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VOORWOORD
Na twee buitengewone Sinodevergaderings waar daar heelwat drastiese besluite geneem is, het die tyd nou
na vier jaar aangebreek vir die volgende gewone Sinodevergadering. Maar na die besluite van die
buitengewone Sinodevergaderings gaan hierdie vergadering ook nie 'n "gewone" vergadering wees nie.
Neem asseblief deeglik kennis van die verslag van die Werkgroep: Aard, tegnieke en agenda van
Sinodevergaderings op bladsy 6. Die aard van hierdie vergadering gaan baie meer verhoudingsgerig wees.
Baie klem val op ons verhouding met die Here asook met mekaar. Die agenda lyk ook anders as tevore.
Aanbevelings is baie minder en is gerig op die toekoms. Aanbevelings oor detail sake word beperk en daar
word gekonsentreer op beleidsake.
Die behandeling van die verslae self sal egter drasties verskil van vorige kere. Elke verslag word ingelei met
'n kort oorsig waartydens afgevaardigdes geleentheid kry om amendamente, voorstelle, vrae of kommentaar
oor die hele verslag in te dien, waarna die betrokke tydelike kommissie dit verwerk en opneem in hulle
verslag. Persone wat amendamente of voorstelle indien, kan hulle amendamente of voorstelle met die
betrokke tydelike kommissie bespreek. Voorstelle of amendamente van die vloer af word waar moontlik
beperk tot sake in tydelike kommissie verslae. Bogenoemde werkswyse vereis dat afgevaardigdes deeglik
voorberei en waar moontlik reeds by die huis voorstelle of amendamente formuleer vir indiening by die
tydelike kommissie. Met die eerste behandeling van 'n verslag word slegs aanbevelings hanteer waar geen
voorstelle of amendamente ingedien is nie.
Nog 'n verskil van vorige Sinodevergaderings is dat aanbeveel word dat die vorige Moderatuur nog tot die
einde van die Vergadering sal dien en dat 'n nuwe Moderatuur wat direk na die Vergadering oorneem,
tydens die Vergadering verkies word.
Die verslag van die Sinodale Bedieningskommissie hanteer die meeste van die bedieningsterreine van die
Kerk en dra daarom besonder baie gewig. Heelwat tyd is vir hierdie verslag opsygesit. Dit is ook die verslag
met die meeste besprekingspunte vir die kleingroepe.
Die formaat van die agenda verskil ook van vorige jare in die sin dat dit nie soos voorheen gebind word nie.
Die gedagte daaragter is dat afgevaardigdes die Agenda in 'n booglêer kan plaas vir makliker hantering
tydens die vergadering. Dan kan alle stukke wat tydens die Vergadering beskikbaar gestel word, ook
sommer mooi bymekaar in die lêer geplaas word.
Ons gebed is dat hierdie Sinodevergadering vir almal teenwoordig 'n wonderlike ervaring sal wees, maar
meer nog dat die saamwees sal lei tot die opbou van die kerk hier in KZN. Kom asseblief voorbereid en met
'n gesindheid van samewerking.
Aan God al die eer.
Ds BJ (Ben) van Dyk
PSD: ONDERSTEUNINGSDIENSTE
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Ons Roeping:
Die Sinodale Kerkverband is geroep om
tot eer van God en die uitbreiding van sy koninkryk
kerkwees in die KZN konteks te versterk
by wyse van:
* Sinodevergaderings
* Sinodale werksaamheid
* Sinodale verhoudingsaksies

ONS ROEPING
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A.1 – VERSLAG VAN DIE MODERAMEN
AAN DIE SINODEVERGADERING VAN NATAL
IN SITTING OP 14-16 OKTOBER 2003
1. ROEPING, DOELSTELLINGS EN
FUNKSIONERING
1.1 Roeping
van
Kerkverband

die

Sinodale

Die Sinodale Kerkverband is geroep om tot
eer van God en die uitbreiding van sy
koninkryk kerkwees in die KZN konteks te
versterk by wyse van:
* Sinodevergaderings
* Sinodale werksaamheid
* Sinodale verhoudingsaksies

1.2 Doelstellings
Die Moderamen stel hom ten doel om:
1. voortdurende strategiese bestuur toe te
pas – wat insluit die bepaling van behoeftes
en die samestelling van werkgroepe wat
daaraan aandag gee;
2.
doeltreffende
kommunikasie
en
koördinering na binne en buite te beoefen;
3. ekumeniese verhoudinge te bevorder en te
beoefen;
4. onderlinge verhoudinge binne die
kerkverband te bevorder;
5. Die PSD Ondersteuningsdienste saam met
die Sinodale Ondersteuningskommissie en
die Sinodale Regskommissie te benoem;
6. oor die werksaamhede van die PSD
Ondersteuningsdienste op die terrein van die
Moderamen toesig te hou;
7. Sinodevergaderings te reël;
8.
dringende
besluite
tussen
Sinodevergaderings te neem.

1.3 Funksionering
Die Sinodevergadering het die volgende
werkswyse as riglyne goedgekeur:
1.
Die Moderamen vergader een maal
per jaar onder voorsitterskap van die
Moderator van die vorige Sinodevergadering.
2.
Die PSD Ondersteuningsdienste dien
as notulerende skriba van die Moderamen.
3.
Die Dagbestuur bestaan uit die vier
verkose Moderatuurslede (of sekundi) met
die PSD's as adviserende lede.

4.
Die Dagbestuur vergader indien nodig.
Daar word vir drie vergaderings begroot.
5.
Die Moderamen lewer verslag aan die
Sinodevergadering van die uitvoering van
hulle opdragte.
6.
Die Moderamen lig die gemeentes
deurlopend in van sy werksaamhede.
7. Besluite word uitgevoer deur die PSD
Ondersteuningsdienste en sy kantoor of deur
die taakgroepe soos besluit mag word.
8.
Die
Moderamen
reël
Sinodevergaderings.
9. Die Moderamen wys verteenwoordigers
aan op die ASK, SOK en by Ekumeniese
liggame en die verteenwoordigers lewer
verslag aan die Moderamen.
10. Opstel van begroting:
10.1 Die PSD stel die begroting van die
Moderamen in samewerking met die
voorsitter en ander belanghebbendes op.
10.2 Die voorlopige begroting word aan al
die lede gesirkuleer vir kommentaar waarna
wysigings aangebring word.
10.3 Die begroting word aan die Sinodale
Ondersteuningskommissie
vir
finale
goedkeuring voorgelê.
11. Begrotingsbestuur:
11.1 Die Dagbestuur of persone deur die
Kommissie
aangewys
ontvang
die
maandelikse
state
vir
kontrolering,
kommentaar en goedkeuring.
11.2 Alle lede ontvang jaarliks geouditeurde
state vir goedkeuring.
11.3
Die
jaarlikse
evaluering
van
begrotingsbestuur
en
hersiening
van
begrotings vind plaas binne twee maande
nadat die geouditeerde state beskikbaar is en
op 'n wyse wat deur die Kommissie bepaal
word.
12. Die Moderamen hou toesig oor die
werk van die PSD Ondersteuningsdienste.
Die PSD lewer aan die Kommissie verslag
van sy werksaamhede op die terrein van die
Kommissie.
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Ondersteuningsdienste
gesamentlik
benoem.
Ds Van Dyk lewer jaarliks verslag van sy
werksaamhede aan die Moderamen.

2. PERSONEEL
2.1 Samestelling: Moderamen

2.3.2

Na die Sinodevergadering van 2002 sien die
Moderamen soos volg daar uit:
2.1.1 Dagbestuur
Voorsitter
LW Meyer
Ondervoorsitter
FJ Klopper
Aktuarius
FJ van der Merwe
Skriba
PJ Raath
PSD Ondersteuningsdienste: BJ van Dyk –
adviserend
PSD Bediening:
RB van Aarde –
adviserend
2.1.2 Verteenwoordigers van kommissies
SBK
PJ Meyer
SOK
F Steenkamp
2.1.3 Ringspredikante
Amajuba
H Theunissen
Durban
GP Kemp
Durban-Suid
L van der Walt
Ladysmith
LG Schoeman
Melmoth
HJ van den Heever
Pietermaritzburg
AC van der Heever
Port Shepstone
AD Gerber
Vryheid
J Vosloo
2.1.4

Ringskerkraadslede
Amajuba
Durban
Durban-Suid
Ladysmith
Melmoth
Pietermaritzburg
Port Shepstone
Vryheid

CHJ van Dam
CE le Roux
MJ Swart
E Dippenaar
J de Villiers
MS van Rooyen
JJG Wilken
WP Hatting

2.2 Vakatures
2.2.1

Ds FJ van der Merwe is in die plek van dr
JH Spies wat vertrek het as Aktuarius
aangewys en ds FJ Klopper in die plek van
dr C Mitchell as ondervoorsitter (Bep
37.3.2).
Die Moderamen het ook op
gereelde basis ander vakatures gevul.

2.3 PSD Ondersteuningsdienste
2.3.1

Die pos van die Saakgelastigde – wat deur
die Moderamen benoem is – het verval en
ds
Van
Dyk
is
as
PSD
Ondersteuningsdienste benoem. Hy tree
nou op as uitvoerende amptenaar van die
Moderamen,
Sinodale
Ondersteuningskommissie en Sinodale
Regskommissie. In die toekoms sal die drie
kommissies
die
PSD

2.4 Skribaat
2.4.1

Die Skriba het die take soos aan hom
opgedra uitgevoer en daaroor aan die
Moderamen verslag gedoen.

3. SINODEVERGADERING
3.1 Werkgroep: Aard, tegnieke en
agenda van Sinodevergadering
3.1.1

Die Sinodevergadering 2002 het besluit:
Die Sinodevergadering besluit dat die
betrokke kommissies hieronder genoem
werkgroepe moet aanwys om verdere
studie te doen insake:
1. Aard, tegnieke en agenda van
Sinodevergaderings (Moderamen).
'n Werkgroep is aangewys en het die
volgende verslag opgestel:

3.1.2

Aard, tegnieke en agenda van
Sinodevergaderings
1

Aard van Sinodevergadering

Die Sinodevergadering is ‘n kerkvergadering waarin
die leiding van die Here deur sy Woord en Gees
duidelik en eksplisiet na vore kom. Dit is ‘n
Christusgesentreerde vergadering waarin sy
Hoofskap erken en verantwoord word. Die
Sinodevergadering het daarom ‘n prinsipiële en
liturgiese karakter.
Die Sinodevergadering, as kerkvergadering (soos
saamgestel uit verteenwoordigende gemeentes),
bestaan uit gelowiges en daarom is die konkrete
uitdrukking van die gemeenskap van gelowiges in
die vergadering wesenlik. Die liggaam van Christus
funksioneer hier op ‘n baie spesifieke manier. Dit is
vanuit die gemeenskap van die gelowiges met
mekaar en met Christus as Hoof dat besluitneming
en visioenering plaasvind. Die Sinodevergadering
het dus ‘n verhoudingsmatige en roepingsgedrewe
karakter.
Die Sinodevergadering is ‘n uitdrukkingsvorm van
die durende verhouding van die kerkverband.
Gesamentlik is die afgevaardigdes besig met die
vraag na wat God, deur middel van hierdie verband,
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verhouding en vergadering, wil laat gebeur in KZN
en hoe om dit te realiseer. Die Sinodevergadering
het dus ‘n leidinggewende karakter.
2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

3.3

Algemene uitgangspunte
Die styl van besluitneming van die vergadering moet eksplisiet die Woord van
God en die leiding van die Gees
verantwoord.
Die hele Sinodevergadering word liturgies
ingerig as ‘n vergadering voor God.
Die besluitnemingsproses moet uitdrukking
gee aan die gemeenskap van gelowiges.
Alle teenwoordige gawes en insigte moet
benut
word
in
die
proses
van
roepingsverantwoording en besluitneming.
Die Sinodevergadering moet in al sy
besluitneming die roeping van die Sinodale
Kerkverband verantwoord en in berekening
bring.
Die Sinodevergadering word deur sy
roeping gedryf en moet in dié verband
rigting gee aan die kerkverband, asook sy
eie werksaamheid wat deur amptenare,
kommissies en werkgroepe geskied.
Inligting en verslaggewing vind plaas. Dit
vorm egter nie die hoofmoment van die
vergadering nie.
Algemene opmerkings oor die inrigting van
die vergadering
Die Sinodevergadering maak van die mees
doeltreffende tegnieke gebruik om ‘n
bepaalde saak te hanteer. Die aangewese
tegniek bepaal die lokaal wat benut sal
word.
Hierdie tegnieke kan verskillende vorme en
inrigting van kleingroepe, sowel as
debatvoering in een lokaal insluit.
Die
ontwerpspan
van
die
Sinodevergadering bepaal watter tegniek
en lokaal die beste is vir ‘n bepaalde saak
se hantering.
By finale besluitneming is debatvoering,
aan die hand van vergaderingsprosedures,
die basiese metode. In die proses tot
besluitneming word, waar nodig, van
groepsgesprekke gebruik gemaak.
Wanneer besluitneming plaasvind, kan die
kommissie, wie se verslag dien en wie
aanbevelings maak, vooraf besluit of dit ‘n
saak vir groepsgesprek is of nie. Hierdie
aanbevelings word begelei met vrae wat
vooraf opgestel word. Hierdie vrae is
leidend, in soverre dit die noodsaak wat

gelei het tot die aanbeveling, die
Skrifbeginsels,
roepingsgerigtheid
en
konteks verantwoord. ‘n Inleier kan gebruik
word.
Selfs by aanbevelings waar ‘n kommissie
nie gespreksvrae voorgestel het nie, kan
die voorsitter reël dat die saak in groepe
bespreek moet word om konsensus te kry.
Die agenda bestaan basies uit die verslae
van elk van die permanente kommissies.
Die Sinodevergadering streef daarna om
eensgesind in oortuiging en besluitneming
te wees. Besluitnemingstegnieke wat ‘n
wen-verloor raamwerk bevorder, word
vermy. Verskillende
besluitnemingstegnieke (bv kleurkaarte, stemtel, ens) kan
benut word. Die saak (of waar die Kerkorde
‘n bepaalde stemprosedure voorskryf)
waaroor gestem word, bepaal die
stemtegniek.

