedures is dat dit blyk of 
die kerk reg laat geskied teenoor almal wat by 
bepaalde prosedures betrokke is. Dit is ook dik-
wels in die hantering van prosedures dat ’n mens 
kan sien hoe kerkvergaderings nié daarin slaag om 
reg te laat geskied nie” (Kerkbode, 14 Maart 2003). 
*  Ek sal nooit verstaan waarom die kerk dit tot 
vandag toe nie oor sy hart kon kry om sonder meer 
te sê dat die wyse waarop kerkmense my en van 
my kollegas aan Rapport gaan uitlewer het, nié die 
kerklike en selfs Christelike manier is waarop dinge 
gedoen mag word nie. Wat my betref, kom hulle 
optrede op verraad neer. Daar was in die stadium 
toe die sensasionele koerantberigte begin verskyn 
het (in April 2002) reeds lankal bepaal (in Oktober 
2001) hoe die betrokke sake langs die regte kana-
le kerklik hanteer sou word. Tog het kerkmense – 
en dis nou nie meer ’n geheim wie hulle was nie – 
die Sondagkoerantroete gevolg. Na my mening het 
die kerk, deur hieroor te swyg, in werklikheid die 
kerk sélf, en wat die kerk wil wees, in die steek 
gelaat. 
*  Aansluitend hierby begryp ek nie waarom die 
kerk niks ampteliks gesê het oor die styl en gehalte 
van die beriggewing van Rapport oor dié saak nie 
– met aantoonbare feitefoute, wanstellings en een-
sydigheid. 
Gelukkig slaan die Here met krom stokke reguit 
houe. Dit het ook in dié geval gebeur. Direk as 
gevolg van die debakel, het die NG Kerk nou 

uiteindelik gedoen wat voorheen haas onmoontlik 
gelyk het: in die kerklike media is onder een dak 
bymekaar gebring wat bymekaar hoort. Van buite 
af lyk dit waarskynlik na ’n klein sakie. Wie egter 
jare lank met die gebrek aan samewerking in die 
verskillende dele van die NG Kerk se media te 
doen gehad het, weet dat dit iets belangriks is – en 
vir die kerklike kommunikasie en media in die 
toekoms van groot betekenis kan wees. 
Die kerk van die Here is gelukkig baie meer en 
baie groter as ons en ons bouwerk en, soms, brou-
werk. Ek kniel saam met jou voor die Here, 
Coenie, en dank Hom dat Hy ons steeds sý mede-
werkers laat wees! 
Ek bid vir jou en ons kerk – by name die kerklike 
media en my opvolger – seën toe vir die pad wat 
voorlê. Die Here hou self sy kerk in stand. 
Groete in Christus, Frits Gaum” 
8.3.5  Die saak is teen Februarie 2004 bevredig-
end afgehandel en die volgende mosie van dank 
en waardering teenoor dr FM Gaum is deur die 
ASK goedgekeur: Aan die einde van sy dienstyd 
as redakteur van Kerkbode wil die ASK sy dank en 
waardering teenoor dr FM Gaum betuig. Ons het 
hom leer ken as 'n uiters vaardige redakteur en 
skriba. Sy gawes het hy met die hele kerk gedeel. 
Die ASK dank hom vir die toewyding waarmee hy 
sy werk gedoen het, dikwels met groot persoonlike 
opoffering. Die ASK bid dat die Here vir hom en 
Henda 'n baie geseënde en gelukkige aftrede sal 
gee.   

8.3.5  AANBEVELING:  DR FM GAUM - die Alge-
mene Sinode vereenselwig hom met die dank-
mosie van die ASK ten opsigte van dr Frits Gaum. 

 
8.4  ARTIKEL 27 
8.4.1  Besluit = BR 14.7  
8.4.2  Uitvoering - die ASK het in Mei 2004 besluit 
dat die nuwe KO Artikels 26 en 27 onmiddellik 
geïmplementeer word aan die hand van die vol-
gende riglyne: 

A.  ALGEMEEN 
1.  Die agtergrond van Kerkorde 2002 (KO) Artikel 
26.2 is dat alle ouderlinge en diakens nie nood-
wendig op die kerkraad hoef te dien nie. In die 
oorweging van die grootte van die kerkraad, speel 
plaaslike bedieningsbehoeftes 'n deurslaggewende 
rol. Voordat 'n kerkraad besluit op verkleining in 
terme van artikel 26.2 of nie, moet hy die saak 
goed oorweeg. Terwyl daar baie vir en teen 'n klei-
ner kerkraad in 'n groot gemeente gesê kan word, 
skep 'n groter kerkraad die moontlikheid van 'n 
breër deelname aan besluite én daarby 'n groter/ 
breër aanvaarding van eienaarskap daarvoor. 
2.  By die bepaling van die grootte van so 'n kerk-
raad kan sake soos 'n breë verteenwoordiging van 
die gemeente, van die ampte, van die gemeente-
aksies en van hoe om in die bepaalde gemeente te 
verseker dat die kerkraad oor insette oor 'n breër 
front in die gemeente beskik, in ag geneem word. 
'n Kerkraad behoort nie te klein te wees nie, omdat 
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dit afstand en verwydering tussen kerkraad en 
gemeente kan veroorsaak. Waar moontlik behoort 
ook 'n gelyke aantal ouderlinge en diakens op die 
nuwe kerkaad te dien en hierdie twee ampte moet 
die aantal predikante in getal oortref. 
3.  Oorlegpleging tussen die kerkraad en daardie 
ouderlinge en diakens wat nie op die kerkraad dien 
nie, is wenslik en noodsaaklik. Hierin kan 'n inlig-
tingsvergadering/kontakvergadering help terwyl die 
kerkraad dit ook kan oorweeg om sy notules aan 
hierdie ouderlinge en dakens vir kennisname deur 
te gee. 
4.  Omdat alle gemeentepredikante as bedienaars 
van die Woord 'n sleutelrol in die gemeente speel. 
Is dit wenslik dat hulle op die kerkraad dien. 
5.  Die beginsel dat geen amp bo of belangriker as 
'n ander is nie, word gehandhaaf in die feit dat 
geen onderskeid gemaak word tussen ouderlinge 
en diakens as kerkraadslede en hulle wat nie op 
die kerkraad dien nie. Dit moet ook hier gaan om 
die gawes wat die Here aan sy gemeente gee. Alle 
leraars, ouderlinge en daikens in elke gemeente 
oefen dus steeds hulle ampspligte uit in terme van 
KO Art 9, 16 en 17 onder leiding van en met ver-
antwoording aan die kerkraad. Kerkrade kan egter, 
waar omstandighede dit vereis, die bestaande 
kerkraad verklein volgens die prosedure hieronder, 
en na hierdie ampsdraers word verwys as ouder-

linge- en diakens-kerkraad, en aan hulle word die 
opdragte soos vervat in KO Art 26-28 toevertrou en 
húlle vorm die liggaam met besluitnemingsbe-
voegdheid. 
B.  PROSEDURE INDIEN OP DIE IMPLEMEN-
TERING VAN KO ART 26.2 BESLUIT WORD 
6.  Die bestaande kerkraad besluit formeel om die 
kerkraad só saam te stel dat nie alle ouderlinge en 
diakens daarin dien nie, asook hoeveel ouderlinge 
en diakens daar in die gemeente en op die keraad 
onderskeidelik moet dien. 
7.  Die bestaande kerkraad verkies die lede van 
die nuwe kerkraad en lê die name vir approbasie 
aan die gemeente voor. 
8.  Ten einde moontlike (gemeenregtelike) regs-
probleme te voorkom, word die lede van die hui-
dige kerkraad wat nie verkies word nie, versoek 
om as kerkraadslede (maar nie as ampsdraers nie) 
te bedank. Indien hulle nie wil nie, kan hulle hulle 
huidige termyne uitdien. 
9.  Die toekomstige kerkraad verkies voortaan alle 
ouderlinge en diakens in die gemeente met appro-
basie van die gemeente. 

 
 
CW BURGER 
JC CARSTENS 
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A.13.2  TAAKSPAN STRATEGIE, 

KOMMUNIKASIE EN STELSELS 
 
 
 
 
 
 
 
KOMMISSIELEDE: 
Dr Herman Carelsen (Noord-Transvaal), dr Hannes Koornhof (Wes- en Suid-Kaapland), ds Louwtjie Louw 
(Noord-Kaapland), dr Frederick Marais (Wes- en Suid-Kaapland), dr Nelus Niemandt (Suid-Transvaal), dr 
Heinrich Theunissen (Natal), ds Henry van der Schyff en later dr Jan Bisschoff in sy plek (Oos-Transvaal), dr 
Gideon van der Watt (Vrystaat), ds Nico van Rensburg (Wes-Transvaal), dr Chris van Wyk (Oos-Kaapland), 
dr Jan Woest (Namibië). 
 
 
 
KENNISNAME: 

 Pt 1 - 2.2.2 

 Pt 2.3 - 2.5.7 
 
 
 

BESLUITNEMING: 

 Pt 1.4 

 Pt 2.4.1 - 2.4.7.2 

 Pt 3.4 

 Pt 4.6.1 - 4.6.3 
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1.  INLEIDING 
*  Meer as enigiets anders, het die roepingsverkla-
ring van die Algemene Sinode van 2002 die NG 
Kerk op 'n pad van transformasie geplaas.  Met die 
duidelike verbintenis aan God, Afrika, kerkeenheid 
en gemeentes het die sinode 'n mandaat gegee 
aan alle rolspelers in die kerk om nuut te kyk na 
alles wat ons doen en dit aan die hand van die 
roepingsverklaring te fokus. 
*  By die ASK se eerste vergadering ná die Alge-
mene Sinode van 2002, is 'n taakspan in die lewe 
geroep om van die opdragte van die Algemene 
Sinode uit te voer wat hiermee verband hou.  Die 
opdragte is saamgegroepeer onder die vaandel 
van Strategie, Kommunikasie en Stelsels. 
 
1.1  SAMESTELLING 
Die ASK het die volgende 11 persone uit die 
onderskeie sinodale streke aangestel om op die 
taakspan te dien: Dr Herman Carelsen (Noord-
Transvaal), Dr Hannes  Koornhof (Wes en Suid-
Kaapland), Ds Louwtjie Louw (Noord-Kaapland), 
Dr Frederick Marais (Wes en Suid-Kaapland), Dr 
Nelus Niemandt (Suid-Transvaal), Dr Heinrich 
Theunissen (Natal), Ds Henry van der Schyff en 
later Jan Bisschoff in sy plek (Oos-Transvaal), Dr 
Gideon van der Watt (Vrystaat), Ds Nico van 
Rensburg (Wes-Transvaal), Dr Chris van Wyk 
(Oos-Kaapland), Dr Jan Woest (Namibië).   
 
1.2  OPDRAGTE 
Die volgende 10 opdragte (met onderafdelings) 
van die Algemene Sinode van 2002 is na die taak-
span verwys: 
1.2.1  Inspraak in verslae  
Handelinge bl 553: C.12.1 

Die Algemene Sinode dra dit aan die ASK op om 'n 
ondersoek te inisieer na maniere waarop Kerkrade 
en Ringe inspraak kan kry in die inhoud en same-
stelling van verslae aan die Sinode. 

1.2.2  Werkswyse kommissies  
Handelinge bl 563: C.14.2 punt 8.1 

1.  Die Algemene Sinode besluit om die werkwyse 
van die permanente kommissies te rasionaliseer 
sodat daar wedersydse koördinering kan wees van 
hulle insette voordat die Agenda verskyn. 
2.  Die Algemene Sinode besluit dat botsings, oor-
vleuelings; duplisering en amenderings van perma-
nente kommissies se aanbevelings deur ander per-
manente kommissies voor die verskyning van die 
Agenda uitgeklaar word. 
3.  Die Algemene Sinode versoek die ASK om 'n 
werkwyse vir die permanente kommissies daar te 
stel wat konkreet uitdrukking gee aan pt 1 en 2. 

1.2.3  Samestelling, afvaardiging en frekwensie 
van vergaderings van die Algemene Sinode  
Handelinge bl 569: A.16.1 – 7.2.1.4 punt 1.1 tot 1.3 

1.1 Die Algemene Sinode vergader elke 2 jaar. 
1.2 Word verwys word na die ASK/Moderamen vir 
verdere studie, wat by die onderskeie streeksino-
des getoets moet word. In die oorweging van die 

samestelling van die Algemene Sinode moet die 
volgende sake in gedagte gehou word: 
1.2.1  Verskansing van die belydenis 
1.2.2  Ekumene 
1.2.3  Die reg tot uittrede 
1.2.4  Verskansing van eiendomme 
1.2.5  Gelyke verteenwoordiging teen oorheersing 
1.2.6 Bekostigbaarheid (alternatiewe maniere 
waarop die Algemene Sinode meer bekostigbaar 
kan vergader) 
1.2.7  Die aanvaarding van eienaarskap 
1.2.8  Die termyn van die Dagbestuur 
1.3  Tot die volgende Sinodesitting geld Art. 38 van 
die Kerkorde (1998) steeds (maw die personeel 
van die volgende sinode is dieselfde as tans.)  Vgl 
ook opdrag aan ARK insake afvaardiging Hande-

linge bl 563. 

1.2.4  Strategiese beplanning  
Handelinge bl 569: A.16.1 – 7.2.1.4 punt 4 

Die Algemene Sinode gee opdrag aan die nuwe 
Moderamen om 'n ad hoc-kommissie vir die strate-
giese beplanning van die Algemene Sinode te 
benoem; die uitgangspunt is die bevoegdheid van 
die Algemene Sinode. 

1.2.5  Kantooropset  
Handelinge bl 569: A.16.1 – 7.2.1.4 punt 5 

Ten opsigte van die huidige kantooropset besluit 
die Algemene Sinode om die status quo te hand-
haaf, nl dr Willie Botha bly in diens tot ten minste 
Junie 2004; die skriba word gewoon verkies by die 
Algemene Sinode en gaan voort met die werk-
saamhede tot ten minste Junie 2004; die hele 
situasie word in 2004 weer in oënskou geneem, 
met aanpassing en implementering vanaf Junie 
2004 of dan Oktober 2004 (by die volgende Alge-
mene Sinode). Hierdie moet ook deel vorm van die 
strategiese beplanning. 

1.2.6  Sinodale grense  
Handelinge bl 570: A.16.1 – 7.4.2.2 

Die Algemene Sinode ... gee opdrag aan die ASK 
om 'n ad hoc-kommissie aan te wys om ondersoek 
te doen na die sinvolheid van die bestaande sino-
dale grense. 

1.2.7  Visionêre span 
Handelinge bl 578: C16.3 

Die Algemene Sinode besluit om, in die lig van ons 
bewuswording van ons roeping en plek in Suider-
Afrika, die ASK te versoek om 'n taakspan saam te 
stel (verkieslik uit al die streeksinodes) met die 
volgende opdrag: 
1.  Om 'n strategie te ontwikkel wat kommunikasie 
tussen die Algemene Sinode, streeksinodes, ringe, 
en gemeentes sodanig bevorder dat groter eie-
naarskap van ons roeping gevestig kan word. 
2.  Om voorstelle te ontwikkel ten opsigte van die 
vergaderstyl van die Algemene Sinode sodat roe-
pingsaangeleenthede en roepingsvrae groter prio-
riteit kan geniet en in 'n deelnemende styl hanteer 
kan word. 
3.  Om te kyk hoe daar uit ons roepingsbesef beter 
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koördinering en kommunikasie ontwikkel kan word 
tussen kommissies en bedieninge van die Algeme-
ne Sinode. 

1.2.8  Agenda Algemene Sinode  
Handelinge bl 578: C.16.3 

Die Algemene Sinode dra dit aan die kommissie vir 
die Agenda op om die volgende Algemene Sinode 
so in te ruim dat die volgende tereg kom: 
1.  Die behandeling van sake op so 'n wyse dat die 
proses voorsiening maak vir 'n fokus op INLIG-
TING, BESPREKING, en BESLUITNEMING. (Daar 
kan met vrug van insette van Oos-Transvaal 
gebruik gemaak word) 
2.  Deelname deur soveel as moontlik afgevaar-
digdes aan die behandeling van sake deur onder 
meer gebruik te maak van klein groepe en ander 
vergaderreëlings.  (Daar kan met my van insette 
van Suid-Transvaal gebruik gemaak word). 
3.  Die aanbieding van verslae op 'n meer koste- 
en tydeffektiewe wyse, onder meer deur gebruik 
van multimedia. 
4. Meer interaksie, persoonlike kontak en gemeen-
skap tussen afgevaardigdes tereg kom. 
5.  Geleenthede om ons ryke erfenis van gerefor-
meerde spiritualiteit liturgies te vier.  (Daar kan met 
vrug van insette van Oos-Kaap gebruik gemaak 
word). 
6.  'n Groter mate van kreatiwiteit en 'n atmosfeer 
waarin besluitneming geleentheid vir kreatiewe 
oplossings toelaat. 
7.  Laer koste onder meer deur die oorweging van 
verskillende moontlikhede met betrekking tot die 
plek waar die sinode aangebied word. 
Die Kommissie vir die Agenda moet kundige lede 
betrek in die voorbereiding van die Algemene 
Sinode. 

1.2.9  Verkiesing moderatuur 
Handelinge bl 579: C.16.3 – verwys na taakspan: 

Die Algemene Sinode besluit: 
1.  Dat die moderatuur van hierdie sitting van die 
Algemene Sinode ook as moderatuur van die vol-
gende sitting sal optree. 
2.  Dat die moderatuur van die dertiende sitting op 
die tweedelaaste dag van die twaalfde sitting ge-
kies sal word. 
3.  Dat hierdie werkwyse in sittings daarna gevolg 
sal word. 

1.2.10  Die rol van die ASK 

Die ASK het ook opdrag gegee dat die taakspan 
aan die rol van die ASK aandag gee. 

 
1.3  PROSES 
Dié opdragte is by die eerste vergadering in Feb-
ruarie 2003 deeglik onder oë geneem en gegroe-
peer onder die vaandel wat die ASK daarvoor 
gekies het: Strategie, Kommunikasie en Stelsels.  
Opdragte is onderling verdeel vir navorsing en ont-
wikkeling van voorstelle.  'n Kleiner leiersgroep is 
gekies om as dagbestuur te funksioneer ter wille 
van kostes en effektiwiteit: Drr Frederick Marais, 
Nelus Niemandt en Chris van Wyk.   

1.3.1  Rol van die Taakspan 
Deurgaans het die taakspan hulle rol verstaan as 
een van: 
1. Strategiese ontwikkeling (ontwerp) van roeping 
en visie wat priorisering insluit 
2.  Advies 
3.  Prosesontwerp 
4.  Netwerk funksie 
5.  Implimentering soos versoek deur die ASK 
1.3.2  Waardes 
Die Taakspan het ook sterk onder die indruk ge-
kom van sekere waardes wat vir ons onderliggend 
aan die proses van nadenke en aanbevelings 
moes funksioneer. Daarom het ons deurgaans ons 
aan die volgende ooreengekome waardes gehou: 
1.  Ons Gereformeerde verstaan leer ons dat 
Bybels-teologiese integriteit deurgaans belangrik is 
2.  Strukture moet ruimte skep om saam te luister 
na God deur Woord en Gees 
3.  Kreatiewe “uit-die-box” denke moet ruimte skep 
waar ons kan waag 
4.  Openheid om te luister na mekaar en na ander 
stemme 
5.  Verbintenis om die hele pad van gehoorsaam-
heid te loop 
6.  Prosesse moet interaksie en stimulasie tussen 
alle vlakke van die kerk bevorder en netwerk 
1.3.3  Werkswyse 
1.  Die werkswyse was om – met die goedkeuring 
van die ASK – veral gesprek oor só 'n wye front as 
moontlik binne die kerk aan die gang te sit.  Die 
gesprekke het ook 'n aantal ander kerkgroepe in 
RSA ingesluit ter wille van vergelykende insette.  
Alle aanbevelings uit dié gesprekke is vanuit die 
volle taakspan in 4 interim verslae aan die ASK 
deurgegee en saamgevat in hierdie finale verslag 
aan die Algemene Sinode 2004. 
2.  Ons teologiese vertrekpunte was geleë in die 
roepingsverklaring van die Algemene Sinode soos 
wat dit onder andere beliggaam is in die teologiese 
verantwoording (sien 2.2 hieronder) wat klem lê op 
evangeliese waardes, dat die kerk 'n besondere 
inkarnerende verhouding tot die samelewing het 
en 'n integrale openbare profiel binne vier kerklike 
koördinate dra: gereformeerd, Afrika, ekumenies 
en publiek. 
3.  Die ekklesiologiese model waarmee ons 
gewerk het, het die Bybel en belydenisskrifte as 
vertrekpunte geneem, ons identiteit trinitaries be-
grond, ons roeping aan die hand van die priester-
profeet-koningsmodel binne ons konteks verwoord 
(sien weereens 2.2 hieronder) en ons kernbedie-
ninge verstaan binne die tradisionele modi van 
leitourgia, kerugma, koinonia, diakonia en marturia.   
4.  Weens die omvang van die prosesse waarop 
besluit is, is na 6 maande besluit om deeltydse 
kapasiteit – Chris van Wyk – in te koop om die 
proses strategies te bestuur.  Die Taakspan wil 
daarom graag die gemeente van Somerstrand in 
Port Elizabeth bedank vir die bereidheid om hom 
die afgelope 2 jaar gedeeltelik beskikbaar te stel 
vir die Algemene Sinode. 
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5.  Daarbenewens is ook organisatoriese en kom-
munikasie kundigheid – Johan Herholdt, Pat Kie-
fert, Markdata, Coen Nolte ens – ingetrek of inge-
koop om die struktuurontwikkeling verantwoord te 
begelei. 
6.  In totaal het die volle taakspan 4 vergaderings 
gehou, waarvan 1 'n bosberaad was in November 
2003 saam met al die kommissies van die Alge-
mene Sinode.  Die dagbestuur het 3 telefoonkon-
ferensies gehou, 4 gewone vergaderings en 9 keer 
saam met die ASK/dagbestuur vergader.  Individu-
eel was daar nog 'n hele paar ander vergaderings 
deur lede van die dagbestuur, bv rondom die kan-
tooropset en die ontwikkeling van die Gemeente-
dienste Netwerk. 
1.3.4  Uitkomste 
1.  Die belangrikste strategiese uitkomste was: 
*  die helderheid van visie wat die fokus op die 
roepingsverklaring in die verband gebring het, 
*  die indringende en wydverspreide teologiese 
gesprek wat op dreef gekom het oor ons identiteit, 
roeping en gepaardgaande strukture en 
*  die prosesmatige rol wat die Algemene Sinode 
in sy strategie en strukture begin speel het om die 
hele verband in een netwerk saam te snoer. 
2.  Die onderlinge sinergie met alle kommissies 
van die Algemene Sinode was van die begin af 
baie belangrik.  Dit het uiteindelik uitgeloop op 'n 
gesamentlike bosberaad van al die kommissies, 
waarvan die grootste praktiese uitkomste: 
*  die voorstel oor prioriteite vir die verband aan 
die hand van die roepingsverklaring, 
*  die transformasie van kommissies na diens-
groepe en taakspanne en 
*  die vereniging van die kantooropset was. 
3.  Hierbenewens is 'n ondersoek na persepsies 
oor die NG Kerk geloods – uitgevoer deur 
Markdata – om die breë konteks te bepaal 
waarbinne 'n kommunikasie strategie vir die NG 
Kerk uitgewerk kan word.  Dit sal 'n goeie 
oriëntasiepunt vir beide die diensgroepe en die 
verenigde kantoor van die Algemene Sinode se 
werk in die reses vorm. 
4.  Dit bly 'n uitdaging vir die verband om 'n balans 
te kry tussen die verskillende gestaltes van 
kerkwees sodat dit tot op gemeentevlak sy invloed 
kan uitoefen.  Ons hoop dat hierdie balans 
bevorder sal word deur: 
*  die voorstelle oor die wyse waarop die Alge-
mene Sinode vergader,  
*  die implementeringstrategie wat deurgaans 
ingebou is in die werkswyse by die sinode en  
*  die stigting van die Gemeentedienste Netwerk. 
5.  Die Taakspan het ook deurgaans die eenheids-
proses en die ekumene in gedagte probeer hou 
wat gelei het tot van die voorstelle oor die inkleding 
van die Algemene Sinode – veral die Dinsdag en 
Woensdag – en 'n aanbeveling van 'n taakspan 
vir kerkhereniging ná die Algemene Sinode.  Dit 
gee inhoud aan ons verbintenis tot Afrika en die 
kerkherenigingsproses. 
 

1.4  AANBEVELING:  DANK TAAKSPAN 
Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor 
die sinodes en gemeentes wat dit vir die lede van 
die taakspan moontlik gemaak het om hierdie werk 
af te handel. 

 

2.  STRATEGIE 
Die meeste van die opdragte aan die Taakspan 
hou verband met die strategiese visionering van 
die Algemene Sinode as uitdrukking van die ver-
band van die streeksinodes van die RSA en 
Namibië.  In hierdie gedeelte word nou gefokus op 
die visionêre en strategiese uitkomste van die op-
dragte in 1.2.7, 1.2.4, 1.2.3, 1.2.8, 1.2.9 en 1.2.10 
hierbo. 
 
2.1  VISIONERING RONDOM ROEPINGSVER-
KLARING 
*  Die roepingsverklaring van die Algemene Sinode 
van 2002 was deurgaans die een oriëntasie punt 
wat ons werksaamhede gestruktureer het.  Die 
Taakspan was oortuig dat die Algemene Sinode 
deur die verklaring verbind is tot 'n roepingsge-
drewe pad.  Ons was ook oortuig dat dit die Here 
self is wat hierdie pad vir sy kerk gegee het. 
*  Daarom het die Taakspan in Mei 2003 by die 
ASK aanbeveel dat die kerk so wyd as moontlik 
hieroor moet nadink en gehoorsaam daarop moet 
handel.  Dit het gelei tot die prosesse by al die 
streeksinodes van 2003 waar indringend besin is 
oor die prentjie van die soort kerk (drome, beelde, 
waardes, karakter, belydenis) wat die Here ons in 
die verklaring oor ons roeping laat sien.  Taak-
spanlede het insette hieroor gemaak by die 
sinodale vergaderings – hetsy persoonlik of as 
deel van 'n span – en gehelp met die formulering 
van eie inkledings van die roepingsverklaring. 
*  Die terugvoer hierop is in die vasstelling van 
prioriteite by die bosberaad van al die Algemene 
Sinodale kommissies gebruik sowel as in die 
beplanning van die Algemene Sinode sitting deur 
die ontwerpspan. 
*  Die onderskeie roepingsverklarings van die sino-
des is as volg (in die vorm en volgorde wat ons dit 
ontvang het): 
2.1.1  Kwazulu-Natal 
Die afgevaardigdes na die sinodevergadering van 
14-16 Oktober 2003, het hulle tot die volgende ver-
klaring verbind: 
*  As afgevaardigdes van die NG Gemeentes in 
KZN getuig ons van ons roeping om God in 'n 
stukkende wêreld te verteenwoordig en bekend te 
maak.  
*  Ons verbind ons om 

 gehoorsaam aan Christus wat regeer, 
doelgerig verder betrokke te raak by die 
gevolge en problematiek van armoede, 
MIV/Vigs en geweld, asook die oplossings 
daarvan; 

 as liggaam van Christus saam betrokke te 
raak deur die mense, middele, gawes, 
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kommissies en meganismes wat die Here 
ons geskenk het,  

 in vennootskap met die Here se ander 
kinders, effektief betrokke te raak by 
genoemde nood; 

 die stem en voorbeeld van ons Here Jesus 
Christus gehoorsaam te volg, veral deur 
dié wat geen hoop meer het nie, innig 
jammer te kry en te dien met die Woord 
van woorde en dade. 

2.1.2  Namibië  
Ons glo die lewende Here het Hom aan ons ver-
bind. Aan hierdie verbintenis hou ons vas. Net die 
evangelie van Jesus Christus bring heelheid en 
vrede. Christus maak ons profete wat hierdie 
evangelie oral met integriteit verkondig. Ons getuig 
van hierdie hoop wat in ons leef.  
*  Jesus het gesê ons moet mekaar liefhê. Soos 
Christus ons liefhet, moet ons ook mekaar liefhê. 
As ons mekaar liefhet, sal almal weet dat ons sy 
dissipels is. In gehoorsaamheid aan ons Koning 
Jesus, vat ons met alle Christene hande om saam 
te werk sodat die Koninkryk kan kom.  
*  God roep ons om hier in Namibië die volheid van 
Christus se liefde te leef. Dit doen ons as priesters 
deur daadwerklike aksies van diens en opoffering.  
*  Ons glo in Jesus Christus wat opgestaan het uit 
die dood, opgevaar het na die hemel, wat sit aan 
die regterhand van die Vader, wat weer sal kom in 
heerlikheid, wie se Koningsheerskappy geen einde 
sal hê nie. Daarom gaan ons die toekoms hoopvol 
en met verwagting tegemoet.  
Ons het 'n Here. Ons is sy kerk. Ons het 'n toe-
koms.  
2.1.3  Oos-Kaap 
Sedert 2002 het God 'n nuwe pad met ons begin 
loop toe ons ons identiteit in God opnuut ontdek 
het en dit soos volg bely het: 
*  Ons glo aan een kerk as spieëlbeeld van ons 
een God: Vader, Seun en Heilige Gees   

 Daarom verbind ons ons aan eenheid on-
der mekaar, in ons Kerkfamilie en met 
ander Christene oor die wêreld.     

*  Ons glo aan 'n heilige kerk wat deur wet en 
belydenis 'n ligdraer in die wêreld is  

 Daarom verbind ons ons om as Gees-
vervulde mense prakties aan die evangelie 
gestalte te gee.   

*  Ons glo aan 'n algemene kerk wat weens Chris-
tus se koningskap oor tyd en ruimte heen bestaan   

 Daarom verbind ons ons om die boodskap 
van Christus oor die wêreld heen te dra.     

*  Ons glo aan 'n Christelike kerk  wat as barm-
hartigheidsgemeenskap in Christus gesalf is.   

 Daarom verbind ons ons om met dade lief 
te hê en blymoedige offers te bring.    

*  Ons glo aan die gemeenskap van die heiliges 
wat hulle gawes met vreugde tot nut van mekaar 
gee 

 Daarom verbind ons ons om na mekaar 
om te sien en die ander se belang eerste 

te soek.    
*  Ons is geroep om in ons konteks God se omgee 
oor grense te dra.  Dit kan ons doen: 

 Deur ware eenheid binne ons geloofs-
familie te vestig 

 Deur netwerke te ontwikkel wat 'n effek-
tiewe openbare getuienis moontlik maak  

 Deur verskillende generasies saam te bind 
tot hegte families van God 

 Deur middele en gawes waarmee God ons 
seën tot voordeel van armes, aan te wend 

 Deur 'n veilige tuiste te skep vir weerlose 
mense, vasgekeer in allerlei vorme van 
geweld 

 Deur met deernis en aanvaarding uit te 
reik na dié wat deur MIV en vigs geïnfek-
teer is en geraak word. 