3.4
3.5

4
4.1

4.2




Inrigting van verslae
Elke kommissie gee ‘n oorsig van die
werksaamhede
van
die
kommissie.
Wanneer verslaggewing van bestaande
werk plaasvind, konsentreer kommissies op
die
sin
van
die
kommissie
se
werksaamheid, asook waar hulle en die
arbeid wat gedoen word, inpas in die pad
wat God met die kerk loop en wil loop.
Kommissies lê visioenêre inisiatief aan die
dag deurdat die verslae die vergadering
opgewonde maak oor die werk wat gedoen
word en die vergadering uitdaag ten opsigte
van areas waar daar leemtes is. Die
aanbieding hiervan in die vergadering kan
deur middel van elektroniese- en ander
hulpmiddels gebeur.
Die verslag word in logiese hoofdele
volgens die werksaamhede van die
kommissie ingedeel. Elke hoofdeel bevat
punte wat alle sake rondom 'n spesifieke
onderwerp behandel. Elke punt word in drie
hoofdele (ter wille van notulering) verdeel:
Deel 1: Terugskou oor werk gedoen en
opdragte uitgevoer.
Deel 2: Aanbevelings wat handel oor die
toekoms
en
waaroor
die
Sinodevergadering besluite behoort te
neem. Hierdie aanbevelings moet rigting
aandui
waarbinne
die
permanente
kommissie sy werk kan doen en behoort
nie oor tegniese detail en detail
beplanning
te
wees
nie.
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Hierdie deel kan, na die oordeel van die
kommissie, in twee onderdele verdeel
word:
Aanbevelings
wat
geen
groepsbespreking vereis nie. Die
kommissie het groot duidelikheid oor
hierdie aanbevelings en is seker oor
die noodsaaklikheid daarvan. Dit word
deur
die
vergadering
dmv
debatsvoering
gehanteer
en
afgehandel – tensy die voorsitter
oordeel, aan die hand van die
bespreking, dat dit eers in die
kleingroepe deurgepraat moet word.
Aanbevelings wat begelei word deur
besprekingsvrae in kleingroepe. Dit is
aanbevelings
waaroor
verdere
deeglike besinning nodig is – ook met
die doel van inkoop by hierdie saak.
Die vrae word opgestel volgens die
riglyne in 3.3.
Deel 3: n Duidelike visioeneringsdeel.
Hierdie deel kan op een van twee maniere
gehanteer word:
Besprekingsvrae oor knelpunte en/of
geïdentifiseerde
moontlike
diensterreine waarvoor oplossings
gesoek word of debat aangemoedig
word. Hierdie vrae is toekomsgerig.
Die
besprekingsvrae
word
in
kleingroepe
tydens
die
Sinodevergadering bespreek en kan
uitloop op voorstelle wat die kommissie
na die vergadering hanteer of wat die
vergadering self hanteer.
Die kommissie identifiseer sekere
terreine waarop die kommissie van
mening is gewerk moet word. Dit kan
dan visioenerend gehanteer word
volgens die volgende skema:
Herkenning: Deur middel van die
vertel van verhale aan tafel word
vasgestel wat op hierdie terrein aan
die gang is binne die sinodale
gebied. Die konteks word verwoord!
Refleksie: Hoe voel ons daaroor? Is
ons tevrede met die huidige toestand
van sake?
Herinnering: Hoe moet dinge anders
lyk volgens die Skrif en volgens die
Sinode se roeping?
Herbesinning: Waar is die gaping
tussen waar ons nou is en wat die



Christelike storie ons uitnooi om te
wees?
Reaksie: Wat sou ‘n toepaslike
reaksie van die Sinodale vergadering
wees om die gaping te verwyder?
Hier formuleer die groepe dan
voorstelle wat óf na die permanente
kommissie gaan vir verwerking, óf na
die betrokke tydelike kommissie wat
die vergadering later bedien met
aanbevelings.

5
Inrigting van die vergadering
Die Sinodevergadering gebruik 'n kombinasie van
tegnieke, veral debatvoering en kleingroep
besprekings. Die hele vergadering word afgehandel
in 'n biddende gees en 'n soeke na die wil van God.
‘n Liturgiese inkleding kenmerk die hele
vergadering. Benewens die liturgiese momente by
die opening en afsluiting van sittings kan daar ook
tydens die behandeling van die verslae toepaslike
liturgiese
handeling
soos
gebed,
sang,
geloofsdeling, ens wees. Die liturgiese karakter
kom verder na vore in die pertinente werk met die
Woord tydens groepsbesprekings en besluitneming.
Die Moderator is, as voorsitter van die vergadering,
verantwoordelik vir die stigtelike en ordelike leiding
van die vergadering. By die behandeling van
verslae, veral wanneer groepgesprekke gevoer
word, tree die aanbieder van die verslag of iemand
deur die kommissie aangewys, as fasiliteerder van
die gesprek op.
Elke verslag word ingelei met 'n oorsig. Hierdie
oorsig van nie meer as 15 minute nie, lig slegs die
hoofpunte uit en die sake wat besondere aandag
van die vergadering verg. Dit word gedoen
ooreenkomstig die vereiste gestel in 4.1.
Die aanbevelings word daarna gedebatteer en
besluite word geneem. Wanneer die voorsitter
oordeel dat die vergadering nie gereed is om te
stem nie, of dat daar te veel amendamente op die
tafel beland, word die saak na die betrokke tydelike
kommissie
verwys.
Hy
sou
ook
van
kleingroepsbespreking kon gebruik maak om die
hele vergadering se insette te verkry, te koördineer,
probleemareas op te los of om konsensus te
probeer bereik. Hierin kan die voorsitter van die
kommissie of aanbieder van die verslag hom help.
Die voorstelle van die kleingroepe op voorstelvorms
word aan die tydelike kommissie deurgegee vir
verwerking en terugrapport.
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Wanneer aanbevelings gepaard gaan met
besprekingsvrae word moontlike amendamente en
insette (een per indekskaart) na die tydelike
kommissie verwys. Hierdie aanbevelings word
alleenlik hanteer in die verslag van die tydelike
kommissies.
Insette na die visioeneringsdeel in die kleingroepe
(een per indekskaart en een per voorstelvorm) word
deurgegee aan die tydelike kommissie vir leiding en
terugvoer aan die vergadering. Die tydelike
kommissie sou kon aanbeveel dat die permanente
kommissie die saak verder moet ondersoek.
Die tydelike kommissie se aanbevelings word in
debatvoering hanteer – tensy die voorsitter oordeel
dat ‘n sekere saak nog verder in die kleingroep
gehanteer moet word om konsensus te probeer
bereik. Die verslag van die tydelike kommissie
verwys telkens na die betrokke punt in die agenda
waaroor die aanbeveling of inligting gaan.
Besluitneming vind plaas volgens die riglyne in 3.5
uitgespel.
Wanneer daar nie ‘n duidelike meerderheid by ‘n
bepaalde besluit verkry word nie kan die saak,
onder andere via gesprekke in die kleingroepe en
indekskaart-insette na die tydelike kommissie
verwys word. Sou hierdie saak dan nog nie ‘n
duidelike meerderheid verkry nie word dit na die
permanente kommissie verwys vir terugrapport aan
die volgende Sinodevergadering.
6
Notule
Daar word afstand gedoen van die gedagte om 'n
volledige notule van die handelinge van die
Sinodevergadering op te stel. Die besluite oor elke
saak word bymekaar genotuleer, maak nie saak op
watter stadium van die vergadering dit besluit is nie.
Die volgorde en numering van die agenda (vlak 1
en 2) word deurgaans in die notule gebruik. Ander
gebeure en voorstelle van die vloer af wat aanvaar
word, word in blokke genotuleer en genumereer as
blok 1, blok 2, ens. Die notule verwys telkens na die
agenda of die tydelike kommissieverslag of die
voorstel van die vloer af. Slegs die uiteindelike
besluit word normaalweg genotuleer. 'n Notule waar
al die besluite oor 'n spesifieke saak bymekaar is, is
baie meer gebruikersvriendelik en meer toeganklik
vir gebruik deur kommissies, ringe en gemeentes
asook vir navorsers.

sinodale kommissies, ringe of gemeentes aandag
moet gee, apart gelys word. 'n Alfabetiese indeks
van onderwerpe sal die notule nog meer toeganklik
maak.
Die notule word tydens die vergadering deur die
skriba en notulekommissie gehou. Geen notule
word tydens die vergadering behandel of
goedgekeur nie. Die notule word na die vergadering
gefinaliseer. Dit sal die kwaliteit van die notule
aansienlik
verhoog
en
verhoed
dat
die
notulekommissielede te besig is tydens die
vergadering en nie self aan die besprekings kan
deelneem nie.
Tydens die Vergadering word elke dag 'n lys van
besluite deur die Notulekommissie uitgegee waarin
die belangrikste besluite van die vorige dag
aangebring word. Lede van die vergadering kan
dan op indekskaarte kommentaar lewer indien hulle
nie saamstem met die notulering van die besluite
nie. Die notulekommissie verwerk die ingekome
kommentaar.
Die notule word binne een week na die vergadering
deur
die
PSD
Ondersteuningsdienste
in
samewerking met die Skriba, Assistentskriba en
Moderator
van
die
afgelope
vergadering
gefinaliseer waarna dit aan die moderamenlede
versend word vir kommentaar binne twee weke. Die
dagbestuur van die Moderamen keur die notule na
verwerking van die kommentaar finaal goed.
3.1.3

3.1.4

3.1.5

Om die notule nog meer toeganklik te maak, word
'n indeks agterin gemaak wat die besluite waaraan

A1 - MODERAMEN

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur die verslag van die Werkgroep oor
die aard, tegnieke en agenda van die
Sinodevergadering goed as riglyn.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die Werkgroep oor die aard,
tegnieke
en
agenda
van
die
Sinodevergadering sy werk voortsit en
indien hulle dit nodig ag, ander
sinodevergaderings besoek om inligting
in te samel.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die moderatuur tydens elke
tweede Sinodevergadering gekies word
(elke vier jaar). Hierdie verkose
moderatuur
lei
die
volgende
Sinodevergaderings.
Motivering:
1. Om die vergadering aan die hand van
bogenoemde voorstelle te hanteer, vra baie
voorbereiding. Dit sou uiters moeilik wees
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vir ‘n moderator om skielik ‘n voorsitterstoel
in te neem en die vergadering ordelik te lei,
soos die geval sou wees as die moderatuur
aan die begin van die vergadering verkies
word.
2. Dit maak dit vir die afgevaardigdes
makliker om die persone op die vergadering
te leer ken en so ‘n meer deurdagte keuse
te kan maak.
3. Dit gee groter kontinuïteit. Ten opsigte
van visioenering speel die moderamen en
so ook die dagbestuur ‘n groot rol. Om dit
elke 2 jaar te verander sal ‘n gebrek aan
kontinuïteit beteken. Hierdie persone sal
niks kan afhandel in so ‘n kort periode nie.
4. Hierdie langer termyn sal bevorderlik
wees vir die beplanning en gladde verloop
van die Sinodevergaderings.
3.1.6

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die bewoording van Bepaling
37.1 verander word om te lees: “Die
Moderator neem die formele opening,
met ‘n gepaste Skrifwoord en liturgiese
handeling, na konstituering waar.”
Motivering:
Dit bring Bepaling 37.1 in lyn met
Aanbeveling
3.1.5.
Hierdie
voorstel
kombineer die opening deur Skriflesing en
gebed met die formele opening wat
tradisioneel op 'n later tydstip gebeur het.
Omdat die Sinodevergadering nou baie
korter in sitting is en tyd ‘n probleem raak,
en omdat die Moderatuur klaar verkies is,
kan
hierdie
twee
elemente
saamgegroepeer word in een geleentheid.

3.1.7

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die vorige moderatuur tydens
die Vergadering van 2003 sal optree tot
aan die einde van die Vergadering
waarna die Moderatuur wat tydens die
Sinodevergadering verkies word, sal
oorneem.

3.1.8

Aanbeveling:
Die Sinodevergadering
besluit om 1.17.3 van die Reglement van
Orde te wysig om te lees:
"1.17.3
Notule
van
die
Sinodevergadering
1.17.3.1 Die
notule
van
die
Sinodevergadering word tydens die
vergadering deur die Skriba
en
Notulekommissie gehou. Geen notule

word tydens die vergadering behandel
of goedgekeur nie.
1.17.3.2 Tydens
die
Sinodevergadering word elke dag 'n lys
van besluite deur die Notulekommissie
uitgegee
waarin
die
belangrikste
besluite van die vorige dag aangebring
word. Lede van die vergadering kan op
indekskaarte kommentaar lewer indien
hulle nie saamstem met die notulering
van
die
besluite
nie.
Die
Notulekommissie verwerk die ingekome
kommentaar.
1.17.3.3 Die notule word binne een week
na die vergadering deur die PSD
Ondersteuningsdienste in samewerking
met die Skriba, Assistentskriba en
Moderator van die afgelope vergadering
gefinaliseer
waarna
dit
aan
die
moderamenlede versend word vir
kommentaar binne twee weke. Die
Dagbestuur van die Moderamen keur die
notule
na
verwerking
van
die
kommentaar finaal goed."

3.2 Sittingstye
3.2.1

Die Moderamen het die volgende sittingstye
vasgestel:
Dinsdag 14 Oktober:
Sessie 1 – 10:00-13:00
Middagete – 13:00-14:00
Sessie 2 – 14:00-16:00
Verversings – 16:00-16:30
Sessie 3 – 16:30-18:00
Aandete – 18:00-19:00
Aandsessie – 19:00-20:00
Tydelike Kommissies – na 20:00
Woensdag 15 Oktober:
Sessie 1 – 08:30-11:00
Verversings – 11:00-11:30
Sessie 2 – 11:30-13:00
Middagete – 13:00-14:00
Sessie 3 – 14:00-16:00
Verversings – 16:00-16:30
Sessie 4 – 16:30-18:00
Aandete – 18:00-19:00
Aandsessie – 19:00-20:30
Tydelike Kommissies – na 20:30
Donderdag 16 Oktober:
Sessie 1 – 08:30-11:00
Verversings – 11:00-11:30
Sessie 2 – 11:30-13:00
Middagete – 13:00-14:00
Konstituering: perm. kommissies – 13:45
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Sessie 3 – 14:00-16:45
Afsluiting – 16:45-17:00

3.3 Assistentskriba
3.3.1

Weens die effektiwiteit daarvan om die
sameroeper van die notulekommissie as
assistent-skriba te laat optree, het die
Moderamen gevoel om dit so te reël dat
daar in die toekoms nie ‘n assistentskriba
tydens Sinodesittings aangewys word nie,
maar dat die sameroeper van die
notulekommissie dit outomaties sal wees.

3.3.2

Om hierdie reëling in plek te kry het die
Moderamen die SRK versoek om bepaling
59.1 tov die verkiesing van die assistentskriba te wysig sodat die voorsitter van die
notulekommissie as assistentskriba kan en
sal optree.

3.3.3

3.4.1.3

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die sameroeper van die
notulekommissie
voortaan
as
assistentskriba sal optree sodat daar nie
meer tydens ‘n Sinodevergadering ‘n
assistentskriba gekies word nie.

3.4 Kommissies
3.4.1

Die Moderamen het die volgende tydelike
kommissies aangewys:
3.4.1.1 Tydelike Notulekommissie (hanteer
notule, voorstelle, verlof, afkondigings):
Voorsitter en Assistent Skriba:
PJ Meyer
Notule, verlof en afkondigings:
DN Ras
PJ Raath
RHJ Venter
EM Raath (kantoor)
Voorstelle:
PA Swanepoel
AH Verhoef
3.4.1.2 Steunspan
(hanteer:
administrasie,
toerusting, projeksie, stemme tel, bodes):
Sameroeper:
JP Rheeder
Klank:
G Louw
MJ Pretorius (kantoor)
Projeksie:
JS van der Walt
CJ Reinecke
M Combrinck (kantoor)
Stemtellers:

3.4.1.4

3.4.1.5
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GM de Lange (sameroeper)
DJT van Wyk
AL van Rooyen
M Kruger
M Rathbone
AJ Small
Verslae (Tydelike Kommissies):
BJ van Dyk (handig hier in)
CR Kotzé (kantoor)
Duplisering:
M du Preez (kantoor)
Spysenering:
IGH Bouwer (kantoor)
Bodes en mikrofone:
CZ Pretorius (kantoor)
Drie tydelike personeellede
Adviserend:
BJ van Dyk
TK vir Algemene Sake:
LW Meyer (sameroeper)
FJ Klopper
FJ van der Merwe
PJ Raath
GJ van Jaarsveld
GP Kemp
L van der Walt
MC Smit
PJ Lourens
AC van der Heever
AD Gerber
J Vosloo
BJ van Dyk (adviserend)
RB van Aarde (adviserend)
T Ondersteuningskommissie:
F Steenkamp (sameroeper)
ZRA Strydom
RHJ Venter
FW Hanekom
DSM Schoeman
SH Rudolph
DST van Wyk
JL Uys
BJ van Dyk (adviserend)
RB van Aarde (adviserend)
T Bedieningskommissie:
PJ Meyer (Sameroeper)
SW Scott
TIJ de Wet
DV le Roux
LG Schoeman
HJ van den Heever
DM Wagenaar
F van Niekerk
BJ van Dyk (adviserend)
RB van Aarde (adviserend)
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3.4.1.6

3.4.1.7

3.4.1.8

T Regskommissie:
FJ van der Merwe (Sameroeper)
H Theunissen
ZRA Strydom
IS Theron
FJ Herselman
C Stander
BJ van Dyk (adviserend)
RB van Aarde (adviserend)
TK vir Kommissies:
RF Erasmus (sameroeper)
JH Wildenboer
AH Verhoef
JG Schuler
T Naudé
SH Rudolph
JS van der Walt
FA Meyer
Ds BJ van Dyk (adviserend)
Dr RB van Aarde (adviserend)
Tafelleiers:
Tafel 1: Ds L van der Walt
Tafel 2: Ds FJ Janse van Rensburg
Tafel 3: Ds F Steenkamp
Tafel 4: Ds SW Scott
Tafel 5: Ds DV le Roux
Tafel 6: Dr ZRA Strydom
Tafel 7: Ds ML Human
Tafel 8: Ds RF Erasmus
Tafel 9: Ds TIJ de Wet
Tafel 10: Ds GM de Lange
Tafel 11: Ds PJ Roelofse
Tafel 12: Ds F van Niekerk
Tafel 13: Ds WJC van Beek
Tafel 14: Ds J Vosloo
Tafel 15: Ds DSM Schoeman
Tafel 16: Ds FJP Brits
Tafel 17: Ds CJ van der Westhuizen
Tafel 18: Ds FW Neser
Tafel 19: Ds MC Smit
Tafel 20: Ds GP Kemp
Tafel 21: Ds HL van Schalkwyk
Tafel 22: Ds JH Wildenboer

3.5 Uitnodigings
3.5.1

Uitnodigings om die Sinodevergadering by
te woon is gerig aan die volgende kerke:
RCA
VGKSA
Gereformeerde Kerk
NH Kerk in Afrika
CESA
Anglikaanse Kerk (Church of the
Province)
Metodiste Kerk

Presbiteriaanse Kerk

3.6 Skema van werksaamhede
3.6.1

Die Moderamen het die volgende skema
van werksaamhede opgestel:
Dinsdag 14 Oktober 2003:
08:30 – Voorligting aan Tafelleiers (Tweede vloer
201)
09:00 – Registrasie tot 09:45
09:00 – Permanente Regskommissie (G3)
09:00 – Verversings beskikbaar tot 09:50
09:30 – Voorligting: Tydelike Notulekommissie
(voor in Sinodesaal)
10:00 – Verwelkoming
10:05 – Konstituering (Leraar met langste diens en
oudste in jare: ds LW Meyer)
10:15 – Amptelike Opening (ds LW Meyer)
Groeteboodskappe
11:15 – Ordemosie
11:25 – Verslag: Regskommissie – laat registrasies
11:30 – Verslag: Moderamen
11:45 – Kleingroepbespreking (Moderamen)
12:45 – Verslag: SOK
13:00 – Middagete
13:15 – TK vir Algemene Sake vergader
14:00 – Kleingroepbespreking (Moderamen)
14:30 – Kleingroepbespreking (SOK)
15:00 – Toewyding
15:15 – Verslag: Moderamen (vervolg)
15:45 – Verslag: SBK
16:00 – Verversings
16:30 – Kleingroepbespreking (SBK)
18:00 – Aandete
19:00 – Toewyding
19:20 – Verslag: SOK (vervolg)
20:00 – Verdaging en tydelike kommissies
Woensdag 15 Oktober 2003:
08:15 – Laat registrasies by skriba
08:30 – Toewyding
09:00 – Verkiesing van Moderatuur begin
09:05 – Verslag: Moderamen (vervolg)
09:30 – Verslag Tydelike Kommissie vir Algemene
Sake
10:00 – Verslag: SOK (vervolg)
11:00 – Verversings
11:30 – Verslag: SOK (vervolg)
12:00 – Verslag Tydelike
Ondersteuningskommissie
12:30 – Ringe vergader
13:00 – Middagete
14:00 – Kleingroepbespreking (SBK)
14:45 – Toewyding
15:00 – Verslag: SBK (vervolg)
15:45 – Verslag: SRK
16:00 – Verversings
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16:30 – Kleingroepbespreking (SRK)
17:00 – Verslag: SBK (vervolg)
18:00 – Aandete
19:00 – Toewyding
19:20 – Verslag SBK (vervolg)
19:45 – Verslag: Tydelike Bedieningskommissie
20:30 – Verdaging en Tydelike Kommissies
Donderdag 16 Oktober 2003:
08:30 – Toewyding
09:00 – Verslag: Tydelike Kommissie vir
Kommissies
09:20 – Verslag: SRK (vervolg)
11:00 – Verversings
11:15 – Permanente kommissies konstitueer
11:45 – Verslag: SRK (vervolg)
12:00 – Verslag: Tydelike Regskommissie
12:45 – Verkiesing van afgevaardigdes na
Algemene Sinode begin
13:00 – Middagete
14:00 – Toewyding
14:15 – Alle onafgehandelde verslae
16:30 – Bedankings
16:40 – Afsluitingsliturgie
17:00 – Vergadering verdaag

3.7 Toegang
Sinode
3.7.1

3.7.2

tot

agenda

van

3.7.3

beskrywingspunt nie binne ses maande
ingestuur is nie.
Die SRK beveel die wysiging in die
Reglement van Orde in hulle verslag aan.

3.8 Riglyne
vir
Kommissieverslae
3.8.1

Tydelike

Die Moderamen het die volgende riglyne
opgestel vir implementering deur die
Sinodevergadering se tydelike kommissies
wanneer hulle verslag doen tydens ‘n
Sinodevergadering.

Riglyne vir die Verslae van
Tydelike Kommissies aan die
Sinodevergadering

die

Besluit (Notule 1999, bl 101)
9.1-1
Die
Sinode
versoek
die
Regskommissie om die prosedures wat
geld vir die toegang tot die agenda vir die
sinode te hersien om maksimum
toeganklikheid moontlik te maak en
misbruik uit te skakel so ver moontlik.
9.1-2 Hierdie aanbevelings word aan die
Moderamen voorgelê en indien dit
aanvaar word, word dit in werking gestel
by die opstel van die agenda vir die
volgende sinode.
Die Regskommissie het die volgende
wysiging in die Reglement van Orde aan
die
Moderamen
voorgelê
wat
dit
goedgekeur het vir implementering by die
volgende Sinodevergadering:
Voeg punt 1.11.5 na punt 1.11.4 by:
1.11.5 In uitsonderlike gevalle word laat
beskrywingspunte aan die Sinode deur
die betrokke tydelike kommissies van die
Sinode hanteer, die meriete word
oorweeg en word dan vervat in tydelike
kommissieverslae wat voor die Sinode sal
dien. In sulke gevalle moet die insender
skriftelik redes verskaf waarom die

1. Alle verslae van tydelike kommissies moet
skriftelik aan al die lede van die sinode voorgelê
word.
2. Van punte wat verwys word na ‘n tydelike
kommissie word op daardie punt in die agenda
net kennis geneem met die nota na watter
kommissie dit verwys is.
3. Die verwysde punte moet deur die tydelike
kommissie in sy geskrewe verslag:
3.1 voorsien word van ‘n duidelike opskrif;
3.2 volledig aangehaal word;
3.3 van ‘n aanbeveling voorsien word wat in ‘n
notule selfstandig gelees en verstaan sal word.
4. By die besluit wat op grond van die tydelike
kommissie se verslag geneem word, word nie
terug verwys na al die punte wat verwys is nie,
omdat daarvan reeds kennis geneem is.
5. Elke verslag van ‘n tydelike kommissie moet
duidelik en korrek genommer wees.

4. RASIONALISASIE
4.1 Herstrukturering
4.1.1
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Besluit (Notule 1999, bl 89):
3.1 Die Sinode besluit om ‘n spesiale
sinode byeen te roep in 2001, met die oog
op rasionalisasie.
3.2 Die Sinode versoek die permanente
Kommissie vir Rasionalisasie om al die
sake wat deur die konferensie na die
kommissie verwys is te verwerk en die
resultaat aan die ringe deur te stuur.
3.3 Die Sinode versoek die ringe om die
konferensie-resultate in die ringe te
behandel en hulle reaksie en voorstelle
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deur te stuur aan die Kommissie vir
Rasionalisasie.
3.4 Die Sinode versoek die Kommissie vir
Rasionalisasie om die ringe se reaksie te
verwerk en voorstelle voor te lê aan die
spesiale Sinodesitting van 2001.
3.5 Die Sinode versoek die Kommissie vir
Rasionalisasie om die funksies van die
PSD’s ten opsigte van die Sinode se
kommissies te herevalueer en in
samewerking met die kommissies, SKDV
en die PSD’s nuwe werkswyses te
implementeer.
3.6 Die Sinode moedig sy kommissies
aan om nouer saam te werk en dit te
oorweeg om hulle vergaderings gelyktydig
en selfs gesamentlik te reël.
4.1.2

Bogenoemde besluite het uitgeloop op twee
spesiale Sinodevergaderings (2001 en
2002) waar ingrypende besluite rondom
herstrukturering geneem is.

4.2 Hersamestelling van ringe
4.2.1

Besluit 1.1.1 op p107 van die notule van die
Sinode van 1999 lees soos volg:
Die Sinode magtig die Moderamen om op
versoek van ringe herindeling van
gemeentes goed te keur wanneer daartoe
versoek. Hierdie reëling word hersien by
die volgende Sinode.

4.2.2

Newcastle en Utrecht het ondertussen
besluit om saam te smelt tot die ring van
Amajuba en die Moderamen het dit so
goedgekeur (besluit 10.13.2 van 3 Mei
2001).

4.2.3

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur goed dat die ringe van Newcastle
en Utrecht saamgesmelt het tot die Ring
van Amajuba.

4.3.2.2

4.4 Strategiese Werkgroep
4.4.1

4.4.2

Die Moderamen het by sy vorige
vergadering 'n proses van strategiese
beplanning deurloop waar indringend gekyk
is na die funksionering van die Moderamen.
4.3.2 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur die volgende wysigings aan die
doelstellings van die Moderamen goed:
4.3.2.1 Voeg by 'n punt 9: "Hanteer aansoeke
om herstel tot bevoegdheid."