2.1.4  Wes-Kaap 
Ons getuig dat die lewende Here ons hier ontmoet 
het.  Dit raak ons diep en het ons lewens verander.   
Omdat ons in die opgestane Gekruisigde glo, is 
ons hoop groter as ons vrese. 
Daarom verbind ons ons 
*  om die God van grenslose genade beter te leer 
ken 
*  om 'n kerk van ontferming te wees vir alle 
gebrokenes 
*  om armoede te help bestry en mense help om 
hulle waardigheid te herontdek 
*  om ons te beywer vir die omvattende ontwikke-
ling van mense 
*  om as NG Kerkfamilie te herenig 
*  om as geloofsgemeenskap met integriteit te lewe 
*  om as gemeentes mekaar te versorg  
Ons bid dat die Gees van God ons hierin gehoor-
saam sal maak. 
2.1.5  Noord-Kaap 
Ons glo dat die Here deur sy Woord en Gees met 
ons gepraat het en ons is veral deur die volgende 
geraak: 
*  Die gebrokenheid van ons wêreld, soos ons dit 
beleef in die skreiende armoede in ons same-
lewing, die verwoesting wat MIV en vigs meebring 
en die weerloosheid van ons families. 
*  Ons gebrekkige verstaan van die Woord van 
God.  
*  Die geestelike en emosionele versorging van 
ons dominees. 
Ons glo dat dit in hierdie tyd die roeping van ons 
gemeentes is om aan bogenoemde aandag te gee.   
*  Die sinode versoek u om oor hierdie belangrike 
kwessies in die lig van die Skrif en ons belydenis-
skrifte te besin.  Plaas asseblief hierdie sake op u 
gemeente agendas en gee sonder versuim aandag 
daaraan. 
*  Ons glo dat die sinode geroep is om gemeentes 
te ondersteun in die uitvoering van ons gedeelde 
roeping.  Daarom het die sinode ingrypende aan-
passings aan sy strukture en werkswyse aange-
bring.  Ons het onderneem om alles in ons vermoë 
te doen om gemeentes te begelei ten einde 'n 
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daadwerklike verskil in hierdie wêreld te maak.  In 
ons voortdurende soeke na God se wil het ons 
mekaar nodiger as ooit. 
*  Tydens die sitting het die sinode verneem van 
die droogte en veldbrande in ons gebied.  Die 
sinode verseker alle lidmate wat daardeur geraak 
word van sy meelewing en voorbidding. 
*  Mag die seën van die Here ons vergesel in ons 
gehoorsame uitlewing van ons roeping. 
2.1.6  Noord-Transvaal 
Getrou aan ons belydenis:  
BELY ONS dat ook die NG Kerk skepping van God 
Drie-enig is en as gawe aan Suider-Afrika geskenk 
is.  
DROOM ONS om in afhanklikheid van God en in 
die kreatiewe krag van die Heilige Gees gemeen-
tes te bou wat elkeen in eie konteks die koninkryk 
van God soek, deur 
*  'n baken van hoop; 
*  'n simbool van versoening; en 
*  'n voorbeeld van Christelike lewenstyl en waar-
des te wees. 
ONDERNEEM ONS om 
*  ons hoop op niks en niemand anders nie as op 
God Drie-enig te fokus; 
*  met geloof ons krisistye as groeitye te vertolk; 
*  met entoesiasme en kreatiwiteit te bly reformeer; 
*  met erns en doelgerigtheid die gegewe eenheid 
in die liggaam van die Here Jesus Christus na te 
jaag; 
*  ons vir Bybelse waardes te beywer en onver-
moeid deel te neem aan die worsteling vir Bybelse 
geregtigheid vir alle mense; 
*  vanuit ons noue verbintenis aan mekaar ons 
gesonde diversiteit te vier; 
*  mekaar steeds te herinner dat die gemeentes, 
ringe en die sinode nie ter wille van hulleself be-
staan nie, maar om te dien; 
*  die staat te ondersteun in pogings om Suider-
Afrika 'n samelewing van hoë morele waardes te 
maak; 
*  ons in alles te laat leer en lei deur die Heilige 
Gees; 
*  ons kerkwees só te bestuur dat ons visionêre en 
missionêre wese op 'n relevante wyse uitdrukking 
kan vind. 
BID ONS: Kom, Skepper-Gees! Veni Creator 
Spiritus! 
Dit is weer bevestig in 2003, met die volgende by-
voegsel: 
Ons het by hierdie sinode egter ook onder andere 
opnuut onder die indruk gekom van die groot vrae 
van ons tyd: 
*  HIV/Vigs 
*  Armoede 
*  Gesinsverbrokkeling 
*  Morele verval 
*  Misdaad en geweld 
*  Droogte en landbou-omstandighede 
*  Geslagsdiskriminasie 
*  Jesus-debat 
As sinode wil ons in hierdie twee jaar indringend 

hieraan aandag gee. 
Om dit te doen wil ons as sinode met groot dank-
baarheid teenoor die Here 
*  Godgefokus 
*  Skrif- en belydenisgedrewe 
*  met 'n erkenning van diversiteit 
*  onder leiding van bemagtigde leiers 
gemeentes ondersteun om in 2003 tot 2005 hoop 
te bring en 'n verskil te maak deur: 
*  mekaar te versorg 
*  mense wat seergekry het te help en 
*  na mense wat buite die kerk is uit te reik 
Dit alles in die Naam van die lewende Here Jesus 
Christus! 
2.1.7  Oos-Transvaal 
Op grond van die Bybel as die gesagvolle Woord 
van God wil die Sinode van Oos-Transvaal 
*  Leef uit die opstandingskrag van Jesus Christus 
(1 Petrus 1:3 tot 4) 
*  Hulleself oopstel vir die werk van die Heilige 
Gees om self deur die Woord aangespreek en ver-
ander te word. 
*  Hoop bring vir die samelewing met sy eie uit-
dagings en unieke probleme 
*  Aan mekaar vas hou as broers en susters in die 
geloof te midde van 'n diversiteit van aksente en 
standpunte ten opsigte van die gebruik van die 
Skrif. 
2.1.8  Vrystaat 
As verteenwoordigers van die gemeentes van die 
NG Kerk in die OVS vereenselwig ons ons met die 
Roepingsverklaring van die Algemene Sinode van 
2002. 
Vir ons hier in die Vrystaat beteken dit: 
*  dat ons ons opnuut verbind aan die here wat ons 
kerk meer as 160 jaar gelede hier geplaas het … 
*  dat ons ons opnuut verbind tot ons provinsie en 
al sy gemeenskappe …  
*  dat ons ons opnuut verbind tot groter eenheid 
onderling en met ander kerke …  
*  dat ons ons verbind om as gemeentes gehoor-
saam te wees aan ons roeping 
As lidmate en gemeentes, individueel en gesa-
mentlik, wil ons hier waar die Here ons geplant het, 
en waarheen Hy ons ook al sou roep, draers van 
sy lig in die wêreld wees. 
2.1.9  Wes-Transvaal 
Op grond van die Bybel as die gesagvolle Woord 
van God wil die Sinode van Wes-Transvaal 
*  Leef uit die opstandingskrag van Jesus Christus 
(1 Petrus 1:3 tot 4). 
*  Hulleself oopstel vir die werk van die Heilige 
Gees om self deur die Woord aangespreek en ver-
ander te word. 
*  Hoop bring vir die samelewing met sy eie uitda-
gings en unieke probleme. 
*  Aan mekaar vas hou as broers en susters in die 
geloof te midde van 'n diversiteit van aksente en 
standpunte ten opsigte van die gebruik van die 
Skrif. 
2.1.10  Suid-Transvaal 
Die Sinode van Suid-Transvaal onderskryf die roe-
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pingsverklaring van die Algemene Sinode  
Daarom is Suid-Transvaal se STRATEGIESE FO-
KUS vir die toekoms:-  
*  Om gemeenteleiers te help om ons omgewing 
en tydgees te verstaan en hulle toe te rus vir 'n 
kerk van die toekoms. 
*  Om gemeentes te begelei om 'n gestuurde kerk 
vir die samelewing te word deur (a) uit te reik na 
die gemeenskappe en deur (b) te groei na 'n 
bediening wat vir diversiteit voorsiening maak. 
*  Om op 'n omvattende wyse betrokke te wees by 
die genesing van ons land deur te help om nood in 
ons samelewing te verlig 
*  Om die proses van kerkhereniging in die NG 
Kerkfamilie te bevorder  
*  Om ekumene te bevorder. 
 
2.2 TEOLOGIESE DIMENSIES IN DIE ROE-
PINGSVERKLARING 
*  Om verder reg te laat geskied aan die roepings-
verklaring het ons opdrag gegee dat dit ook deeg-
lik teologies verantwoord word.  'n Referaat van 
prof Piet Naudé “Constructing a coherent theologi-
cal discourse: the main challenge facing the Dutch 
Reformed Church (DRC) in South Africa today” 
(later gelewer by die Beyers Naude sentrum te 
Stellenbosch) en bydraes van drr Jan Woest, Hein-
rich Theunissen en Andries Cilliers (volledige by-
draes beskikbaar by die kantoor) is saamgevoeg in 
die volgende aantal teologiese dimensies wat ons 
hantering van die roepingsverklaring gerig het. 
*  Die vier gesigshoeke van waaruit kripties besin 
word oor die verklaring en die daaruit voortsprui-
tende prioriteite is veral om te let op: 

 Die onderliggende evangeliese waardes 
wat daarin herken kan word; 

 Die  verhouding van die kerk tot die same-
lewing wat daarin gereflekteer word,  

 Die openbare karakter van die kerk wat dit 
vertoon en ook  

 Die implisiete prakties-teologiese ekklesio-
logie wat daarin opgemerk word. 

*  Dit sluit aan by verskillende tradisielyne van die 
NGK deur die eeue en bring 'n belangrike sinergie 
tussen diverse perspektiewe. 
 
2.2.1  Evangeliese waardes 
1.  "Die liefde van Christus dring ons!"  Met hierdie 
woorde in 2 Korintiërs 5:14 vertel Paulus ons wat 
die dryfveer agter sy bediening is. Die Verklaring 
wat in 2002 deur die Algemene Sinode goedge-
keur is, praat dieselfde taal: "Tydens die vergade-
ring van die Algemene Sinode het ons as afge-
vaardigdes al meer oortuig geraak van die liefde 
van Christus …"   
2.  Daarmee, het die Verklaring 'n keuse gemaak 
vir evangeliese waardes eerder as wettiese waar-
des.  Dit is juis omdat die kerk wat ons is, so ver is 
van die kerk wat ons behoort te wees, dat dit nodig 
is om erns te maak met die keuse vir evangeliese 
waardes. Wettiese waardes sê: "Dis hoe sleg jy is 

– en dis hoe goed jy behoort te wees.  Dis jou ver-
antwoordelikheid om jouself reg te ruk!  En as jy 
jouself nie regruk nie, kan God jou nie gebruik nie."  
As ons die Verklaring wetties gaan lees, gaan ons 
dinge sê soos: "Die NG Kerk moet haarself nou 
bewys as kerk.  Ons moet 'n verskil maak in hier-
die land en kerkeenheid bewerkstellig.  As ons dit 
nie gaan regkry nie, dan beteken ons vir God net 
mooi niks." Evangeliese waardes daarteenoor is 
die waardes waaruit ons leef, waardes wat ons 
inspireer met nuwe krag sodat ons kan leef.  Die 
diepste evangeliese waarde is daarom die ontdek-
king van onsself as mense vir wie Christus onver-
diend en onvoorwaardelik liefhet.  "Die liefde van 
Christus dring ons…"  Dis die ontdekking dat 
Christus vir ons gesterf het toe ons nog magteloos 
was, toe ons nog goddeloos was, toe ons nog 
sondaars en vyande van God was (Romeine 5:6-
11).  Dit is hierdie evangelie, sê die Verklaring, wat 
ons op 'n pad van heil plaas. 
3.  Wettiese waardes gaan uit van wat ons moet 
doen.  Evangeliese waardes word gebou op dit wat 
God reeds gedoen het en ook nog sal doen.  Dit 
hou rekening daarmee dat God, in die woorde van 
Filippense 1:6, 'n goeie werk in ons begin het en 
dat Hy dié werk ook sal voltooi.  Daarom maak die 
Verklaring baie daarvan dat ons deur die Here hier 
geplaas is en dat ons 'n deel van sy kerk is.  Ons 
glo dat ons deur God geroep is en dat Hy hier met 
ons en deur ons werk om sy doel te bereik.  
Daarom sê die verklaring ook, in die woorde van 1 
Petrus 3:15, dat ons getuienis aflê van die hoop 
wat in ons leef. 
4.  Die hoop wat in ons leef, is nie 'n eis wat aan 
ons gestel word nie, dis 'n geskenk wat aan ons 
gegee word.  Dis gefokus op wat God doen en nog 
gaan doen, nie op wat ons kan presteer nie.  God 
steek die vlam van hoop aan in ons deur sy Woord 
en deur sy Gees en Hy hou dit brandend, omdat 
ons sy goedheid ondervind.  Die hoop wat in ons 
leef, leer ons om hoop te hê vir ons land, vir die 
kerk, vir onsself – omdat ons op God vertrou en nie 
op onsself nie.  En waar dié hoop is, is daar lewe 
vir die kerk.  Só word hoop 'n evangeliese waarde 
waaruit ons leef. 
5.  Ons het 'n lewende hoop, sê die Verklaring, 
omdat ons oortuig is dat God ons geroep het.  
Hierdie roeping het niks te make met hoe goed ons 
is of watter reuse verskil ons met ons prestasies 
kan maak nie. Dis 'n evangeliese roeping: van God 
wat gewone, feilbare mense oproep om vir Hom te 
werk.  Ons behoort aan die Here en ons is in Suid-
Afrika omdat God ons hier wil gebruik.  Ons weet 
ons het in die verlede hierdie roeping op baie 
maniere verknoei.  Ons weet ons is nou alles be-
halwe die volmaakte werktuie vir die Here se doel.  
Maar ons glo tog: Uit genade is ons geroep.  Wie 
geroep word, besef juis hoe swak hulle is.  Ver-
skonings kom amper vanselfsprekend: "Here, wie 
is ék, dat ék dit by die farao sal waag en dat ék die 
Israeliete uit Egipte sou bevry?"  (Eksodus 3:11)  
Maar die roeping van God oorwin ons vrese, inspi-
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reer ons en stuur ons op die pad van heil. 
6.  Daar is drie dinge wat gebeur wanneer mense 
die Woord van God hoor en gehoorsaam, wat ook 
in die Verklaring uitgespel word.  Die eerste is: jou 
oë gaan oop vir die nood van mense.  Dis nog 'n 
evangeliese waarde waaruit ons leef: Dat ons 
harte geraak word deur mense se armoede, hong-
er, siekte en seer.  Ons loop nie aan die ander 
kant van die pad verby slagoffers van geweld nie, 
ons draai nie ons koppe weg van seerkry omdat dit 
te veel van ons vat om dit raak te sien nie.  As God 
se groot ontferming vir ons die werklikheid is waar-
uit ons leef, leer ons ook om onsself oor ander 
mense te ontferm. 
7.  Die tweede ding wat gebeur, is: ons soek een-
heid met ander kerke. Ons doen dit omdat die 
evangelie sê ons is klaar een: Kinders van die-
selfde huisgesin, broers en susters met dieselfde 
Vader, mense verlos deur dieselfde Here, vervul 
met dieselfde Gees.  As ons die evangelie hoor en 
vertrou, besef ons dat ons gewone ompaadjies om 
weg te kom van die eenvoudige werklikheid dat 
ons reeds een is in Christus, sommer sondige 
onsin is.  Die liefde van Christus dring ons ook om 
bymekaar uit te kom – en as ons nie by mekaar 
uitkom nie, dan is dit omdat ons die aandrang van 
sy liefde weerstaan. 
8.  Die derde ding waartoe die Woord ons roep en 
inspireer, sê die Verklaring, is om betrokke te raak 
by die genesing van ons land.  Vanuit 'n evange-
liese waarde - ingesteldheid wil dit sê dat ons juis 
betrokke raak by die genesing van ons land omdat 
ons verstaan dat ons self besig is om genees te 
word.  Ons wil immers nie onsself as genesers ver-
kondig nie.  Ons vertel mense van die Geneesheer 
by wie ons genesing vind, ons nooi hulle saam met 
ons na Hom toe, ons doen, stukkend soos ons nog 
is, ook die genesingswerk wat Hy in ons hande 
gee. 
9.  Samevattend kan dus gesê word die Verklaring 
vra nie van die kerk nuwe godsdienstige prestasies 
nie, dit vra eerder van die kerk 'n nuwe vertroue in 
die Here, 'n nuwe liefde wat deur sy liefde gedring 
word, en dit vra 'n nuwe getuienis van die hoop wat 
in ons leef.  Dit is die evangeliese waardes, die 
waardes waaruit ons leef. 
2.2.2  Kerk tot samelewing 
1.  Bepaalde dimensies van die verhouding van die 
kerk tot die samelewing soos wat dit na aanleiding 
van die struktuur van die verklaring verduidelik kan 
word.  
2.  Dit is belangrik om uit te wys dat die vier dimen-
sies van kerkwees in die wêreld, volgens die ver-
klaring, eintlik teruggaan na een primêre dimensie. 
In wese kom dit daarop neer dat God nie net op 'n 
Goddelike manier nie, maar ook op 'n menslike 
manier bestaan en Homself openbaar. Eers in 
Christus en nou in Christus se liggaam. God is nie 
'n ‘divinity without humanity’ nie. Die kerk is na 
haar goddelike vleeswordingsaard dan wel 'n prin-
sipiële, kontekstuele, verhoudingsmatige en helen-
de gemeenskap 

3.  'n Sentrale teologiese vertrekpunt is die blye 
boodskap van die Woord dat God mens geword 
het in Jesus Christus en onder ons kom woon het 
sodat ons sy genade en waarheid kon sien. Chris-
tus vervul na sy hemelvaart hierdie missie deur sy 
Gees en deur sy kerk. In Joh 20:21-22 lees ons: 
‘Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. 
Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: 
Ontvang die Heilige Gees!’ Die christene vervul 
dus dieselfde soort rol as die Christus. Paulus leer 
dat die kerk die konkrete liggaam van Christus is. 
Luther meen ons moet vir ons naaste 'n klein 
Christus wees. Die kerk is dus 'n Gods- en getuie-
nisgemeenskap en vind sy bestaansreg, funksie 
en eenheid daarin dat dit God op menslike wyse 
betroubaar bekendmaak in die wêreld. Gemeente-
teologies gesproke, sien die Skrif en die verklaring 
die kerk nie as iets wat opgaan in askese, piëtis-
me, morele verwaandheid en eksklusivisme , of eie 
belang (kerkisme) nie. Die kerk gaan in niks op nie, 
die kerk verwoord en vertoon en verteenwoordig 
God as Geesvervulde mense, tussen mense en 
ten behoewe van mense. 
4.  Die kerk is daarom 'n prinsipiële gemeenskap, 
altyd onlosmaaklik verbind aan God en die Woord 
van God. Die verwysingspunt van en vir die kerk is 
deurentyd God en die getuienis oor God, soos oor-
gelewer by wyse van die Skrif. Deur God, wat God 
bekendmaak en die paaie waarop God ons lei, 
word die kerk gedryf. Die kerk lewe voor die aan-
gesig van die lewende God. Haar roeping en iden-
titeit, soos gevind in die Woord, is die basis van 
waar af sy bestaan en beweeg. Die lewende 
Woord het die kerk tot stand gebring, nie anders-
om nie. Die lewende Woord hou die kerk in stand 
en op haar pad. 
5.  Die kerk, na haar vleesgeworde aard, kan nie 
anders as kontekstueel wees en funksioneer nie. 
Konteks is implisiet in die vleeswording van die 
Woord, Jesus Christus. Die Christus was so deel 
van sy konteks, dat baie gereken het Hy was 'n 
doodgewone Jood, 'n timmerman se seun. Sy eie 
broers wou nie in Hom glo nie. Hy is uitgeskel as 'n 
wynsuiper en 'n vraat. Nooit verder as Palestina 
rondbeweeg nie. Maar konteks het juis ook bete-
ken dat Hy innig jammer kon kry, kon huil en be-
grip kon hê. Uiteindelik kon HY ly en sterf sodat 
daar lewe vir die mense kon kom. Dis onmoontlik 
en 'n kontradiksie in goddelike menswees as die 
liggaam van Christus haar nie verbind aan haar 
konteks en die ellende van die gemeenskap rond-
om haar nie. 
6.  Tog belangrik dat die verhoudingsmatige die 
blye boodskap omhul. So lief het God die wêreld 
gehad dat Hy sy Seun gestuur het (Joh 3:16). Wie 
in die Seun glo, in verhouding met Hom staan, het 
lewe (Joh 3:16). Die ewige lewe is om God te ken, 
verhouding met God te hê (Joh 17:3). So gaan die 
evangelie in verhoudingsterme aan. Dit volg heel-
temal verwags dat die Here dan aan sy volgelinge 
sê dat as hulle een is en mekaar liefhet die mense 
hulle sal herken as sy dissipels. Die hele gebed om 
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eenheid vir die kerk wat sou volg in Joh 17:20-21 
gaan dan ook om 'n eenheid in saamwerk, saam 
besig wees met die een groot missie, om God as 
mense te vertoon en van Hom te getuig. Dat ons 
ons eie klein agendatjies as gemeentes en kerke 
in lyn moet bring met die groter roeping en taak 
van die liggaam van Christus, is vanselfsprekend. 
Soos die verklaring meld: 
7.   'n Vleesgeworde Christusgemeenskap kan na 
die voorbeeld van Here nie anders as om ook 'n 
helende gemeenskap te wees nie. Die hele inten-
sie van die vleeswording was om lig en lewe in 'n 
duistere en verlore wêreld te bring. God bly by 
uitstek die skepper- en skeppende - en herskep-
pende God. Dis waar menslike gesproke, God se 
krag lê. God kan uit chaos iets geordend maak. 
God kan uit sinloosheid iets sinvols en heilsaam 
skep. Waar geen hoop is nie, kan hy meer as hoop 
bring, Hy kan iets tot stand bring. Christus sê 
dikwels in die Johannes Evangelie dat Hy God se 
werk kom voortsit. Die kerk moet ook helend en 
verlossend en helpend besig wees. 
2.2.3  Openbare profiel 
Enkele verbande wat tussen die inhoud en gerigt-
heid van die verklaring en die belydenisgrondslag 
sowel as die openbare profiel van die NG Kerk 
herken word, is die volgende: 
2.2.3.1  Die NGK is 'n Gereformeerde kerk 
Hoewel die woord Gereformeerd nie in die verkla-
ring voorkom nie, is daar duidelike blyk van 'n posi-
tiewe verbintenis aan hierdie tradisie. Die eerste 
deel van die verklaring verwys immers na die 350 
jaar geskiedenis wat agter ons lê sedert die plan-
ting van die Gereformeerde geloof aan die Kaap. 
Naas hierdie historiese situering, vind ons die 
bekende klemtone van die Reformasie:  Dit gaan in 
die eerste plek om 'n verbintenis aan die Here 
(solus Christus). Dis net die evangelie van Christus 
wat heil verseker (sola fide, sola gratia), en dit 
gaan primêr in die kerk  daarom om die Woord van 
die Here tydig en ontydig te verkondig (sola Scrip-
tura). Die taak om hierdie tradisie te herwin en as 
kerk juis nou weer te reformeer in die lig van nuwe 
kontekste en uitdagings, word duidelik deur die 
verklaring self onderstreep.   
2.2.3.2  Die NGK is 'n Afrika-kerk  
Vir te lank was die NGK 'n stukkie vreemde Europa 
in Afrika. Sonder om die wortels in die historiese 
oorsprong prys te gee, “…verbind ons ons opnuut 
tot ons vasteland, in die besonder Suider-Afrika”. 
Die verklaring plaas tereg klem op die nood van 
Afrika waaraan ons 'n verskil wil maak. Dis be-
langrik dat die NGK as 'n uiters bevoorregte en 
geseënde kerk in Afrika ondubbelsinnig verklaar: 
“Ons stel ons as kerk beskikbaar om op elke vlak 
waar ons kan help, betrokke te raak.”  Hiermee 
identifiseer die NGK haarself volkome met haar 
konteks en kontinent en dit in die gedaante van 
helper en dienaar en nie as regeerder en voorskry-
wer nie. 
2.2.3.3  Die NGK is 'n ekumenies- Christelike 
kerk  

Die verbintenis aan die Gereformeerde tradisie en 
Afrika is nie 'n sektariese of geografiese afsonde-
ring nie, maar die basis waarop die “groter eenheid 
met ander kerke” en ons eie kerkfamilie gesoek 
word. Dis 'n belangrike insig dat die Reformasie 
nie uit 'n ydele skisma gebore is nie, maar uit 'n 
vashou aan die waarheid van die Bybel en die 
vroegste kerk se verstaan daarvan. Maar dis net 
so belangrik om te weet die waarheid is ekumenies 
en dat die Gees die kerk (een en algemeen) deur 
alle eeue lei. Ekumene word in die verklaring ook 
sterk aan die sosiale etiek verbind: Die NGK wil 
“saam met alle ander Christene hande vat om ons 
lande op te bou en pynlike omstandighede te ver-
lig.” Dis 'n wyse verbintenis omdat hierdie opbou 
kwalik op ons eentjie kan geskied, maar juis in en 
deur ons verbintenis aan ander. 
2.2.3.4  Die NKG is 'n publieke kerk 
1.  Dit was nog altyd deel van ons manier van 
doen om by sake van openbare belang betrokke te 
wees. Ons het egter in die vorige politieke bedeling 
seergekry en daar is 'n gevaar om nou na binne te 
keer en op selfbehoud en sogenaamde “suiwer” 
geestelike sake te fokus. Die verklaring is egter 
duidelik: Gemeentes word opgeroep “…om by die 
genesing van ons land betrokke te raak”. Die Bybel 
is eweneens duidelik dat die kerk sout en lig is. 
Vandaar die uitnodiging: “Kom ons wys die wêreld 
opnuut…” en die uiteindelike fokus op God se 
Koninkryk  
2.  Die hele gees van die verklaring word in die 
laaste twee reëls verwoord:  
“Ons het 'n Here.” Dis die vroegste belydenis van 
die kerk, en vandag nog die kern daarvan.    “Aan 
God al die eer.”   
3.  Die verklaring is nie 'n oefening in kerklike 
bemarking nie, maar 'n strewe om na God te wys: 
Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle 
Vader wat in die hemel is verheerlik. 
4.  Die verklaring is 'n belangrike baken in die NGK 
se geskiedenis. Daar is opwindende moontlikhede 
om hierdie verklaring te ontgin vir die herwinning 
van 'n eiesoortige openbare identiteit en eg-kerk-
like profiel in die nuwe millennium. Dit sal die ver-
klaring natuurlik self nie doen nie. Dis die Here se 
werk wat ons roep om aan Sy Gees getrou te bly: 
Die wind van God waai waar Hy wil… en bring ons 
by plekke waar onsself nie gedink het die Here sal 
ons bring nie. 
2.2.4  Ekklesiologie 
1.  Die geloofwaardigheid van die kerk van Chris-
tus lewe nie in die eerste plek in die woorde wat sy 
uiter nie, maar in die wyse waarop sy die woorde 
wat sy wel waag om te sê, daagliks prakties uitleef.  
Sonder herkenbare optredes en opregte dade 
waarin die bedoelings en gesindhede waarvan die 
woorde getuig, sigbare gestalte kry, is die getuienis 
van die kerk leeg en in der waarheid, vals. In die 
woorde van die kerk word ook op 'n dikwels onder-
bewuste manier 'n onderskeibare prentjie geteken 
van hoe die kerk haarself sien, oor haarself dink en 
haarself verstaan.  Wanneer die kerk dus 'n gewig-



Taakspan 

 

 

 
233 

tige uitspraak in van sy meerdere vergaderings 
maak, is dit feitlik noodwendig dat gevra sal word 
na hoe die kerk hierdie woorde prakties gaan uit-
leef en hoe die kerk haarself sien in die pogings 
om hierdie woorde waar te maak. 
2.  In 'n beslissende sin was die verbintenis-ver-
klaring van die Algemene Sinode die uitspreek van 
'n diepe oortuiging van die oorgrote meerderheid 
van die vergadering se afgevaardigdes. Daarmee 
het hulle probeer om woorde te gee aan 'n innige 
gesindheid van verbintenis aan God, aan Sy 
Woord, aan die land en kontinent in sy nood en 
ellende, die mede-broers en -susters in die geloof 
en ook aan die lidmate in die gemeentes wat in 
alle opregtheid hulle Here dien.  In hierdie woorde 
het die kerk op 'n dieper vlak probeer getuig oor 
hoe sy haarself tans sien en ook glo dat sy hierdie 
verbintenis sal kan uitleef.   
3.  Wanneer dus vanuit hierdie hoek na die woorde 
en uitsprake van die verklaring gekyk word, is dit in 
die eerste plek verrassend om op te merk dat die 
verklaring se woorde dit amper onopsigtelik regkry 
om aan te sluit by 'n baie ou gereformeerde ver-
staan van die kerk se aard en opdrag soos wat dit 
uitgespel word in antwoord 31 van die Heidelberg-
se Kategismus. Hier word naamlik bely dat God die 
Christen en die gemeenskap van gelowiges as Lig-
gaam van Christus, in Christus en deur die Heilige 
Gees salf om te leef as priesters, profete en 
konings in Sy Naam. Die drievoudige diens van 
Christus in gehoorsaamheid aan sy goddelike op-
drag was van die vroegste tye af as die sogenaam-
de munus triplex vir die kerk 'n helder manier om 
oor die aard en diens van die gemeente as na-
volgers en beelddraers van Christus te dink en te 
praat. Daarom is dit glad nie vreemd dat dit ook 
van die begin af as 'n reformatoriese skat in die 
gereformeerde tradisie behoue gebly het en nog 
altyd 'n deurslaggewende riglyn bied vir die prak-
tiese patrone van kerkwees ook in ons tyd en dag 
nie. 
4.  Dat die kerk haar dus ondubbelsinnig in die ver-
klaring opnuut weer aan God en die verkondiging 
van sy Woord verbind, getuig daarvan dat sy haar 
verantwoordelikheid as profeet besef en aanvaar.  
Christus haar Heer, wat ook meer as 'n profeet 
was, het in sy verkondiging van die evangelie van 
die Koninkryk van God aan haar 'n profetiese 
model en voorbeeld gestel. Die kerk herken dus 
haarself daarin as profeet dat sy bereid is om met 
integriteit en getrouheid draer van die lewegewen-
de Woord van God as die evangelie van heil en 
heling in Suider-Afrika te wees. Ook in die priori-
teitstelling van 'n radikale fokus op God en die 
vorming van die geloof van die lidmate in die ge-
meentes aanvaar die kerk haar profetiese verant-
woordelikheid en roeping op geen onduidelike ma-
nier nie. 
5.  Dat die kerk haar verder ook uitspreek oor die 
nood en pyn van die land, die kontinent en sy 
mense en haar onvoorwaardelik verbind tot mede-
werking aan die verligting en leniging daarvan, 

getuig van die besef dat sy met 'n gesindheid van 
bewoëndheid en medelye die priesterlike opdrag 
van genadige liefde en sorg aanvaar wat die Groot 
Hoëpriester aan sy volgelinge voorgeleef en deur-
gegee het. Christus het gekom om te versorg, te 
genees, te bevry en aan mense die goedheid van 
'n genadige en liefdevolle God te bedien.  Daarin 
het Hy aan sy kerk die voorbeeld van Priesterskap 
per excellence gestel om na te volg. In die ver-
klaring en ook die prioriteitstelling van fokus op die 
nood en genesing van die land en kontinent met 
duidelike konsentrasie op die armoede, vigspande-
mie en morele herstel verstaan die kerk dat sy nie 
anders kerk van Christus kan wees as om priester-
lik in Sy Naam die nood te help lenig en die pyn te 
probeer verlig nie. 
6.  Wanneer die kerk haar uitspreek oor en verbind 
aan die eenheid van die kerk en die gemeenskap 
met die mede-gelowiges in 'n netwerk van kerke 
oor die ekumeniese front en ook haar eie gemeen-
tes oproep tot heelhartige medewerking in die 
genesing van die land, is sy ernstig oor haar op-
drag om met verantwoordelikheid haar koninklike 
taak tot opbou en uitbou van die Koninkryk van 
God op aarde saam met haar broers en susters uit 
te voer. Christus is die Koning van sy kerk wat aan 
sy gemeente en haar mense die verantwoordelik-
heid opdra van koninklike diens in die handhawing 
van die eenheid, reg en vrede tussen die huisge-
note van die geloof en in die heling van 'n stuk-
kende en sukkelende samelewing. Die kerk kan 
nie anders nie as om aan haar Koning diensbaar 
wees deur in die krag van sy koningskap haar in te 
span tot die opbou en uitbreiding van sy Koninkryk 
7.  In antwoord dus op die vraag, hoe die kerk haar 
woorde van verbintenis gaan waar maak en wat is 
die prakties-teologiese siening van die kerk onder-
liggend aan die verklaring van die Algemene Sino-
de en die prioriteite wat daaruit na vore kom?, is 
die implisiete antwoord reeds in die verklaring self 
te lees: Deur as profete, priesters en konings na 
Christus se voorbeeld in sy Naam te leef en te 
dien. Vir die voortgaande praktisering van hierdie 
verbintenis is dit vir die kerk belangrik om haarself 
voortaan al hoe meer in die lig van die Skrifte self 
te ontdek in haar profetiese, priesterlike en konin-
klike diensgestaltes en die draende waardes wat in 
hierdie gestaltes na vore behoort te kom in die 
praktyk te handhaaf.  
8.  Daarom sou dit inderdaad sinvol en verhelder-
end gewees het as die formuleerders van die ver-
klaring meer direk uitdrukking kon gee aan hierdie 
implisiete prakties-teologiese ekklesiologie en met 
geringe wysiginge die teks van die verklaring soos 
volg kon laat lui: 
*  Ons verbind ons opnuut aan die Here wat ons 
kerk 350 jaar gelede hier geplaas het. Ons dank 
Hom vir die voorreg om ook nou nog deel van sy 
kerk te kan wees. Daarom wil ons as kerk met 
profetiese integriteit die Woord van die Here tydig 
en ontydig verkondig en orals getuienis aflê van 
die hoop wat in ons leef, sodat dit mense se geloof 
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kan verdiep en hulle lewens kan verander. 
*  Ons verbind ons opnuut tot ons kontinent, in die 
besonder Suider-Afrika. Die tragiese verhale van 
die allerverskriklike vorms van geweld, die gewel-
dige omvang van armoede en gevolglike honger-
snood, die konsekwensies van die vigspandemie, 
die gebrek aan respek vir mense, diere en die 
omgewing en ook ons aandeel daaraan, het ons 
ontstel. Ons wil met priesterlike bewoëndheid en 
deernis probeer om hieraan 'n verskil te maak 
sodat daar vir Afrika en sy mense genesing en 
heelheid kan kom. 
*  Ons verbind ons tot groter eenheid met ander 
kerke. Ons wil graag herenig met ons kerkfamilie, 
soos ons glo God, ons Koning dit wil hê. Ons wil 
ook graag ons ekumeniese bande bevestig en 
uitbrei en met alle ander Christene hande vat om 
saam met mekaar ons lande op te bou en pynlike 
omstandighede te verlig sodat mense na Jesus 
Christus kan kom, in Hom kan glo en Hom as enig-
ste Heer en Koning kan aanbid. 
*  Ons roep die gemeentes van die NG Kerk op om 
by die genesing van ons land betrokke te raak. 
Ons dank die Here vir die toegewydheid van lid-
mate en die talle positiewe aksies waarvan ons 
orals hoor. Kom ons wys die wêreld opnuut dat ons 
as “sout vir die aarde” en “lig vir die wêreld” God se 
Koninkryk wil laat kom. 
9.  Ons is hier, ons het 'n Here, ons is sy Kerk. Aan 
God al die eer! 
 