Die Moderamen het 'n Strategiese
Werkgroep saamgestel wat reeds drie maal
vergader het om op 'n deurlopende basis
visioenerend aandag te gee aan die totale
werksaamhede van die Sinodevergadering.
Die werkgroep is saamgestel uit kundiges
en verteenwoordigers uit die verskillende
ringe.

5. ALGEMENE SINODE
5.1 Beskrywingspunte
5.1.1

Tydens die Sinode van 1999 het die Sinode
vier beskrywingspunte geformuleer vir
deursending aan die Algemene Sinode.
Hierdie vier beskrywingspunte is na die
Algemene Sinode deurgestuur.

5.2 Verteenwoordigers: ASK
5.2.1

Die Voorsitter en Skriba is deur die
Moderamen aangewys as die Sinode se
verteenwoordigers op die Algemene
Sinodale Kommissie. Die Voorsitter dien
ook op die Dagbestuur van die ASK.
(Sedert die Algemene Sinode van 2002 is
die ASK verklein en dien slegs die
Voorsitter op die ASK).

5.2.2

Die Sinode se afgevaardigdes na die ASK
het gereeld aan die Moderamen verslag
gedoen oor die stand van sake in breër
kerkverband en ter sake stof is aan
gemeentes gekommunikeer via die Posduif.

5.2.3

Sake van die ASK ontvang, soos
byvoorbeeld oor Standplaasruiling en
finansiële hulp aan die Sinode van WesTransvaal, is na die betrokke sinodale
kommissies verwys, hier SKG en SKA.

5.2.4

Sake soos teologiese dwaling, die lotto,
petisie teen plaasaanvalle, die vrou in die
amp, herverdeling van grond, lidmate
oorsee en VAM is na gemeentes verwys vir
kennisname en optrede waar nodig.

5.2.5

Vele ander sake is hanteer.

4.3 Strategiese Beplanning
4.3.1

Voeg by punt 8: "… en hanteer alle
sake en korrespondensie wat nie op
ander kommissies se terrein val nie."
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in te samel en aan die Sinodale Kantoor in
Pietermaritzburg oor te betaal.

5.3 Afgevaardigdes na die Algemene
Sinode 2002
5.3.1

5.3.2

5.3.3

As gevolg van ‘n administratiewe fout is die
name van die Ringe se afgevaardigdes na
die Algemene Sinode van 2002 nie in die
vorige Sinode (1999) se notule opgeneem
nie.
Die lys met primarii was wel beskikbaar en
met die hulp van die Ringe het die
Moderamen
die
lys
van
sekundi
gerekonstrueer.
Die afgevaardigde kerkraadslede het op
die ou end soos volg daar uitgesien:
R Marais, E Kruger, GM de Lange, MS
van Rooyen, FM Vorster, JP Swart, C
Stander, GP Burger, CJC Bleeker, GJ
Smith, PG Nel, WP Hatting, A Cloete, J
Loretz, MJ Swart, JNH Potgieter, W
Swart, JCW van den Berg, E Dippenaar
en F van Wyk.

5.4 Afgevaardigdes
Sinode 2004
5.4.1

5.4.2

5.4.2.1

5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4

na

Algemene

Omrede die Algemene Sinode besluit het
om tweejaarliks te vergader, het die SOK
versoek dat nie meer as 30 afgevaardigdes
op koste van Natal na die Algemene Sinode
2004 gestuur word nie.
Aanbeveling:
Die Sinodevergadering
besluit dat die afvaardiging van Natal vir
2004 soos volg saamgestel word:
Die
agt
predikante
en
agt
kerkraadslede wat deur die ringe op
die Moderamen aangewys is;
Nog agt kerkraadslede deur die ringe
aangewys;
Die vier verkose Moderatuurslede;
Vier
predikante
deur
die
Sinodevergadering verkies.

5.5 Zimbabwe
5.5.1

5.5.2

Na aanleiding van die Algemene Sinode
2002 se besluit dat gemeentes in
Zimbabwe vanuit Suid-Afrika gehelp gaan
word, het Natal verantwoordelikheid
aanvaar vir 47% van die vergoeding van ds
Mattie Beukes, wat die suidelike en
oostelike gedeelte van Zimbabwe bedien.
Die SOK hanteer die administrasie van die
hulp.
Gemeentes word versoek om die nodige
fondse deurlopend vir die volgende drie jaar

5.6 Verklaring: Algemene Sinode
5.6.1

Die Algemene Sinode 2002 het die
volgende verklaring gemaak:
Tydens die vergadering van die Algemene Sinode
van die NG Kerk het ons as afgevaardigdes al hoe
meer oortuig geraak van die liefde van die Christus
en daarom ook van die NG Kerk 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 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 vasteland, in
die besonder Suider Afrika. Die tragiese
verhale van die allerverskriklike vorms van
geweld, die geweldige omvang van armoede
en gevolglike hongersnood, die gevolge van
die vigspandemie, 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
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
kerkfamilie, soos ons glo God dit wil hê. Ons
wil ook graag ons ekumeniese bande bevestig
en uitbrei en saam 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 toewyding van lidmate en die talle
positiewe aksies waarvan ons orals hoor. Kom
ons wys die wêreld opnuut dat ons as "sout
van die aarde" en "lig van die wêreld" God se
Koninkryk wil laat kom.
Ons het 'n Here. Ons is hier. Ons is Sy kerk.
Aan God al die eer.
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5.6.2

Die Visioenêre Taakspan van die Algemene
Sinode het versoek dat Sinodes aandag
gee aan die Verklaring.

5.6.3
5.6.3.1

Gespreksgeleentheid 1:
Geleentheid word aan Dr H Theunissen
gegee om die kleingroepgesprek na
aanleiding van die Algemene Sinode se
verklaring te fasiliteer.

6. EKUMENE
6.1 VGKSA en RCA
6.1.1

6.1.2

Aan die tuisfront was daar gereelde en baie
opbouende samesprekings tussen die NG
Kerk, VGKSA en RCA. Die drie kerke
vergader gereeld om gemeenskaplike sake
te hanteer.
Ds FJ Klopper het die Sinodevergadering
van die RCA in 2002 namens Natal
bygewoon en ds LW Meyer die
Sinodevergadering van die VGKSA (KZN)
in 2002 en het 'n groeteboodskap oorgedra.

6.2.2

6.3 Subsidies
6.3.1

Besluit (Notule 1999, bl 57)::
7.7.2
Die sinode neem kennis van die
SSK studiestuk oor subsidies en beveel
aan dat die studiestuk as riglyn gebruik
word waar subsidies betaal word.
7.7.3
Die
sinode
moedig
die
Moderamen aan om in hulle gesprekke
met die VGKSA en die RCA die SSK
studiestuk oor subsidiëring in ag te neem.

6.3.2

Rondom samewerkingsooreenkomste met
betrekking tot die vergoeding van leraars en
evangeliste in die VGKSA wat deur die NG
Kerk gesubsidieer word het die Sinode van
1999 soos volg besluit (Notule 1999, bl 81,
punt 10.4.3)
Die Sinode herroep sy opdrag aan SKA
om riglyne vir ‘n ooreenkoms op te stel en
dra dit aan die Moderamen in
samewerking
met
die
SRK
en
subsidiërende liggame op om riglyne vir
sodanige ooreenkomste op te stel.

6.3.3

Die Moderamen het op sy beurt die
Subkommissie
vir
Interkerklike
Hulpverlening versoek om die Moderamen
te adviseer met betrekking tot genoemde
besluite van 1999.

6.3.4

Die
Subkommissie
vir
Interkerklike
Hulpverlening
(SIC)
het
toe
subsidieooreenkomste opgestel wat deur
die Moderamen aanvaar is.
Die

6.2 Kerkhereniging
6.2.1

Die Algemene Sinode het die proses van
kerkhereniging as uiters belangrik geag en
die volgende besluite geneem:
STRUKTUUR VIR EEN KERKVERBAND
(571: 1.3.5 en 578: 1.1.1)
1. Omdat ons gehoorsaam wil wees aan die
wil en wens van ons Here Jesus Christus
dat sy kerk een sal wees en omdat ons
diensbaar wil wees aan die koms van sy
koninkryk in Suider-Afrika en ons hele
kontinent, wil die Algemene Sinode van die
NG Kerk hom opnuut verbind tot 'n pad van
samewerking en eenheid met alle
Christelike kerke.
2. Ten opsigte van die eenwordingsproses
van die NG Familie spreek die Algemene
Sinode daarom die oortuiging uit dat daar
so spoedig moontlik oorgegaan moet word
tot die stigting van of hereniging tot een
kerkverband vir die Familie en verklaar die
Algemene Sinode hom bereid en gereed vir
so 'n proses (vgl AS, H1998, p516, pt
10.2.1).
3. Die Algemene Sinode is van mening dat
die
saak
van
kerkvereniging
'n
prosesmatige karakter het. Daarom moet
saam
gesoek
word
na
'n
belydenisgrondslag en struktuur waarbinne
die deelnemende kerke hulle tuis kan voel.

Die sake genoem in die beskrywingspunt
(vgl B.16.6, bladsy 443, Agenda Algemene
Sinode 2002) kan moontlik as voorbeelde
gebruik word.
4. Die Algemene Sinode verleen volmag
aan die ASK om die proses van
kerkvereniging verder te begelei.
5. Die ASK (Moderamen) word versoek om
ondersoek in te stel na die moontlikheid dat
kerkvergaderings wat gereed is daarvoor
gesamentlike vergaderings kan vorm wat
reeds in die interim deel vorm van meer
kerkverbande. Die ASK (Moderamen) word
versoek om, indien die saak onder andere
kerkordelik in orde is, die groen lig te gee
aan kerkvergaderings wat dié pad wil volg.
Die Moderamen het besluit om die hele
proses van kerkvereniging voortdurend aan
gemeentes te kommunikeer.
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subkommissie het later ‘n volwaardige
kommissie geword, CIC.
6.3.5

Die Subsidieooreenkoms is verkrygbaar by
die PSD: Bediening in die Sinodale
Kantoor.

6.4 Dingaanstattrust
6.4.1

6.4.2

6.4.3

Die Moderamen het met dankbaarheid
kennis geneem van die stigting van die
Dingaanstattrust.
Die Sinode se verteenwoordiger, dr LG
Schoeman, lewer jaarliks verslag aan die
Moderamen
van
die
Trust
se
werksaamhede.
Die NG Kerk word op die Trust
verteenwoordig deur ‘n lid van die kerkraad
van Melmoth.

Verslag van die sinodale verteenwoordiger op
die Dingaanstat Trust

3. Plaas Moordplaas
Die eiendom by Dingaanstat bestaan uit die
sendingstasie met etlike geboue wat benut word
onder leiding van die trust, en die plaas Moordplaas
(ongeveer 550 ha) wat verhuur word vir bykomende
inkomste. Daar word deur die staat druk geplaas op
die verkoop van die plaas Moordplaas. Plaaslike
prokureurs tree namens die trust op om te help met
onderhandelinge.
4. Geboue en huise
Alle huise word verhuur om fondse te genereer.
Geboue word benut deur die skool, die VGKSA
gemeente, Zisize, en Teologiese opleiding.
5. Finansies
Die trust se fondse word goed bestuur en
geouditeerde state is ter insae.
Lourens Schoeman
NGK Verteenwoordiger Dingaanstat Trust

6.5 KZNCLG
6.5.1

Die
KZNCLG
bied
‘n
uitstekende
geleentheid vir die NG Kerk van Natal om
ekumeniese verhoudinge met veral die
hoofstroomkerke
te
versterk.
Die
Assessor, ds FJ Klopper, verteenwoordig
die Moderamen by hierdie liggaam.
Kerkgenootskappe en groepe wat daar
verteenwoordig is sluit oa die volgende in:
Die NG Kerkfamilie, Metodiste, Rooms
Katolieke, SARK, African Enterprise,
Anglikane,
Presbiteriane,
KZNCC,
Heilsleër, Vuleka Trust, One Cup, iJubilee
Connexion en Diakonia Council of
Churches.
Dit funksioneer op die
oomblik onder die voorsitterskap van die
hoof van die
Biskopperaad van
die Rooms Katolieke Kerk nl Kardinaal
Wilfred
Napier.
Die
ondervoorsitter is Biskop Purity Malinga van
die Metodiste Kerk.

6.5.2

Daar word ongeveer ses vergaderings per
jaar gehou en sake wat bespreek word
en aandag geniet is oa KZN CAN,
MIV/VIGS(gids),
Basiese
Inkomste
Toelaag, Morele Degenerasie, Zimbabwe
Situasie,
Herverdeling
van
grond
(Grondkwessie), KZNCC se Parlementêre
Kantoor,
NEPAD,
Managing
Diversity Kursusse, SACLA, ens.

1. Inleiding
Die Dingaanstat Trust is geregistreer en die
aangestelde trustlede het reeds voete gevind met
hulle dienswerk. Die trust is ‘n poging van die NGK
en die VGKSA om gesamentlik die sendingplaas te
bestuur. Die trust word as volg saamgestel:
VGKSA KZN (Ds Moloi)
NGK Natal (Dr LG Schoeman - Skriba)
VGKSA Dingaanstat (Vakant weens ds D Snyman
se vertrek)
NGK Melmoth (Mnr N Harris)
Teologiese opleiding (Ds ME Ngcobo)
Zisize (Mnr M Nxumalo)
Koningsdal (Ds M Sibeko - Voorsitter)
Ds F Volschenk neem waar as uitvoerende
amptenaar tot daar weer besluit word oor die
aanstelling van ‘n leraar vir die VGKSA
Dingaanstat.
2. Geboue
Die geboue word benut en in stand gehou deur
Zisize, waar ds Fanie Volschenk se insette van
onskatbare waarde is vir die ordelike voortbestaan
van die sendingstasie.
Waardering word uitgespreek teenoor ds Fanie
Volschenk vir sy hulp met die instandhouding van
Dingaanstat sendingstasie.
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6.5.3

Die KZNCLG het vanjaar vir die tweede
keer ‘n MIV/VIGS Pastorale besoek
na Zululand in die noorde van KZN gereël
en Ds FJ Klopper was een van
vier kerkleiers wat by die Diakonia Council
of Churches aan kerke en die media
oor die besoek verslag gedoen het.

uit die Gemeentebystandfonds gegee is,
die saak as afgehandel beskou word.
(Moderamen DB 7 Maart 2001, punt
10.2.3.1-2)

8.2 Sinodale Bydraes: Durban
8.2.1

6.6 SACLA II
6.6.1

Ds LW Meyer het die SACLA II vergadering
namens die NG Kerk van Natal bygewoon.
'n Berig daaroor het in die Posduif verskyn.

Die gemeente Durban het geweier om hulle
sinodale bydraes te betaal en die saak vir
dispuut na die Moderamen verwys. Die
Moderamen het geoordeel dat Durban se
dispuut nie oor die berekening is nie, maar
oor kwytskelding waaroor die Moderamen
nie opdrag het om uitspraak te lewer nie.

6.7 Praktiese Ekumene
6.7.1

Die praktiese beoefening van ekumene bly
'n knelpunt, aangesien predikante se
bediening in hulle eie gemeentes baie
veeleisend is.

8.3 Appèl: JA Swanepoel
8.3.1

Die appèl van Mnr JA Swanepoel oor
besluite van Westville Gemeente en die
Ring van Durban is hanteer en afgehandel.

7. BEVOEGDHEID

8.4 Appèl: Gemeente Vryheid

7.1 Colloquium Doctum

8.4.1

Die Moderamen het ‘n skrywe van die
kerkraad van Vryheid in behandeling
geneem mbt ‘n appèl teen ‘n besluit van die
Ring van Vryheid mbt ds Pieter Kriel se pos
as sendeling.

8.4.2

Op grond van die besluit by Art 23 (Besluit
23b 6.2) het die Moderamen geoordeel dat
die skrywe nie ontvanklik is as appèl nie.

8.4.3

Die Moderamen het aanbeveel dat Vryheidgemeente die saak weer by die Ring
aanhangig maak en om dan gebruik te
maak
van
die
Sinode
se
Fasiliteringskommissie.

7.1.1

7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.1.4

Die Moderamen het die volgende aansoeke
vir colloquium doctum hanteer en
afgehandel:
JG Wasserman
JA Marais
LJ van Rooyen
S Marx
JC Wasserman is oorlede voor hy beroep
kon word en JA Marais het intussen uit die
NG Kerk bedank.

.

8. APPÈLLE EN DISPUTE
8.1 Ds BP Marais
8.1.1

8.1.2

Die saak van ds BP Marais is afgehandel
en die kerk se kostes aan die saak is
gelykop verdeel tussen die Moderamen, die
SRK, die Ring van Vryheid en die
Gemeente Vryheid-Suidoos. Weens die feit
dat die gemeente en ring nie hulle volle
bedrag kon bybring nie het die SKA hulle
gehelp.
Die Moderamen het daarna die aanbeveling
van die SRK aanvaar naamlik dat:
• die Moderamen ‘n skrywe rig aan die
Gemeente Vryheid-Suidoos waarin dit
uitgespel word dat hulle verantwoordelik
is vir die pro-rata bedrag van die koste
van die BP Maraissaak soos deur die
Moderamen besluit is;
• in belang van die Koninkryk, die lang
verloop van die saak en die bedrag wat

8.5 Appèl: E Pretorius
8.5.1

8.5.2

Mev E Pretorius van Pietermaritzburg-Suid
het appèl aangeteken teen besluite van die
kerkraad en die Ring van Pietermaritzburg.
Die appèl was nie ontvanklik nie op grond
van besluite by artikel 23 (besluit 23b 6.2)
van die Kerkorde.

9. KOMMUNIKASIE
9.1 Posduif
9.1.1
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9.1.2

Die Moderamen het op 'n gereelde basis
inligting en wetenswaardighede aan die
Posduif deurgegee.

9.4.3

9.2 Kerkbode
9.2.1

9.2.2

Kerkbode het aangebied om op ‘n gereelde
basis ‘n spesiale Natal-uitgawe die lig te
laat sien.
Weens finansies het die
Moderamen besluit om nie gebruik te maak
van die aanbod nie, maar nuus op ‘n
gewone wyse onder die aandag van
Kerkbode te bring.
Ds Gawie van Jaarsveld is die Sinodale
gebied se korrespondent by Kerkbode.

9.3 Onderlinge Kommunikasie
9.3.1

9.3.2

9.3.3

Een van die opdragte van die Moderamen
is om kommunikasie te bevorder. Die
Moderamen het hom daartoe verbind om
huidige kommunikasielyne beter te benut.
'n Werkgroep vir kommunikasie is
aangestel om kreatief alle moontlikhede te
ondersoek. Die werkgroep bestaan uit ds
GJ van Jaarsveld, ds BJ van Dyk en mev
EM Raath.
Moontlikhede tot beter kommunikasie wat
genoem is, is meer persoonlike aanslag
van die Posduif, Internet, E-pos en SMS'e.
Die vraag bly egter hoe dit prakties en so
koste-effektief as moontlik gedoen kan
word.

9.4 Kerklike Media
9.4.1

9.4.2

Na die Algemene Sinode van 2002 het ‘n
nuwe era vir die kerklike media
aangebreek. ‘n Interim AKKM is aangewys.
Hulle is hard aan die werk om die kerklike
media vaartbelyn en effektief te bedryf. Die
belangrikste korttermyn doelwitte van die
nuwe AKKM is om die proses van
konsolidering van die vier maatskappye wat
op die terrein van die media werk na een
nuwe maatskappy te bestuur, maar ook om
- in noue samewerking met al die
bedieninge van die kerk - die kerk se ware
behoeftes op die mediaterrein te identifiseer
en te prioritiseer.
Die verwagting is dat al die huidige dienste
(voorlopig
altans)
onveranderd
sal
voortgaan en dat die huidige vier
maatskappye
se
dienste
as
bedryfsafdelings van die een maatskappy
gelewer sal word. Daar word voorsien dat
die nuwe bedryf dit moontlik sal maak om

nuwe geleenthede te bepaal en aan te
gryp.
Dit het duidelik geblyk dat die voortgesette
publikasie van die Kerkbode noodsaaklik vir
die NG Kerk is.

10. KORRESPONDENSIE
10.1 MIV/VIGS-Advertensie
10.1.1 Die Moderamen het ‘n brief van dr HC
Eggers ontvang waarin hy steun vra vir ‘n
openbare advertensie oor MIV/VIGS.
10.1.2 Die Moderamen het hom en sy organisasie
verseker van die kerk se stryd teen
immoraliteit juis met die oog op die Vigsgevaar maar wou hom nie laat betrek by
openbare advertensie-debatte nie.

10.2 KwaSizabantu
10.2.1 Die Moderamen het kennis geneem van ‘n
negatiewe verslag wat TEASA oor
KwaSizabantu uitgebring het. SKLAS is
versoek om die verslag te bestudeer en die
Moderamen te adviseer oor optrede, indien
enige.

10.3 Kopiereg
10.3.1 Op versoek van Christian Copyright
Licensing International (CCLI) het die
Moderamen op gereelde basis gemeentes
ingelig oor hulle verantwoordelikheid ten
opsigte van kopiereg.

10.4 Versoeningsdag/Geloftedag
10.4.1 Na klagtes van broer Morgan Gregory van
Utrecht oor die benaming Versoeningsdag
het die Moderamen die broer ingelig dat:
• Die Moderamen groot waardering het vir
iemand se reg om Geloftedag te vier,
maar ook groot waardering het vir elke
poging om hierdie saak in die lig van die
Versoening, soos die Skrif dit predik, toe
te pas. Daarom is ons dankbaar vir
elkeen
wat
Geloftedag
as
Versoeningsdag (in die ware sin van die
woord) vier, maar ook vir elkeen wat uit
eie oortuiging Versoeningsdag as
Geloftedag eerbiedig.
• Die Moderamen het ook die broer
versoek om af te sien van sy eis dat die
kerk verskoning moet vra vir ‘n besluit
van die Kaapse Sinode in 1836 wat die
Voortrekkers onder sensuur geplaas
het. Die Moderamen het versoek dat
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ons eerder mekaar sal aanvaar en saam
sal bou aan versoening en vrede binne
ons eie provinsie en land.

10.5 Lidmate oorsee
10.5.1 Die Moderamen het 'n versoek van mnr C
Rossouw
van
Durban,
in
sake
kultuurhandhawing van lidmate oorsee
ontvang. Hy is daarop gewys dat
kultuurhandhawing nie op die terrein van
die kerk lê nie en dat lidmate oorsee
aangemoedig word om by bestaande kerke
oorsee in te skakel. Indien hy nie tevrede
met die antwoord sou wees nie, is hy
daarop gewys dat hy die saak direk aan die
ASK sou kon opper.

11. ALGEMEEN
11.1 Besoek aan ringe
11.1.1 Besluit (Notule 1999, bl 85, punt 2.1):
1 Die Sinode keur goed dat die Moderamen
begroot vir besoeke aan ringe, oa met die
oog op die kommunikering van besluite
van die Sinode en Algemene Sinode.
2 Die Sinode keur dit goed mits fondse
tydens die jaarlikse begroting beskikbaar
is.
11.1.2 Die Moderamen Dagbestuur het die
onderskeie ringe by meer as een
geleentheid besoek.

11.2 Gemeente vergoeding

11.4 Inskakeling
Pongola

van

Magudu

by

11.4.1 Na onderhandelinge is die Magudu deel
van Louwsburg Gemeente by Pongola
Gemeente ingeskakel en word dus nou
deel van Oos-Transvaal Sinode.
11.4.2 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur die wysiging van die sinodale
grense goed.

11.5 Die Naam van die Here in die
media
11.5.1 Die gemeente Vryheid het die Moderamen
versoek om die ASK te versoek om
beswaar te maak oor die misbruik van die
Naam van die Here in die media.
11.5.2 Die Moderamen het hulle vereenselwig met
die kommer van Vryheid, maar hulle ingelig
dat die kerk in breër verband voortdurend
met die owerhede hieroor in gesprek is,
veral via AKLAS.
11.5.3 Nogtans het die Moderamen ‘n skrywe
gerig aan die klagtekommissie van die
SAUK om beswaar aan te teken. Verder het
SKLAS ook inligting in die Posduif aan
gemeentes deurgegee van hoe gemeentes
en individue met hulle besware ‘n groter
impak kan maak.

11.2.1 Die Moderamen het die SKA versoek om te
herbesin oor die formule vir die vergoeding
van gemeentes vir leraars se betrokkenheid
by sinodale werk.

11.5.4 In antwoord op die skrywe het die SABC
baie positief gereageer met kommentaar
oor hoekom dinge soms gedoen word soos
dit gedoen word.
Die antwoord is
deurgestuur aan die gemeente Vryheid.

11.3 Eenwording van gemeentes

11.6 Wet op Inkomstebelasting

11.3.1 Die afgelope vier jaar het verskeie
gemeentes binne die Sinodale gebied van
Natal om verskeie redes een geword, nl
Glencoe/Glencoe-Oos,
Pietermaritzburg/
Merrivale,
Pietermaritzburg-Noord/Wes,
Kokstad/Suid-Natal ('n deel van Suid-Natal
se lidmate het by Cedarville-Matatiele
ingeskakel).

11.6.1 Die SOK hanteer hierdie saak en hou
gemeentes ingelig. Die sperdatum vir
registrasie is Desember 2003. Inligting is
aan gemeentes gestuur en die registrasie
dokumente moet voor 31 Oktober 2003 by
die Sinodale Kantoor ingehandig word.

11.3.2 Met die eenwording van Glencoe en
Glencoe-Oos het daar egter beswaar
ingekom
waarop die Moderamen die
beswaardes verwys het na die Ring van
Utrecht om die saak te hanteer.

11.7 350 Jaar Gereformeerd
11.7.1 ‘n
Gedenkdiens
om
“350
Jaar
Gereformeerd” te vier is gereël vir 28 April
2002 te Pietermaritzburg Gemeente. Die
Voorsitter van die Moderamen het ook die
diens in die Kaap bygewoon.

11.8 Homoseksualiteit
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11.8.1 Die Moderamen het kennis geneem van die
skrywe
oor
homoseksualiteit
wat
Paulpietersburg Gemeente aan die ASK
gerig het.

11.9 In Memoriam
11.9.1 Die Moderamen het met leedwese kennis
geneem van die volgende leraars wat in
Natal gedien het, se afsterwe sedert Mei
1999 tot en met 15 Augustus 2003:
11.9.1.1 Ds
GPE
Stassen
–
1982-1984:
Empangeni – Oorlede: 03.05.1999.
11.9.1.2 Ds JF Linde – 1936-1940: Durban –
Oorlede: 21.06.1999.
11.9.1.3 Ds WHB Ebersohn – 1947 -1952:
Newcastle – Oorlede: 01.07.1999.
11.9.1.4 Prof PP Stander – 1944: NGKA NoordZoeloeland; 1949: Nongoma, Dingaanstat
Sendingstasie en Evangeliste skool;
1960: Dosent en Rektor, Dingaanstat
Evangelisteskool; 1974: Emeritaat –
Oorlede: 29.07.1999.
11.9.1.5 Ds D van N Pretorius – 1996: Pastorale
Hulp, Margate – Oorlede: 25.11.1999.
11.9.1.6 Ds CG van der Merwe – 1972-1975:
Ladysmith – Oorlede: 18.07.2000.
11.9.1.7 Ds AJJ van Tonder – 1958: NGKA
Melmoth/Nkandla;
1959:
NGKA

Empangeni; 1960: NG Kerk Empangeni;
1964-1968: Newcastle-Suid – Oorlede:
03.11.2000.
11.9.1.8 Ds AP du Preez – 1954-1959: Port Natal
– Oorlede: 16.07.2001.
11.9.1.9 Ds HO Viviers – 1943: Durban-Suid;
1947-1953: Dannhauser, 1948: Skriba
Sinode – Oorlede: 09.08.2001.
11.9.1.10 Ds M le Roux – 1976-1981: Pinetown –
Oorlede: 01.09.2001.
11.9.1.11 Ds JB Haasbroek – 1979-1983:
Umhlanga – Oorlede: 02.11.2001.
11.9.1.12 Ds DWS Bester – 1960-1966: Weza Port
Shepstone – Oorlede: 26.04.2002.
11.9.1.13 Ds
JP
Wessels
–
1985-1990:
Pietermaritzburg-Noord
–
Oorlede:
07.08.2002.
11.9.1.14 Ds GC Bester – 1990-1997: Kokstad,
bedank uit NG Kerk Aug 1998 – Oorlede:
03.10.2002.