2.3  ALGEMENE SINODE 2004 
 
2.3.1  Die rol van die Algemene Sinode 
1.  Die Taakspan het uitvoerig nagedink oor die rol 
en taak van die Algemene Sinode.  Dit bly een van 
die belangrikste sake wat die beplanning vorentoe 
wesenlik raak.  Maar die beskrywing van die rol 
van die Algemene Sinode is ook baie meer inge-
wikkeld as wat die meeste mense besef.  Daarom 
het die Taakspan besluit om nie net maklike ant-
woorde te gee om so die status quo net te hand-
haaf nie.   
2.  Ons het besluit om eerder alle betrokkenes in te 
trek in die besinning en besluitneming vir die toe-
koms, beide by die verskillende prosesse van die 
kommissies en by die Algemene Sinode self.  Die 

volgende aspekte het al in die gesprekke na vore 
gekom en kan in gedagte gehou word vir die 
besinning by die Algemene Sinode: 
2.1  Die Algemene Sinode was die bewaker (“gate-
keeper”) van die kerk.  By die vorige sinode is 'n 
sleutel verandering gemaak.  Die Algemene Sino-
de is nou ook die visiedraer.  Die wyse waarop oor 
die Algemene Sinode gedink word, het dus beslis-
send verander! 
2.2  Die volgende model verduidelik die rigting 
waarheen die Taakspan dink dat die verandering 
gemaak is.  Dit spel vier kwadrante uit wat wissel 
tussen 'n vertikale as wat gesag aandui en 'n 
horisontale as wat verhoudings aandui: 

 

 
 

2.3  Die implikasie van bogenoemde model is dat 
die Algemene Sinode minder moet konsentreer op 
die kontrolering van insette – wat tradisioneel met 
verslagdoening gebeur het – en meer op die stimu-
lering van uitsette en verwagte uitkomste.  Dít is 
die funksie van visionêre leierskap wat groter aan-
dag gee aan die visie en roeping van die kerk op 
grond van die beloftes van God en die behoeftes 
van die hele verband van gelowiges binne die 
familie van NG Kerke sowel as in die ekumene. 
2.4  In die lig hiervan behoort tot die kerntake van 
die Algemene Sinode onder andere die volgende 
(kripties gestel): 

 
 

Kerntake van die 
Algemene Sinode 

  
  
  

Draers van die roeping van die verband 
 Bybel  

 Belydenis  

 Identiteit  

 Taak  

Kommunikasie van die roeping binne en 
buite die verband 

 Ekumene 

 Regering  

 Streke  

Skep van netwerke in die verband as 
koördinerende strukture om streke te stimu-
leer en te bemagtig in die uitleef van ons 
gesamentlike roepingsverstaan  

 Taakspanne en 

 Kommissies  

Skep van kapasiteit vir bogenoemde   Kantoor en infrastruktuur 

Insette 

kontroleer 

Visie 

Ons 

(We) 

Ek 

(me) 

Reëls 

Algemene 
Sinode  

verlede 

Visionêre 
leierskap: 
Uitsette 

stimuleer 

G
e

s
a
g

 

Verhoudings 

Algemene 
Sinode  

toekoms 
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2.5  Die strategiese posisie van die Algemene Sinode in die verband kan dan as volg opgesom word: 
 

Algemene Sinode – 
Leiersgroep in reses 

Strategiese Intensie (visie) 

Strategiese Taakspanne Strategie bedink (Transformasie-bestuur) – kennis en inkoop in strategie 
is belangrik, vaardig met intensie (visie) 

Ander taakspanne en 
kommissies wat deur die 
streke tot op gemeente-
vlak dienste lewer 

Bestuur (goeie praktyke) en implementering 

Begelei (leiding) 

Diens 

 
2.6  Die Algemene Sinode moet dus in die verband 
lei rondom “beleid” (verstaan as: visie skryf – visie 
ontwikkel – dink oor aktiwiteite) en netwerke ont-
wikkel – veral via die streeksinodes – en bestuur 
wat die dienste tot op grondvlak kan lewer. 
2.7  Ons beklemtoon ook dat die Algemene Sinode 
se funksie in dié verband veral is om saam Bybels-
teologies onderskeidend te dink. 
2.8  En net soos alle meerdere verbande, sal ook 
die Algemene Sinode se werk op die beter funk-
sionering van gemeentes in terme van ons roe-
pingsverstaan gemik moet wees, veral deur die 
netwerke van sinodale streke. 
2.9  Ons sal ook moet rekening hou met die feit dat 
die gaping tussen Algemene Sinode en sinodes 
frustrerend is, onder andere weens die verkleinde 
afvaardiging.  Ons het daarom 'n netwerk nodig 
wat die opvolg ná die denkaktiwiteite van die 
Algemene Sinode kan uitvoer en saamgestel is uit 
kundiges en sinodale veranderingsagente. 
2.10  Die gaping tussen die Algemene Sinode en 
die sinodes moet ons ook versigtig maak om die 
afvaardiging veel minder te maak as tans. 
3.  Ons hoop dat dié gedagtes 'n stimulus sal ver-
skaf vir verdere nadenke oor die wyse waarop die 
verband sinergisties nog beter kan saamwerk.  Ter 
wille van 'n voorstel voor die sinode het ons slegs 
'n aanbeveling gemaak oor 'n geringe aanpassing 
van artikel 43 van die Kerkorde, wat opgeneem is 
in die verslag van die ARK.  'n Verdere gesprek 
hieroor sal plaasvind by die bosberaad van al die 
diensgroepe in November 2004. 
2.3.2  Prosesontwerp vir die toekoms 
In die lig van bogenoemde stel ons verder voor dat 
'n proses op die tafel kom vir die volgende vier jaar 
wat strek tot by die 2008 Algemene Sinode en ver-
der.  As voorbeeld van hoe só 'n proses sou kon 
werk, word die volgende tentatiewe buitelyne as 
raamwerk gegee, sonder om daarmee absolute 
status aan enige item te gee: 
2.3.2.1  Strategiese fokus van proses 
Die vestiging van die nuwe NG Kerk identiteit vol-
gens ons roepingsverstaan. 
2.3.2.2  Doelwitte 
1.  Die roepingsverklaring se vier verbintenisse 
vorm die vertrekpunt vir die doelwitte vir die pro-
ses: 

 Verbintenis aan God,  

 Afrika,  

 Eenheid en  

 Genesing van ons lande 
2.  Die sewe prioriteite van die 2003 Bosberaad 
(sien punt 4.1.2) gee 'n fokus aan ons verbintenis, 
waarom doelwitte uitgewerk kan word: 

 Kerkhereniging 

 Netwerk van kerke (ekumene) skep 

 Gemeentes is fokus van die verband 

 Fokus op nood/genesing van land en kon-
tinent (waaronder armoede, Vigs, morele 
herstel) 

 Help gemeentes om missionêr te leef (ge-
stuurde gemeentes) 

 Geloofsvorming (-begeleiding) en 'n fokus 
op God 

 Deurlopende fokus op toerusting van lid-
mate, gemeenteleiers en families 

3.  Ander doelwitte wat hiermee saamhang, kan 
wees: 

 Terugkeer tot die publieke en openbare 
lewe sowel as die ekumene 

 Deelname aan die volledige SA samele-
wing in terme van fokus, bedieninge en 
teologiese debatte. 

 Inkoop en vitalisering van 60% van ge-
meentes by die roepingsverklaring 

2.3.2.3  Proses stasies (benaderde teikendatums 
wat met alle betrokkenes uitgeklaar moet word en 
kan verander en aangepas kan word) 
*  Junie 2004:  Kaaplandse konvent 
*  Oktober 2004:  Algemene Sinode 
*  Vroeg 2005:  Noordelike konvent 
*  Junie 2005: Predikante Konferensie (sien AKG 
voorstelle in dié verband) 
*  Mei tot Oktober 2005:  Streeksinodes 
*  November 2005:  Algemene Sinode Konvent 
*  Mei 2006:  Kommissieberaad van die familie 
*  Oktober 2006:  Sinode op pad na die nuwe NG 
Kerk 
*  2007-2008: Opvolg konvente, sinodes en konfe-
rensies 
*  Oktober 2008:  Sinode van die nuwe NG Kerk 
2.3.2.4  Proses opmerkings 
*  Volgens hierdie skedule is daar 'n “Groot Sis-
teem Byeenkoms (GSB)“ (vgl diagram hieronder; 
GSB = meerdere vergadering/konferensie ens) 
elke 6 maande wat kan help om momentum te gee 
aan die proses en wat sal keer dat die proses koud 
word. 
*  Die huidige leierskap van die onderskeie meer-
dere verbande sal waarskynlik tot dan in plek wees 
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wat aan ons genoeg kontinuïteit gee op leiersvlak. 
*  Dit gee aan ons 'n raamwerk waarbinne ons die 
kleiner detail van die proses kan uitwerk sonder 
om te verval in die detail. 
*  Dit gee ons ook tyd om die infrastruktuur in plek 
te kry vir ondersteuning van die onderskeie proses-
se. 
2.3.2.5  Noodsaaklike strategieë 
*  Ons het 'n kommunikasiestrategie nodig wat 'n 
positiewe klimaat kan help skep vir die proses.  Die 
kommunikasie ondersoek van Markdata kan baie 
help om dit te fasiliteer. 
*  Die aanstelling van die Kerkbode redakteur – dr 
Johan Symington – wat ook as kommunikasie-hoof 
sal optree, is hierin baie belangrik. 
*  Die wyse waarop die AKKM as taakgroep in hier-
die kommunikasie strategie inskakel is ook uiters 
belangrik. 
*  Die proses moet sinergie/konsensus skep tussen 
streeksinodes en daarom op leiersvlak (ASK) en 

strategiese vlak (Taakspan) die verskillende streke 
met ons saamneem. 
*  Leierskap bemagtiging moet voorkeur kry. 
*  Infrastruktuur moet in plek gekry word vir die 
ondersteuning van hierdie prosesse. 
*  'n Finansiële plan moet ontwikkel word om die 
strategiese doelwitte van die Algemene Sinode te 
ondersteun. 
*  Diensgroepe en hulle taakgroepe sal in hierdie 
doelwitte moet inkoop en strategies hulle gewig in-
gooi agter die proses. 
*  Bereiking van eenheid in die NGK familie is 
deurslaggewend vir die vordering vir dié prosesse. 
*  Die ontwikkeling van die Gemeentedienste net-
werk is ook 'n sleutelaspek om kundigheid en ka-
pasiteit by prosesse uit te bring. 
*  Die ontwikkeling van 'n “mental map” vir die pro-
sesse (lokale teologie) is ook noodsaaklik. 

 
 
Die onderstaande diagram stel die proses grafies voor: 

 
 
2.3.3  Hartenbos 
Hartenbos is gekies as plek vir die hou van die vol-
gende Algemene Sinode as gevolg van die vol-
gende redes: 
1.  Die Taakspan het aanbeveel dat die volgende 
Algemene Sinode by 'n oord gehou word ter wille 
van 'n eiland situasie en die ASK het dit so goed-
gekeur. 
2.  Van die 6 oorde wat ons genader het, was net 
Goudini, Buffelspoort en Hartenbos ATKV geskik 
vir ons doeleindes. 
3.  Hartenbos is uiteindelik deur die moderatuur 
van die ASK gekies onder andere om die volgende 
redes: 
3.1  Hartenbos se kwotasie (R928 000) was R171 
149 goedkoper as Goudini (R1 099 149) en R292 
400 goedkoper as Buffelspoort (R1 220 400) s'n. 
3.2  Die vergelykbare reiskoste na Goudini is ook 
R24 200 duurder as na Hartenbos toe. 
3.3  Hartenbos is ook gekies bó Buffelspoort as 
gevolg van die volgende redes: 
*  Die relatiewe verskil in vliegkoste tussen 'n sino-
de in Gauteng of in die Kaap (George), uitgeson-
derd die reiskoste van die Transvaalse sinodes na 

Pretoria of Johannesburg is as volg: R422 200 - 
R251 418 = R170 782 (pryse November 2003). 
*  Die verskil in totale verblyf-, spyseniering- en 
konferensiekoste tussen Hartenbos ATKV en 
Buffelspoort ATKV = R292 400 (vgl die kwotasies 
van die oorde). 
*  Dit blyk in die geheel dus goedkoper (minstens 
R121 618) te wees om Hartenbos te gebruik eer-
der as Buffelspoort, indien die Algemene Sinode 
by 'n oord gehou word. 
*  Intussen is ook gekyk na die moontlikheid om 'n 
sitting by die vorige Sinodale Sentrum te hou.  Dit 
kos ongeveer R230 000 duurder as by Hartenbos 
as die reiskoste verskil in berekening geneem 
word. 
2.3.4  Ontwerpspan 
1.  In die oorweging van die inkleding van die Alge-
mene Sinode sitting, is die volgende riglyne voor-
gestel en goedgekeur as werkswyse vir die Kom-
missie van die Agenda: 
*  Die agenda word so saamgestel dat die verga-
dering fokus op die roeping van die kerk (roepings-
verklaring). 
*  Die vergadering word ingeruim om soveel 

GSB GSB 

 
GSB 

 
GSB 
 

GSB 

 
GSB 

 
AS 2008 

Gemeentes in terugvoer kringe 
kry deur kommunikasie en luister 
strategie 
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moontlik ruimte te skep vir deelname deur alle 
sinodegangers, 'n proses waardeur hulle eienaar-
skap vir die werksaamhede aanvaar en onderlinge 
gemeenskap (koinonia) kan beoefen. 
*  Daar moet soveel moontlik ruimte geskep word 
vir liturgiese inkleding en viering.  
*  Multi-media moet doelmatig gebruik word om 
verslaggewing makliker te maak, maar vervang nie 
formele skriftelike verslae nie. 
*  Kleingroepe kan gebruik word om sake te be-
spreek en die vergadering moet so ingeruim word 
dat daar gepoog word om konsensus na te streef. 
*  Verslae fokus nie net op 'n terugblik op opdragte 
wat uitgevoer is nie, maar veral ook op wyses 
waarop die roepingsverbintenis verder in die toe-
koms uitgebou kan word.  
2.  Die Algemene Sinode 2002 het reeds die 
volgende besluit met betrekking tot die spesifieke 
inkleding van die sinode: 
*  Inligtingsfase: Sake vir inligting – afgevaardig-
des kan op 'n indekskaart kommentaar instuur, dit 
word nie direk bespreek nie; dit gaan na 'n diens-
groep of parallelle sessie wat dit verder sal han-
teer. 
*  Besprekingsfase – fokus op dinkskrum aktiwi-
teite: Wat is die sake waaraan vorentoe aandag 
gegee moet word? Terugvoersessies: om inligting 
op die tafel te kry wat verder deur diensgroepe 
hanteer moet word.  Ruimte word doelbewus ge-
skep om na God te luister en oor ons waardes, 
roeping en bediening na te dink. 
*  Besluitnemingsfase – beperk dit tot die nood-
saaklikes (vorige sinode het meer as 500 besluite 
geneem!)  Probeer so min as moontlik bedryfsbe-
sluite neem. Konsensus-besluite (groen-rooi vlag-
gies of ander vergelykbare sisteem) kan gebruik 
word. 
3.  Die ASK het ook 'n ontwerpspan aangewys op 
aanbeveling van die Taakspan wat die Kommissie 
vir die Agenda bygestaan het in die beplanning en 
aanbieding van die Algemene Sinode.  Hulle het in 
Junie 2004 in Hartenbos bymekaar gekom om die 
skedule vir die Algemene Sinode te skrywe.  Die 
lede wat teenwoordig kon wees, was: Cassie 
Carstens, Chris van Wyk, Frederick Marais, Nelus 
Niemandt, Kobus Gerber, Quintus Heine, Charl 
Stander, Johan Herholdt, Smuts J van Rensburg, 
Hannes Koornhof, Hannes Theron, Malinda Lazen-
by, Bossie Minaar, Gerhard Potgieter, Monty Sahd, 
Ester Steyn. 
4.  Vooraf is die kommissies gevra om al die fokus-
punte uit hulle verslae wat hulle op die sinode wil 
hanteer aan die ontwerpspan deur te gee. In totaal 
was daar 81 sake. 
5.  Die volgende patroon is gevolg om dié fokus-
punte in die onderskeie verslae te hanteer: 
*  Alle predikante sake is vir vroeg Maandagmid-
dag geskeduleer in 2 parallelle sessies; 
*  Alle gemeente sake is in 6 parallelle sessies 
geskeduleer, 3 laat Maandagmiddag en 3 vroeg 
Donderdagmiddag; 
*  Alle missionêre diakonaat sake is vir Woens-
dagoggend in 5 parallelle sessie geskeduleer; 

*  Alle kommissieverslae is vir vroeg Dinsdag-
middag in 11 parallelle sessies geskeduleer vol-
gens die tyd wat hulle aangevra het. 
6.  Daarby is besluit om: 
*  die sinodale streke kans te gee om oor die im-
plementering van die Algemene Sinodale besluite 
in hulle streke te besin in 10 parallelle sessies 
vroeg Vrydagmiddag. 
*  die nuwe diensgroepe – indien die Algemene 
Sinode die indeling goedkeur – ook kans te gee 
om te konstitueer en te begin beplan vir die reses 
in 4 parallelle sessies laat Vrydagmiddag. 
*  'n spesiale poging aan te wend om jongmense 
op die Vrydag deel van die besinning by die sinode 
te maak met die oog op die toekoms. 
7.  Die skedule is aan al die kommmissies gesir-
kuleer vir kommentaar (asook lede van die Ont-
werpspan wat nie op Hartenbos kon wees nie: 
Lourens Erasmus en Coenie Burger) en uiteindelik 
gegiet in die dagprogram soos kortliks hieronder 
getoon word en in meer detail as deel van die 
Kommissie vir die Agenda se verslag opgeneem is. 
8.  Op aanbeveling van en in konsultasie met die 
onderskeie kommissies is ook besluit om sake van 
besondere belang vir die hele Algemene Sinode in 
gesamentlike sessies te skeduleer.  Dit word ook in 
die onderstaande skedule gevind. 
9.  Belangrik: Alle aanbevelings uit die parallelle 
sessies word vir besluitneming aan die volle ver-
gadering voorgelê.   
10.  Die tydsindeling werk as volg uit: 
*  Parallelle sessies: 10.5 uur 
*  Gesamentlike sessies: 34.5 uur, waarvan 12.5 
uur aan die dagwydings en sprekers spandeer 
word.  Die vergadering het dus 22 uur om sake van 
besondere belang saam te bespreek en alle 
aanbevelings te hanteer. 
11.  Die verkorte skedule is as volg: 

Sondag 

06:30 - 07:30 Ontbyt 

13:00 - 18:30 Registrasie 

13:30 - 19:30 Aandete 

19:30 - 21:00 Erediens (Dr Coenie Burger) en 
Konstituering (Sias Vogel) 

21:00 - 21:30 Agendakommissie 

21:30 Tydelike kommissies 

Maandag 

06:30 - 07:30 Ontbyt 

08:00 - 09:00 Dagwyding:  Verbintenis aan God 

09:00 - 10:30 Spreker:  Prof Dirkie Smit 

10:30 - 11:00 Tee en koffie 

11:00 - 13:00 ASK en Taakspan 

13:00 - 14:00 Middagete 

14:00 - 15:30 Predikante sake 

15:30 - 16:00 Koffie en tee 

16:00 - 17:30 Gemeentesake 

17:30 - 18:30 Af 

18:30 - 19:30 Aandete 

19:30 - 21:00 Skrifgebruik en Skrifgesag en 
besluitneming 

21:00 - 21:30 Afsluiting/Luisterspan 

21:30 Tydelike kommissies 
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Dinsdag 

06:30 - 07:30 Ontbyt 

08:00 - 09:00 Dagwyding:  Verbintenis aan 
Afrika en die lande 

09:00 - 10:30 Spreker:  Biskop Mvume Dandala 

10:30 - 11:00 Tee en koffie 

11:00 - 13:00 MIV/Vigs en besluitneming 

13:00 - 14:00 Middagete 

14:00 - 15:30 Kommissie verslae 

15:30 - 16:00 Koffie en tee 

16:00 - 17:30 Besluitneming 

17:30 - 18:30 Af 

18:30 - 19:30 Aandete 

19:30 - 21:00 Homoseksualiteit 

21:00 - 21:30 Afsluiting/Luisterspan 

21:30 Tydelike kommissies 

Woensdag 

06:30 - 07:30 Ontbyt 

08:00 - 09:00 Dagwyding: Verbintenis aan 
kerkhereniging en ekumene 

09:00 - 10:30 Sprekers:  Prof Thias Kgatla, Prof 
Russel Botman, Biskop Bethle-
hem Nopece 

10:30 - 11:00 Tee en koffie 

11:00 - 13:00 Groeteboodskappe 

Missionêre diakonaat 

13:00 - 14:00 Middagete 

14:00 - 15:30 Kerkeenheid verslae (familie) 

15:30 - 16:00 Liturgiese afsluiting 

16:00 - 16:30 Koffie en tee 

16:30 - 18:30 Besluitneming 

18:30 - 19:30 Aandete - braai en kuier 

19:30 - 21:00 Tydelike kommissies 

Donderdag 

06:30 - 07:30 Ontbyt 

08:00 - 09:00 Dagwyding:  Verbintenis aan ge-
meentes vir genesing van die 
lande 

09:00 - 10:30 Sprekers: Prof Malan Nel, Dr 
Nelus Niemandt 

10:30 - 11:00 Tee en koffie 

11:00 - 13:00 Parallelle sessie: 
Wat kan gemeentes doen aan 
Armoede en Vigs? 
Profesie oor Profyt 
Vroue in die kerk 

GDN, 
Leraarsbyeenkoms, 
Taakspan vroue 

13:00 - 14:00 Middagete 

14:00 - 15:30 Gemeentesake 

15:30 - 16:00 Koffie en tee 

16:00 - 17:30 Besluitneming 

17:30 - 18:30 Af 

18:30 - 19:30 Aandete 

19:30 - 21:00 Besluitneming (verkiesing begin) 

21:00 - 21:30 Afsluiting/Luisterspan 

21:30 Tydelike kommissies 

Vrydag 

06:30 - 07:30 Ontbyt 

08:00 - 09:00 Dagwyding:  Verbintenis aan ons 
roeping: Prof Piet Naudé (30 min) 

09:00 - 10:30 Groot participlan sessie 

10:30 - 11:00 Tee en koffie 

11:00 - 13:00 Visionêre prosesspan II - Wat is 
die agenda van die nuwe kerk? 

13:00 - 14:00 Middagete 

14:00 - 15:30 Sinodes vergader vir implimente-
ring 

15:30 - 16:00 Koffie en tee 

16:00 - 17:30 Diensgroepe 

17:30 - 18:30 Allerlei 

18:30 - 19:30 Aandete 

19:30 - 21:00 Afsluiting:  Dr Coenie Burger 

21:00 - 21:30 Luisterspan finale verslag 

 
2.3.5  Logo vir die Algemene Sinode 
Erika Hoffmann het 6 ontwerpe voorgelê na aan-
leiding van die roepingsverklaring van die Algeme-
ne Sinode, waarvan die volgende een gekies is: 
 

 
Die logo stel onder andere die volgende voor: 
*  'n Fokus op God (kruis) as 'n eenheid binne 'n 
spesifieke konteks 
*  'n Indirekte konneksie met die lande deur van die 
kleure van ons nasionale vlae (blou, geel, groen, 
oranjerooi) 
*  'n Viering van ons diversiteit in lidmate en ge-
meentes wat tesame jubelend fokus op die ver-
heerliking van God terwyl ons besig is met die 
praktiese uitdagings van ons tyd 
2.3.6  Samestelling van die Algemene Sinode 
se afvaardiging 
Die Taakspan stel voor dat die afvaardiging van 
die Algemene Sinode as volg saamgestel word: 
*  50% van die afvaardiging bestaan uit gelyke 
verteenwoordiging uit elke sinodale gebied en 50% 
is proporsionele verteenwoordiging gebaseer op 
die belydende lidmate in elke sinode. 
*  Dit bring die totale afvaardiging van die onder-
skeie sinodes op die volgende te staan (2003 se 
jaarboek syfers): 
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  Totaal Propor-
sioneel 

Elke 
sinode 

% verteen-
woordiging 

% lidmate Belydende 
lidmate 

Wes-Kaapland 72 52 20 18% 26% 231841 

Oos-Kaapland 35 15 20 9% 7% 65415 

Noord-Kaapland 28 8 20 7% 4% 37030 

Natal 26 6 20 7% 3% 28308 

Oranje-Vrystaat 43 23 20 11% 12% 103676 

Wes-Transvaal 42 22 20 11% 11% 98983 

Noord-Transvaal 46 26 20 12% 13% 117386 

Suid-Transvaal 41 21 20 10% 11% 95347 

Oos-Transvaal 41 21 20 10% 11% 95252 

Namibië 24 4 20 6% 2% 16601 

  400 200 200 100% 100% 889839 

 
Getalle kan boontoe afgerond word om 'n gelyke aantal leraars en ander afgevaardigdes moontlik te maak.  
Die Leiersgroep kan hieroor telkens aan die sinodes uitsluitsel gee. 
 
Grafies voorgestel lyk die persentasie verteenwoordiging as volg: 

17%

9%

7%

7%

11%11%

12%

10%

10%
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Oos-Kaapland

Noord-Kaapland

Natal

Oranje-Vrystaat

Wes-Transvaal

Noord-Transvaal

Suid-Transvaal

Oos-Transvaal

Namibië

 
 
Vir verdere permutasies sou die volgende inligting gebruik kon word (Jaarboek 2003): 
 

Sinodes Belydende 
lidmate 

Ringe Gemeentes Gemeentes 
per ring 

Leraars Leraars 
per ring 

Leraars per 
gemeente 

Wes-Kaapland 231841 28 232 8.29 387 13.82 1.67 

Oos-Kaapland 65415 13 106 8.15 130 10 1.23 

Noord-Kaapland 37030 12 80 6.67 93 7.75 1.16 

Natal 28308 8 57 7.13 78 9.75 1.37 

Oranje-Vrystaat 103676 21 163 7.76 217 10.33 1.33 

Wes-Transvaal 98983 18 142 7.89 200 11.11 1.41 

Noord-Transvaal 117386 20 129 6.45 230 11.5 1.78 

Suid-Transvaal 95347 15 130 8.67 167 11.13 1.28 

Oos-Transvaal 95252 12 89 7.42 184 15.33 2.07 

Namibië 16601 7 44 6.29 61 8.71 1.39 

Totale 889839 154 1172 7.61 1747 11.34 1.49 

 (2002)892928 (2002)152 (2002)1182     

 
2.3.7  Taakspan kerkhereniging 
Ons stel voor dat 'n Taakspan vir kerkhereniging 
gekry moet word wat net hieraan sal werk en die 
moderature van die onderskeie kerke sal bystaan 
om met wysheid die pad van kerkhereniging nou 

beslissend te loop.  Voorstelle is hieroor aan die 
ASK gemaak en kan deur hulle in die beplanning 
vorentoe gebruik word. 
2.3.8  Die verkiesing en termyn van die mode-
ratuur 
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In lyn met die vorige Algemene Sinode 2002 se 
aanbevelings hieroor en ter wille van die transfor-
masie prosesse wat in werking gestel moet word 
by die 2004 Algemene Sinode, stel die Taakspan 
voor: 
1.  Dat die moderatuur van die vorige sitting van 
die Algemene Sinode (2002) ook as moderatuur 
van die huidige sitting (2004) sal optree. 
2.  Dat die moderatuur van die dertiende sitting op 
die tweedelaaste dag van die twaalfde sitting ge-
kies sal word. 
3.  Dat hierdie werkwyse in sittings daarna gevolg 
sal word. 
4.  Dat lede van die moderatuur vir 3 termyne in 
dieselfde posisie gekies kan word.  Dit geld ook vir 
die huidige moderatuurslede. 
5.  Indien die huidige 2 jaar siklus vir die sitting van 
die Algemene Sinode verander word na 'n 3 of 4 
jaar siklus kan moderatuurslede vir 2 termyne in 
dieselfde posisie gekies word. 
6.  Dat in die lig van die feit dat die Algemene 
Sekretaris by volgende Algemene Sinodes as skri-
ba sal fungeer, 'n addisionele lid tot die moderatuur 
verkies word, benewens die moderator, assessor 
en aktuaris. 
2.3.9  Frekwensie van Algemene Sinodale ver-
gaderings 
1.  Die getal afgevaardigdes en die ritme hang met 
mekaar saam om dit bekostigbaar te maak.  Ons 
moet ook die raadpleging van mindere vergade-
rings hier by inreken.  'n Proses moet geskep word 
waar meerdere en mindere vergaderings in ritme 
met mekaar kom, waarby ringe en gemeentes in-
gesluit word. 
2.  Tans is dit nodig om 'n meer gereelde Alge-
mene Sinodale byeenkoms te hê met 'n redelike 
groot afvaardiging ter wille van eienaarskap en die 
inkoop in die verskillende prosesse. 
3.  Daarom stel ons voor dat daar weer in 2006 
Algemene Sinode gehou word.  Elke vergadering 
van die Algemene Sinode besluit self wanneer die 
volgende Algemene Sinode byeenkom met dien 
verstande dat die Algemene Sinode nie langer as 
4 jaar uit mekaar vergader nie. 
2.3.10  Rol van die ASK 
Die aanbevelings hieroor is ingesluit in die ASK 
verslag asook in die aanbevelings oor Diens-
groepe wat voor die huidige Algemene Sinode dien 
en sal opgeneem word in die beskrywing van die 
Leiersgroep se uiteindelike reglement  
 

2.4  AANBEVELINGS 
2.4.1  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die 
Leiersgroep om in samewerking met die ander 
diensgroepe verder na te dink oor die rol van die 
Algemene Sinode binne die verband van die NG 
Kerk.  Spesifieke aandag moet gegee word aan 
die onderskeid tussen die rol van die Algemene 
Sinode en dié van die streeksinodes.  Die resultaat 
van dié nadenke moet getoets word by die onder-
skeie streeksinodes vir insette en uiteindelike voor-
leggging aan die volgende Algemene Sinode. 
2.4.2  Die Algemene Sinode besluit dat visione-

ringsprosesse hoog op die agenda van die breë 
verband van die NG Kerk is en moet wees.  'n Ad 
hoc Taakspan word by die Algemene Sinode aan-
gewys, een uit elke sinodale streek, wat die Leiers-
groep in die reses kan adviseer en bystaan in 
visionêre prosesse, spesifiek ook die wyse waarop 
die prosesstasies in samewerking met al die 
sinodes gekoördineerd beplan kan word.  Punt 
2.3.2 van dié verslag dien as raamwerk waarbinne 
die beplanning gedoen kan word. 
2.4.3  Die Algemene Sinode besluit dat teologiese 
nadenke 'n hoë prioriteit vir die hele verband is.  
Opdrag word gegee dat alle diensgroepe en taak-
groepe aandag gee aan prosesse wat dit op hulle 
terrein kan stimuleer. 
2.4.4  Die Algemene Sinode besluit om 50 % (on-
geveer 200 persone) van die Algemene Sinodale 
afvaardiging saam te stel uit 20 afgevaardiges uit 
elke streeksinode en die ander 50 % (ongeveer 
200 persone) saam te stel uit 'n proporsionele ver-
teenwoordiging uit elke streeksinode gebaseer op 
die belydende lidmate in elke streeksinode volgens 
die nuutste Jaarboek gegewens.  Die Leiersgroep 
kry opdrag om telkens uitvoering hieraan te gee. 
2.4.5  Die Algemene Sinode besluit om 'n taakspan 
vir kerkhereniging saam te stel wat die Leiersgroep 
kan help om saam met alle rolspelers die pad van 
kerkhereniging met wysheid en doelgerigtheid te 
loop. 
2.4.6  Die Algemene Sinode besluit dat: 
1.  die moderatuur van die vorige sitting van die 
Algemene Sinode (2002) ook as moderatuur van 
die huidige sitting (2004) sal optree. 
2.  die moderatuur van die dertiende sitting op die 
tweedelaaste dag van die twaalfde sitting gekies 
sal word. 
3.  hierdie werkwyse in sittings daarna gevolg sal 
word. 
4.  lede van die moderatuur vir 3 termyne in die-
selfde posisie gekies kan word, indien die huidige 
2 jaar siklus vir die sitting van die Algemene 
Sinode gehandhaaf word.  Dit geld ook vir die hui-
dige moderatuurslede. 
5.  indien die huidige 2 jaar siklus vir die sitting van 
die Algemene Sinode verander word na 'n 3 of 4 
jaar siklus, moderatuurslede vir 2 termyne in 
dieselfde posisie gekies kan word.  Dit geld ook vir 
die huidige moderatuurslede. 
6.  in die lig van die feit dat die Algemene Sekre-
taris by die volgende Algemene Sinodes as skriba 
sal fungeer, 'n addisionele lid tot die moderatuur 
verkies word, benewens die moderator, assessor 
en aktuaris. 
2.4.7  Die Algemene Sinode besluit dat: 
1.  elke Algemene Sinode self besluit wanneer die 
volgende Algemene Sinode byeenkom met dien 
verstande dat die Algemene Sinode nie langer as 
4 jaar uit mekaar vergader nie. 
2.  die volgende Algemene Sinode in 2006 gehou 

sal word. 
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Die opdragte in 1.2.7 hou verband met dié afdeling 
en het ook implikasies vir 1.2.1. 
 