12. SLOT
12.1 Die Moderamen het die nuwe uitdagings in
die konteks van KZN met entoesiasme
aanvaar en wil graag die Sinodale
Kerkverband ten beste dien.
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A.2 – VERSLAG VAN DIE
SINODALE ONDERSTEUNINGSSKOMMISSIE AAN DIE
SINODEVERGADERING GEHOU OP 14-16 OKTOBER 2003.
1. DOELSTELLINGS
1.1 Die Sinodale Ondersteuningsskommissie
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.1.9

(SOK) stel hom ten doel om die sinodale
werk en projekte te ondersteun deur:
onderlinge
verhoudinge
binne
die
kerkverband
op
die
terrein
van
ondersteuningsdienste te bevorder;
finansiële bestuur wat begrotings- en
beleggingsbestuur insluit;
vasstel van salarisse;
eiendomsbestuur van Sinodale eiendom;
administrasie wat die bestuur van die
sinodale kantoor insluit;
toeken van studiebeurse;
bestuur van argief;
die
benoeming
van
die
PSD
Ondersteuningsdienste saam met die
Moderamen
en
die
Sinodale
Regskommissie;
toesighouding
oor
die
PSD
Ondersteuningsdienste ten opsigte van sy
werksaamhede op die terrein van die
Sinodale Ondersteuningskommissie.

1.2 Aanbeveling: Die Sinodevergadering keur
die
volgende
wysigings
van
doelstellings van die SOK goed:
1.2.1 Vervang
punt
1.1.3
"personeelbestuur";
1.2.2 Skrap punte 1.1.8 en 1.1.9.

die
met

1.3 Aanbeveling: Vervang die werkswyse van
die Sinodale Ondersteuningskommissie
met die volgende:
1.
Die Sinodale Ondersteuningskommissie
konstitueer tydens die Sinodevergadering.
2.
Die Kommissie kies 'n voorsitter,
ondervoorsitter en een lid wat saam met die
PSD as adviserende lid die dagbestuur vorm.
3.
Die Sinodale Ondersteuningskommissie
vergader een maal per jaar.
4.
Die PSD Ondersteuningsdienste tree op
as
skriba
van
die
Sinodale
Ondersteuningskommissie.
5.
Die Dagbestuur vergader indien nodig.
Daar word vir drie vergaderings begroot.

6.
Besluite word uitgevoer deur die PSD
Ondersteuningsdienste en sy kantoor of deur
kommissielede soos ter vergadering besluit
mag word.
7.
Verteenwoordigers:
7.1 Die Sinodale Ondersteuningskommissie
wys 'n verteenwoordiger aan op die
Moderamen.
7.2 Die Sinodale Ondersteuningskommissie
wys verteenwoordigers aan by:
7.2.1 Die Algemene Kommissie vir Fondse;
7.2.2
Die
Predikanteen
weduweepensioenfonds.
7.3 Die verteenwoordigers lewer verslag aan
die Sinodale Ondersteuningskommissie.
8.
Personeelbestuur:
8.1 Die Sinodale Ondersteuningskommissie
hou toesig oor die werk van die PSD
Ondersteuningsdienste en hy lewer aan die
Kommissie verslag van sy werksaamhede op
die terrein van die Kommissie.
8.2
Die
benoeming
van
die
PSD
Ondersteuningsdienste
saam
met
die
Moderamen en die Sinodale Regskommissie;
8.3 Die Sinodale Ondersteuningskommissie,
in samewerking met die SRK, werf en stel
sinodale kantoorpersoneel aan en hou toesig
oor hul werksaamhede.
8.4 Die PSD Ondersteuningsdienste verwerk in
ooreenstemming met Sinodebesluite en die
jaarlikse riglyne van
die AKF, die
vergoedingspakket
van
personeel
en
predikante, lê dit voor aan die Dagbestuur vir
goedkeuring waarna dit geïmplementeer asook
deurgestuur word aan gemeentes.
9.
Finansiële bestuur
9.1 Opstel van begrotings:
9.1.1 Die PSD Ondersteuningsdienste stel die
begroting
van
die
Sinodale
Ondersteuningskommissie in samewerking met
die voorsitter en ander belanghebbendes op.
9.1.2 Die voorlopige begroting word aan al die
lede gesirkuleer vir kommentaar waarna
wysigings aangebring word.
9.1.3 Die Sinodale Ondersteuningskommissie
keur sy eie begroting asook dié van ander
sinodale werksaamhede finaal goed.
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9.2 Begrotingsbestuur:
9.2.1 Die Dagbestuur of persone deur die
Kommissie aangewys ontvang die maandelikse
state vir kontrolering, kommentaar en
goedkeuring.
9.2.2 Alle lede ontvang jaarliks geouditeurde
state vir kommentaar waarna die Dagbestuur
dit goedkeur.
9.2.3
Die
jaarlikse
evaluering
van
begrotingsbestuur
en
hersiening
van
begrotings vind plaas binne drie maande nadat
die geouditeerde state beskikbaar is en op 'n
wyse wat deur die Kommissie bepaal word.
9.3 Beleggingsbestuur:
9.3.1 Die PSD Ondersteuningsdienste en ander
lede hou die mark gedurig dop vir goeie
beleggingsgeleenthede.
9.3.2 Beleggings word gedoen volgens die
bestaande
beleggingsbeleid
van
die
Sinodevergadering.
9.4 Toekenning van finansiële hulp aan
gemeentes word volgens die Riglyne vir
finansiële bystand aan gemeentes uit Sinodale
Fondse gedoen.
9.5 Die voorlegging van die boekhouding en
alle
nodige
dokumentasie
aan
'n
geoktrooieerde rekenmeester vir 'n jaarlikse
oudit.
9.6 Die advies aan die kerkverband met alle
sake wat betrekking het op die materiële
welsyn van die kerk.
9.7 Die kontrole oor die verpligte bydraes van
gemeentes.
10. Administrasie en eiendomsbestuur word
deur die PSD Ondersteuningsdienste en sy
personeel gedoen met verslag aan die Sinodale
Ondersteuningskommissie en sluit in:
10.1 die registrasie van eiendomme op die
naam van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
van Natal;
10.2 die reëling van behoorlike versekering van
versekerbare eiendomme;
10.3 die benoeming van direkteure vir die
Artikel 21 Maatskappy wat eiendomme bestuur.
11. Die Sinodale Ondersteuningskommissie
kan in samewerking met die Sinodale
Regskommissie reglemente en riglyne vir die
beheer
en
hantering
van
bepaalde
werksaamhede opstel.
12. Die Sinodale Ondersteuningskommissie se
verteenwoordigers,
te
wete
die
PSD
Ondersteuningsdienste en die Rekenpligtige
Amptenaar (of enige twee ander persone deur
die
Sinodale
Ondersteuningskommissie
aangewys), het volmag om dokumente in

verband met die behoorlike beheer en
administrasie van die eiendomme en fondse
van die Sinodale Kerkverband te onderteken.
13. Die Sinodale Ondersteuningskommissie
handel volgens die REGLEMENT VIR DIE
REËLING VAN EIENDOMME, GOEDERE EN
FONDSE van die Algemene Sinode.
14. Die Sinodale Ondersteuningskommissie
kan werkgroepe aanwys en lede koöpteer om
sekere werksaamhede af te handel.

2. KOMMISSIELEDE
2.1 Die
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

SOK is tydens die Spesiale
Sinodevergadering van 2002 hersaamgestel
en sien tans soos volg daaruit:
Ringsverteenwoordigers:
Amajuba: dr ZRA Strydom
Durban: ds RHJ Venter
Durban-Suid: oudl FW Hanekom
Ladysmith: ds F Steenkamp (voorsitter)
Melmoth: ds DSM Schoeman
(dagbestuurslid)
Pietermaritzburg: ds JP Rheeder
Port Shepstone: ds DM Wagenaar
Vryheid: ds JL Uys
Verteenwoordigers:
Moderamen: ds FJ Klopper
(ondervoorsitter)
SBK: ds FPJ Brits
SRK: ds IS Theron
PSD's Adviserend
PSD: Ondersteuningsdienste: ds BJ van
Dyk (skriba)
PSD: Bediening: Dr RB van Aarde.
Ander – adviserend
Mnr JCW van den Berg – Rekenpligtige
Amptenaar
Mev EM Raath – Argiefbeampte.

3. ALGEMEEN
3.1 Opdragte aan vorige SKA
3.1.1

3.1.2

Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit (Notule, bladsy 18, punt 6.1.1.1):
Die Sinodevergadering besluit dat:
1. Alle vorige sinodale kommissies 'n
verslag opstel van die uitvoering van hulle
opdragte en die verslag voor 28 Februarie
2003 oorhandig aan die betrokke nuwe
kommissies wat op hulle beurt verslag
lewer
aan
die
volgende
Sinodevergadering.
Hierdie verslag bevat die opdragte van die
vorige Sinodevergadering van 1999 aan
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die SKA en neem ook die besluite van die
twee spesiale Sinodevergaderings van
2001 en 2002 asook die besluite van die
Algemene Sinode 2002 in ag.

Anglikaanse Kerke en ons argiefdiens
word voorgehou as model vir kerkargiewe.
Tydens ‘n werksbesoek van lede van die
ASK is ons gelukgewens met die opset en
is die mening uitgespreek dat die Sinode
van Natal oor die mees doelmatige
argiefdienste in die Kerk beskik. Die argief
word ook internasionaal benut vandat ons
by die International Research Directory en
die South African Genealogy Help List
geregistreer is.

4. ARGIEF
4.1 Versameling en bewaring
4.1.1

4.1.2

Die argief bevat ongeveer 600 liniêre
meter met primêre bronne. Ons het
gedurende die afgelope jaar en meer baie
betekenisvolle aanwinste ontvang, oa
Africana
vanaf
die
Durbanse
Onderwyskollege
(wat
gesluit
het),
privaatskenkings en ook dokumente vanaf
verskeie
sinodale
kommissies
en
gemeentes. Die brandalarmstelsel in die
argiefkluis
is
opgradeer
en
die
klimaatbeheerstelsel funksioneer goed.
Al die sinodale kommissies, ringe,
gemeentes,
inrigtings
en
ander
argiefskeppende
instansies
word
weereens dringend versoek om stukke
ouer
as
tien
jaar
(Notule
Sinodevergadering 1999, bladsy 70),
volgens bestaande riglyne (Bewaring en
Vernietiging, Kerkorde Natal 1999, bladsy
128) na die argiefbewaarplek oor te plaas.

4.2 Ontsluiting en beskikbaarstelling
van inligting
4.2.1

4.2.2

4.2.3

Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 71, punt 3.5.4.3):
Die Sinode gee sy volle samewerking vir 'n
uitgebreide
gerekenariseerde
inligtingstelsel en sal, waar moontlik, help
met die ontsluitingslas van kerklike
versamelings wat tans nog nie aandag
geniet nie.
Rekenarisering vorder soos wat die tyd dit
toelaat. Daar is tans net meer as 7,000
rekords in die databasis, wat as indeks
dien en soekwerk aansienlik vergemaklik.
Inligtingnavrae word deurlopend telefonies
en elektronies hanteer.
Navorsers (ongeveer 30 per jaar) besoek
gereeld die argief en genealogiese
navorsing word teen vasgestelde tariewe
gedoen.
‘n
Paar
suksesvolle
groepbesoeke het ook baie positiewe
terugvoer opgelewer, oa ‘n groep uit ‘n
plaaslike gemeente, die Middellande tak
van die Genealogiese Genootskap en lede
van AKAI. Ons het ook besoek ontvang
van die Lutherse, Presbiteriaanse en

4.3 Opleiding van Saakgelastigdes
4.3.1

4.3.2

4.3.3

Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 67, punt 3.2.4.1):
Die Sinode besluit dat die volgende
opleidingsmoontlikhede
vir
saakgelastigdes aangebied word, waarby
die Riglyne vir Saakgelastigdes as basis
gebruik word en basiese opleiding in DIE
KERKKANTOOR program gegee word:
1. 'n Jaarlikse ringsbyeenkoms in elke
ring waarby die Ringsargiefkommissie
en/of die Ringsfinansiële kommissie
die inisiatief neem.
2. Individuele besoeke per afspraak aan
die sinodale argief/ administrasie
kantoor
soos
nodig
vir
nuwe
saakgelastigdes.
Die Handleiding vir Saakgelastigdes is aan
elke gemeente beskikbaar gestel en
enkele
saakgelastigdes
het
‘n
opleidingsessie by die
argief- en
administrasiekantore
aangevra
en
deurloop. Geen ring het gereël vir 'n
opleidingsgeleentheid in die ring nie.
Die diens wat gelewer word tov die
opleiding van gemeentesaakgelastigdes
(1999:67) word weereens onder die
aandag van kerkrade gebring en hulle
word uitgenooi om daarvan gebruik te
maak.

4.4 Wet op Bevordering van Toegang
tot Inligting (Wet nr 2 van 2000)
4.4.1

Uit verskeie gesprekke tussen AKAI en die
Nasionale Argief het dit duidelik geword
dat die NG Kerk as instansie aan sekere
implikasies
van
wetgewing
insake
bewaring en beskikbaarstelling van
inligting onderworpe is. Ook die wetgewing
wat bewaringstye bepaal, is met die
kantoor van die Nasionale Argivaris
opgeneem. ‘n Werkswinkel in 2002 sal DV
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opgevolg word deur ‘n werkswinkel op 17
September 2003 in Pretoria, waarheen alle
kerke en belanghebbende instansies
genooi word.
Meer inligting oor die
uitkoms
word
afgewag
en
enige
implikasies vir gemeentes en die
argiefbewaarplek sal deurgegee en
hanteer word.

steeds aan al die voorgeskrewe
vereistes vir afskrifte moet voldoen.

4.6 Die ring se goedkeuring
4.6.1

4.5 Elektroniese lidmateregisters en
registerafskrifte
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

Gerekenariseerde gemeenteregisters is
reeds vir ‘n paar jaar in ander sinodes en
in die meeste gemeentes in Natal ‘n
werklikheid. Daar word steeds gewerk aan
die doelwit om die rompslomp rondom
lidmaatskap en jaarlikse registerafskrifte
soveel moontlik uit te skakel of minstens te
verminder. Slegs enkele gemeentes het
nog nie begin met elektroniese registers
nie. Daar is ook gemeentes wat nog nie
die standaardprogram (WinKerk) gebruik
nie (1999:68 besluit 3.3.7.1) en hulle mag
probleme ondervind om die handregisters
(wat nie meer vervaardig word nie) te
onderhou.
Gemeentes wat die voorgeskrewe program
(Winkerk van InfoKerk) gebruik sal vanaf
2004 hulle registerafskrifte per e-pos of per
stiffie aan die argief kan stuur. Afskrifte sal
nog steeds van ‘n verklaring van
goedkeuring (elektronies of skriftelik) van
die gemeente se Argiefkommissie vergesel
moet wees. Gemeentes wat nog nie die
standaardprogram gebruik nie sal wel ‘n
programmetjie teen ongeveer R50 kan
koop waarop hulle hul afskrifte kan
insleutel en dit dan elektronies kan
aanstuur.
Sodra al die gemeentes
toegerus is met die standaardprogram en
registerafskrifte elektronies en korrek kan
versend, sal dit moontlik wees om oor te
gaan na sentrale registers. AKAI is steeds
besig met ondersoek na die praktiese
uitvoering hiervan.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur goed dat gemeentes wat oor die
standaardtoerusting beskik in die
toekoms hulle jaarlikse registerafskrifte
elektronies aan die argiefkantoor kan
stuur.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
bevestig dat elektroniese afskrifte

4.6.2

4.6.3

4.6.4

Die AKAI het besluit dat die goedkeuring
van ‘n ring se argiefkommissie nie meer
noodsaaklik is voordat registerafskrifte in
die argief aanvaar kan word nie, en dat die
verantwoordelikheid van korrekte afskrifte
slegs
by
die
kerkraad
berus.
Onderhandelinge
oor
foutiewe
of
uitstaande registerafskrifte sal dan direk
tussen die gemeentekantoor en die
argiefpersoneel gevoer word. Die ring sal
hom egter steeds tydens ‘n visitasiebesoek
aan ‘n gemeente daarvan vergewis dat die
lidmateregisters op standaard is, volgens
die vereistes bygehou en bewaar word en
dat afskrifte aan die argiefkantoor voorsien
is.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat jaarlikse registerafskrifte in
die toekoms nie meer aan die ring
voorgelê sal word nie, maar direk aan
die argiefkantoor voor 28 Februarie van
elke jaar gestuur sal word.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die Argiefbeampte direk met
gemeentes
sal
onderhandel
oor
foutiewe of uitstaande afskrifte en
probleemgevalle na die ring se
kommissie wat argiefsake hanteer sal
verwys.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
versoek
die
ringe
se
visitasiekommissies
om
tydens
visitasie aandag te gee aan die
gemeentes se lidmateregisters en om
toe te sien dat die bepalings in die
Argief- en Museumbeleid uitgevoer
word (Kerkorde Natal 1999:117).

4.7 Hersiening van Reglement /
Riglyne
4.7.1

Die AKAI is tans besig met hersiening van
die Reglement / Riglyne vir Sinodale
Argiefkommissies, veral ten opsigte van
elektroniese lidmateregisters en hantering
van bewys van lidmaatskap. Ter wille van
eenvormigheid en standaard in al die
sinodes sal dit sinvol wees om te wag
totdat die dokument deur die Algemene
Sinode goedgekeur is, voordat dit die
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aandag van die Natalse Sinode ontvang.
Daarna sal die Natalse Handleiding vir
Saakgelastigdes
ook
nagesien
en
bygewerk moet word.

4.8 Oorplasing van lidmaatskap
4.8.1

4.8.2

Sedert die besluit van die Algemene
Sinode (1998:137 en 454 punt 1.2.4.1.2.5)
dat lidmaatskap nie per e-pos of faks
oorgeplaas mag word nie, het die ARK die
saak ondersoek en in samewerking met
AKAI besluit dat dit nou wel gedoen mag
word. Elektroniese oorplasing moet egter
opgevolg word met die oorspronklike,
ondertekende dokumente.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur goed dat lidmaatskap elektronies
van een gemeente na ‘n ander
oorgeplaas mag word, met opvolg van
die
oorspronklike,
ondertekende
dokumente.

4.9 Elektroniese bewaring
4.9.1

4.9.2

Weens die probleme rondom elektroniese
bewaring en die groot risiko ten opsigte
van verlies van data, versoek AKAI al die
sinodes om naas elektroniese kopieë van
dokumente, alle argivalia in gedrukte vorm
te bewaar volgens goedgekeurde riglyne.
Kerkrade, ringe, sinodale kommissies,
inrigtings
en
alle
argiefskeppende
instansies word weereens versoek om alle
sakelyste,
notules,
verslae,
state,
korrespondensie en ander moontlike
argivalia in gedrukte vorm te bewaar en
volgens
die
goedgekeurde
riglyne
(Kerkorde Natal 1999:128) na die argief
oor te plaas vir bewaring.

gewerk aan die goedkeuring van die
bouwerk. Die moontlikheid van ‘n sentrale
navorsingsentrum word hiermee in die
vooruitsig gestel. Om ‘n gesprek hieroor te
stimuleer net ‘n paar gedagtes:
4.10.2 Sake wat in gedagte gehou moet word:
4.10.2.1 Die beskikbaarstelling van die historiese
bronne van die Natalse Kerk in ‘n
sentrale
sentrum
mag
groter
toeganklikheid
vir
navorsers
van
Universiteit Stellenbosch beteken. Ander
universiteite mag dalk heelwat minder
ingenome wees.
4.10.2.2 Indien die argivalia oorgeplaas word, sal
die Natalse Sinode nie meer die
verantwoordelikheid vir die huisvesting,
versorging en beskikbaarstelling van die
argivalia hoef te dra nie. Daar sal
moontlik
steeds ‘n sisteem
van
inlewering, kontrolering, ordening en
versending nodig wees, as ‘n soort
“deurgangsargief”.
4.10.2.3 Gemeentes sal moet besin oor die
toeganklikheid van hulle eie bronne
(kerkraadnotules, lidmateregisters en
ander dokumente), waaruit navrae en
oorplasing van lidmaatskap nou op
daaglikse basis hanteer word.
Hoe
hierdie
diens
in
‘n
toekomstige
navorsingsentrum sal funksioneer en wat
die koste daaraan verbonde sal wees, sal
uitgewerk moet word.
4.10.2.4 Die koste van die oorplasing van die
argivalia en pro rata bydrae tot
bergingskoste en personeeluitgawes sal
aandag moet kry.
4.10.2.5 Die VGK en RCA, wie se argivalia ook
hier gehuisves word, sal by die
onderhandelings en besluitneming betrek
moet word.

4.10 Sentrale argief
4.10.1 Die AKAI het kennis geneem van die feit
dat
die
Transvaalse
argief
onderhandelings voer met die Kaapse
argief om die ruimte van die nuwe
argiefbewaarplek, wat nog in Stellenbosch
gebou moet word, te deel. Die kerksentrum
in Kaapstad is in Julie 2003 verkoop, maar
die argief kan voorlopig daar bly totdat dit
na Stellenbosch kan verskuif. Die planne
om ‘n nuwe argief op die Kweekskoolterrein te bou het voorlopig ‘n dooiepunt
bereik as gevolg van ‘n nuwe wet oor
ontwikkelings op argeologies sensitiewe
grond.
Daar word egter deurlopend

5. PERSONEELAANGELEENTHEDE
5.1 Vergoedingskale
5.1.1

Die
SOK
stel
jaarliks
die
vergoedingsriglyne vir predikante en ander
personeel op grond van die riglyne van die
AKF vas. Hierdie riglyne word aan
gemeentes deurgegee wat hulle eie
vergoeding vasstel met inagneming van
die Kerkorde en Bepalinge.

5.2 Diensbeëindiging
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5.2.1

Dit is met hartseer dat die diens van die
volgende personeel op 28 Februarie/1
Maart 2003 beëindig is:
5.2.1.1 Ds PF de Jager met 'n skeidingsloon van
R511,005 wat aan die Pensioenfonds
oorbetaal is om sy pensioen te versterk;
5.2.1.2 Al die personeel van die Kampterrein
(ses persone) met 'n totale skeidingsloon
van R88,271.15.
5.2.2 Die SOK het op 'n gepaste wyse afskeid
geneem van die personeel van die
Kampterrein tydens die Predikantekursus
van 2003.

6.1.2

6.1.3

5.3 Kantoorpersoneel
5.3.1

5.3.2

5.3.3
5.3.4

5.3.5

5.3.6

Die herstrukturering van die afgelope jare
het veroorsaak dat die personeel in die
Sinodale Kantoor verminder het. Daar is
tans 12 persone (8 voldag en 4 halfdag)
werksaam in die Sinodale Kantoor: 2
PSD's, 1 Rekenpligtige Amptenaar, 3
Senior Administratiewe Beamptes (1
voldag, 2 halfdag), 4 Administratiewe
Beamptes (2 voldag, 2 halfdag), 1 Senior
Assistent en 1 Assistent.
Vier jaar gelede was daar 5 PSD's, 6
voldag en 6 halfdag persone in die kantoor
werksaam, 'n totaal van 17 persone.
Interne skuiwe is waar nodig gemaak om
by die nuwe strukture aan te pas.
Waar vakatures ontstaan het, is die poste
telkens weer geëvalueer en aanstellings is
slegs gemaak wat absoluut noodsaaklik
was.
Die SOK sorg dat posbeskrywings van alle
personeel onder sy toesig voortdurend op
datum gehou word.
Die Sinodale Kantoor beskik oor bekwame
personeel wat uitstekende diens aan die
kerkverband lewer.

6.2 Samesmelting van Studiefondse
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

5.4 PSD Ondersteuningsdienste
5.4.1

Die SOK hou toesig oor die PSD:
Ondersteuningsdienste,
wat
jaarliks
verslag van sy werksaamhede lewer.

6. STUDIEFONDSE
6.1 JW du Preezfonds
6.1.1

Die JW du Preezfonds het meer as 50 jaar
gelede tot stand gekom as gevolg van 'n
erflating met baie spesifieke bepalings.
Een van die bepalings is dat die
oorspronklike kapitaal nie gebruik mag
word nie, slegs rentes. 'n Ander bepaling is

dat slegs lenings toegeken mag word. Oor
die jare is aan die bepalings voldoen en
heelwat studente is met lenings uit die
Fonds gehelp.
Die SOK het kontak met die Meester van
die Hooggeregshof gemaak met die oog
daarop om die Fonds te sluit. Dit kan slegs
gebeur indien die kapitaal aan die Meester
oorgedra word. Dit was egter nie vir die
SOK aanvaarbaar nie en daarom is besluit
om met die JW du Preezfonds as aparte
fonds voort te gaan.
Die kapitaal van die JW du Preezfonds
staan op R416,012, waarvan R33,338 op
belegging is en die res uitstaande lenings.

Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit (Notule, bladsy 17, punt 5.4):
Die Sinodevergadering besluit om:
1. Die huidige studiefondse saam te voeg
in een fonds.
2. In die toekoms slegs beurse toe te
ken.
3. Alle huidige lenings word vanaf 1
Maart 2003 omgeskakel na beurse.
Persone wie se lenings agterstallig is
moet die volle lening terugbetaal.
Op grond van die Sinodevergadering van
2002 se besluit is die kapitaal van die
Natalse
Studiehulpfonds
(R635,185),
Teologiese Studiefonds (R582,823), HC
Scheepersfonds
(R6,000)
en
JF
Scheepersfonds
(R6,000)
bymekaargevoeg om die nuwe Natalse
Studiebeursfonds te vorm.
Alle studente wat klaar studeer het se
lenings is omgeskakel na beurse. Alle
uitstaande lenings is oorgedra na die JW
du Preezfonds.
Nuwe toekennings word gemaak uit die
JW du Preezfonds as lenings. Sodra 'n
student sy/haar studies suksesvol voltooi
het, word die uitstaande lening uit die
Natalse Studiebeursfonds vereffen. In
effek kry studente wat suksesvol is dus
hulle toekennings as beurse, soos deur die
Sinodevergadering van 2002 besluit.