3.1  KOMMUNIKASIEONDERSOEK 
1.  Op voorstel van die Taakspan het die ASK 
besluit dat die persepsies oor die NGK in SA 
getoets moet word om 'n beter idee te hê van die 
konteks waarbinne ons ons roeping moet uitoefen. 
Die ondersoek moet lidmate en nie-lidmate insluit.  
Dit moet ook ander lede van die bevolking, die 
media, besighede, die publieke sektor, die staat en 
ander rolspelers insluit. 
2.  Die ASK het besluit op 'n proses van deeglike 
marknavorsing en die Taakspan versoek om die 
ondersoek te koördineer.  Uit die resultate van die 
ondersoek moet 'n omvattende kommunikasiestra-
tegie deur die AKKM in samewerking met die 
Taakspan daargestel word. 
3.  Uit die beskikbare marknavorsers is MarkData 
se voorlegging en kwotasie aanvaar vir só 'n 
ondersoek.  Die Taakspan was beïndruk met die 
professionaliteit van die direkteur Elsa Thirion in 
die onderhandelinge en tevrede met die feit dat 
MarkData die etiese kode van SAMRA (Southern 
African Marketing Research Association) onder-
skryf om te verseker dat alle werk aan internasio-
nale standaarde voldoen. 
4.  Die teikengroep vir die studie sou die algemene 
publiek asook geselekteerde belanghebbers wees, 
byvoorbeeld in die besigheid-, media- en staatsek-
tore.  
5.  Twee opsies is aanvanklik voorgestel, naamlik 
om vrae te plaas op 'n Omnibus of om 'n ad hoc 
telefoonopname te doen. 
6.  Die Omnibus is 'n gesindikeerde, landswye ver-
teenwoordigende opname van 2 300 persoonlike 
onderhoude.  Die Omnibus maak dit moontlik vir 'n 
aantal kliënte om op 'n koste-effektiewe wyse inlig-
ting te bekom deur 'n paar kliënte wat saam inkoop 
op een opname en so word oorhoofse kostes ver-
deel en word dit goedkoper vir al die kliënte. Die 
onderhoude dek van metro gebiede tot diep-platte-
landse gebiede, formele asook informele gebiede. 
In 'n tipiese Omnibus sou 'n mens ongeveer 16% 
mense verwag wat aan Gereformeerde kerke be-
hoort.  Die kostes verbonde aan die Omnibus is 
afhanklik van die hoeveelheid en struktuur van die 
vrae.  
7.  Die Omnibus veldwerktye is egter in Februarie, 
Junie en Oktober. Die veldwerk vir die Februarie-
Omnibus sou begin op 9 Februarie 2004 en kon 
nie binne die begroting vir daardie boekjaar ge-
akkommodeer word nie.  Die ander tye sou weer te 
laat vir die Algemene Sinode wees. 
8.  Alternatiewelik kon daar 'n telefoonopname ge-
doen word onder die algemene publiek. So 'n op-
name is verteenwoordigend van die algemene 
publiek wat landlyn telefone in hulle huishoudings 
het wat tans 2 568 086 huishoudings in Suid-Afrika 
verteenwoordig.  Telefoonnommers word ewekan-
sig uit die telefoongids gekies en binne 'n huishou-
ding word 'n respondent ewekansig gekies deur 

middel van 'n Kish ruitenet uit huishoudingslede 
wat 16 jaar en ouer is.   
9.  'n Telefoonopname is baie koste-effektief en het 
ook 'n korter veldwerkperiode in vergelyking met 
persoonlike onderhoude.  Belanghebberonderhou-
de se eenheidkoste is hoër as die van algemene 
publiek onderhoude aangesien daar van 'n hoër 
profiel onderhoudvoerder gebruik gemaak word.  
10.  Ons het daarom gekies vir 'n telefoonopname 
en besluit om dit so gou doenlik te begin.  Daar is 
gekies om 400 lede van die publiek en 50 belang-
hebbers te betrek.  Die koste vir die ondersoek het 
R77 520 beloop wat in die huidige boekjaar binne 
die begroting geakkommodeer kon word.  Ons 
hoop was dat dié doenlikheidstudie die dieperlig-
gende sake in mense se persepsies oor die NG 
Kerk na vore sal bring en dat ons aan die hand 
daarvan 'n kommunikasie strategie vir die kerk kan 
ontwikkel. 
11.  Dr Jan Bisschoff het leiding geneem in die ont-
wikkeling van 'n vraeboog saam met die Dagbe-
stuur, lede van die AKKM en lede van die modera-
tuur. 
12.  Na die verslag van Markdata aan die ASK in 
Mei 2004 voorgelê is vir bespreking, is dit verwys 
na die redakteur van die Kerkbode, dr Johan 
Symington, om inisiatief te neem saam met die 
AKKM en die verslag te gebruik vir implementering 
in 'n kommunikasieplan.  Hy sal 'n kort voorlegging 
maak by die Algemene Sinode, wat ook voorlopig 
hieronder as punt 3.3 opgeneem is.   
13.  Ons hoop om aan die hand van dié plan ook 
verder aandag te gee aan die inspraak van lidmate 
by die agendas van die meerdere vergaderings 
onder andere deur effektiewe kommunikasie, as-
ook om die beplanning van die webbladsy hierdeur 
te bevorder. 
 
3.2  MARKDATA VERSLAG 
Ter wille van inligting word die volgende samevat-
ting van die belangrikste gevolgtrekkings uit die 
kommunikasieondersoek hier gegee: 
3.2.1  Houding teenoor die kerk in die algemeen 
3.2.1.1  Belangrikheid van godsdiens tans 
Uit die ondersoek is dit duidelik dat die grootste 
persentasie respondente onder die algemene pu-
bliek en die belanghebbers godsdiens as baie be-
langrik en belangrik beskou.  Hierdie gegewe kan 
'n aanduiding wees dat die kerk in die algemeen 'n 
positiewe invloed uitoefen.   
3.2.1.2  Belangrikheid van die kerk tans 
Die meerderheid respondente uit die algemene 
publiek en belanghebbers dat die kerk baie be-
langrik is. Van die belanghebbers is dit die kerke 
self en kultuurorganisasies wat die voortou neem.  
Gevolglik sou hulle ook die voertuie kan wees om 
die rol van die kerk te verbreed. 
3.2.1.3  Noodsaaklikheid van die kerk as voer-
tuig vir mense om hul geloof te beoefen 
1.  Die erkennng van die noodsaaklikheid van die 
kerk as voertuig vir die mense om hul geloof te 
beoefen lig weer eens die belangrikheid van die rol 
van die kerk uit.  Dit plaas ook 'n besondere ver-
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antwoordelikheid op die kerk indien hy aan hierdie 
verwagting wil voldoen.   
2.  Daar is beslis in die belangegroepe studente-
rade, vakbonde, die regering, kultuurorganisasies 
en besighede baie ruimte vir samewerking binne 
en met die groepe om die kerk se rol te vestig en 
uit te brei. 
3.2.1.4  Die kerk se rol in die moderne gemeen-
skap 
Die belangrikste rolle van die kerk in die moderne 
gemeenskap word gesien as dié van leiding, ver-
kondiging van die Woord en die diens van barm-
hartigheid.  Sommige van die rolle kan as positief 
en sommiges as kritiek beskryf word byvoorbeeld 
dat dit 'n politiese basis word.  Die positiewe rolle 
het oorwegend meer steun ontvang as die nega-
tiewe rolle. 
3.2.1.5  Kerk se vermoë om te help met die ver-
betering van die lewenskwaliteit van mense in 
Suid-Afrika 
Daar is onder die meerderheid van die algemene 
publiek en die belanghebbers 'n erkenning dat die 
kerk kan help met die verbetering van die lewens-
kwaliteit van die mense van die land.  Hierdie situ-
asie skep dan ook die verwagting dat die kerk 'n 
beduidende rol sal speel in die steun om lewens-
kwaliteit te verbeter, iets wat moontlik te veel druk 
op die kerk plaas. 
3.2.1.6  Aksies wat die kerk kan loods om die 
lewenskwaliteit van mense te verbeter 
1.  Die klem van verwagte aksies wat die kerk kan 
loods om die lewenskwaliteit van mense te ver-
beter val op die verligting van nood by hulpbehoe-
wendes, bemagtiging deur kennis en geestelike 
uitreiking. 
2.  Met die uitsondering van besighede het al die 
belangegroepe die hulpverlening aan mense as 
eerste prioriteite gestel. Ander belangrike aksies 
was leiding en uitreik na mense. Die oorwig van 
aktiwiteite kan ook as 'n kombinasie van sending/ 
evangelisasie en hulpverlening geklassifiseer 
word. 
3.2.1.7  Verpligting van die kerk om oor reg/ 
onreg in die gemeenskap kommentaar te lewer 
Die oorgrote meerderheid van die algemene pu-
bliek en al die belanghebbergroepe is van mening 
dat die kerk verplig is om hom oor reg en onreg in 
die gemeenskap uit te spreek.  Hierdie houding 
plaas 'n groot verantwoordelikheid op die kerk om 
by alle gebeure, as prioriteit plaaslik, maar ook 
internasionaal 'n standpunt in te neem.  Die ver-
wagting word geskep dat die kerk die rol van be-
waker moet vervul en betrokke moet raak waar 
waardes en norme geskend word. 
3.2.1.8  Gebeure in die onlangse verlede waar-
op kommentaar gelewer moes word 
Die meerderheid van die algemene publiek en die 
belangegroepe het hulle ten gunste van kerklike 
uitsprake oor MIV/VIGS, morele waardes, en mis-
daad uitgespreek.  Hierdie houding sou te wagte 
wees.  Die minder voorspelbare reaksie onder 
belanghebbers is die mening ten gunste van kerk-
like betrokkenheid in uitsprake oor die politiek, in-

sluitend Zimbabwe en die Midde-Ooste.  Dit dui 
weer eens op die verwagting dat die kerk die 
nasionale bewaker van morele waardes en sedes 
sowel as menseregte moet wees.  Daar word veral 
verwag dat die kerk moet opstaan en gehoor moet 
word wanneer sake nasionaal en internasionaal 
teen die grein van morele waardes en menseregte 
indruis.  Hierdie verwagting is sensitief aangesien 
dit die kerk in opposisie met die regering van die 
dag kan plaas. 
3.2.1.9  Spraaksaamheid van die kerk oor kwel-
vrae 
Onder die algemene publiek en belanghebber-
groepe is die oorgrote meerderheid van mening 
dat die kerk meer spraaksaam moet wees oor 
kwelvrae.  Dit ondersteun dus die standpunt oor 
die verpligting om oor reg en onreg kommentaar te 
lewer. 
3.2.1.10  Relevansie van kwelvrae waarop die 
kerk tans kommentaar lewer 
Onder die algemene publiek en die belanghebbers 
is die oorgrote meerderheid van mening dat die 
kwelvrae waarop die kerk tans kommentaar lewer 
relevant is. 
3.2.1.11  Redes waarom die kerk se kommen-
taar 'nie regtig nie’ of ‘glad nie’ relevant is nie 
'n Verskeidenheid van redes waarom belangheb-
bergroepe van mening is dat die kerk se kommen-
taar nie regtig nie of glad nie relevant is nie is 
gemeld.  Die persentasies was egter klein en in 
vergelyking met die behoeftes ten gunste van 
meer uitsprake. Die belangrikste rede hoekom die 
kerk nie relevant is volgens die algemen publiek is 
dat kerk nie die reg het het om vir mense voor te 
skryf nie en onde die belanghebbers die sake nie 
vergelyk work met realiteit nie. 
3.2.1.12  Mate van kennis aangaande die Neder-
duitse Gereformeerde Kerk 
Ongeveer 'n kwart van beide die algemen publiek 
en die belanghebbergroepe is van mening dat 
hulle 'n matige kennis omtrent die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk het.  Hierdie situasie dui daar-
op dat die NG Kerk weliswaar meer moeite kan 
doen om homself en sy werk bekend te stel. 'n 
Struikelblok wat genoem is, is dat die meeste inlig-
ting net in Afrikaans beskikbaar is, wat 'n deel van 
die bevolking nie verstaan nie. 
3.2.1.13  Bron van kundigheid oor die NG Kerk 
Uit die response is dit duidelik dat lidmaatskap van 
die kerk en kontak met lidmate 'n groot invloed uit-
oefen op die kundigheidsvlak van die belangheb-
bergroepe en daarna die media en kerklike publi-
kasies.  Dit beteken dus dat hierdie metodes van 
bekendstelling suksesvol is en uitgebrei behoort te 
word. 
3.2.1.14  Hoofrolspelers by meningvorming om-
trent die NG Kerk 
1.  Lidmaatskap van die NG Kerk en kontak met 
lidmate van die kerk het 'n kritiese bydrae te lewer 
in meningvorming oor die NG Kerk.   
2.  Die rol wat lidmate, predikante, media, publika-
sies van die NG Kerk en boeke gespeel het is aan-
sienlik en moet uitgebou word. 
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3.2.1.15  Algemene siening/persepsie van die 
NG Kerk 
1.  Met die uitsondering van die regering het al die 
belangegroepe en die algemene publiek tot 'n 
meerdere of mindere mate gemeen dat hulle 
persepsie van die NG Kerk goed is.  
2.  'n Redelike persentasie van die belanghebbers 
het gemeen dat hulle siening van die NG Kerk baie 
sleg of sleg was.  Hier lê 'n uitdaging op die NG 
Kerk se pad om die negatiewe siening teen te 
werk. 
3.2.1.16  Relevansie van die NG Kerk 
Die oorgrote meerderheid van die respondente on-
der die algemene publiek en belangegroepe stem 
saam dat die NG Kerk relevant is.  Hierdie mening 
is belangrik aangesien dit dui op 'n groter ontvank-
likheid vir die kerk.  Dit kan derhalwe die geleent-
hede tot uitbreiding van sy werk verbreed. 
3.2.1.17  NG Kerk gewilligheid om aan te pas by 
veranderde eise van die tyd 
Die meerderheid van die respondente onder die 
algemene publiek en belangegroepe stem saam 
dat die NG Kerk gewillig is om aan te pas by die 
veranderende eise van die tyd.  Hierdie dui op 'n 
erkende aanpasbaarheid van die kerk wat sy voort-
gesette relevansie kan bevestig. 
3.2.1.18  NG Kerk het 'n betekenisvolle impak 
op ons gemeenskap 
Die oorgrote meerderheid van die respondente 
stem saam dat die NG Kerk 'n betekenisvolle im-
pak op hulle gemeenskap het.  Hierdie is positiewe 
terugvoer en bemoedigend vir toekomstige aktiwi-
teite. 
3.2.1.19  NG Kerk dra by tot versoening in Suid-
Afrika 
Die oorgrote meerderheid van die respondente 
stem tot 'n meerdere of mindere mate saam dat die 
NG Kerk bydra tot versoening in Suid-Afrika.  Hier-
die positiewe belewenis onder die respondente 
behoort as aanmoediging vir die kerk te dien. 
3.2.1.20  NG Kerk verdraagsaamheid teenoor 
alle rassegroepe in Suid-Afrika 
Die meerderheid van die respondente stem tot 'n 
meerdere of mindere mate saam saam dat die NG 
Kerk verdraagsaam is teenoor alle rassegroepe in 
Suid-Afrika.  Die persentasie wat egter nie daar-
mee saamstem nie is 'n vingerwysing dat aandag 
hieraan geskenk moet word. 
3.2.1.21  NG Kerk is outyds 
Die meerderheid van die respondente onder die 
belanghebbergroepe verskil in 'n meerdere of min-
dere mate saam met die stelling dat die NG Kerk 
outyds is. Net meer as 'n kwart van die belangheb-
bers voel egter dat die NG Kerk wel outyds is.  
3.2.1.22 NG Kerk hou tred met veranderde tye 
Die oorgrote meerderheid van die respondente 
stem tot 'n meerdere of mindere mate saam dat die 
NG Kerk tred hou met veranderde tye.  'n Vyfde 
van die belanhebbers stem egter nie saam nie (wat 
verband hou met die siening dat die NG Kerk ou-
tyds is). Hier is daar ruimte vir bewyslewering dat 
die kerk nie outyds is nie en wel tred hou met 
veranderde tye. 

3.2.1.23  NG Kerk diskrimineer nie op grond 
van geslag nie 
Die oorgrote meerderheid van die respondente 
stem saam dat die NG Kerk nie op grond van 
geslag diskrimineer nie.  Die persentasies respon-
dente wat die verskeie menings oor die stelling 
huldig is baie positief. 
3.2.1.24  NG Kerk diskrimineer nie op grond 
van seksuele oriëntasie nie 
Die meeste van die respondente stem saam dat 
die NG Kerk nie op grond van seksuele oriëntasie 
diskrimineer nie.  Ook in hierdie geval is die per-
sentasies respondente wat die verskeie menings 
oor die stelling huldig baie positief, hoewel die per-
sentasie wat saamstem en nie saamstem nie die-
selfde is en dui op optrede wat geneem kan word 
om die saak te verbeter. Daar is egter 'n groep 
mense wat van mening is dat die kerk hulle moet 
uitspreek teen homoseksueles omdat dit volgens 
die Bybel reg is. 
3.2.1.25  NG Kerk is standvastig/gevestig in hul 
weë 
Die meerderheid van die respondente stem saam 
met die standpunt dat die NG Kerk standvastig of 
gevestig is in hul weë.  Die persentasies wat nie 
saamstem nie en definitief nie saamstem nie is 
klein en moontlik negeerbaar in die lig van die oor-
wegend positiewe response. 
3.2.1.26  NG Kerk speel 'n betekenisvolle rol in 
die verligting van armoede in Suid-Afrika 
Die oorwig van respondente het die standpunt ge-
steun dat die NG Kerk 'n betekenisvolle rol in die 
verligting van armoede in Suid-Afrika speel.  Hier-
die sienings is 'n pluimpie vir die kerk, maar be-
hoort ook as aansporing te dien. 
3.2.1.27  NG Kerk is eksklusief 
Uit die response blyk dit dat bykans net soveel 
respondente uit die belanghebbergroepe meen dat 
die NG Kerk eksklusief is as die wat die standpunt 
nie steun nie.  Hierdie situasie behoort 'n uitdaging 
aan die kerk te bied. Die algemene publiek voel 
egter tot 'n mindere mate dat die NG Kerk eksklu-
sief is. 
3.2.1.28  NG Kerk is toeganklik 
Die respondente het oorwegend positief teenoor 
die NG Kerk gereageer deur grotendeels die toe-
ganklikheid van die kerk te bevestig.  
3.2.1.29  NG Kerk bevorder eenheid in die kerk 
Die respondente het oorwegend positief gevoel oor 
die NG Kerk met 'n aansienlike persentasie wat 
nóg saamstem nóg verskil.  Die geheelbeeld is 
gevolglik dat die meerderheid respondente meen 
dat die NG Kerk eenheid in die kerk bevorder. 
3.2.1.30  NG Kerk is konserwatief 
'n Klein meerderheid van die respondente onder 
die belanghebbergroep stem tot 'n mindere of 
meerdere mate saam dat die NG Kerk konserwa-
tief is.  Hierdie menings is in effek in stryd met 
voriges wat daarop dui dat die kerk aanpas by ver-
anderde tye en wye erkenning geniet.  Verdere 
ondersoek na hierdie persepsie kan nodig wees. 
Respondente van die algemene publiek was min-
der geneig om saam te stem, alhoewel byna 'n vyf-
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de wel gevoel het dat die NG Kerk konserwatief is. 
3.2.1.31  NG Kerk ondersteun transformasie in 
ons gemeenskap 
Die oorwegende respons van die respondente is 
positief en die meerderheid meen dat die NG Kerk 
transformasie in ons gemeenskap ondersteun. 
3.2.1.32  NG Kerk dra by tot die vorming van 'n 
positiewe waardestelsel 
Die response op hierdie vraag is baie positief en 
dui op 'n stabiele fondament wat deur die kerk gelê 
word. 
3.2.1.33  NG Kerk is 'n plek waar verskillende 
groepe welkom voel 
Die oorwig van mening onder belanghebbers blyk 
te wees dat die NG Kerk 'n plek is waar verskil-
lende groepe nie welkom voel nie.  Weer eens is 
die indruk dat hierdie respons strydig is met van 
die voriges en is antwoorde moontlik in isolasie 
gegee.  Tog is hierdie negatiewe siening krities 
belangrik en moet aandag daaraan geskenk word. 
Daar was opmerkings dat taal wel 'n rol speel in 
dié persepsie. Die meerderheid van die algemene 
publiek voel egter dat alle groepe welkom is. 
3.2.1.34  NG Kerk word gekniehalter deur sy 
verlede 
Die reaksie van die belanghebbers dui baie dui-
delik daarop dat die NG Kerk se verlede hom knie-
halter en dat hy deur sy optrede sal moet bewys 
dat hy 'n toekomsvisie en taak vir homself in die 
nuwe Suid-Afrika sien.  Hierdie visie en taak moet 
uitgelewe word in die breë gemeenskap. Lede van 
die algemene publiek is minder geneig om hiermee 
saam te stem. 
3.2.1.35  Algemene persepsie van predikante 
van NG Kerk 
Die meerderheid van die respondente se persep-
sie van predikante van die NG Kerk is goed.  Hoe-
wel negatiewe persepsies geopper is, word dit 
deur die positiewe oorskadu. 
3.2.1.36  Dit sou baie saak maak indien die NG 
Kerk sou ophou bestaan 
Die respondente wat meen dat dit baie sou saak 
maak indien die NG Kerk sou ophou bestaan is ver 
in die meerderheid.  Hierdie response dui op die 
algemene waarde wat die groepe aan die rol van 
die kerk in die samelewing in die breë heg.  
3.2.1.37  NG Kerk is toegewy aan die God van 
die Bybel 
Die oorgrote meerderheid van die respondente 
stem saam dat die NG Kerk toegewy is aan die 
God van die Bybel. Die meerderheid van die 
groepe respondente is dus van mening dat die 
kerk hom bepaal by sy roeping. 
3.2.1.38  NG Kerk gee om vir mense 
Die meerderheid van die respondente is oortuig 
dat die NG Kerk sy omgee vir mense uitleef. 
3.2.1.39  Media dra 'n positiewe beeld van die 
NG Kerk oor 
Die meerderheid repondente meen dat die rol wat 
die media teenoor die NG Kerk speel nie positief is 
nie.  Hierdie situasie dui dus daarop dat daar van 
die NG Kerk se kant af meer aandag geskenk kan 
word aan die beeld van die kerk in die breë media. 

3.2.1.40  Areas waar die kerk 'n rol in ons 
gemeenskap behoort te speel 
Die verwagting is dat die kerk 'n groot rol moet 
speel in sosiale opheffing en opleiding, terwyl die 
werklike kerklike pligte tot 'n mate op die agter-
grond geskuif word.  Hierdie dui in 'n mate op die 
fisiese nood wat in baie gemeenskappe hoogty 
vier. 
 
3.2.2  Vrae vir lede van die NG Kerk alleenlik 
3.2.2.1  Oorweging om die NG Kerk te verlaat 
Die indruk is dat die lidmate van die NG Kerk te-
vrede is met hul lidmaatskap en nie oorweging 
daaraan skenk om die kerk te verlaat nie.  
3.2.2.2  Redes waarom lidmate die NG Kerk 
wou verlaat 
Die redes wat deur die respondente genoem is 
waarom hulle die NG Kerk sou verlaat is wyd uit-
eenlopend.  Daar is dus nie besondere of baie 
spesifieke redes waarom respondente dit sou oor-
weeg om die NG Kerk te verlaat nie. 
3.2.2.3  Positiewe ingesteldheid teenoor die NG 
Kerk, maar nie my gemeente nie 
Die grootste persentasie van die respondente stem 
beslis nie saam nie dat hulle positief ingestel is 
teenoor die NG Kerk, maar nie teenoor hulle ge-
meente nie.  Al die belangegroepe het hierdie stel-
ling grotendeels ondersteun.   
3.2.2.4  Positiewe ingesteldheid teenoor my 
gemeente, maar nie die NG Kerk nie 
Die grootste persentasie van die respondente stem 
beslis nie saam met die stelling dat hulle positief 
ingestel is teenoor hulle gemeente, maar nie teen-
oor die NG Kerk nie.   
3.2.2.5  Kennis van NG Kerk publikasies 
Die meerderheid van die respondente het beslis of 
tot 'n mate kennis gedra van NG Kerk publikasies 
terwyl 'n aansienlike persentasie nie regtig nie of 
glad nie van enige van die kerk se publikasies ge-
weet het nie.  Hierdie is 'n uitdaging wat opgeneem 
behoort te word, hoewel dit moontlik aansienlike 
kostes kan meebring. 
3.2.2.6  Spesifieke publikasies 
1. Die publikasies waarvan die meeste respon-
dente geweet het was die Kerkbode.   
2.  Die indruk is dat besighede die meeste bloot-
stelling aan 'n verskeidenheid van publikasies het 
van al die groepe, gevolg deur kultuurorganisasies, 
joernaliste, welsyn en kerke.  Dit is egter duidelik 
dat publikasies tans weinig van die belanghebber-
groepe bereik.  Hieraan behoort aandag gegee te 
word. 
 
3.3  KOMMUNIKASIE-STRATEGIE 
Die volgende inset is die vrug van nadenke deur 
die kantoor van dr Johan Symington en sal deur 
hom by die sinode hanteer word. 
 
3.3.1  Inleiding 
1.  Dat NG Kerk-leiers passievol begin nadink oor 
KOMMUNIKASIE en dit tot voordeel van die 
Koninkryk en kerk wil gebruik, is te verwelkom. 
Daarmee begin NG Kerk-mense saampraat met 
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groot kerke wêreldwyd wat die noodsaaklikheid 
van effektiewe kommunikasie lankal reeds begryp 
en die nodige aandag daaraan gee. 
2.  In die Verenigde Koninkryk het die Church of 
England vroeër vanjaar 'n Direkteur van Kommuni-
kasie aangestel wat die aartsbiskop bystaan en 
ondersteun. Uit die VSA word berig dat 'n “kerklike 
advertensie-oorlog” op hande is. Die ongekende 
groei in godsdienstige advertensies word gelei 
deur groot denominasies soos die UCC, Metodiste, 
Anglikane en Presbiteriane. In Duitsland het die 
EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) in 1997 
'n ondersoek geloods met die oog op 'n nuwe 
kommunikasie-struktuur. Toe reeds het dr Klaus 
Engelhardt, voorsitter van die EKD, gesê: “Kom-
munikasie is 'n elementêre teken van lewe in 'n 
protestantse kerk. Die evangelie, die kerk en sy 
werk moet sigbaar wees in die samelewing en 
moet bekend gestel word aan die mense.” 
3.  Nuwe tegnologie vermenigvuldig die maniere 
waarop kommunikasie plaasvind op 'n skaal tot 
nog toe onbekend aan die mensdom. Daar is 
bykans daagliks nuwer en meer opwindende kom-
munikasie-metodes. Die sakesektor, die vermaak-
likheidswêreld – noem maar op – laat nie op hulle 
wag om hierdie moontlikhede te gebruik nie. Wie is 
die kerk dan om te dink hy kan sy boodskap twee-
dehands oordra?  
3.3.2  Waar staan die NG Kerk in Augustus 2004 
ten opsigte van kommunikasie? 
1.  Die NG Kerk het nog nooit sy kommunikasie-
inisiatiewe en –werk vanaf 'n sentrale plek beplan 
en bestuur nie. Van koördinering is daar min 
sprake. Die werk is tradisioneel deur 'n groot ver-
skeidenheid maatskappye en individue gedoen 
soos wat elkeen dit goed gedink het op 'n bepaal-
de tyd en plek. Verskillende media is ook in 'n 
mindere of meerdere mate gebruik. 
2.  Dat dié situasie aan die verander is, is goed. 
Dié veranderingsproses vra egter dringend om 
doeltreffend bestuur te word ten einde 'n netjies af-
geronde – maar ook buigsame – struktuur te skep 
wat effektief sal wees in die moderne kommunika-
sie-milieu. 
3.  Die NG Kerk se media-bedeling het ná die 
Algemene Sinode van 2002 ingrypend verander. 
Op besluitnemersvlak het die Algemene Kommis-
sie vir Kerklike Media (AKKM) aktief betrokke 
geraak by die werk terwyl grondvlak-prosesse ook 
aansienlik aangepas is. 'n Groot deel van die werk 
is op Wellington gesentraliseer – met instemming 
van sommige en teenspraak van ander. Dié besluit 
het 'n groter mate van koördinering en die gesa-
mentlike gebruik van verskillende hulpbronne mee-
gebring. Dit is veral die gedrukte media wat hierby 
gebaat het. Baie geleenthede wat voorheen benut 
is, is egter (noodgedwonge) laat vaar. Dit is veral 
die benutting van die elektroniese media wat 
skade gelei het.  
4.  Vir 'n (media-)wêreld vir wie kerke se strukture 
dikwels nie verstaanbaar is nie, is ook die NG Kerk 
nie 'n vriendelike plek nie. By wie klop 'n dagblad-
joernalis aan vir dié kerk se reaksie op 'n kontro-

versiële saak - die predikant in algemene sinodale 
diens vir ekumene en inligting of die Algemene 
Sinode se parlementêre verteenwoordiger of die 
redakteur van Kerkbode of dalk die moderator van 
die vorige Algemene Sinode? En as nie een van 
hulle 'n kenner op die gebied van die spesifieke 
saak is nie? 
5.  Die aanstelling van 'n “Algemene Sekretaris” is 
dus 'n welkome stap om aan die kerk 'n “gesig” te 
gee; 'n plek waar antwoorde geredelik en onmid-
dellik beskikbaar is. Maar die sleutel tot sukses ten 
opsigte van kommunikasie sal nie net by hom lê 
nie – sonder die dienste wat hy van die kommuni-
kasie-netwerk sal ontvang, sal sy taak mank gaan 
aan geloofwaardigheid en effektiwiteit. Dié netwerk 
moet: 
*  die hande en voete wees wat aan hom die 
inligting verskaf wat hy nodig het om sy taak uit te 
voer; en 
*  dit moet die mond wees waarmee hy die bood-
skap van die kerk - in wie se diens hy staan - kan 
uitdra. 
6.  Ten einde so 'n netwerk te skep, moet die kerk 
se kommunikasie-strategie dringend ontwikkel 
word. 
3.3.3  Aspekte waaraan 'n kommunikasie-stra-
tegie aandag moet gee 
Wanneer die verskillende media-sektore oorweeg 
word, is dit telkens belangrik om nie net “na binne” 
te dink nie. Die kerk se media kan nie net op die 
bekeerdes en kerklikes gerig wees nie, maar moet 
ook op die buite-kerklikes bereik.  
3.3.3.1  Openbare betrekkinge 
1.  Daar is 'n besliste verskil tussen joernalistiek en 
openbare betrekkinge. Terwyl 'n kerk se openbare 
betrekkinge verbind is tot die vestiging van dié kerk 
se goeie beeld, is die joernalistiek verbind aan 
persvryheid. Terwyl dit die joernalistiek se taak is 
om denke aan te wakker en mense tot aksie aan te 
spoor, is dit openbare betrekkinge se taak om die 
kerk se beeld te bou en vertroue in die kerk te 
versterk. 
2.  Tog behoort beide binne die kommunikasie-
strategie van die kerk hanteer te word – die een in 
diens van die ander. Openbare betrekkinge – wat 
'n belangrike deel van die Algemene Sekretaris se 
taak sal wees – moet die NG Kerk en sy werk met 
persverklarings (in ten minste Afrikaanse en 
Engels) en perskonferensies voortdurend onder 
die aandag van die media en die publiek bring. Dit 
verg pro-aktiewe optrede sodat daar onmiddellik 
op gebeure en navrae reageer kan word. 
3.3.3.2  Nuusdiens 
1.  Die EKD se nuusdiens is 'n voorbeeld van 'n 
kerklike nuusdiens wat 'n baie belangrike bydrae in 
die mediawêreld lewer. Dié nuusdiens is Duitsland 
se oudste nuusdiens en is in 1910 gestig. Sowat 
85 redakteurs hanteer die inhoud van die nuus-
diens wat onder andere per satelliet versprei word. 
2.  In NG Kerk-geledere bedryf die Tydskriftemaat-
skappy – onder meer verantwoordelik vir Kerk-
bode, LIG en die Jaarboek van die NG Kerke – 'n 
nuusdiens (TM-nuus) wat nuus aan C-Web, CNW 
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Radio asook Radiokansel verskaf. TM het een 
joernalis in sy diens vir hierdie taak. 
3.  'n Nuusdiens wat 'n konkrete bydrae lewer en 
vir die predikante, amptenare, lidmate sowel as die 
media van diens kan wees, kan onder meer die 
volgende verskaf: 
*  Daaglikse kerknuus wat via die e-pos of internet 
aan sekulêre sowel as Christelike media verskaf 
kan word; 
*  Weeklikse nuusbriewe aan byvoorbeeld ge-
meentes of predikante waarin daar 'n opsomming 
van besluite, optredes, uitsprake asook kommen-
taar op kontroversiële sake gegee word. 
*  Weeklikse artikeldiens aan Christelike publika-
sies oor die hele spektrum. 
*  Biblioteek wat berigte oor kerkverwante sake wat 
in alle sektore van die gedrukte media verskyn het, 
elektronies verskaf. (Die Algemene Sinode se 
Argief verskaf tans so 'n diens.) 
3.3.3.3  Gedrukte media 
1.  Die gedrukte media is ongetwyfeld die media-
sektor wat die beste deur die NG Kerk benut word 
– van 'n koerant tot boeke; van traktaatjies tot 'n 
tydskrif. Daar is selfs 'n poniekoerant wat soms in 
die Afrikaanse dagblaaie verskyn. Met sommige 
van hierdie produkte gaan dit finansieel nie goed 
nie terwyl ander floreer. 
2.  Dit is veral die sikliese produkte wat in die 
duister tas wanneer daar oor hulle “mark” nagedink 
word. Deeglike en erkende marknavorsing is laas 
in Julie 1997 deur Markinor gedoen. 'n Tekort aan 
fondse stel sodanige navorsing buite bereik van 
die besluitnemers en beleidmakers. Tog behoort 
hierdie navorsing voorrang te geniet in die skep 
van 'n kommunikasie-strategie ten einde die pro-
dukte optimaal te ontwikkel vir die mark waarin dit 
moet funksioneer. 
3.  Nog 'n aspek van die werk wat agterweë bly, is 
verbeeldingryke en opwindende bemarking. Die 
argument dat 'n goeie produk homself verkoop, 
hou nie water nie. Die klassieke voorbeeld van die 
gevolge van so 'n ingesteldheid is die stryd tussen 
Pepsi en Coca Cola in die VSA. Coca Cola was 
altyd die voorloper in verkope en het besluit om sy 
bemarkingsveldtog in te kort. Binne enkele weke 
het Pepsi se verkope dié van Coca Cola verby-
gesteek. 
3.3.3.4  Radio en Televisie 
1. Met die gebeure rondom Christen Netwerk-
Media en die NG Kerk se uiteindelike onttrekking 
aan CNW het dié kerk die direkte inspraak en selfs 
beheer tov veral Radiosondergrense (RSG) se 
Christelike programme verloor. Daar is tans geen 
televisie- of radioprogram waar die kerk 'n direkte 
rol speel nie. Dit is jammer. 
2.  In terme van nuusdekking suig die kerk in Suid-
Afrika aan die spreekwoordelike agterspeen as dit 
by radio en televisie kom. Dit is slegs by hoë 
uitsondering dat kerklike sake nuusbulletins haal – 
en dan gewoonlik net as dit oor 'n opspraakwek-
kende en negatiewe saak handel. 'n Nuusdiens 
(soos in Punt 1 uiteengesit) kan 'n bydrae lewer 
om die kerk meer sigbaar te maak op die elektro-

niese media. 
3.  Die kerk behoort ook aanbiedinge om televisie-
programme te borg, ernstig te oorweeg. Die media-
dekking en blootstelling wat dit meebring om die 
kerk se teenwoordigheid in die samelewing te 
bevestig, is van onskatbare waarde. 
3.3.3.5  Internet 
1.  “Nuus - in al sy verskillende vorme - was nog 
nooit so belangrik vir die mensdom soos wat dit 
vandag is nie.” Aan die woord is JD Lasica, senior 
redakteur van Online Journalism Review (http:// 
www.ojr.org). Min mediamense sal dié stelling 
bevraagteken. Oor die wyse waarop die nuus van 
die oomblik aan die mensdom gebring word, is 
daar egter nie altyd eenstemmigheid nie. 
2.  Toe CNN se Ted Turner in 1981 met oortuiging 
gesê het dat koerante in hulle tradisionele vorm 
binne die volgende tien jaar sou verdwyn, het die 
gedrukte media heftig daarop reageer met teen-
argumente, marknavorsing en uitsprake wat op die 
teendeel gewys het. Intussen het meer as twintig 
jaar verloop en steeds is koerant-koop en -lees 
deel van miljoene mense se dagprogram. Trouens, 
sommige koerante rapporteer van tyd tot tyd 'n 
styging in oplaag (aantal eksemplare wat gedruk 
word) sowel as sirkulasie (aantal eksemplare wat 
verkoop word). 
3.  Meer onlangs - in 1998 - het Bill Gates van 
Microsoft voorspel dat internet-publikasies die 
gedrukte media sal vervang. Peter Sullivan, tóé 
redakteur van die Gautengse dagblad The Star, 
het soos volg daarop reageer: “Die internet is dalk 
die beste ding wat ooit met die gedrukte media kon 
gebeur. Wie wil nou deur biljoene “bits en bytes” 
soek wanneer hy alles netjies verpak en profes-
sioneel geredigeer in 'n weggooibare vorm kan 
kry? Boonop vir minder as wat die wagtyd tydens 
'n telefoonoproep na 'n oorlaaide webwerf kos. As 
iemand vandag koerante geskep het, sou mense 
dit as 'n briljante oplossing vir die ooraanbod van 
inligting gesien het.”  
4.  Die internet het (nog) nie die gedrukte media 
vervang soos wat Gates voorspel het nie, maar dit 
het 'n groot invloed gehad op die manier waarop 
die media nuus hanteer. Om te sê dat dit 'n ver-
lengstuk van die gedrukte - en in sommige gevalle 
ook die elektroniese - media geword het, is nie 
vergesog nie. 
5.  Uitgewers van groot dag- en weekblaaie, by-
voorbeeld Rapport, asook nuustydskrifte soos 
Time, publiseer amper sonder uitsondering ook 'n 
internet-weergawe van hulle publikasies. Op die 
Christelike front kan die Anglikane se koerant wat 
weekliks in Brittanje verskyn, The Church Times 
(http://www.churchtimes.co.uk), as voorbeeld aan-
gehaal word. Plaaslike kerkkoerante wat op hierdie 
wyse hanteer word, is die Katolieke se weeklikse 
The Southern Cross en die NG Kerk se Kerkbode. 
Sommige publikasies, soos Time, gaan ook verder 
deur nie net die gedrukte weergawe op die internet 
te kopieer nie, maar 'n nuusdiens te lewer deur die 
nuus op hulle webwerf deurlopend aan te pas 
(http://www.time.com/time/europe/specials/) en ook 

http://www.time.com/time/europe/
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'n e-pos-nuusbrief met die jongste nuus aan in-
tekenare te stuur. Dit bring mee dat die gedrukte 
en elektroniese weergawe van 'n publikasie nie 
duplikate van mekaar is nie, maar dat die webwerf 
as 'n aparte “publikasie” gesien word. 
6.  Alhoewel die internet vandag een van die krag-
tigste media-sektore is – en steeds groei – word dit 
totaal onderbenut deur die NG Kerk. Alhoewel hy 
'n amptelike webwerf by C-Web het, is dit nie 'n 
lewendige en interaktiewe webwerf wat kan mee-
ding met baie van die ander opwindende gods-
dienstige webwerwe nie. 'n Webwerf wat die Chris-
telike eweknie van 'n webwerf soos LitNet is, is die 
ideaal. Só 'n webwerf moet egter voltyds deur 'n 
web-argitek en joernaliste bedryf word. 
7.  Sake word vererger deurdat C-Web – waar die 
NG Kerk se amptelike webwerf asook talle ander 
NG Kerk-webwerwe, byvoorbeeld dié van Kerk-
bode, gehuisves word – se voortbestaan tans in 
die weegskaal is. 
3.3.3.6  Nuwe media 
Omdat die media van dag tot dag verander, kan 
geen kommunikasie-stategie ooit as finaal en afge-
handel beskou word nie. Dit behoort 'n voortge-
sette proses te wees wat navorsing en bestuur van 
kundiges verg. Die kerk moet vinnig en effektief op 
nuwe moontlikhede kan reageer en dit verbeel-
dingryk te gebruik sodat sy beeld van agteros in 
dié van 'n voorloper omskep kan word. 
3.3.3.7  Ander media-moontlikhede om te oor-
weeg 
1.  Persverenigings 
'n Persvereniging vir die Christelike media oor die 
hele spektrum kan 'n belangrike rol speel in die 
ontwikkeling van dié mediasektor. Só 'n ekume-
niese persvereniging kan ook brugbouer wees en 
'n bydrae lewer in die opleiding van mediaperso-
neel in kerklike joernalistiek. 
2.  Mediapryse 
2.1  Die NG Kerk is – direk sowel as in-direk – by 
verskeie mediapryse betrokke. Daar is die Andrew 
Murray-prys, die Tm-pryse vir Afrikaanse en Engel-
se Christelike joernalistiek, die Kerkbode-prys vir 
Afrikaanse Christelike Radio-programme en die 
LIG-prys vir Afrikaanse Christelike televisiepro-
gramme. 
2.2  Met sodanige pryse word media-kreatiwiteit 
aangemoedig. Dit het egter ook “bemarkings”-
waarde deurdat die 'n wye verskeidenheid media 
daaroor berig. Juis om hierdie rede behoort moont-
likhede ondersoek te word om “aan te haak” by 
pryse met 'n hoë bemarkingswaarde. Dink byvoor-
beeld aan 'n “Kannaprys vir die beste Christelike 
produksie op die KKNK – geborg deur CLF” of 'n 
“Veertjie vir die beste Afrikaanse godsdienspro-
gram op televisie” ens. 
3.3.3.8  Dít vra dringende aandag … 
1.  Die NG Kerk moet aktief begin werk aan 'n 
strategie om goeie verhoudings met al die verskil-
lende mediasektore te skep. Persoonlike verhou-
dings met sleutelpersoneel in die sekulêre media is 
van die grootste belang. 
2.  Ontwikkel 'n databasis van kenners oor bepaal-

de onderwerpe en stuur dit aan alle redakteurs, 
nuusredakteurs, kerksake-verslaggewers ens. 
3.  Hou gereelde “opleidingskursusse” vir kerk-
leiers wat met die sekulêre media moet kommuni-
keer. 
4.  Verseker dat media-kundiges aan die stuur van 
elk van die media-sektore (soos in die vorige 
afdeling) staan. 
5.  'n Direkteur van Kommunikasie behoort die NG 
Kerk se kommunikasie-strategie te implementeer 
en die onderskeie media-sektore landwyd te koör-
dineer. Dit is essensieel dat hierdie persoon ver-
troue in die kerk geniet en 'n wye verskeidenheid 
belangstellings toon. Die persoon sal 'n uitsteken-
de skepper van netwerke wees wat mense en 
kommunikasie-geleenthede verstaan. Hy moet eer-
der mense kan beïnvloed as om hulle te bestuur. 
Dit is 'n persoon wat konsensus en diplomasie kan 
bewerkstellig en oor oorrredingsvermoë, openhar-
tigheid en leierskap beskik, 
3.3.3.9  Slot 
1.  Sonder 'n kommunikasie-strategie wat ook die 
jongste media-moontlikhede benut, sal die kerk se 
boodskap van hoop slegs 'n fluistering wees. Dié 
strategie moet egter deeglik beplan word. By die 
implementeerders en uitvoerders daarvan moet 'n 
bereidheid wees om te vernuwe. 
2.  Sonder 'n finansiële inspuiting aan die onder-
skeie media-sektore sal 'n effektiewe kommunika-
sie-strategie nie tot stand gebring kan word nie.  
3.  Sonder mediakenners sal 'n effektiewe kommu-
nikasie-strategie nie in stand gehou kan word nie. 
4.  Sonder versiendheid en voortdurende nuwe 
denke sal vandag se planne môre stokoud wees. 
 

3.4  AANBEVELING:  KOMMUNIKASIE 
Die Algemene Sinode neem kennis van die kom-
munikasieverslag en verwys die voorstelle daarin 
vir oorweging by die bosberaad van die diens-
groepe vir besluitneming. 

 

4.  STELSELS 
 
4.1  INLEIDING 
1.  In ons gesprekke oor die wyse waarop die 
verband tans transformeer – veral op streeksinoda-
le vlak – is ons meer as ooit oortuig dat die kerk-
verband 'n uiters belangrike rol te speel het in die 
kerk.  Daar is grondige teologiese redes en ook 
baie goeie praktiese en kontekstuele redes voor. 
2.  Daar is veral tans 'n oorvloed van krities-
belangrike uitdagings en geleenthede vir die kerk 
om sy getuienis op breër vlak te lewer, soos 
byvoorbeeld die inskakeling by die Suid-Afrikaanse 
Raad van Kerke die afgelope jaar bewys.  Van die 
geleenthede gaan egter by ons verby of word nie 
behoorlik (verantwoordelik) gebruik nie, omdat ons 
nie gerat is en kapasiteit het daarvoor nie.  Daarom 
sal ons in die toekoms ook nog verder moet kyk na 
bykomende kapasiteit, voortdurende struktuuront-
wikkeling en veral in sommige gevalle na die 
spoed waarmee die verband op dié uitdagings kan 
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reageer.   
3.  Dit is ook belangrik dat die belangrike rol van 
die Algemene Sinode op geen manier gestel moet 
word teenoor dié van die ander verbandsgestaltes 
of van die gemeentes nie. 
4.  Die gemeente het 'n onvervangbare rol in die 
kerk en dit mag op geen manier bedreig word nie.  
Ons moet verstaan dat 'n Algemene Sinode wat sy 
werk goed en reg doen, dit tot 'n hoë mate vir 
gemeentes doen en gemeentes direk en indirek 
moet help om hul werk beter te doen.  Dít is ook 
die oorwoë mening van die bosberaad wat in 
November 2003 gehou is. 
5.  Die Taakspan is ook oortuig dat in baie van dié 
uitdagings die streeksinodes 'n wesenlike rol te 
speel het.  Direkte steun aan gemeentes in hulle 
bediening kan byvoorbeeld ten beste deur die 
streeksinodes self gedoen word. Maar dié steun 
moet genetwerk word sodat dienste nie onnodig 
gedupliseer of vir sommige sinodes onbekostig-
baar duur word nie.  Die netwerk funksie is een 
van die hooftake van die Algemene Sinode. 
6.  Daarom het ons nog verdere gesprekke nodig 
oor die presiese werksverdeling tussen streek-
sinodes en die Algemene Sinode. Die gesprek sal 
geïnformeer moet word deur Bybels-teologiese, 
historiese en kontekstuele besonderhede.  Een 
van die aspekte wat in die gesprek belangrik sal 
wees, is dat die veranderde sosiaal-politieke opset 
van die moderne tyd (veral die werklikheid van 
nasionale state en al hoe meer internasionali-
sering) ons sal noop om meer klem te plaas op 
sekere aspekte van die breër verband se werk.   
7.  Wat ons in die proses ook sal moet verstaan, is 
dat gemeentes in die tyd van die reformasie nie 
direk vergelyk kan word met gemeentes in ons tyd 
nie.  Calvyn se gemeente in Geneve kon byvoor-
beeld ten opsigte van openbare getuienis en 
gesprek met die owerhede reëlings beding en tref 
wat ons plaaslike gemeentes vandag op geen 
manier kan hoop om te doen nie. 
8.  Die volgende voorstelle hou veral met die op-
dragte in 1.2.2, 1.2.5 en 1.2.6 verband. 
 
4.2  DIENSGROEPE 
*  Die Taakspan het aanvanklik besluit om meer 
aandag te gee aan die strategiese ontwerp van die 
Algemene Sinode en die transformasie van die 
kommissie strukture eers te laat tot na die 2004 
sitting van die Algemene Sinode.  Dit het egter gou 
geblyk– soos in enige komplekse sisteem wat aan 
transformasie blootgestel word – dat niks onaan-
geraak kan bly nie, veral omdat die kommissies net 
te integraal deel van die Algemene Sinodale stel-
sel is om buite rekening te laat. 
*  Die ASK het ons toe opdrag gegee om 'n bos-
beraad te reël waar indringend besin kon word oor 
die werkswyse van die kommissies en ook die 
wyse waarop die roepingsverklaring hulle werk-
saamhede beïnvloed het. 
4.2.1  Bosberaad van al die kommissies 
1.  'n Drie-dag bosberaad is gevolglik in November 
2003 gehou waaraan al die kommissies van die 

Algemene Sinode deelgeneem het. 
2.  In gesprekke oor die roepingsverklaring is on-
der andere die volgende opmerkings gemaak, wat 
rigtinggewend was vir die uiteindelike vasstelling 
van prioriteite vir die kerkverband: 
*  Die verklaring het nog nie vir ons tot 'n visie 
geword nie. 
*  Dit help ons fokus op ons hier wees en ons taak. 
*  Dit is situasie relevant. 
*  Die roepingsverklaring het ander terreine nie 
uitgesluit nie.  Dit probeer nie alles sê oor die kerk 
en sy werk nie. 
*  Dit is nog nie in die hart van elke leraar en 
lidmaat nie, hoewel daar groot opgewondenheid in 
die streke daaroor is. 
*  Ons mis 'n meer eskatologiese verwagting 
daarin, 'n fokus op sigbare gestaltes van die 
toekoms. 
*  Die verklaring gee veral hoop en motivering vir 
ons tyd. 
*  Die toespitsing op 'n bepaalde konteks – byvoor-
beeld heling en sosio-ekonomiese omstandighede 
– verwoord hoe ons ons roeping in die samelewing 
verstaan. 
*  Die roepingsverklaring dui die intensie van die 
verband aan.  Dit sluit niks anders uit nie. 
*  Die roepingsverklaring is nog nie 'n kompas vir 
die hele kerk nie, eerder 'n generiese sentrum vir 
die streeksinodes vir eie kontekstuele inkleding, 
soos blyk uit die wyse waarop streke eie roepings-
verklarings geskep het. 
*  Dit is 'n verklaring van ons roeping, nie 'n visie 
nie. 
*  Maar nou moet ons prakties raak en ons kon-
kreet verbind aan aksies vir ons konteks. 
4.2.2  Prioriteite vir die kerkverband 
1.  Die bosberaad het hierna konsensus gekry dat 
die Algemene Sinode – in die lig van die roepings-
verklaring – die kerkverband moet help om die vol-
gende prioriteite te laat gebeur: 
*  Kerkhereniging 
*  Netwerk van kerke (ekumene) skep 
*  Gemeentes is fokus van die verband 
*  Fokus op nood/genesing van land en kontinent 
(waaronder armoede, Vigs, morele herstel) 
*  Help gemeentes om missionêr te leef (gestuurde 
gemeentes) 
*  Geloofsvorming (-begeleiding) en 'n fokus op 
God 
*  Deurlopende fokus op toerusting van lidmate, 
gemeenteleiers en families 
2.  Dit is uitgespel in verdere prioriteite vir die 
onderskeie kommissies wat in die notules van die 
ASK nagegaan kan word. 
4.2.3  Besinning oor strukture 
1.  Hierna is daar indringend besin oor die tipe 
strukture wat die roeping en prioriteite van die 
Algemene Sinode die beste kan dien. 
2.  Op die vraag – Hoekom verander? – is die vol-
gende antwoorde gegee: 
*  Kommissies as werkswyse het baie duur ge-
word, veral in die wyse waarop die sinodaal saam-
gestel word. 
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*  Kommissies is nie noodwendig 'n baie effektiewe 
manier om dinge gedoen te kry nie, as gevolg van 
die min kapasiteit wat per definisie vir uitvoering en 
implementering bestaan in die samestelling en 
werkswyse van kommissies. 
*  Daar is baie oorvleueling van werksaamhede. 
*  Met tyd tel kommissies “bagasie” op.  Dit laat die 
vraag ontstaan, is alles nog sinvol wat die kommis-
sies doen? 
*  Daar is groot frustrasies met 'n noodgedwonge 
struktuur instandhouding in plaas van 'n netwerk 
instandhouding 
*  Groter beweeglikheid word gesoek in die same-
stelling van kommissies. 
*  'n Beter verspreiding van bronne en kapasiteit is 
nodig – uit bronne van die Algemene Sinode 
kommissies sowel as in die sinodale streke. 
*  Kommissies hoef nie dieselfde op alle vlakke van 
die verband te wees nie. 
*  Alle sinodes beweeg na projekbestuur as meer 
effektiewe werkswyse en aanwending van bronne 
met 'n duidelike begin- en eindpunt. 
3.  Op die vraag – Waarheen verander? – is die 
volgende antwoorde gegee: 
3.1  Die vraag waarmee ons wil werk is die vol-
gende:  
*  Hoe kan die kommissies die roepingsverklaring 
en die 7 prioriteite wat by die Bosberaad gekies is, 
waar maak? 
*  Watter strukture kan dit ondersteun? 
*  Met watter dinge gaan ons Kommissie(s) op-
hou?   

 "We are not going to do something about 
everything, rather everything about some-
thing!” 

3.2  Elke kommissies moet ook hulle insette by die 
bosberaad oor hulle eie werk, in hulle besinning 
gebruik. 
3.3  Ons stel voor dat kommissies transformeer na 
netwerke!  Dit beteken dat die PSD’s netwerk-in-
standhouers raak! 
*  Elke PSD, word dus deel van een Algemene 
Sinodale span.  Hulle werk nie vir 'n kommissie 
nie, maar vir die Algemene Sinode!   
*  Dit impliseer dat soos die visie en rigting van tyd 
tot tyd verander, só verander die PSD se werk. 
*  Hierdie her-ontplooiing van PSD’s in die 
Algemene Sinode hou rekening met die feit dat alle 
sinodes reeds die werk van hulle eie PSD’s herskik 
het. 
3.4  As leidende beginsels is die volgende aan die 
hand gedoen: 
*  Ons maak 'n duidelike onderskeid tussen leier-
skap en bestuur. 
*  Ons sien die moderator van die Algemene 
Sinode saam met sy dagbestuur en die ASK as die 
visionêre leiers wat die visie en roeping van die 
kerk in die breë dra en die kerk op breë vlak ver-
teenwoordig in ekumene en die openbaar. 

 Hulle is daarom ook verkose leiers. 
*  Ons sien die Algemene Sekretaris as 'n stra-
tegiese bestuurder van die infrastruktuur van die 
Algemene Sinode saam met die hele personeel in 

een Algemene Sinodale kantoor.  Die persoon 
behartig die skribaat van die Algemene Sinode en 
ASK in samewerking met die skriba van die 
sinode, wat 'n verkose leier is.  Die sekretarisse 
(sommige PSD’s) funksioneer as projekbestuur-
ders en netwerkinstandhouers. 

 Hulle is almal amptenare in verskillende 
grade van uitvoering van besluite. 

*  Ons voorsien dat die huidige kommisies in be-
dieningsgroepe (“clusters”) saamgegroepeer word 
met 'n  nuwe taakomskrywing 
*  Ons stel 'n sentrale kantoor voor, verkieslik in 
Johannesburg 
*  PSD’s: Staffunksie by kantoor en lynfunksie by 
die bedieningspanne 
*  Algemene Sinode moet ook gehelp word om as 
hulle 'n projek in gedagte het, hulle ook 'n orgaan 
vir die uitvoering daarvan moet skep. 
*  Die agente van die Algemene Sinode is die 
verenigde buro/kantoor, ad-hoc spanne, “clusters” 
van kommissies en die streeksinode (veral vir na-
vorsing). 
*  Moderator bly leier en visiedraer, dra die beeld 
van die kerk, is die stem van die kerk, verteen-
woordig kerk in samelewing, doen ekumene.  Dit 
raak 'n voltydse werk en die idee is om 'n groot 
deel van sy tyd uit te koop.  Die persentasie en 
verpligtinge kan deur die bosberaad van die diens-
groepe na gelang van die behoeftes uitgewerk 
word. 
*  Dit kan ook nodig raak om van die ASK lede se 
tyd vir 'n persentasie uit te koop. 
3.5  Uit dié leidende beginsels asook uit al die 
wenke en voorstelle van die bosberaad is 'n sinop-
sis gemaak wat by 'n opvolgvergadering van die 
kommissies getoets is.  Na die sinopsis verder ver-
fyn is, is dit weer aan alle kommissies gestuur vir 
kommentaar. 
3.6  Die ASK het toe by sy Mei 2004 vergadering al 
die kommissies uitgenooi en saam is die finale 
voorstel indringend bespreek en verander tot die 
huidige voorstel wat as aanbeveling voor die Alge-
mene Sinode dien.  Uiteraard is daar nog baie 
detail wat veral in terme van die reglemente uitge-
werk moet word.  Maar die kommissies het kon-
sensus oor die volgende indeling in diensgroepe 
bereik: 
4.2.4  Leiersgroep 
1.  Saamgestel uit: 
*  Huidige ASK lede en 
*  Voorsitters van die ander diensgroepe 
2.  Opdrag: 
*  Leiding, visionering en roepingsontwikkeling 
*  Koördinering en integrering 
*  Spoedeisende sake 
*  Openbare getuienis en skakeling 
*  Ekumene 
4.2.5  Gemeente en Bediening 
1.  Saamgestel uit: 
*  Gemeentebediening 
*  Jeug 
*  Vroue lidmate 
*  Erediens 
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*  Predikantebegeleiding 
*  Standplaasverruiling 
*  Gemeentedienste Netwerk 
*  Teologiese opleiding 
2.  Opdrag: 
*  Evaluering van en besinning oor huidige funk-
sies vir voorlegging aan die Algemene Sinode 

 Sluit ook 'n missionêre diakonaat dimensie in 
4.2.6  Diensgetuienis 
1.  Saamgestel uit: 
*  Diens van Barmhartigheid 
*  Getuienis 
2.  Opdrag: 
*  Missionêre diakonaat 
*  Dit sluit ook 'n fokus op gemeentes in 
*  Ekumene in Afrika 
4.2.7  Steundienste 
1.  Saamgestel uit: 
*  Leer en Aktuele Sake 
*  Reg 
*  Finansies 
*  Kerklike media 
*  Argief 
*  Kommunikasie 
*  Inligting 
*  Navorsing 
*  Bybelvertaling en –verspreiding 
*  Diensverhoudinge 
*  Bedieningsfonds 
*  Ad hoc taakgroepe 
2.  Opdrag: 
*  Kantoor - infrastruktuur 
*  Parlementêre lessenaar 
*  Standpuntinname 
*  Databank - bevoegdheidsregister 
4.2.8  Werkswyse 
1.  Konsensus is reeds bereik oor die volgende 
sake: 
*  'n Jaarlikse gesprek sal gehou word tussen al 
vier diensgroepe ter wille van sinergie en strategie: 

 Ons stel voor dat dit gedoen word in 'n jaar-
likse “vergaderweek”. 

 Die diensgroepe begin saam, verdeel vir eie 
werksaamhede en sluit weer saam af. 

 Die fokus moet op strategiese besinning val. 

 November word as tyd van die jaar voorgestel 
vir die vergadering met die eerste vergadering 
November 2004.   

*  Die voorsitters van die diensgroepe moet op die 
ASK dien. 
*  Die diensgroepe moet fokus op die Bosberaad 
se prioriteite na aanleiding van die roepingsver-
klaring van die Algemene Sinode.  Dié prioriteite 
kan in November 2004 weer verander word. 
*  Alle werk in algemene sinodale verband word in 
oorleg met die sinodes vir en namens gemeentes 
gedoen. 
*  Die werkswyse in die verband moet wees om 
netwerke te skep, benut, te stimuleer en spesia-
lisgroepe te begelei. 
*  Die samestelling van die diensgroepe kan as 
volg daar uitsien: 

 Leiersgroep (visiegroep): 
-  Sinodale verteenwoordigers soos tans 
en die voorsitters van die ander diens-
groepe 
-  Gemeente en bediening 
-  10 Sinodale verteenwoordigers 
-  Maksimum 10 kundiges in taakspanne 
vir die onderskeie funksies wat afhangen-
de van die opdragte soms na 'n streek-
sinode afgewentel kan word 

 Diensgetuienis 
- 10 sinodale verteenwoordigers plus mak-
simum 5 kundiges (KMDR is 'n taakspan). 

 Steundienste 
-  Die onderskeie taakspanne word deur 
die kantoor gekoördineer 
-  AKAI taakspan = 9 (argivaris + 2 elk van 
Kaapland en Transvaal, 1 van Teologiese 
Fakulteite (rotasiebasis), 1 elk van OVS, 
Natal en VGKSA (laasgenoemde 3 advise-
rend op eie onkoste). 
-  AKDV taakspan = 5 (1 elk van ARK, 
AKPB en AKF plus 2 kundiges) 
-  ARK taakspan = 14 (aktuarius generalis, 
10 aktuarii en 3 dosente van Teologiese 
Fakulteite) 
-  AKLAS taakspan = 5 (Algemene Sek-
retaris, PSD en nog 3 kundiges) 
-  AKF taakspan = 10 (1 uit elke sinode op 
koste van Algemene Sinode) + 10 (elke 
sinode kan nog 1 stuur op eie onkoste) 
-  AKTO taakspan = 3 afgevaardigdes van 
elke Teologiese fakulteit 
-  AKKM taakspan = 9 (6 by sinode ver-
kies, besturende direkteur van Kerk-media 
groep, 2 media kundiges) 
-  Bybelvertaling = (moet nog besluit word) 

*  Forums kan by uitstek benut word om van die 
funksies van die onderskeie diensgroepe uit te 
voer.  Die koste van sulke deelnemers word deur 
die onderskeie sinodes en deelnemers gedra. 
*  Befondsing – AKF bereken die bekostiging van 
só 'n nuwe sisteem met terugvoer aan die Taak-
span SKS. 
*  Die normale werkswyse in die verband is om 
take aan netwerke toe te vertrou en op 'n pro-
jekbestuur basis te bestuur. 
*  Alle kommissies moet besin oor terreine en funk-
sies wat moet aangaan in die onderskeie diens-
groepe.  Hulle doen in elk geval verslag oor dié 
opdragte wat afgehandel is en dui aan wat met die 
ander onafgehandelde opdragte gedoen sal word. 
*  Die moontlikheid om moderature van die onder-
skeie streeksinodes jaarliks bymekaar te kry – 
moontlik as deel van die jaarlikse diensgroepe ver-
gadering – sal verder ondersoek word. 
*  Elke Algemene Sinode besluit self oor die ter-
myne van diensgroepe, met inagneming van konti-
nuïteit, vernuwing, kundigheid, effektiwiteit ens. 
*  Die Algemene Sinode wys die vier diensgroepe 
aan soos voorgestel deur die ASK: Leiersgroep, 
Diensgetuienis, Gemeente-en-Bediening en Steun-
dienste. Die grootte van die onderskeie algemene 
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diensgroepe is soos deur die ASK voorgestel. 
*  Die werksterreine/opdragte van die algemene 
sinodale diensgroepe word eventueel bepaal deur-
dat die betrokke algemene sinodale diensgroep die 
onderskeie werkareas – soos deur die taakspan 
van die ASK en die 2003 bosberaad voorgestel – 
saam met die opdragte in die reglemente van die 
bestaande kommissies (sien die Kerkorde 2002 vir 
die relevante reglemente vanaf bl 37-112) as kon-
sep/moontlikhede neem en in 'n proses van visuali-
sering en koördinering hulle opdragte nuut formu-
leer/herformuleer.  Die onderskeie taakgroepe wat 
hierdie opdragte moet uitvoer word dan ook vas-
gestel. 
*  Die diensgroepe met hulle taakspanne word by 
die Algemene Sinode 2004 saamgestel volgens 
die nuwe besluite, maar hulle werksaamhede gaan 
voort onder die huidige reglemente wat daarop 
betrekking het, totdat die nuwe reglemente deur 
die Leiersgroep goedgekeur en in werking gestel 
word op 'n datum deur hulle bepaal. 
Die aanbevelings volg aan die einde by punt 4.6. 
 
4.3  KANTOOROPSET 
 
4.3.1  Inleiding 
1.  Die ondersoek het geskied in opdrag van die 
ASK as deel van die omvattende opdrag aan die 
Taakspan.   
2.  Die ondersoek was 'n PROSES.  Die volgende 
stappe is onder meer geneem in hierdie proses: 
*  Gesprekke met bestaande personeel. 
*  Gesprekke en byeenkomste met kommissies wat 
personeel in diens het. 
*  'n Bosberaad met die ASK en verteenwoordigers 
van alle kommissies van die Algemene Sinode. 
*  'n Vergadering met dagbesture van kommissies 
wat permanente personeel in diens het. 
*  'n Vergadering van ASK met dagbesture van 
kommissies. 
*  Die proses is ook by 3 vergaderings van die ASK 
bespreek en die ASK het besluite in die verband 
geneem.  Die ontplooiing van die proses is ook 
geboekstaaf in verslae wat by die ASK gedien het. 
3.  Hierdie verslag aan die Algemene Sinode 
verduidelik die proses en besluite met betrekking 
tot die struktuurontwikkeling van die Algemene 
Sinode se kantoor en bevat 'n uiteensetting van die 
struktuur waarvolgens die kantoor funksioneer.  
*  Dit is 'n proses van struktuurontwikkeling.  In die 
verslag word 'n onderskeid tussen die kerk se 
BEDIENINGSFUNKSIE en BESTUURSFUNKSIE 
gehandhaaf.  Die bestuursfunksie gee uitvoering 
aan sake wat in die bedieningsfunksie na vore 
kom, en poog om 'n bestuursraamwerk daar te stel 
om die bedieningsfunksies te ondersteun. 
*  Die finale personeelstruktuur sal afhang van die 
besluite met betrekking tot die Bedieningstruktuur 
en die prioriteit wat die Roepingsverklaring geniet.  
Die Algemene Sinode besluit oor hierdie sake na 
aanleiding van dié verslag van die taakspan. 
*  Die bestaande struktuur en poste sal op evolu-
sionêre wyse groei na  'n nuwe struktuur.  In die 

ontwikkeling sal die insette van nuwe personeel 
ook 'n belangrike rol speel.   
4.3.2  Ontwikkelinge en verloop van proses 
Die ontplooiing van die PROSES geskied binne die 
raamwerk van die volgende besluite wat deur die 
ASK geneem is: 
1.  Prioriteite vir die Algemene Sinode (vergelyk 
4.1.2) 
2.  Insette vanaf die bosberaad met betrekking tot 
die struktuur van die Algemene Sinode se kommis-
sies.  Die volgende oriëntasiepunte is tydens die 
Bosberaad vasgestel: 
*  Nie-permanente strukture – dit is nie permanente 
strukture wat as sodanig voortgesit moet word nie, 
maar in diens staan van die Bedieningsbegrip en 
visie van die Algemene Sinode. 
*  Christosentries 
*  Missionêre strukture 
*  Kommissies bestaan uit “vrywilligers” wat onder-
steun word deur die kantoor van die Algemene 
Sinode. Gawes en spesialisvaardighede moet ver-
reken word. 
*  Projekbestuur: Sake word sover moontlik op 'n 
projekbestuursbasis bestuur. 
*  Dinamiese Ontwerp 
*  Leierskap bemagtiging: leiers moet bemagtig 
word om die take wat aan hulle toevertrou is, af te 
handel 
*  Ondersteuningsisteme 
*  Ritmes en siklusse  
*  Sisteem gebou op vertroue 
3.  Struktuurontwikkeling: Die ASK het die volgen-
de besluite met betrekking tot die struktuuront-
wikkeling geneem: 
*  “Ten opsigte van die proses van struktuuront-
wikkeling en herstrukturering besluit die ASK dat 
die verslag wat hieroor voor die Algemene Sinode 
gaan dien (a) 'n voorstel ten opsigte van 'n proses 
is en nie 'n bloudruk wil voorstel nie; (b) die Alge-
mene Sinode vra om die kernbeginsels en uit-
gangspunte ten opsigte van die proses goed te 
keur; (c) 'n prentjie gee van hoe 'n nuwe perso-
neelstruktuur kan lyk. Dit is krities noodsaaklik dat 
kommissies van die Algemene Sinode tot die 
inhoud van hierdie verslag saamgeneem word en 
onderling met mekaar moet konsulteer. 
*  Die doel van die struktuurontwikkeling as volg: 
om dit vir die NG Kerk moontlik te maak om op (1) 
teologies verantwoorde, (2) finansieël haalbare en 
(3) funksioneel (effektiewe) wyse uitvoering te gee 
aan die roeping en prioriteite van die kerk – 'n 
roepingsgedrewe funksionering en strukturering. 
4.  Uitgangspunte: Die ASK het op die volgende 
uitgangspunte met betrekking tot die kantooropset 
besluit wat die hele proses verder bepaal het:  
*  Die Algemene Sinode het een kantoor en een 
adres vanwaar aktiwiteite bestuur en gekoördineer 
word. 
*  Die enkele kantoor lewer dienste aan alle kom-
missies en aktiwiteite van die Algemene Sinode en 
die onderskeie kommissies beskik nie oor 'n 
afsonderlike infrastruktuur of kantoor wat dienste 
eksklusief aan slegs een kommissie lewer nie.  Dit 
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beteken ook dat personeel diens aan die kantoor 
van die Algemene Sinode lewer en dat personeel 
en hulpbronne toegedeel word na gelang van 
behoeftes en werkdruk. 
*  Die kerklike media en die reëlings met betrek-
king tot kantore, bestuur en organisasie is deel van 
'n ander ondersoek en verslag, hoewel hierdie 
verslag rekening hou met die feit dat die kerklike 
media vanuit Wellington bestuur word. 
*  Die bestuur van personeel en toedeling van 
verantwoordelikhede hou rekening met die feit dat 
die onderskeie funksionarisse nie hulle werk en 
verpligting waterdig van mekaar kan skei nie en 
dat die aard van die kerk se roeping en taak tot 
gevolg het dat daar baie oorvleueling bestaan. 
*  Die kantoor word in Gauteng gesetel.  Die vol-
gende faktore het hierdie uitgangspunt beïnvloed:- 
Die oorwig van werksaamhede en infrastruktuur is 
reeds in Pretoria. Op een na is die hoofstroom-
kerke se hoofkantore in Gauteng.  Die Algemene 
Sinode se roepingsverklaring het 'n sterk element 
van verbintenis tot diens aan SA, wat noue same-
werking met regeringstrukture noodsaak. Alle 
staatsdepartemente is in Pretoria gesetel. 
*  Begroting: Die Algemene Sinode begroot apart 
vir die befondsing van die kantoor en personeel.  
Die koste verbonde aan die onderskeie kommis-
sies se personeel en kantoorgebruik word nie 
afsonderlik begroot nie, maar as deel van die koste 
om 'n kantoor in stand te hou.   Die kantoor stel 
maatreëls in om die koste van gebruik van dienste 
deur kommissies vas te stel en te bestuur.   
*  Die herorganisasie van die kantoor en bestuur 
van die sentralisering van funksies geskied proses-
matig. 
*  Projekbestuur: Die Algemene Sinode bestuur 
sover moontlik sake op 'n basis van projekbestuur. 
Dit impliseer onder andere dat soveel werk wat 
moontlik koste-effektief uitgekontrakteer kan word, 
op 'n uitkontrakteringsbasis hanteer sal word. 
4.3.3  Werkswyse van kantoor 
1.  Die besluite is verder as volg aangevul met 
betrekking tot die werkswyse van die kantoor van 
die Algemene Sinode: 
*  Die Algemene Sinode moet een sentrale kantoor 
en adres hê van waar alle aktiwiteite bestuur en 
gekoördineer word.  Dit bring kostevoordele mee 
en stel die Algemene Sinode in staat om reeds 
beperkte hulpbronne te poel.  Die kantoor moet in 
Gauteng gesetel wees. 
*  Gebruik van ad hoc-kommissies.   Daar word 
voorgestel dat ruim van ad hoc-kommissies ge-
bruik gemaak word om take af te handel.  Dit maak 
dit moontlik om kundigheid wat vir die spesifieke 
opdrag nodig is te benut en beperk ook die leeftyd 
van die ad hoc-kommissie.  Opdragte aan ad hoc-
kommissies moet op 'n projekbestuur-basis han-
teer word.  Dit beteken dat die Algemene Sinode 
die infrastruktuur en ondersteuning moet verskaf 
sodat kundiges die betrokke opdrag effektief kan 
afhandel. 
*  Die kantoor van die Algemene Sinode onder-
steun alle kommissies van die Algemene Sinode 

om hulle opdragte uit te voer.  Kommissies hou nie 
hulle eie kantore en infrastruktuur in stand nie, 
maar alle hulpbronne word gepoel en op 'n buro-
basis aan kommissies beskikbaar gestel om uit-
voering aan opdragte te gee.  Dit beteken dat die 
toedeling van byvoorbeeld sekretariële personeel 
deur die kantoorhoof op 'n behoeftebasis geskied 
en dat van 'n poel van ondersteuningsdienste 
gebruik gemaak word.  Die werkverdeling, verant-
woordelikhede en uitsette word nie deur die struk-
tuur of selfs die bestaan van kommissies bepaal 
nie, maar deur die visie (roeping), besluite van die 
Algemene Sinode en uitsette wat dit verg. 
*  Kerkhereniging: Die deel van werksaamhede 
met die familie van NG Kerke op weg na her-
eniging is nie in hierdie verslag hanteer nie, maar 
ernstige oorweging moet gegee word aan die 
moontlikheid om die kantoor so te struktureer dat 
werksaamhede soos Getuienisdiens en Ekumene 
so gou moontlik gesamentlik bestuur word. 
2.  Die ASK het in Februarie 2004 die volgende be-
langrike aanvullende besluite geneem: 
*  Die ASK besluit om die bestuurspos van Sekre-
taris (huidige PSD’s) in beginsel goed te keur en 
versoek die kommissie wat met die administrasie 
en fondse van die Algemene Sinode belas is om, 
na afloop van die Algemene Sinode in 2004, 'n 
proses te bestuur om uitvoering te gee aan die 
beleid. 
*  Die ASK versoek die AKF om te begroot vir 
navorsing. 
*  Die ASK keur die proses vir die bestuur van die 
daarstelling van een kantoor goed. Die ASK besluit 
om die kommissie wat met die administrasie en 
fondse van die Algemene Sinode belas is om, na 
afloop van die Algemene Sinode in 2004, 'n proses 
te bestuur saam met die Algemene Sekretaris, die 
bedieningsgroepe en die ASK om uitvoering te gee 
aan die beleid. 
*  Die ASK versoek die AKAI om behulpsaam te 
wees met die voorbereiding van aanbevelings met 
betrekking tot die sentralisering van die argief as 
werksaamheid van die Algemene Sinode. 
4.3.4  Personeel 
Die ASK het, om uitvoering aan die proses te gee, 
die volgende twee poste in die kantoor goedge-
keur:  Algemene Sekretaris en Projekbestuurder. 
4.3.4.1  Algemene Sekretaris 
4.3.4.1.1  Omvang 
1.  Die Algemene Sekretaris tree as verteenwoor-
diger en mondstuk van die NG Kerk op. Die Alge-
mene Sekretaris dra die beeld van die kerk uit en 
verteenwoordig die kerk op “hoë vlak”. 
2.  Die persoon is die woordvoerder van die Alge-
mene Sinode en is ook verantwoordelik vir kommu-
nikasie met die breë samelewing.  Die persoon 
maak in die verband gebruik van middele soos die 
Kerkbode en ander kommunikasiegeleenthede. 
3.  Kommunikasie met die owerheid word in noue 
samewerking met die Parlementêre Lessenaar 
gekoördineer. 
4.  Die Algemene Sekretaris se pos moet so 
ingeruim word dat dit die druk op die voorsitter van 
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die ASK kan verminder.  
5.  Die Algemene Sekretaris sal die hoof van die 
Algemene Sinode se kantoor wees en sal dus ook 
verantwoordelik wees om oorhoofse bestuursver-
antwoordelikheid vir die kantoor en alle personeel 
in diens van die NG Kerk te neem.  Die Algemene 
Sekretaris is die saakgelastigde van die Algemene 
Sinode. 
6.  Die Algemene Sekretaris sien om na die welsyn 
van die kantoor en bestuur menslike hulpbronne in 
oorleg met die betrokke kommissie.  Dit sluit die 
volgende in: die aanstelling van personeel, die uit-
dienstrede van personeel, die toepassing van 
personeelbeleid, die handhawing van dissipline.  
Hy word hierin bygestaan deur die projekbestuur-
der. 
7.  Die Algemene Sekretaris ondersteun die werk-
saamhede van alle kommissies van die Algemene 
Sinode en deel die beskikbare personeelhulp-
bronne van die Algemene Sinode  na gelang van 
omstandighede toe aan die onderskeie kommis-
sies.  Die Algemene Sekretaris lei die sekretariaat 
om diens aan die Algemene Sinode te lewer. 
8.  Die Algemene Sekretaris hanteer alle buite-
landse ekumene.  Die dienste van die pos vir 
binnelandse ekumene kan gebruik word indien die 
werklading van die Algemene Sekretaris dit nood-
saak. 
9.  Die Algemene Sekretaris is die administratiewe 
hoof en rekenpligtige amptenaar van die algemene 
sinode. 
10.  Die Algemene Sekretaris hanteer, met die hulp 
van sy/haar personeel,  take wat tradisioneel deur 
die Skriba van die Sinode behartig is soos die 
ontvangs van en antwoord op korrespondensie.  
Dit sluit ook onder meer die volgende in: Die voor-
bereiding van die Algemene Sinode se sittings 
saam met 'n taakspan wat vir die doel aangewys 
word; hantering van reëlings met betrekking tot 
geloofsbriewe; die skribaat van die Algemene 
Sinode; die voorbereiding van vergaderings van 
die ASK en Algemene Sinode, die  opstel van 
sakelyste en notules. 
11.  Die verantwoordelikhede en bemagtiging van 
die Algemene Sekretaris met betrekking tot die 
bestuur van die kantoor van die Algemene Sinode 
is nie dieselfde as die verantwoordelikhede en 
bemagtiging in terme van werksaamhede van die 
Algemene Sinode nie. 
4.3.4.1.2  Posvereistes 
1.  Die pos is 'n Predikant in Sinodale diens, wat 
reeds veronderstel dat die posbekleër oor teolo-
giese opleiding beskik. 
2.  Die posbekleër moet oor sterk leiersvaardig-
hede en bewese bestuursvaardighede beskik. 
3.  Die posbekleër moet in staat wees om 'n posi-
tiewe beeld van die NG Kerk uit te bou.  Dit 
behoort 'n persoon te wees wat die agting van die 
hele kerkverband geniet. 
4.3.4.1.3  Vul van pos 
Die ASK het die volgende besluite geneem:- 
*  Die ASK keur die pos van Algemene Sekretaris, 
die omvang van die pos, die posvereistes en die 

aanstellingsproses goed en wys 'n ad hoc-kommis-
sie aan om die saak met volmag af te handel. 
Verwys na Moderatuur om ad hoc-kommissie aan 
te wys (onder andere twee van Taakspan); ASK 
wys uiteindelik die persoon aan (DV 23/8/2004). 
*  Dr WJ Botha sal as kantoorhoof funksioneer tot 
die aanstelling van die Algemene Sekretaris en die 
Algemene Sekretaris daarna bystaan tot dr Botha 
se emeritaat. 
 
4.3.4.2  Projekbestuurder 
4.3.4.2.1  Omvang 
*  Die projekbestuurder tree as projek-koördineer-
der van alle projekte en spesiale opdragte aan ad 
hoc-kommissies op en bestuur die uitvoering van 
projekte.  Daar word aanbeveel dat die ASK werk-
saamhede sover moontlik op 'n projekbestuurbasis 
afhandel.  Dit impliseer onder andere dat soveel 
werk wat moontlik koste-effektief uitgekontrakteer 
kan word, op 'n uitkontrakteringsbasis hanteer sal 
word. 
*  Hanteer algemene administrasie van die kan-
toor. Die posbekleër staan die Algemene Sekre-
taris by in die ondersteuning van die werksaam-
hede van alle kommissies van die Algemene Sino-
de en die toedeling van beskikbare hulpbronne van 
die Algemene Sinode aan die onderskeie kommis-
sies. 
*  Is verantwoordelik vir die byhou van 'n databasis 
van kundige lidmate en leraars wat benut kan word 
om ad hoc opdragte namens die Algemene Sinode 
uit te voer.  Die ASK maak sover moontlik van 
kundigheid in die kerkverband gebruik om opdrag-
te af te handel. 
*  Die projekbestuurder ondersteun die Algemene 
Sekretaris in die uitvoering van take wat tradisio-
neel deur die Skriba van die Sinode behartig is 
soos die ontvangs van en antwoord op korre-
spondensie.  Dit sluit ook onder meer die volgende 
in: Die voorbereiding van die Algemene Sinode se 
sittings saam met 'n taakspan wat vir die doel 
aangewys word; hantering van reëlings met betrek-
king tot geloofsbriewe; die skribaat van die Alge-
mene Sinode;  die voorbereiding van vergaderings 
van die ASK en Algemene Sinode, die  opstel van 
sakelyste en notules. 
*  Die projekbestuurder is verantwoordelik vir admi-
nistratiewe kommunikasie met die kerkverband. 
*  Die klem op die pos is nie op hiërargiese beheer 
nie, maar op koördinasie en fasilitering van die 
administratiewe infrastruktuur. 
4.3.4.2.2  Posvereistes 
*  Uitstekende administratiewe vaardighede, 
*  Die vermoë om 'n netwerk van belanghebbendes 
uit te bou, 
*  Kennis van projekbestuur. 
4.3.4.2.3  Vul van pos 
Die ASK het die volgende besluite met betrekking 
tot die pos geneem:- 
Die ASK keur in beginsel die saak van 'n Pro-
jekbestuurder goed. Die feit van 'n moontlike  
pos(te) en die posvereistes asook die aanstel-
lingsproses word gedoen nadat uitsluitsel verkry is 
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oor die toekoms van die kommissies en die res van 
die ander moontlike poste. 
4.3.5  Verdere verloop 
Die Dagbestuur van die ASK het 'n ad-hoc taak-
span (voorlopig word na die ad-hoc taakspan as 
die “personeelkommissie” verwys) aangewys om 
tussentydse aanbevelings te doen met betrekking 
tot die kantoor van die Algemene Sinode in die lig 
van die feit dat mev. Alta Vrey verskuif na die 
Argief in Stellenbosch.  Die ad-hoc taakspan be-
staan uit drr. Willie Botha en Nelus Niemandt en 
ds. Bobbie Scherrer.  Die besluit lui as volg: 
“Daar word aanbeveel dat die Dagbestuur van die 
ASK die vakature van mev. Vrey hanteer deur 'n 
taakspan bestaande uit Willie Botha, Bobbie 
Scherrer en Nelus Niemandt en dat hulle volmag 
ontvang om 'n aanstelling te doen en onderhande-
lings te voer wat ook 'n uitbreiding van die pos kan 
behels.” 
4.3.5.1  Bevindinge 
1.  Die ad-hoc taakspan (“personeelkommissie”) 
het kennis geneem van die werksaamhede van die 
Taakspan van die Algemene Sinode en die 
besluite wat reeds deur die ASK goedgekeur is. 
2.  Die ad-hoc taakspan het kennis geneem van 
die posbeskrywing van mev. Vrey. 
3.  Die ad-hoc taakspan het gefokus op die funk-
sionering van die personeel in die kantoor in 
Pretoria. 
4.3.5.2  Besluite van ASK 
1.  Daar word aanbeveel dat alle personeel in die 
kantore in Pretoria, met die uitsondering van die 
PSD’s, so gou moontlik gekonsolideer word om 
gesamentlik dienste te lewer aan die Algemene 
Sinode.  In die verband word verwys na die vol-
gende besluite van die ASK:  
“Die Algemene Sinode het een kantoor en een 
adres vanwaar aktiwiteite bestuur en gekoördineer 
word.  Die enkele kantoor lewer dienste aan alle 
kommissies en aktiwiteite van die Algemene 
Sinode en die onderskeie kommissies beskik nie 
oor 'n afsonderlike infrastruktuur of kantoor wat 
dienste eksklusief aan slegs een kommissie lewer 
nie.  Dit beteken ook dat personeel diens aan die 
kantoor van die Algemene Sinode lewer en dat 
personeel en hulpbronne toegedeel word na ge-
lang van behoeftes en werkdruk.” 
2.  Die datum van konsolidasie word deur die 
personeelkommissie bepaal in oorleg met die 
betrokke partye. 
2.1  Daar word aanbeveel mev. M v. Zyl, wat tans 
dienste lewer aan die AKDB, asook die sekreta-
riële personeel van die AJK, belas word met die 
pligte wat voorheen deur mev. Vrey nagekom is en 
dat die personeelkommissie die werkverdeling 
doen na afloop van die oorleg met die betrokke 
partye. 
2.2  Daar word aanbeveel dat die vakante pos wat 
ontstaan omskep word in die nuwe pos van projek-
bestuurder. 
2.3  Daar word aanbeveel dat mev. E. Steyn vanaf 
die Sinode van Suid-Transvaal verskuif word na 
die nuwe pos. 

2.4  Daar word aanbeveel dat die vergoeding ver-
bonde aan die pos in die huidige boekjaar soos 
begroot vir die vakante pos sal wees en dat die 
vergoeding in die nuwe boekjaar in ooreenstem-
ming met mev Steyn se vergoeding by Suid-Trans-
vaal sal wees. 
2.5  Daar word aanbeveel dat die personeelkom-
missie volmag ontvang om met mev. Steyn en die 
Sinode van Suid-Transvaal te onderhandel oor die 
verskuiwing, die aanvang van die verskuiwing en 
die inruim van die vergoeding vir die huidige boek-
jaar. 
3.  Verdere besluite van die ASK (Mei 2004) met 
betrekking tot Projekbestuurder en personeelver-
skuiwings: 
3.1  Goedgekeur dat mev Marlon van Zyl, wat tans 
dienste lewer aan die AKDB, asook die sekre-
tariële personeel van die AJK, belas word met die 
pligte wat voorheen deur mev Alta Vrey nagekom 
is en dat die Personeelkommissie die werkverde-
ling en kantoorplasing doen na afloop van die 
oorleg met die betrokke partye. 
3.2  Goedgekeur dat die vakante pos wat ontstaan, 
omskep word in die nuwe pos van projekbe-
stuurder. 
3.3  Goedgekeur dat mev Ester Steyn vanaf die 
Sinode van Suid-Transvaal verskuif word na die 
nuwe pos. 
3.4  Goedgekeur dat die vergoeding verbonde aan 
die pos in die huidige boekjaar soos begroot vir die 
vakante pos sal wees en dat die vergoeding in die 
nuwe boekjaar in ooreenstemming met mev Steyn 
se vergoeding by Suid-Transvaal sal wees. 
3.5  Goedgekeur dat die Personeelkommissie vol-
mag ontvang om met mev Steyn en die Sinode van 
Suid-Transvaal te onderhandel oor die verskui-
wing, die aanvang van die verskuiwing en die 
inruim van die vergoeding vir die huidige boekjaar. 
In dié verband word die aanbod van die Sinode 
van Suid-Transvaal aanvaar (sien aanbod in brief 
van ds DAR Venter, Hoof Uitvoerende Amptenaar, 
Suid-Transvaal). Met dank aan Suid-Transvaal. 
3.6  Goedgekeur dat alle poste in die kantoor van 
die Algemene Sinode deur 'n personeelpraktisyn 
geëvalueer word en dat aanbevelings in dié ver-
band voor die ASK dien. 
4.3.6  Sekretariaat van die Algemene Sinode 
1.  Die proses met betrekking tot ontwikkeling van 
voorstelle oor die sekretariaat van die Algemene 
Sinode, het as volg verloop. 
2.  Tydens 'n ontmoeting van die Moderamen met 
verteenwoordigers van kommissies wat permanen-
te personeel in diens het  op 15 Maart 2004, is die 
volgende sake bespreek: 
2.1  Sekretarisse: Die volgende sake het in die 
bespreking na vore gekom: 
*  Die bestaande diensooreenkomste van perma-
nente personeel  word gehandhaaf  
*  Daar word aanbeveel dat die dagbestuur van die 
ASK 'n ad-hoc span saamstel bestaande uit: Willie 
Botha, Bobbie Scherrer, Coenie Burger en Nelus 
Niemandt wat aanbevelings aan die ASK doen oor 
die personeel en veral die begroting van personeel 
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vir die volgende twee jaar 
*  Die benutting van bestaande PSD’s 
*  Die huur van die kantoor en nuwe kantoorruimte 
2.2  Die moontlikheid om tyd en dienste van sino-
des in te koop moet ondersoek word. 
2.3  Kantooropset: 
*  Die ASK sal in oorleg met die Algemene Sekre-
taris 'n datum moet bepaal wanneer die kantoor 
konsolideer. 
*  Die volgende sake moet nog aandag geniet: 
-  Posbenamings 
-  Administratiewe steun aan die ARK – veral met 
betrekking tot die Bevoegdheidsregister. 
-  Die inkorporering van die Argivaris 
2.4  Kapasiteitsuitdagings 
Tydens die gesprek is die volgende uitdagings 
aangestip: 
*  Navorsingspos:die hantering van etiese en pu-
blieke sake waar die openbare getuienis van kerk 
ter sprake is. 
*  Ekumene – word hanteer deur (1) moderatuur 
(2) ASK (3) Sekretarisse 
*  Kommunikasie – verdere gesprek met Redakteur 
Kerklike Tydskrifte nodig 
*  Getuienis en publieke skakeling – kerkleiers en 
ASK 
4.3.7  Werking van Algemene Sinode 
Die sekretariaat van die Algemene Sinode moet 
verstaan word in die lig van die verslag van die 
Taakspan met betrekking tot die struktuur van die 
Algemene Sinode en die volgende besluite van die 
ASK (Mei 2004): 
“Die volgende aanbevelings word deurgegee na 
die Algemene Sinode: 
1.  Die Algemene Sinode wys die vier diensgroepe 
soos voorgestel deur die ASK, nl Algemene Diens-
groep (Leiergroep), Algemene Diensgroep Diens-
getuienis, Algemene Diensgroep Gemeente-en-
Bediening en Algemene Diensgroep Steundienste 
aan. Die grootte van die onderskeie algemene 
diensgroepe is soos deur die ASK voorgestel. 
2.  Die werkterreine/opdragte van die algemene 
diensgroepe word eventueel bepaal deurdat die 
betrokke algemene diensgroep die onderskeie 
werkareas soos deur die ASK gevisualiseer saam 
met die opdragte in die reglemente van die be-
staande kommissies onder wie hierdie areas tuis-
hoort as konsep/moontlikhede neem. Algemene 
diensgroepe gaan hiermee deur 'n proses van 
visualisering en koördinering om self hulle op-
dragte te formuleer/herformuleer en die aantal 
taakgroepe wat hierdie opdragte moet uitvoer, vas 
te stel. 
3.  Die reglemente vir die huidige kommissies van 
die Algemene Sinode word gesuspendeer totdat 
nuwe dokumente wat die opdragte, samestelling, 
werkwyse en taakgroepe van algemene diens-
groepe omskryf, deur die ASK/Algemene Sinode 
aanvaar is. Bestaande werksaamhede soos inge-
deel onder die nuwe algemene diensgroepe moet 
intussen voortgaan.” 
4.3.8  Sekretarisse  
4.3.8.1  Uitgangspunte 

1.  Die Algemene Sekretaris en Projekbestuurder 
word bygestaan deur Sekretarisse. Dit is 'n senior 
bestuurspos en die doel is om 'n posvlak daar te 
stel wat uitvoering kan gee aan beleid en bedie-
nings van die Algemene Sinode 
2.  Die ASK besluit van tyd tot tyd in oorleg met en 
op aanbeveling van die Algemene Sekretaris op 
die aantal poste op hierdie posvlak wat nodig is om 
uitvoering te gee aan werksaamhede van die 
Algemene Sinode. 
3.  Die finalisering van die aantal poste en die toe-
deling van hulpbronne aan die Algemene Sinode 
se kommissies word prosesmatig hanteer.  
4.3.8.2  Personeeltoedeling en struktuurontwik-
keling met betrekking tot sekretarisse 
1.  Die Dagbestuur van die ASK het in die lig van 
die volgende aanbeveling 'n ad-hoc span saam-
gestel wat aanbevelings doen met betrekking tot 
personeeltoedeling:  Daar word aanbeveel dat die 
dagbestuur van die ASK 'n ad-hoc span saamstel 
bestaande uit: Willie Botha, Bobbie Scherrer, 
Coenie Burger en Nelus Niemandt wat aanbeve-
lings aan die ASK doen oor die personeel en veral 
die begroting van personeel vir die volgende twee 
jaar 
2.  Die toedeling moet ook gesien word in die lig 
van die aanbeveling van die Taakspan oor die 
moontlike groepering van kommissies. 
3.  Die ASK het op die volgende personeeltoede-
ling besluit:- 
3.1  Algemene Sekretaris – nuwe aanstelling: Sien 
die besluite wat reeds geneem is. Dr WJ Botha sal 
as kantoorhoof funksioneer tot die aanstelling van 
die Algemene Sekretaris en die Algemene Sekre-
taris daarna bystaan tot dr Botha se emeritaat. 
3.2 Projekkoördineerder – nuwe aanstelling: Goed-
gekeur dat mev Ester Steyn vanaf Suid-Transvaal 
verskuif word ingevolge die voor-gestelde ooreen-
koms  
3.3  Sekretaris: Gemeente-en-Bediening Diens-
groep – goedgekeur dat dr LC Dressel tot sy 
aftrede verantwoordelikheid aanvaar vir die 
Gemeente-en-Bediening Diensgroep. Hy lewer ook 
gespesialiseerde ondersteuning aan die Sekreta-
riaat met betrekking tot sy vaardighede en kennis. 
3.4  Sekretaris: Diensgetuienis – goedgekeur dat 
die huidige situasie en ooreenkomste met be-
trekking tot dr G van der Watt voortgesit word. Dit 
sluit die lewering van dienste vanuit Bloemfontein 
en die samewerking met die Sinode van die 
Oranje-Vrystaat in. Daar word aanbeveel dat dr 
Van der Watt ook gespesialiseerde ondersteuning 
met betrekking tot ekumene in Afrika lewer. Goed-
gekeur dat die AKDB (of die diensgroep wat die 
werk van die AKDB voortsit), die ASK met aan-
bevelings bedien oor die moontlikheid dat sinodes 
dienste per ooreenkoms lewer met betrekking tot 
gespesialiseerde barmhartigheidsdienste. 
3.5  Posisie dr DF Theron – dr Theron se diens-
ooreenkoms verval op 30 November 2004. Vir die 
volgende jaar is daar R100 000 beskikbaar om 
hom vir konsultasiewerk aan te wend; dit geskied 
in opdrag van die AKDB in oorleg met die Alge-
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mene Sekretaris. Die ASK en AKDB kry volmag 
om die saak af te handel. 
3.6  Dienste: Ekumene, navorsing, openbare ska-
keling, armoede – goedgekeur dat 'n bedrag van 
R350 000 beskikbaar gestel word vir die inkoop 
van dienste van persone of sinodes op 'n ad hoc-
basis met betrekking tot die volgende dienste: 
ekumene, navorsing, openbare skakeling, vorm 
van alliansies met betrekking tot armoedevraag-
stuk in SA. 
3.7  Sekretaris: Gemeente-Dienste-Netwerk – die 
saak dien in die verslag van die Taakspan en die 
pos word in oorleg met Bybelmedia geskep, 
bestuur en bekostig. (AKKM het 'n deeltydse pos 
van 50% vir 12 maande goedgekeur). 
4.3.8.3  Hoofredakteur Kerklike Tydskrifte 
'n Volledige verslag dien in die verband en die pos 
is reeds gevul.   
4.3.9  Sekretariële -, finansiële - en ander per-
soneel 
1.  Die feit dat besluit is dat alle sekretariële per-
soneel en ander personeel deel van een kantoor 
onder die bestuur van die Algemene Sekretaris 
word, beteken dat die konsolidasie van die sekre-
tariële personeel een van die eerste prioriteite van 
die nuwe Algemene Sekretaris sal wees.   Die toe-
deling van pligte en ondersteuning van die werk-
saamhede van die Algemene Sinode word deur 
die Algemene Sekretaris gereël in die lig van prak-
tiese omstandighede en behoeftes.   
2.  Die “Personeelkommissie” se aanbeveling is 
hier ter sake: 
2.1  Daar word aanbeveel dat alle personeel in die 
kantore in Pretoria, met die uitsondering van die 
PSD’s, so gou moontlik gekonsolideer word om 
gesamentlik dienste te lewer aan die Algemene 
Sinode. 
2.2  Die riglyn is dat werksomskrywings en werks-
evaluering sodanig hersien word dat 'n eweredige 
verspreiding van werk plaasvind.  Pariteit ten op-
sigte van salarisse behoort ook aandag te geniet.  
Die diensooreenkomste met die bestaande admini-
stratiewe- en sekretariële personeel bly van krag 
en word net aangepas om voorsiening te maak vir 
die konsolidasie van die personeel in een kantoor. 
3.  Die aanbevelings oor dié deel van die verslag 
word by punt 4.6 gevind. 
 
4.4  GEMEENTEDIENSTE-NETWERK 
 
4.4.1  Waar kom die idee vandaan? 
1.  Gemeentebegeleiding geniet reeds 'n paar 
dekades lank voorrang op die agenda van die breë 
verband van die NG Kerk.  Die fokus van die ver-
band is vierkantig geplaas op die begeleiding van 
plaaslike gemeentes as eerste orde prioriteit deur 
onder andere: 
*  die gemeentebou strategieë van die Algemene 
Kommissie vir Gemeentebediening (AKG - toe nog 
Ampsbediening en Evangelisasie) en Bybelkor in 
die tagtigerjare gerig op leiers en lidmate en 
* die transformasie van streeksinodes in die 
negentigerjare om meer gemeente-sentries te 

funksioneer tot by 
*  die fasilitering strategieë van die nuwe millen-
nium om gemeentes konsultatief te begelei. 
*  die roepingsverklaring van die Algemene Sinode 
in 2002 wat gemeentes oproep om by  genesing 
van ons land betrokke te raak. 
2.  Oor die afgelope dekades het uitnemende 
dienslewering op verskillende terreine tot stand 
gekom: 
*  Bybelkor het verander in Bybel-media en lewer 
uitgebreide media dienste (soos ook die ander 
uitgewers van die NG Kerk) wat persoonlike raad-
gewingsdienste sowel as diplomakursusse insluit. 
*  Die drie Kweekskole het buro’s vir verdere teo-
logiese opleiding - VTO’s - gestig en lewer uitge-
breide dienste aan leraars en lidmate deur navor-
singsgroepe, program-, vraelys- en kursusontwik-
keling, retraites sowel as die begeleiding van 
prosesse. Die Algemene Sinode het dié VTO 
kursusse verpligtend vir alle leraars gemaak. 
*  By die universiteit van Vista het die Sentrum vir 
Kontekstuele Bedieningshulp (SKB) tot stand ge-
kom wat op opleiding, veral in Afrika, en konsul-
tasie fokus. 
*  Op Stellenbosch het die Eenheid vir Godsdiens-
Demografiese Navorsing (EGDN) tot stand gekom 
wat geweegde inligting aan die hand van die sen-
sus data aan die kerklike publiek beskikbaar stel. 
*  Sinodes het sterk begin fokus op predikante-
begeleiding en onder andere in samewerking met 
die Algemene Kommissie vir Predikantebegelei-
ding (AKPB) pastor pastorum - en mentor begelei-
dingsdienste geskep.  Hierby het fasilitering- en 
konsultasiedienste aan gemeentes gekom (onder 
andere deur die opleiding van die Church and 
Community Facilitation Network [CFN]/ Gemeente 
en Gemeenskap Fasiliteringsnetwerk [GFN]), so-
wel as standplaasverruiling en 'n reeks ander 
plaaslike dienste. 
3.  Daar het egter nou 'n sterk behoefte ontstaan 
aan groter sinergie tussen die verskillende ver-
skaffers van dienste aan gemeentes in die NGK.  
Daar is 'n behoefte aan: 
*  die belyning van dienste aan die hand van 'n 
gedeelde ekklesiologie (deur bv forums), 
*  die ontwikkeling van 'n netwerk van kundiges 
wat verdere uitnemende navorsing en ontwikkeling 
kan bevorder, onnodige duplisering kan uitskakel, 
doeltreffende samewerking in die verband kan 
bevorder en 'n onderlinge kultuur van leerverhou-
dings kan skep ter wille van gemeentes. 
*  die ontwikkeling van maatstawwe vir die verge-
lyking van die gehalte en verwagte uitkomste van 
bestaande (en ekumeniese) programme en kur-
susse ("benchmarking") en  
4.  Die AKG, die VTO forum, die AKPB, die Taak-
span vir Strategie, Kommunikasie en Stelsels van 
die Algemene Sinode, die EGNet, die SKB, die 
GFN, rolspelers uit die onderskeie netwerke vir ge-
meentedienste in sinodes, gemeentekonsultante 
en Bybel-media het 'n eerste verkennende verga-
dering gehad in Augustus 2003 om die moontlik-
hede van só 'n hele netwerk van dienste aan 
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gemeentes te ondersoek. 
5.  Konsensus het ontstaan by al die deelnemers 
dat die behoefte aan só 'n netwerk baie wyd en 
algemeen is en dat 'n kernspan (Drr Frederick 
Marais, Arnold Smit en Chris van Wyk) die ont-
wikkeling van 'n Gemeentedienste Netwerk (GDN) 
verder moet voer.  'n Verslag is aan die Algemene 
Sinodale Kommissie (ASK) voorgelê en na hulle 
goedkeuring is die GDN gestig deur die onder-
staande rolspelers (met 'n opsomming van die 
dienste wat hulle aan die netwerk beskikbaar stel): 
5.1  Buvton 
*  Navorsinggroepe – maak inset tussen praktyk en 
teorie 
*  Predikantekursusse – heroriënteringskursusse 
van predikante 
*  Gemeentebegeleiding – Gestuurde gemeentes 
*  Predikanteversorging – Retraites en Sentrum vir 
Leierskap 
*  Programontwikkeling (Leesrooster ens) 
*  Verantwoordelike vernuwing 
*  Kruisgewys 
*  Gemeentevraelys 
*  Familieprojekte 
*  Institute for Healing of the memories (IHOM) 
*  Klein plattelandse gemeentes inisiatiewe 
5.2  EGON (voorheen EGDN) 
*  Demografiese ontledings 
*  GIS (geografiese kaartering) 
*  Verwerkingsvermoë 
5.3  CFN (buro by Buvton gekoppel aan Univ 
Stellenbosch, ook streekkantoor in Gauteng) 
*  Fasiliteringsopleiding 
*  Mentorskappe vir fasiliteerders 
*  Mentor van entrepeneurs 
*  Konflikhantering en konflikbestuur: Peace 
building 
*  Implementering 
*  Visieontwikkeling 
*  Jeugfasilitering 
5.4  SKB (Malan Nel) 
*  Opleiding van gemeenteleiers veral uit die swart 
gemeenskap 
*  Programme vir lidmate 
5.5  SBO 
*  Woordwyser 
*  Predikante opleiding 
*  Nuwe ontwikkelinge 
-  Leierskapsontwikkeling 
-  Geloofsgroei 
-  Pos geskep 
-  Studentebegeleiers word studente mentore wat 
studente van die begin af inkry in 'n globale 
mentorsprogram (AKPB).  Mense is al opgelei.  
Kursus beskikbaar. 
5.6  Bybel-media (deel van hele Media 
bedieninge maatskappye van Algemene 
Sinode) 
*  Publikasies en media 
-  C-Web 
-  Kategese boeke en sisteem 
*  Bedieninge 

-  Studentesake: Nehemia Bybel Instituut en 
Hugenote Bybel Instituut 
-  CLF: Vigstrust, 
-  Gevangenisbediening 
-  Pastorale diens 
*  Dienste: 
-  Publikasies 
-  Publisiteit 
-  Ontwerp 
-  ½ pos vir GDN plus admin kostes 
5.7  Arnold Smit (konsultant) 
*  Gespesialiseerde instrumente ontwikkel 
-  MBTI 
-  Situasieleierskap 
-  Langtermynbediening (kursus en proses) 
-  Medeleraarskappe 
-  Emosionele Intelligensie 
*  Fasilitering- en konsultasiepraktyk – 
Fasiliteringsopleiding en mentoraat 
5.8  S-Tvl (Giel Roux) 
*  Pastor pastorum – Willie Goosen 
*  Konsultasie 
*  Fasilitering - span 
*  Mentorprogram – 22 ouens opgelei – brei uit na 
emeriti 
*  Standplaasverruiling – suksesverhale begin 
inkom 
*  Interim pastoraat 
5.9  O-Tvl 
*  Fasiliteringspan – Jan Bisschoff 
5.10  N-Tvl 
*  Fasiliteringspan – Malan Nel 
5.11  W-Tvl 
*  Fasiliteringspan – Theo Marais 
5.12  Oranje-Vrystaat 
*  Sinodale Kommissie vir Bedieningsbehoeftes 
(Leon Foot) 
-  Fasiliteringspan: Danie van Tonder, 
-  Gesprekke: Pastor Pastorum, 
Standplaaswisseling, Mentorbegeleiding 
5.13  Noord-Kaap 
*  Fasiliteringspan: Louwtjie Louw 
*  Armoede: Programontwikkeling 
*  Vigs: Gemeentes se betrokkenheid fasiliteer 
*  Families – “koshuis” 
*  Skrifgesag/verstaan 
*  Predikantebegeleiding – Mentor, Uitbranding 
*  Ringsaktivering 
5.14  Oos-Kaap 
*  Begeleidingsnetwerk (BNet) – Barnard Steyn 
-  Fasilitering: Chris van Wyk 
-  Pastor Pastorum: Leon Steenkamp 
-  Beroepsontwikkeling (ook 
standplaasverwisseling): Francois Esterhuizen 
-  Mentorprogram: Kobus Prinsloo 
-  Familie netwerk: Eugene Malan 
*  Navorsingsnetwerk en kursusse: Piet Naude 
5.15  Natal 
*  Fasiliteringspan – Ben van Dyk 
5.16  Namibië 
*  Fasiliteringspan – Christo Nel 
*  Renovare – De Wet Strauss 
*  Pastor Pastorum – Mike van Tonder 
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*  Pos geskep: Jan Woest 
*  Fokuspunte vir die sinodale gebied: 
-  Ontdekking – analises, roeping, konteks 
-  Verdieping – spiritualiteit, eredienste, persoonlike 
vorming 
-  Versorging – mentor, pastor pastorum, leierskap 
(kerkrade) 
-  Toerusting – kleingroepe, groter groepe 
-  Begeleiding – fasilitering, krisisbestuur, 
konflikhantering, verhoudingsbou 
5.17  Wes-Kaap 
*  Fasiliteringspan 
*  Pastor pastorum 
*  Rentmeestersprogram 
5.18  Gemeente en bediening diensgroep 
(indien goedgekeur word by die Algemene Sinode) 
5.18.1  AJK 
*  13 bedienings verander in 5 fokusareas 
-  Familie netwerk 
-  Kundiges in sinodale gebiede behou en uitbou 
(SJK’s) 
-  Tienerbediening – kategese 
-  Kinderbediening – kategese 
-  Studentebediening 
-  Onderwys 
5.18.2  AKG 
*  Missionêre ekklesiologie: Nuwe Gemeente 
Ontwikkeling riglyne 
*  Kleingroepe bediening 
*  Gemeentebou: modelle 
*  Kerkspieël 
*  Algemene Bedieningsfonds 
*  Konsultasie - en fasiliteringsdienste 
*  Nasionale predikante byeenkoms 2005 
*  Navorsing beplan oor klein gemeentes 
4.4.2  Wat laat ons dink dit sal slaag? 
1.  Die voordeel wat rolspelers hieruit sal trek, is 
reeds hierbo genoem: belyning van dienste, die 
ontwikkeling van 'n netwerk van kundigheid sowel 
as die ontwikkeling van maatstawwe van gehalte 
en uitkomste. 
2.  Daarbenewens sal dit: 
*  die benutting van dienste van lede van die net-
werk oor 'n wyer nasionale spektrum bevorder, 
*  diensleweraars meer sensitief maak vir behoef-
tes in 'n wyer konteks, 
*  die ontwikkeling van 'n breër ekklesiologiese 
basisteorie bevorder, 
*  'n multi-dissiplinêre samewerking in dienslewe-
ring en begeleiding van gemeentes bevorder, 
*  diensverskaffers help om meer op hulle eie 
dienste te fokus terwyl GDN die bemarking en 
verspreiding daarvan hanteer, 
*  'n sentrale databasis van behoeftes en gele-
werde dienste opbou vir stroombelynde admini-
strasie en as bron van navorsing (bv gevalle-
studies). 
3.  Omdat die GDN nie eksklusief aan enige rol-
speler sal behoort nie, kan dienste genetwerk word 
sonder dat enige rolspeler voorgetrek word of in 
kompetisie met ander rolspelers funksioneer.  
Daarby sal die fokus van die GDN nie op self-
standige dienslewering wees nie, maar die bevor-

dering van bestaande en nuwe dienste in die net-
werk.  Die GDN sal dus nie afhanklik wees van 
enige rolspeler nie, maar diensbaar aan almal. 
4.  Die voordeel wat gemeentes hieruit sal trek, sal 
onder andere wees: 
*  die groter beskikbaarheid van hulpmiddels en 
begeleiers vanuit die hele netwerk van bronne en 
kundiges (ook ekumenies); 
*  'n beter evaluering van die geskiktheid van 
dienste vir elke plaaslike konteks, opgebou uit die 
insette vanuit die hele netwerk van dienste; 
*  die versekering dat al die dienste aan gemeen-
tes metodies en inhoudsgewyse op datum bly, 
beide deur navorsing van GDN en insette vanuit 
die hele netwerk; 
*  'n onmiddellike een-stop-bedieningshulp en ver-
wysingspunt; 
4.4.3  Die doel van die GDN 
1.  Missie: Om bestaande dienste aan gemeentes 
in 'n landswye netwerk te plaas om kundigheid en 
bronne te deel en te ontwikkel tot voordeel van die 
kerk en die koninkryk. 
2.  Visie: Die droom is om 'n voorkeurpunt vir om-
vattende bedieningshulp (een-stop-diens) aan ge-
meentes te skep, wat prakties, navorsingsgeba-
seerd en teologies verantwoord is.   
3.  Strategie:  Dit sal gedoen word deur: 
*  'n oproepsentrum, 
*  die Internet (webtuiste, epos), 
*  verskillende media (Kruisgewys tydskrif, publika-
sies, CD’s, DVD’s, video’s ens) en 
*  forums (bv Verantwoordelike Vernuwing) 
*  ondersteun deur navorsing en program ontwik-
keling in die netwerk van diensverskaffers.   
4.  Vaandel (slogan): Bedieningshulp is nou net 'n 
oproep ver! 
5.  Kapasiteit benodig: 'n Senior predikantspos 
met administratiewe ondersteuning.   
6.  Huidige voorsiening:  Bybel-media sal 50% tot 
die pos bydra, sowel as administratiewe onder-
steuning verleen.  Die res sal uit dienslewering, 
bydraes van ander lede van GDN en fondswerwing 
bekostig moet word. 
4.4.4  Doelwitte vir die volgende 3 jaar 
1.  Die visie sal uitgevoer word deur twee strate-
gieë: 
*  die skep van leersituasies deur forums om 
mense en dienste te ontwikkel as aanvulling van 
die bestaande navorsingsgroepe; 
*  die totstandkoming van 'n buro wat 'n netwerk 
funksie kan vervul.  Dié buro sal as 'n adres en 
verwysingspunt vir bestaande dienste en gemeen-
tes funksioneer en 'n tydskrif Kruisgewys as kom-
munikasie instrument vir die dienste uitgee. 
2.  Van die spesifieke doelwitte wat aandag sal 
geniet, is onder meer die volgende: 
*  Assimetriese samewerking bewerk tussen 
verskillende rolspelers 
*  Verskillende dienste belyn met mekaar en met 'n 
gedeelde Gereformeerde ekklesiologie 
*  Mentorskappe in terme van die dienslewering 
fasiliteer 
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*  Programme stimuleer en ontwikkel deur die net-
werk 
*  Navorsingsgroepe stimuleer en ontwikkel in die 
netwerk 
*  Kapasiteit ontwikkel deur forums vir die netwerk 
*  Vennootskappe ontwikkel deur die netwerk 
*  Die ontwikkeling en beskikbaarstelling van bron-
ne aan die netwerk; 
*  Die bepaling van werklike behoeftes onder 
gemeentes, leraars, die verband van die NG Kerk 
en die ekumene; 
*  Die bestuur van data; 
*  Die ontwikkeling van verhoudings en netwerke; 
*  Die ontwikkeling van kapasiteit en kundigheid op 
sinodale streeksvlak. 
4.4.5  Dienste wat gelewer sal word 
*  Navorsingsopdragte onderneem vir lede van die 
netwerk met die oog op dienste aan gemeentes 
*  Inligting oor en begeleiding van dienste aan 
gemeentes verskaf aan leraars, leiers en lidmate 
4.4.6  Aksieplanne 
*  Fondse moet gegenereer word 
*  Buro moet opgerig word 
*  Forums moet gereël word 
*  Tydskrif moet uitgegee word 
4.4.7  Begroting 
'n Tentatiewe begroting is reeds opgestel waarin 
voorsiening gemaak word vir voltydse persoon met 
'n pakket gelykstaande aan dié van 'n senior 
leraarspos.  Bybel-media het hulle reeds verbind 
tot 'n 50% aandeel aan die begroting, tesame met 
administratiewe ondersteuning.  Daar sal nou aan 
die hand van dié begroting met die ander rol-
spelers onderhandel word vir die vestiging van 'n 
buro. 
4.4.8  Buro 
Die buro sal 'n baie belangrike impak hê op die 
dienste wat gelewer sal word.  Die ondervinding in 
gemeentebegeleiding leer ons dat dienste nie net 
deur deeltydse personeel gelewer kan word nie.  
Geloofwaardigheid en uitnemende dienslewering 
word met tyd opgebou deur 'n langtermyn verbinte-
nis aan ontwikkeling en investering in die opbou 
van kapasiteit.  Die buro sal in Wellington gevestig 
word. 
4.4.9  Forums 
Forum sal twee keer 'n jaar vir die netwerk self 
gehou word.  Ander forums sal volgens behoefte 
gereël word. 
*  Verantwoordelike Vernuwing kan moontlik in 
verskillende sinodale streke aangebied word, wat 
ook as bemarkingspunt vir Bybel-media kan dien. 
*  Die reëlings vir die leraarsbyeenkoms van 2005 
kan ondersteun word vanuit GDN, in samewerking 
met die Gemeente en Bediening Diensgroep van 
die Algemene Sinode. 
4.4.10  Tydskrif: Kruisgewys 
Die moontlikheid word ondersoek om 'n tydskrif uit 
te gee as bemarkingsinstrument.  Een van die 
sterk opsies is om die tydskrif Kruisgewys – wat 
tans deur Buvton in samewerking met Bybel-media 
uitgegee word – se redaksie te behartig.  Die 
moontlikheid om dit meer gereeld te laat verskyn, 

verbind aan Kerkbode, sal ook ondersoek word. 
4.4.11  Bemarking 
*  Teikenmark – leraars, leiers en lidmate van NG 
gemeentes, gemeenskapsdienste 
*  Bemarkingstrategie – Bybel-media se bemarking 
sal benut word 
*  Bemarkingsmengsel 

 Produkte – Tydskrif, DVD/CD, Internet 
portaal, publikasies van die netwerk 

 Prys – Verskillende pakkette (nog navor-
sing nodig) 

 Promosie - Bybel-media katalogus, Kerk-
bode, GDN nuus (e-pos diens), Tydskrif 

 Plek – Wellington 
4.4.12  Pad vorentoe 
1.  Die GDN het by sy laaste vergadering besluit 
dat 'n voltydse persoon nodig is om dié netwerk te 
bedryf, in terme van forums en die buro.  In onder-
handelinge met die rolspelers kon nog net die 
helfte van die begroting bevestig word.  Die proses 
om nog fondse te genereer is op dreef, onder 
andere om by die bosberaad van die diensgroepe 
verdere hieroor te besin. 
2.  Die hoop van die GDN is dat genoeg fondse 
voor 2005 gevind sal kan word om met voltydse 
kapasiteit te begin. 
 
4.5  SINODALE GRENSE 
Ons kon dié opdrag nie uitvoer nie, weens die 
intensiewe onderhandelinge wat dit sou verg met 
die onderskeie sinodes wat daardeur geraak sou 
word.  Ons oortuiging is steeds dat die sinodes 
eerder met die huidige provinsiale grense moet 
saamval.  Indien die Algemene Sinode oordeel dat 
die saak meriete het, moet 'n verdere aanbeveling 
hieroor gemaak word, 'n taakspan spesifiek hier-
voor aangewys word en dit deel van die begroting 
word. 
 
4.6  ANDER SAKE 
Daar is sake waaraan die Taakspan nie verdere 
aandag kon gee nie, maar wat egter wesenlik is vir 
die kerk en aandag behoort te kry in die verdere 
gesprek in die kerk. 
 
4.6.1  Kontekstuele skuiwe: 
1.  Die kontekstuele skuiwe in ons onderskeie 
lande het steeds groot impak.  Gemeentes vind dit 
byvoorbeeld moeilik om uit die volkskerk sindroom 
te breek in terme van taal-, kultuur- en bevolkings-
groeperinge.  Ons sien dit onder andere in die feit 
dat min gemeentes van die NGK 'n interkulturele 
gesig kry. 
2.  Gemeentes sukkel ook om pro-aktief te reageer 
op die kontekstuele skuiwe.  Daar is min prosesse 
in die kerk aan die gang wat gemeentes sistemies 
hiermee help. 
3.  Miskien moet dit juis deel van die hele kerk-
herenigingsproses word en 'n hooffokus word van 
die werk van die Algemene Sinode in dié verband 
met spanne opgeleide gefokusde fasiliteerders in 
elke sinodale gebied. 
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4.  Die vraag is daarby of ons nog raaksien dat 
God in die kontekstuele skuiwe teenwoordig en 
betrokke is.  'n Deurlopende deurtastende teologie-
se gesprek deur leiers en lidmate is nodig om ons 
hoop en hulp steeds in God te vind. 
4.6.2  Begeleiding van prosesse:   
1.  Ons is van oortuiging dat veral leraars hierin 
begeleiding nodig het om vaardighede (leierskap, 
hantering van diversiteit) te ontwikkel vir die tyd 
van transformasie waarbinne ons verkeer. 
2.  Hoewel die AKG (en die te stigte Gemeente en 
Bediening Diensgroep) hiermee werk, moet ons 
miskien die Gemeente Dienste Netwerk inspan om 
hulle netwerk te gebruik om vorentoe ernstige 
aandag hieraan te gee. 
3.  Die beplande groot leraarsbyeenkoms in Junie 
2005 sal ook 'n groot rol kan speel om leraars te 
verenig en te help met verandering. 
4.  Vir dié tipe begeleiding is egter meer kapasiteit 
nodig om momentum te gee aan al die prosesse 
wat tot op grondvlak nodig is.  Die uitkoop van die 
tyd van leraars en leiers kan wel 'n stimulus wees 
vir die begin van verandering, maar kan nie 'n 
volhoubare ondersteuning van die begeleiding van 
die verandering verskaf nie.  Almal in die verband 
van die NG Kerk sal hierin hande moet neem en 
bronne en kapasiteit moet deel vir 'n volhoubare 
transformasie van die hele stelsel van die NG Kerk 
tot op lidmaatvlak. 
5.  Ander kerke wat transformeer, gee byvoorbeeld 
dié opdrag vir mense wat voltyds daaraan werk.  
As bekwame en kundige mense nie meer losge-
maak word vir dié take nie, kan dit die volhou-
baarheid van prosesse effektief dwarsboom en tot 
gebrekkige kommunikasie en uiteindelike imple-
mentering van strategiese doelwitte lei.  Die Alge-
mene Sinode sal daarom voortdurend in sy 
beplanning- en begrotingstrategie hieraan aandag 
moet gee. 
4.6.3  Afbreekpunte in die sisteem: 
Ons het ook ernstig gesels oor die afbreekpunte 
wat ons in die huidige sisteem en prosesse raak-
sien.  Ons identifiseer die volgende wat aandag 
moet kry: 
*  Ons het nie genoeg terugvoerkringe (“feedback 
loops”) nie en ook nie genoeg kapasiteit om dié 
terugvoer wat ons wel kry, effektief te kan hanteer 
nie. 
*  Ons kan ook nie anders as om die hele tyd 
bewus te wees van die Kerkherenigingsproses en 
die implikasies van die huidige impasse tussen die 
VGK en NGKA op ons werk.  Daarom het ons ook 
voorstelle in dié verband hierbo gemaak.  Die 
dringendheid van vordering hiermee, kan egter nie 
genoeg beklemtoon word nie. 
*  Ons ervaar ook dat daar nie genoeg diepgaande 
sisteemdenke in die verband is nie.  Ons fokus 
byvoorbeeld te veel op die boonste twee elemente 
van die onderstaande model.  Hoe meer jy dit kan 
regkry in spanne om te dink oor die werk wat ons 
doen, hoe meer leer jy en hoe meer hefboomkrag 
(“leverage”) het jy om die sisteem te help verander. 
 

 
 

4.7  AANBEVELINGS 
4.7.1  Die Algemene Sinode keur die optrede en 
besluite van die ASK goed soos vervat in die ver-
slag oor die diensgroepe. 
4.7.2  Die Algemene Sinode keur die optrede en 
besluite van die ASK goed soos vervat in die ver-
slag oor die kantooropset. 
4.7.3  Die Algemene Sinode neem kennis van die 
optrede en besluite van die GDN soos vervat in die 
verslag oor die Gemeentedienste Netwerk en ver-
wys dit na die bosberaad van die diensgroepe vir 
verdere bespreking, ondersteuning en implemen-
tering. 

 

5.  VERKLARING ROEPING NG KERK 
Ter wille van volledigheid, gee ons hier ten slotte 
die roepingsverklaring van die NG Kerk by die 
vorige Algemene Sinode weer (Handelinge bl 584: 
c.21.2).  Ons hoop is dat dié verbintenis binne die 
nuwe strukture en werkswyse van die Algemene 
Sinode tot werklik besondere konkrete uitkomste 
sal lei wat God se koninkryk sal dien. 
 
5.1  DIE ROEPINGSVERKLARING 
Tydens die vergadering van die Algemene Sinode 
het ons as afgevaardigdes al hoe meer oortuig 
geraak van die liefde van Christus en daarom ook 
van die NGK se roeping en plek in Suider-Afrika. 
Daarom: 
(a)  verbind ons ons opnuut aan die Here wat 
ons Kerk 350 jaar gelede hier geplaas het. Ons 
dank Hom vir die voorreg om ook nou nog deel van 
sy kerk te kan wees. Ons is daarvan oortuig dat 
net die evangelie van Christus ons  op 'n pad van 
heil kan plaas. Daarom wil ons as Kerk die Woord 
van die Here tydig en ontydig verkondig en orals 
getuienis aflê van die hoop wat in ons leef. 
(b)  verbind ons ons opnuut tot ons kontinent, 
in die besonder Suider- Afrika. Die tragiese ver-
hale van die allerverskriklike vorms van geweld, 
die geweldige omvang van armoede en gevolglike 
hongersnood, die konsekwensies van die vigspan-
demie, die gebrek aan respek vir mense, diere en 
die omgewing en ook ons aandeel daaraan, het 
ons ontstel. Die Sinode betuig sy meegevoel aan 
die talle slagoffers. Ons wil ook 'n verskil maak. 
Daarom verbind ons ons om mee te werk aan 
oplossings vir ons samelewing. Ons stel ons as 
Kerk beskikbaar om op elke vlak waar ons kan 
help betrokke te raak. Ons verseker die owerheid 

Aktiwiteite (Doing) 

Denke oor aktiwiteite 
(Spanne en ideale [drome]) 

Prosesse 
(Re-engineering) 
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van ons voorbidding en ons verbintenis tot diens 
aan die gemeenskap 
(c)  verbind ons ons tot groter eenheid met 
ander kerke. Ons wil graag herenig met ons Kerk-
familie, soos ons glo God dit wil hê. Ons wil ook 
graag ons ekumeniese bande bevestig en uitbrei 
en met alle ander Christene hande vat om ons 
lande op te bou en pynlike omstandighede te 
verlig. 
(d)  roep ons gemeentes op om by die genesing 
van ons land betrokke te raak. Ons dank die 
Here vir die toegewydheid van lidmate en die talle 

positiewe aksies waarvan ons orals hoor. Kom ons 
wys die wêreld opnuut dat ons as “sout vir die 
aarde” en “lig vir die wêreld” God se Koninkryk wil 
laat kom. 
Ons het 'n Here. Ons is hier. Ons is Sy kerk.  
Aan God al die eer. 
 
 
Namens die Taakspan: 
DR CHRIS VAN WYK 
DR FREDERICK MARAIS 
DR NELUS NIEMANDT 
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A.13.3  VROUE IN DIE KERK 
 
 
 
 
 
 
KOMMISSIELEDE: 
Ds Elsje Büchner, dr Marius Nel, dr Deon Bester, dr Andries Cilliers, mev Susan Goosen, mev Rinel Hugo, 
mev Zerilda Nel, ds Nelis van Rensburg, ds Elize Klut en prof Elna Mouton. 
 
 
 
KENNISNAME: 

 Pt 1 - 2.2.2 

 Pt 2.3 - 2.5.7 
 
 
 

BESLUITNEMING: 

 Pt 2.2.3 
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1.  OPDRAG 
1.1  Tydens die Algemene Sinode in 2002 is die 
volgende besluite oor die posisie van vroue in die 
Ned Geref Kerk geneem (Besluiteregister 16.5): 
1.1.1  Die Algemene Sinode bevestig onvoorwaar-
delik dat diskriminasie teen die vrou sonde was en 
is; bely sy eie aandeel, bewustelik of onbewustelik, 
aan optredes wat onbillik en kwetsend teenoor 
vroue in die kerk kon wees; moedig predikante, 
kerkrade en lidmate aan om sensitief te wees vir 
neerbuigendheid en vooroordele teenoor vroue; 
onderneem om meganismes aan die gang te sit 
om tot en met die volgende Algemene Sinode 
ernstig aandag te gee aan die saak, na aanleiding 
van die versoek wat van die kongres oor die vrou 
in die kerk onder die ASK se aandag gekom het. 
1.1.2  Die Algemene Sinode verklaar die bevoor-
deling van een geslag bo 'n ander as teen die wil 
van God. Die Algemene Sinode spreek hom uit 
teen alle vorme van strukturele onreg, diskrimi-
nasie, magsmisbruik en geweld. Die Algemene 
Sinode onderneem om inklusiewe taal te gebruik in 
sy/haar kommunikasie, en doen 'n beroep op alle 
ander kerkvergaderings om dieselfde te doen. Die 
Algemene Sinode spreek hom/haar uit teen alle 
vorme van geweld, in die besonder verkragting, 
kindermolestering en gesinsgeweld, en betuig sy 
bewoënheid met sodanige slagoffers. Die Alge-
mene Sinode is onder die indruk dat dit 'n baie 
groot probleem in die Suid-Afrikaanse samelewing 
is. Die Algemene Sinode versoek gemeentes om 
lidmate te begelei, te troos en by te staan, en 
sensitief te maak vir die probleem. 
1.2  Die Sinode het die volgende opdragte aan die 
ad hoc-kommissie gegee: 
1.2.1  Die Sinode wys 'n ad hoc-kommissie aan om 
aan die volgende sake ten opsigte van die rol van 
vroue in die kerk aandag te gee met terugrappor-
tering aan die volgende Algemene Sinode: 
1.  'n Kerkgeskiedenis oor vroue se bydrae en er-
varings met klem op vroue se perspektiewe. 
2.  'n Empiriese studie oor die hermeneutiese 
sleutels waarmee vroue die Bybel lees, asook die 
invloed wat dit op hulle selfverstaan en geloofs-
lewe het. 
3.  Die aard van, en behoefte aan 'n eiesoortige 
spiritualiteit. Deel hiervan is die gesamentlike ont-
wikkeling deur mans én vroue van ‘n eg gerefor-
meerde etos, wat elke aspek van die geloofslewe 
insluit – ook teologiese opleiding en die opstel van 
onderrigmateriaal. 
4.  Die Algemene Sinode begroot vir die navorsing 
wat die ad hoc-kommissie doen. 
1.2.2  Die ad hoc-kommissie stel die navorsing aan 
sinodes beskikbaar met die oog op byeenkomste 
op streekssinodevlak en/of inter-sinodale vlak of 
tussen sinodes gesamentlik, waar die rol van vroue 
in die kerk bespreek word (byvoorbeeld vroue in 
die ampte, vroue as lidmate): 

1.  Sinodes word versoek om die resultate van sul-
ke byeenkomste aan die ad hoc-kommissie beskik-
baar te stel. 
2.  Die ad hoc-kommissie kry opdrag om Bybel-
studiemateriaal in dié verband vir praktiese gebruik 
in gemeentes beskikbaar te stel, sodat 'n verant-
woorde Skrifverstaan bevorder kan word en ver-
warrende standpunte hok geslaan kan word. 
1.2.3  Die Algemene Sinode versoek kerkrade, 
ringe en streeksinodes om byeenkomste op sino-
dale vlak te hou waar die rol van vroue in die kerk 
bespreek kan word. 
1.2.4  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die 
ARK om ondersoek te doen na die huidige reëlings 
met betrekking tot bevoegdheid van predikante en 
proponente met spesifieke verwysing na: 
1.  die moontlike struikelblok wat huidige reëlings 
tot gevolg het om proponente as predikante te 
bevestig; 
2.  die moontlikheid om predikantsbevoegdheid nie 
aan 'n gemeente te koppel nie; 
3.  die kerkordelike weg waardeur proponente in 
staat gestel kan word om in die kerk te werk. 
1.2.5  Die Algemene Sinode versoek die verskil-
lende sinodale kommissies vir predikantebediening 
om proponente en tentmakers by die pastorale 
versorging van predikante in te sluit. 
1.2.6  Die sinode besluit om die verrigtinge oor die 
kongres op die Algemene Sinode se webwerf 
beskikbaar te stel. 
1.2.7  Die sinode spreek sy waardering uit teenoor 
soveel vrouepredikante, -proponente en –teoloë vir 
die baanbrekersbydrae wat hulle in moeilike om-
standighede in die NG Kerk maak. 
1.2.8  Die sinode doen 'n beroep op Teologiese 
Fakulteite om waar moontlik – vroueteoloë in diens 
te neem. 
1.2.9  Die sinode versoek kerkrade, ringe en 
streeksinodes om intussen doelgerig moeite te 
doen om vroue na vergaderings af te vaardig. 
1.2.10  Die sinode versoek predikante en kerkrade 
om die leierskapspotensiaal van vrouelidmate te 
erken, waar nodig te ontwikkel en te benut. 
 

2.  UITVOERING 
2.1  Die ASK het die volgende persone as lede van 
die ad-hoc benoem: Ds Elsje Büchner (same-
roeper), proff Elna Mouton, Piet Strauss, ds 
Johann Symington, mevv Susan Goosen en Rinel 
Hugo. Die ad hoc-kommissie het twee keer ver-
gader. Sekere opdragte soos punte 4 en 5 is vir 
die ARK en sinodale kommissies vir predikante-
bediening se agenda. Die ander opdragte is as 
volg hanteer: 
 
2.2  'N KERKGESKIEDENIS OOR VROUE SE 
BYDRAE EN ERVARINGS MET DIE KLEM OP 
VROUE SE PERSPEKTIEWE 
2.2.1  Die kommissie oordeel dat 'n boek oor vroue 
se bydrae nie koste-effektief sal wees nie. So 'n 
boek sal ook net oor 'n beperkte aantal vroue kan 
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handel. Daar word tans 'n elektroniese biografiese 
woordeboek oor alle Christenleiers in Afrika ont-
wikkel en hierdie projek kan by uitstek in hierdie 
behoefte voldoen. Daar is nie 'n koste-implikasie 
hieraan verbonde nie die inligting is wêreldwyd 
beskikbaar, baie toeganklik en kan voortdurend 
opgedateer word. 
2.2.2  Agtergrond oor en samestelling van die 
DACB 
1.  Die Dictionary of African Christian Biography 
(DACB) is 'n internasionale projek wat daarop ge-
mik is om 'n elektroniese databasis te ontwikkel 
wat die noodsaaklike biografiese feite of inligting 
van Christenleiers in Afrika, evangeliste, lekewer-
kers en lidmate wat hoofsaaklik daarvoor verant-
woordelik is/was vir die lê van fondamente asook 
die groei van Christelike gemeenskappe in Afrika. 
'n Internasionale span geleerdes en kerkleiers 
onder leiding van dr Jonathan Bonk, adjunkdirek-
teur van die Overseas Ministries Study Centre in 
New Haven, Connecticut lei die projek. Dr Bonk 
het Suid-Afrika gedurende Januarie 2004 besoek 
om die projek bekend te stel. 
2.  Die karakter van die Christendom in Afrika is 
sonder histories voorbeelde en inligting oor die lei-
dende kreatiewe en innoverende plaaslike figure 
bestaan nie in die mees standaard naslaanwerke 
nie. Die Dictionary sal die totale veld van die 
Christendom in Afrika, van die heel vroegste tye tot 
vandag toe dek. Dit sal ook die hele kontinent dek. 
Dit sal naastenby interkonfessioneel en histories 
beskrywend wees. Verder sal dit ook die volledige 
reikwydte van mondelingse en geskrewe dokument 
ontgin. Die Dictionary word elektronies in Engels, 
Frans en Portugees uitgegee. 
3.  As 'n elektroniese databasis sonder kopiereg 
sal die samestelling 'n unieke en dinamiese proses 
verg om te onderhou, te wysig, uit te brei en toe-
ganklik te hou omdat die verspreiding van inligting 
belangrik is ten einde die Christendom in Afrika te 
verstaan. Omdat dit sonder kopiereg is, sal dit 
moontlik wees om die materiaal vrylik in 'n gedruk-
te vorm te reproduseer. Dit sal verder wêreldwyd 
toeganklik wees omdat dit elektronies, op CD-rom 
en die internet beskikbaar is. 
4.  Medewerkers kom hoofsaaklik van akademiese 
instellings, die kerk en ander opdraggewende 
agentskappe in Afrika én elders. 
5.  Gemeentes word egter ook versoek om die 
verhale van Christenleiers in hulle gemeenskappe 
en plaaslike gemeente op hierdie manier op te 
teken sodat dié bydraes van Christene op plaaslike 
vlak sowel as die bydraes van kerkleiers vertel kan 
word. Enige persoon wat in 'n gemeente of ge-
meenskap 'n betekenisvolle bydrae tot die ves-
tiging of uitbreiding van die Christendom gespeel 
het se biografie en verhaal kan ingestuur word. 
Daar bestaan nie 'n beperking op die aantal by-
draes uit een denominasie nie. Die biografieë moet 
ongeveer 2 A4-bladsye lank wees en volgens mak-
like voorgeskrewe riglyne opgestel word. Voor-
beelde van die verhale van Christenleiers kan 

besigtig word op www.DACB.org  Die riglyne is be-
skikbaar by een van die volgende streekskoördi-
neerders of op www.DACB.org: 

 Ds Elsje Büchner (Gauteng, Noordwes, 
Mpumalanga en Limpopo) 
(ebuchner@garspark.org.za ) 

 Prof Dolf Britz (Vrystaat en Noordkaap) 
(Rmbritz@mjvn.co.za) 

 Dr Andre Olivier (Wes- & Suidkaap) 
(olivar@ifrica.com)  

 Dr Jurie van Wyk (Oos-Kaap en Natal) 
(jurievanwyk@mweb.co.za) 

Bydraes kan ook aan die genoemde streekskoördi-
neerders gestuur word. 
6.  Daar word tans navorsing op doktorale vlak 
gedoen oor vroue se ervaring en perspektiewe in 
die bediening. Na afloop van die genoemde studie, 
sal die bevindinge bekend gemaak word vir ver-
dere hantering. 

2.2.3  AANBEVELING:  BIOGRAFIE VIR DACB 
Die Sinode versoek alle gemeentes om 'n biografie 
volgens die voorgeskrewe riglyne oor ten minste 
twee Christenleiers (een man en een vrou) in hulle 
gemeente of plaaslike gemeenskap te skryf en vir 
publikasie in die DACB in te stuur. 

 
2.3  DIE SAMESTELLING VAN BYBELSTUDIE-
MATERIAAL OM VERANTWOORDBARE SKRIF-
VERSTAAN TE BEVORDER EN VERWARREN-
DE STANDPUNTE HOK TE SLAAN 
2.3.1  Twee van die kommissielede, prof Elna 
Mouton en ds Elsje Büchner, was betrokke by die 
skryf van die Leefstyl-Bybel vir vroue saam met 'n 
span van 24 Suid-Afrikaanse teoloë (die skrywers 
was egter almal vroueteoloë) onder leiding van 
prof Christina Landman. 
2.3.2  Daar is sewe rubrieke wat die leefwêreld van 
vrouwees oopbreek en in perspektief plaas: 
*  'n Inleiding met 'n leesprogram en agtergrond-
inligting aan die begin van elke Bybelboek. 
*  Vroueportrette stel die vroue in Die Bybel aan 
die leser bekend. 
*  Mites oor vroue word uitgelig en in Bybelse per-
spektief geplaas. 
*  Agtergrond oor die leefwêreld van toe en nou 
verhelder die teks. 
*  Algemene geloofswaarhede oor die betrokke 
boek word uitgelig. 
*  Mini-Bybelstudies lei die leser op 'n ontdekkings-
tog deur die moeiliker en afgeskeepte boeke in Die 
Bybel. 
*  Treftekste word ook uitgelig. 
2.3.3  Verder word die inligting op sewe lewenster-
reine van die hedendaagse vrou deur die hele 
Bybel toegepas. Die leser ontdek hoe haar per-
soonlike behoeftes aangespreek word, hoe sy 
geestelik kan groei, wat die Woord vir haar sê oor 
ma-wees, getroud-wees en ander gesinsake, hoe 
om situasies by die werk te hanteer, hoe enkel-
vroue volledig vrou kan wees en wat Die Bybel vir 
ons oor vriendskappe sê. Daarom is dit ook 'n 
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Leefstyl-BYBEL! 'n Kitsnaslaangids, kaarte, tydlyne 
en 'n omskrywing van die verskillende literatuur-
soorte in Die Bybel verskerp die leser se fokus 
verder. 
2.3.4  Hierdie Bybel is bedoel vir alle denkende 
vroue wat ernstig is oor hulle verhouding met God 
en deur die verskillende verklarings en rubrieke 
ontdek wat God oor vroue dink, hoe Jesus met 
vroue gepraat het en watter belangrike rol en plek 
vroue in die wêreld het en in watter verhoudings 
vroue staan. Alle vroue in Die Bybel is nie eenders 
nie, almal het nie dieselfde rol gespeel nie – kort-
om: die veelkantigheid van vrouwees word oopge-
breek en die leser ontdek vroue se verskillende 
geloofservarings. Die agtergrondinligting help die 
leser verder om die verskillende gebeure, uitsprake 
en verhale in Die Bybel beter te verstaan. 
2.3.5  Die kommissie is van oordeel dat hierdie 
Bybel 'n eerlike poging is om 'n afgeskeepte per-
spektief op die tafel te plaas en die vrouestemme 
in die Bybel vir ons hoorbaar te maak. Alle predi-
kante word aangemoedig om van hierdie Bybel 
gebruik te maak aangesien die Skrif op 'n verant-
woorde manier hanteer word om onder andere 
stereotipes oor vroue aan die kaak te stel sonder 
om die leser te intimideer. Die Bybelstudies en 
vroueportrette kan met groot vrug gebruik word. 
 
2.4 AFVAARDIGING VAN VROUE NA VERGA-
DERINGS 
Dié versoek het slegs by 'n paar streeksinodes ter 
sprake gekom. Tydens die Algemene Sinode in 
2002 was slegs 5% van die afgevaardigdes vroue. 
Kerkrade moet ook voortdurend hiervan bewus bly 
en die leierskapotensiaal van vroue daadwerklik 
ontwikkel. 
 
2.5  VERDERE NAVORSING EN DIE HOU VAN 
STREEKSBYEENKOMSTE 
2.5.1  Na verskeie gesprekke, ervarings binne die 
kerk en die aanhoor van verhale, die kommissie tot 
die oortuiging gekom dat die opdrag van die 
Algemene Sinode van 2002 veel groter is, as wat 
'n ad hoc-kommissie kan hanteer en verantwoor-
delikheid voor neem. Die aanvanklike waarneming 
is dat die kerk nog nie gereed is om verantwoord, 
genuanseerd en probleemoplossend oor vroue-
sake (in die breedste sin van die woord) te praat 
nie. Die sosio-kulturele aannames wat deur die 
eeue bepaal het hoe mans en vroue die Bybel 
gelees het, geld tot vandag en word nie eerlik 
genoeg deur die kerk verreken nie. Wanneer 
vrouesake op die tafel geplaas word, word daar 
verskil oor wat die “eintlike probleem” is, die 
betrokkenes is bang om mekaar te vervreem, hulle 
is ook bang vir ongeduldige bedreigdheid, mekaar 

se reaksies en vir die herdefiniëring van stereotipe 
rolle. Daar is ook gevoel dat 'n ad hoc-kommissie 
nie genoegsame tyd aan die omvang van die taak 
kan afstaan nie. Die vorige Algemene Sinode het 
'n belydenis oor diskriminasie gemaak. Wat het 
van hierdie belydenis op grondvlak geword? Is 
daar genoegsaam (of enigsins) oor hierdie saak 
gepreek? 
2.5.2  Daar is oor die betrokkenheid van vroue by 
strategiese beplannings, ekumeniese betrekkinge 
en die kerkverenigingsproses besin. Die lede van 
die ad hoc-kommissie het hulle verbind tot die 
Roepingsverklaring van die Ned Geref Kerk in sy 
verskillende gestaltes en is oortuig dat die sake op 
die agenda van die kommissie deel vorm van die 
verklaring om 'n verskil in Suid-Afrika te maak en 
die verbintenis om mee te werk aan oplossing vir 
die samelewing. 
2.5.3  Die ontwikkeling en benutting van die 
leierskapspotensiaal van vroue in die kerk asook 
vrouesake in die algemeen kan nie net deur vroue 
op die tafel geplaas word nie. Daar word vir mede-
eienaarskap gepleit. Mans en vroue behoort ven-
note in die besinning oor en hantering van vroue-
sake te wees. 
2.5.4  In die lig van bogenoemde is daar eers met 
lede van die Dagbestuur van die ASK en daarna 
met 'n volle vergadering van die ASK in gesprek 
getree oor die pad vorentoe wat verdere navor-
sing, die ontwikkeling en benutting van leierskaps-
potensiaal van vrouelidmate, asook die agendas 
van moontlike streeksbyeenkomste sal beïnvloed. 
Na indringende gesprekvoering het die ASK besluit 
om die kommissie te vergroot en meer mans deel 
te maak van die proses. Mans moet hulle stemme 
ook hoorbaar maak wanneer dit by sake soos 
geweld teen vroue en kinders en die ontmaskering 
van ongesonde mag kom. 
2.5.5  Die kommissie moes voor die volgende 
ASK-vergadering in Augustus 2004 vergader en 
met praktiese voorstelle kom om die omvang die 
saak aan te spreek en die proses te bespoedig. 
Daar sal ook tydens die Algemene Sinode genoeg-
same tyd vir bespreking afgestaan word. 
2.5.6  Die volgende persone is deur die ASK aan-
gewys om deel te wees van 'n meer omvattende 
proses: Ds Elsje Büchner (sameroeper) drr Marius 
Nel, Deon Bester, Andries Cilliers, mevv Susan 
Goosen, Rinel Hugo, Zerilda Nel, di Nelis van 
Rensburg, Elise Klut en prof Elna Mouton. 
2.5.7  Die kommissie sal volledige terugvoering 
van die verdere besluite en prosesse tydens die 
Algemene Sinode gee. 
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B.1  ALGEMEEN EN EKUMENIES 
 
B.1.1  BELHAR EN DIE BELYDENISGROND-
SLAG VAN DIE NUWE HERENIGDE KERK 
Moderamen Wes-en-Suid-Kaapland 
1.  Belhar en belydenisgrondslag 
Die Moderatuur van die NG Kerk in SA en sinodale kommissie 
van die Sinode van Oos-Kaapland het 'n beskrywingspunt oor 
die struktuur en belydenisgrondslag van een kerkverband aan 
die Algemene Sinode in 2002 gestuur (Agenda Algemene 
Sinode 2003 bladsy 443-444). Die motivering vir laasgenoemde 
beskrywingspunt is op bladsy 444 van die Agenda gegee. 
Punte 1 en 2 van genoemde beskrywingspunt is aanvaar (Hand 
578) terwyl punt 3 oor die Belydenisgrondslag as 'n voorbeeld 
van hoe die belydenisgrondslag sou kon lyk, aanvaar is. Punte 
4 en 5 is vervat in die besluit oor een kerkverband op bladsy 
571 van die Handelinge. 'n Soortgelyke (effens gewysigde) be-
skrywingspunt het ook voor die Sinode van die NG Kerk in SA 
in Oktober 2003 gedien, is aanvaar en na die Konvent vir Een-
heid in Junie 2004 verwys. Tydens die Konventvergadering is 
die volgende besluit deur die drie deelnemende sinodes (VG 
Kaapland, NG Kerk in SA en NG Kerk in Oos-Kaapland) 
geneem.  
Die Konvent vir Eenheid neem kennis van die 
Sinodes van Wes- en Suid-Kaapland en Oos-
Kaapland se suggestie ten opsigte van 5 konsen-
triese kringe vir die belydenisgrondslag. Die Kon-
vent stel die volgende in die plek daarvan voor as 
buitelyne vir 'n Kerkorde artikel oor die belydenis-
grondslag van 'n nuwe herenigde kerk: 
1.1  In die belydenisgrondslag van die nuwe her-
enigde kerk is die Belydenis van Belhar 'n volwaar-
dige vierde belydenis saam met die Drie Formu-
liere van Eenheid, die Nederlandse Geloofsbely-
denis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordt-
se Leerreëls. 
1.2  Dit impliseer dat van predikante en propo-
nente van die nuwe herenigde kerk verwag sal 
word om hierdie belydenisgrondslag te onder-
teken. 
1.3  Indien gemeentes en predikante met eenwor-
ding nie dadelik gereed voel om Belhar as belyde-
nisskrif te aanvaar nie, word voorgestel dat 'n 
pastorale pad van gesprek en begeleiding met die 
oog op die aanvaarding van die belydenis gevolg 
word. 
1.4  Die Konvent spreek die wens uit dat sover 
moontlik alle lidmate van die familie meegeneem 
sal word op die pad van eenwording. Ons versoek 
die kerke om alles in hul vermoë te doen om dit te 
bereik juis omdat die Woord van God ons oproep 
om die eenheid van alle gelowiges te bewaar en te 
koester.  
1.5  Ons beveel aan dat bogenoemde besluite via 
die moderamen/sinodale kommissie van die sino-
des wat lede is van die Konvent vir Eenheid aan 
die Algemene Sinodes van die NG Kerk en die VG 
Kerk voorgelê word vir goedkeuring en implemen-
tering. 
2.  Sinodevorming 
Die konvent besluit om by die algemene sinodes 
van die VGK en NGK aan te beveel dat: 
2.1 die strukturele eenheid van die NG Kerk-familie 
so spoedig moontlik gevestig moet word. 

2.2  aangesien strukturele eenheid op algemene 
sinode vlak noodwendig 'n langsamer proses is, 
streeksinodes wat daarvoor gereed is, wel struk-
tureel met mekaar kan verenig as sinodes sonder 
om die bestaande kerkverbande prys te gee. Die 
bedoeling hiermee is ook om die herenigingspro-
ses op algemene sinode vlak te bevorder. 
3.  Model vir kerkeenheid 
3.1  Die gewone presbiteriale struktuur van 'n ge-
meente, ring, streeksinode en algemene sinode 
word gevolg. 
3.2  Ten opsigte van gemeentes word 'n spontane 
proses van herrangskikking voorgestel waarby 
plaaslike omstandighede en geleenthede 'n sterk 
rol sal speel – met die onderneming dat gemeen-
tes nie van buite in prosesse ingedwing sal word 
nie. Plaaslike kerkrade behou dus die besluitne-
mingsbevoegdheid oor die inrigting van die plaas-
like gemeente. In die besluit word rekening gehou 
met die unieke aard van gemeentes. 
3.3  Vanaf gemeente tot algemene sinode vorm dit 
organies een kerkverband. 
3.4  Streeksinodes en ringe moet toesien dat stra-
tegieë uitgewerk word om gemeentes  adir aan 
mekaar te bring, asook strategieë vir die vorming 
van nuwe gemeentes. 
3.5  Die model moet rekening hou daarmee dat 
bydraes van ander rolspelers in die familie van 
kerke noodwendige invloed sal hê in die formule-
ring van toekomstige eenheidsmodelle. 
 
B.1.2  KERKHERENIGING EN BELYDENIS-
GRONDSLAG VAN 'N HERENIGDE KERK 
Sinodale Kommissie Oos-Kaapland 
Die Algemene Sinode besluit: 
1.  Die Belydenis van Belhar word in die belydenis-
grondslag van 'n groter herenigde kerk ingesluit op 
'n wyse wat die eenwordingsproses dien. 
2.  'n Meer uitgebreide artikel oor die belydenis-
grondslag van die nuwe kerk word in die Kerkorde 
opgeneem waarin met vyf konsentriese sirkels 
gewerk word: 
2.1  Die eerste kring handel oor die Bybel, die 
basis van ons geloof en die finale toets vir alle 
belydenisskrifte. 
2.2  In die tweede kring is die ekumeniese geloofs-
belydenisse wat ons met alle Christelike kerke 
deel.  
2.3  In die derde kring is die drie formuliere van 
eenheid wat ons verbind aan die Reformasie.  
2.4  Die vierde kring is eietydse belydenisskrifte 
wat die onderskeie kerke met hul saambring op die 
nuwe pad van eenheid. 
2.5  Die vyfde kring is ander dokumente wat die 
kerke ook in 'n breër belydenisgrondslag opge-
neem wil hê 
3.  Alle nuwe lidmate wat belydenis van geloof aflê, 
sal die nuwe herenigde kerk se belydenisgrond-
slag onderskryf. 
4.  Dit word van alle proponente van die nuwe 
herenigde kerk verwag om hierdie belydenisgrond-
slag (soos by punt 2 voorgestel) te onderteken. 
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Huidige leraars kan egter besluit of hulle hierdie 
nuwe legitimasie-eed wil onderteken al dan nie.  
5.  Die volgende model vir kerkeenheid word as 
uitgangspunt geneem: 
5.1  Die gewone presbiteriale struktuur van 'n ge-
meente, ring, streeksinode en algemene sinode 
word gevolg. 
5.2  Ten opsigte van gemeentes word 'n spontane 
proses van herrangskikking voorgestel waarby 
plaaslike omstandighede en geleenthede 'n sterk 
rol sal speel – met die onderneming dat gemeen-
tes nie van buite in prosesse ingedwing sal word 
nie. Plaaslike kerkrade behou dus die besluitne-
mingsbevoegdheid oor die inrigting van die plaas-
like gemeente. In die besluit word rekening gehou 
met die unieke aard van gemeentes. 
5.3  Vanaf gemeente tot algemene sinode word 
organies een kerkverband gevorm. 
5.4  Streeksinodes en ringe moet toesien dat stra-
tegieë uitgewerk word om gemeentes nader aan 
mekaar te bring, asook strategieë vir die vorming 
van nuwe gemeentes. 
5.5  Die model moet rekening hou daarmee dat 
bydraes van ander rolspelers in die familie van 
kerke noodwendige invloed sal hê in die formule-
ring van toekomstige eenheidsmodelle. 
6.  Oor die pad na kerkhereniging dat: 
6.1  die strukturele eenheid van die NG Kerk-
familie so spoedig moontlik gevestig moet word. 
6.2  aangesien strukturele eenheid op algemene 
sinodale vlak noodwendig 'n langsamer proses is, 
streeksinodes wat daarvoor gereed is, wel struk-
tureel met mekaar kan verenig as sinodes sonder 
om die bestaande kerkverbande prys te gee. Die 
bedoeling hiermee is ook om die herenigingspro-
ses op algemene sinodale vlak te bevorder. 
Motivering: 
1.  Bevestig die NG Kerk se verbintenis aan die 
kerkherenigingsproses met al die Kerke van die 
NG Familie asook sy dringende wens dat hierdie 
hereniging so spoedig as moontlik sal plaasvind. 
2.  Laat hom in sy besluite oor die kerkherenigings-
proses lei deur die volgende oortuigings: 
2.1  Ons glo dat die hereniging van die familie van 
die NG Kerke noodsaaklik is omdat die Woord van 
die Here baie duidelik praat oor die belangrikheid 
van die eenheid van sy kerk. Ons glo dat die liefde 
wat ons as gelowiges in Christus vir mekaar koes-
ter, ons dring tot kerkhereniging.  
2.2  Ons glo van harte dat kerkhereniging ons ook 
gaan help om die roeping wat ons as kerke in 
Suider-Afrika het, beter te verstaan en uit te leef. 
Kerkeenheid is nodig vir 'n gesamentlike kyk op die 
probleme van die land, vir gesamentlike aksie, vir 
gesamentlike getuienis en uiteindelik vir die geloof-
waardigheid van ons werk en getuienis. 
2.3  Ons glo dat die proses van kerkhereniging ons 
ook die geleentheid bied om 'n getuienis te lewer 
oor die vergewende, helende en vernuwende krag 
van die evangelie van Christus. 
2.4  Ons is bewus van die feit dat kerkherenigings-
prosesse gewoonlik komplekse en delikate proses-

se is. Feitlik alle kerke wat deur sulke prosesse 
gegaan het, getuig daarvan.  Dit mag ons egter nie 
ontmoedig nie, maar moet ons motiveer om die 
proses met groot liefde, verantwoordelikheid en 
baie gebed aan te pak. 
2.5  Ons is oortuig dat die besluit hieroor sal dien: 
tot lof van die Een Vader wie se kinders ons almal 
is,  
tot lof van die Gekruisigde en Opgestane Christus 
wat ons in sy Een Liggaam ingelyf het, en 
tot lof van die Een Lewendmakende Gees wat ons 
saam in sy diens wil gebruik, tot seën in Afrika en 
die hele wêreld. 
3.  Erken dat die VGK die Belharbelydenis inbring 
in die kerkherenigingsproses en ons aanvaar dat 
die Belharbelydenis om daardie rede deel van die 
kerkherenigingsproses is. Hoewel lidmate en 
ampsdraers van die herenigde kerk die Bybelse 
basis daarvan aanvaar, sal almal hulle nie op die-
selfde wyse daaraan verbonde voel nie. 
4.  Wil al ons gemeentes en lidmate op die pad 
van kerkhereniging saamneem. Daarom verbind 
ons ons aan 'n proses van oop gesprek, kommuni-
kasie en raadpleging met ons gemeentes.  In hier-
die gesprek moet aandag gegee word aan oa die 
volgende aspekte: 
4.1  Die redes waarom die Sinode oordeel dat 
kerkhereniging 'n noodsaaklike proses is; 
4.2  Die moontlike verloop (in fases) van die kerk-
herenigingsproses en die implikasies daarvan – ter 
wille daarvan om misverstande uit die weg te ruim; 
4.3  Materiaal moet beskikbaar gemaak word wat 
gemeentes en lidmate kan help om gesamentlike 
gesprekke te voer oor veral twee sake, naamlik die 
roeping van die kerk van Christus in die nuwe 
situasie in SA en die vraag met watter geloof en 
belydenis ons die uitdagings tegemoet gaan.  Hier-
in is die herlees en gesamentlike uitleg van die 
herenigde kerk se belydenisse van groot belang; 
4.4  Ten opsigte van die Belhar Belydenis word 
gevra: 
4.4.1  dat informasie oor die ontstaans-geskiedenis 
en intensies van die Belhar Belydenis beskikbaar 
gemaak word; 
4.4.2 dat getuienisse uit die VGK asook die NG 
Kerk oor die wesenlike rol wat die Belhar Belydenis 
in hul lewens speel ook beskikbaar gestel sal word; 
4.4.3  dat die gesamentlike en eietydse uitleg van 
die Belhar Belydenis wat tans deur die Konvent 
opgestel word, so gou as moontlik aan gemeentes 
beskikbaar gestel word. 
 

B.4  FONDSE 
 
B.4.2  GROEPSVERSEKERING VIR KAPELANE 
Sinodale Diensraad, Sinode van Oos-Transvaal 
Die Algemene Sinode versoek die AKF om in oor-
leg met die Subkommissie vir Kapelaansdienste, 'n 
ondersoek na die pensioenvoordele van kapelane 
in vergelyking met dié van ander predikante te 
doen, na aanleiding van die reëling wat getref is, in 
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verband met die betaal van groepsversekerings-
premies vir kapelane. 
Motivering: 
Hierdie ondersoek word genoodsaak, omdat kape-
lane verplaas word en die betaling van die groeps-
versekeringspremies 'n dispuutbare punt word.  
Dikwels is gemeentes onwillig om die kapelane te 
koppel en ook die werkgewersgedeelte van die 
groepsversekeringspremies te betaal. Ringe is ook 
dikwels onwillig om die groepsversekeringspremies 
te betaal, dan word dit die verantwoordelikheid van 
die Sinodes, wat baie min of geen kontak met die 
kapelane het nie.  (Verwysing Kerkorde Algemene 
Sinode 2002, bladsy 119, punt 16.4) 
 

B.6  REGTE 
 
B.6.2  ARTIKEL 9 (sien ook BOEK I) 
Moderamen Wes-en-Suid-Kaapland 

Motivering: 
Die huidige Art 9 soos verwoord in die Kerkorde 
van 2002 beskryf die sogenaamde insette wat van 
'n leraar in die gemeente verwag word. As gevolg 
van die verskillende kontekste waarin predikante 
gemeentewerk doen, is dit nie in alle omstandig-
hede toepaslik nie. Die artikel lei dan tot konflik 
wanneer gemeentelede of kerkraadslede aandring 
dat Art 9 stiptelik uitgevoer word. Dit sou beter 
wees indien die artikel eerder die teologiese uit-
gangspunte van die gereformeerde seining van die 
amp van predikant beskryf. So 'n formulering gee 
dan ruimte dat elke kerkraad binne die bepaalde 
konteks van die betrokke gemeente met die leraar 
sou kon onderhandel oor sy roeping binne die 
bepaalde gemeente. Die plaaslike gemeente kan 
dan met die lerara kontrakteer tov die insette wat 
hy/sy behoort te lewer in die gemeente. 
 

 