6.3 Reglement: Studiefondse
6.3.1

Tydens die herstrukturering van Sinodale
werksaamhede is opnuut besin oor die
studiefondse. Die administrasiekoste van
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'n groot aantal kleiner lenings het baie duur
geword.
6.3.2 Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 34, punt 6.3.1.1):
SKA word versoek om 'n reglement vir die
JW du Preezfonds op te stel.
Die Reglement vir Studiebeurse/lenings
hieronder ondervang hierdie opdrag.
6.3.3 Die SOK het in die lig van besluite 'n nuwe
reglement opgestel:
Die
Studiefondse
van
die
Nederduitse
Gereformeerde Kerk van Natal staan onder beheer
van die Sinodale Ondersteuningskommissie (SOK)
en is die volgende:
1. JW DU PREEZ STUDIEFONDS
(LENINGSFONDS)
2. NATALSE STUDIEBEURSFONDS
(BEURSFONDS)
REGLEMENT VIR STUDIEBEURSE/LENINGS
1. WIE AANSOEK MAG DOEN
Persone wat tydens hulle aansoek in Natal
woonagtig is en lidmate van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk is, mag aansoek doen om
'n studiebeurs/lening.
2. DATUM VAN AANSOEKE
Alle
aansoeke
moet
die
PSD:
Ondersteuningsdienste van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk van Natal, nie later nie as
31 Oktober van die voorafgaande jaar waarvoor
aansoek gedoen word, bereik.
3. TOEKENNINGS
3.1 LENINGS
Studiehulp word jaarliks as 'n lening uit die JW
du Preezfonds toegeken.
Lenings word slegs toegeken vir tersiêre
opleiding van minstens drie jaar by enige
erkende universiteit of technikon. Voorkeur
word verleen aan studente in teologie,
maatskaplike werk, jeugwerk, sendingwerk en
onderwys asook aan kinders uit die kerk se
kinderhuise.
Geen lening is beskikbaar vir gewone
nagraadse studie nie, behalwe in uitsonderlike
gevalle wanneer 'n diploma of ander graad
nodig is om 'n sekere studierigting te voltooi.
Die bedrag van die lening beloop hoogstens
90% van die betrokke klasgelde van die jaar en
word direk aan die instelling in die student se
rekening inbetaal.

3.2 BEURSE
3.2.1 Die totale bedrag van die lening sal na
suksesvolle voltooiing van studies as 'n
beurs uit die Natalse Studiebeursfonds
vereffen word.
3.3.2 Beurse is onderworpe aan die vereiste dat
die student sy studies voltooi in die
studierigting waarvoor die studielening aan
hom/haar toegeken is.
4. KEURING
4.1 Die SOK stel jaarliks die beskikbare bedrag vir
lenings vas. Keuring word gedoen op grond van
die finansiële vermoëns en akademiese
prestasie van die aansoeker. Vir hierdie doel
word 'n verklaring van ouers/voogde aangevra
van die gesin se totale jaarlikse inkomste, die
jongste uitslae asook 'n vertroulike verslag van
die plaaslike leraar op die voorgeskrewe vorm.
4.2 Die voorlopige keuring word deur die
Dagbestuur in November/Desember en die
finale keuring deur die volle SOK in
Februarie/Maart van elke jaar gedoen.
4.3 Uitbetalings word jaarliks teen die einde van
Maart gedoen slegs na die voorlegging van 'n
registrasiebewys en matriekuitslae, of indien die
aansoeker reeds studeer, van 'n bevredigende
vorderingsverslag van die inrigting waar hy/sy
studeer.
4.3 Volledige inligting moet verstrek word van
ander beurse/lenings waarvoor aansoek
gedoen is en/of toegeken is.
5. TERUGBETALING
5.1 Indien 'n persoon gedurende sy/haar studiejare
van studierigting verander of studies staak,
verbeur hy/sy die beurs en sal hy/sy die lening
ten
volle
terugbetaal
in
maandelikse
paaiemente en wel teen die heersende prima
rentekoers.
6. SEKURITEIT
Elke
suksesvolle
applikant
moet
‘n
voorgeskrewe ondernemingsvorm (skuldbewys)
onderteken, bygestaan deur 'n goedgekeurde
borg (bv. die ouer).
7. ADRES
Alle korrespondensie moet gerig word aan en
aansoekvorms is verkrygbaar van:
Die PSD Ondersteuningsdienste
Posbus 649
Pietermaritzburg
3200
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7.1.2
6.3.4

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur
die
Reglement
vir
Studiebeurse/lenings goed.

6.4 Onderwysstudente
6.4.1

6.4.2

Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 74, punt 5.4.1):
Die Sinode neem kennis van die aantal
onderwysstudente en besluit soos volg:
1. Om die beskikbaarheid van beurse vir
voornemende onderwysers/esse onder
die aandag van lidmate te bring.
4. Studente wat beurse van die Natalse
Sinode ontvang, word versoek om,
indien moontlik, in Natal onderrig te
gee.
Die beskikbaarheid van beurse vir
onderwysstudente is deur middel van die
Posduif onder die aandag van lidmate
gebring. Onderwysstudente wat beurse
ontvang word ook aangemoedig om in
Natal onderwys te gee.

6.5 Toekennings vir 2003
6.5.1

6.5.2

Die SOK het as oorgangsmaatreël die
toekennings vir 2003 gemaak volgens die
ou reglemente.
Vir 2003 is R72,000 toegeken aan 9
teologie studente en R105,500 aan 53
ander studente.

6.6 Hennie van Rensburg Studiefonds
6.6.1

6.6.2

6.6.3

Die Hennie van Rensburg Studiefonds het
uit 'n erflating ontstaan. Die rentes word
gebruik vir studiebeurse aan studente uit
die VGKSA.
Die SOK het die administrasie van hierdie
fonds op versoek van die vorige
Sendingkommissie
oorgeneem.
Die
VGKSA besluit self oor die toekenning van
beurse.
Die kapitaal van die Hennie van Rensburg
Studiefonds staan op R305,812.

7. PENSIOEN – EN GROEPSKEMAS
7.1 Groepskema
7.1.1

Die Natalse Groepskema vir predikante
bied doodsdekking van R30,000 (óf
R15,000 vir afgetredenes) met 'n jaarlikse
premie van R305. Hierdie premie styg
jaarliks omdat groepversekering weens die
risikos in die mark al hoe duurder word.

Die SKA het besluit dat die Groepskema
vanaf Januarie 2002 'n geslote skema
word en daarom geen nuwe lede aanvaar
nie. Die redes daarvoor is die duur
administrasie asook die feit dat die
groepskema van die Pensioenfonds
voldoende doodsdekking aan predikante
bied.

7.2 Predikante en Weduwee
Pensioenfonds (PWP)
7.2.1

7.2.2

7.2.3

Natal het twee verteenwoordigers op die
Trustees van die PWP. Ds F Steenkamp
is die lede se verteenwoordiger en ds BJ
van
Dyk
die
werkgewer
se
verteenwoordiger.
Die verteenwoordigers het die jaarlikse
Trusteevergaderings
in
Kaapstad
bygewoon asook die vergaderings van die
Gesamentlike Pensioenfonds Komitee in
Pretoria.
Die volgende verslag is van die Trustees
vir kennisname ontvang:

PREDIKANTE- EN WEDUWEE-PENSIOENFONDS
VAN DIE NG KERK IN SA
1. INLEIDING
Die Predikante- en Weduweepensioenfonds van die
NGK in SA is deur die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in SA gestig. Die geregistreerde kantoor van die Fonds
is geleë te De Langestraat 5, Bellville, 7530. Die Fonds
is deel van die fondse van die Sinode van die
Nederduitse Gereformeerde kerk in SA, maar word apart
van die fondse van die Sinode geadministreer en belê
ten einde aan die vereistes van die Wet te voldoen.
Die Beheerliggaam bestaan uit die lede van die
Kommissie van Toesig en Kontrole van die NGK in SA,
twee verteenwoordigers elk van die Sinodes van die NG
Kerke van Natal, Oos-Kaapland en Noord-Kaapland en
twee pensionarisverteenwoordigers.
2. BEHEERLIGGAAM
2.1 Sinode van NG Kerk in SA
Die verteenwoordigers van die Sinode van die NG Kerk
in SA bestaan uit die lede van die Kommissie van Toesig
en Kontrole waarvan ten minste die helfte van die
Kommissielede deur die lede (predikante) uit hul eie
geledere per meerderheidstem op die Sinodale
Vergadering verkies word en waarvan die restant van
die Kommissielede deur die Sinode aangewys word.
Die Sinode wys ook sekundi aan vir die persone deur
hulle aangewys.
2.2
Sinodes van Natal, Noord-Kaapland en OosKaapland
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Elke sinode wys twee verteenwoordigers aan waarvan
een persoon deur die lede (predikante) verbonde aan
die betrokke Sinode uit hul eie geledere per
meerderheidstem op die Sinodale Vergadering verkies
word, en een persoon wat deur die volle Sinode
aangewys word. Die Sinodes wys ook sekundi aan vir
die persone deur hulle aangewys.
2.3 Pensionarisverteenwoordigers
Twee persone (en hul sekundi) word deur die
pensionarisse uit hulle eie geledere per stembrief
verkies.
3.
REGLEMENTSWYSIGINGS SEDERT VORIGE
SINODE
Die belangrikste veranderings in die reëls van die Fonds
sedert 1999, toe die hersiene Reglement verskyn het,
was die volgende:

3.1 Nuwe Voordeelvlak
'n Nuwe voordeelvlak van 25% is bygevoeg by die
bestaande voordeel-vlakke van 50%, 75%, 100% en
125%.
3.2 Verpligte Lidmaatskap
Die verpligte inskakeling van gemeentes by die
pensioenfonds vir elk van sy predikantsposte is
duideliker geformuleer om enige misverstand in die
verband te voorkom.
3.3
Oorname van Personeel deur 'n Sekulêre
onderneming
Voorsiening is gemaak in die Reglement vir die oordrag
van 'n leraar se oordragwaarde na die pensioenfonds
van 'n nuwe werkgewer by die oorname van 'n kerklike
onderneming deur 'n sekulêre onderneming.
3.4 Pensioenfonds vir Namibië

gaan om 'n permanente pos nie. Die Trustees het
besluit dat die reëls van die Pensioenfonds gewysig
word om termynkontrak-leraars uit te sluit van
lidmaatskap van die Fonds.
4. WAARDERING VAN DIE FONDS
Die jonste aktuariële waardering van die Pensioenfonds
het plaasgevind soos op 31 Desember 2000 en die
volgende aktuariële waardering vind plaas op 31
Desember 2003. Die verslag soos op 31 Desember
2000 word nie by hierdie verslag aan die Sinode
ingesluit nie, omdat 'n opsomming van die verslag aan
elke lid en Kerkraad gestuur is. Dit is op aanvraag
beskikbaar. Die verslag vir die 3 jaar geëindig 31
Desember 2003 sal gedurende die tweede helfte van
volgende jaar aan elke leraar en Kerkraad gestuur word.

5. BELEGGINGS VAN DIE FONDS
Die beleggings van die fonds word sedert Januarie 2000
bestuur deur die firma mCubed beleggings. Dit is 'n
multi-fonds bestuurder wat op grond van deeglike
navorsing die fonds se bates allokeer tussen
verskillende fondsbestuurders. mCubed beleggings het
volmag om die fondse op die volgende basis (benaderd)
te belê:
Aandele
Effekte
Eiendom
Buiteland
Kontant

45%
25%
Nul
15%
15%

Die Aktuaris ontleed die beleggingsprestasie van die
multi-fonds bestuurder aan die hand van sekere vooraf
bepaalde maatstawwe en doen kwartaalliks verslag aan
die Beleggingskommissie, bestaande uit ds F J Cillié,
Saakgelastigde van die NG Kerk in SA, mnre A
Erasmus, Beleggingsbestuurder van die Kerk, J W S
Jooste (Afgetrede Hoofbestuurder: Individuele Lewens
van Ou Mutual) en J Henn (Hoofbestuurder, Novare
Beleggings). Die Beleggingskommissie doen verslag
van die beleggings aan die Beheerliggaam.

Op 1 April 2003 is 'n eie pensioenfonds vir die leraars
van Namibië gestig. Die Reglement word gewysig om
voorsiening te maak vir die verskuiwing van predikante
na die nuwe Fonds. Namibiese leraars het 'n keuse
gekry om hul belang soos op 1 April 2003 in die
Predikante- en Weduweepensioenfonds te laat met die
oog op 'n uitgestelde aftreevoordeel, of om dit oor te
plaas na die Namibiese Fonds. Nagenoeg 50 lede gaan
oor na die nuwe Fonds.

6. PENSIOENVERHOGINGS TYDENS DIE RESES

3.5 Uitsluiting van Lidmaatskap: Termynkontrak-leraars

Pensioenverhogings word gebaseer op die verskil
tussen die Fonds se beleggingsopbrengs en die naaftrede waarderingsrentekoers.

Volgens 'n besluit van die jongste vergadering van die
Algemene Sinode staan dit Kerkrade vry om predikante
vir 'n bepaalde termyn te beroep in gevalle waar dit nie

Pensioenverhogings aan
afgelope 4 jaar soos volg:
1 Maart 2000:
1 Maart 2001:
1 Maart 2002:
1 Maart 2003:

pensionarisse

was

die

5%
5%
7%
4%
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Die Trustees het in 2002 besluit om die na-aftrede
waarderingsrentekoers vanaf die jaar 2002 te verlaag
vanaf 7,5% na 7%.
Effektief beteken dit dat
pensionarisse
se
verhogings
tans
'n
halwe
persentasiepunt beter is as onder die vorige bedeling.
7.
BELASTING OP OORDRAGWAARDES
STAATSPENSIOENFONDSE

NA

Tydens die vorige Sinode-sitting is gerapporteer dat die
Ontvanger van Inkomste die Pensioenfonds aangeslaan
het met R526 677-97 ten opsigte van oordragwaardes
wat vanaf die Kerk se Pensioenfonds na die Staat
oorbetaal is in belang van kapelane wat na die diens van
die Staat geskuif het. Die Pensioenfonds het die
aanslag in die Inkomste-belasting Spesiale Hof in
Pretoria beveg, en uitspraak is gelewer ten gunste van
die Kerk se Pensioenfonds.
8. GESAMENTLIKE PENSIOENFONDSE KOMITEE
Daar bestaan vier pensioenfondse vir predikante in die
NG Kerk, te wete:
•
Die Pensioenfonds van die NG Kerk in SA
•
Die Pensioenfonds vandie 4 Transvaalse
Sinodes
•
Die Pensioenfonds van die OVS-sinode
•
Die Pensioenfonds van die NG Kerk in Namibië
Verteenwoordigers van die vier fondse vergader jaarliks
in Gauteng na afloop van die AKF-vergadering en vorm
saam die Gesamentlike Pensioenfondse Komitee (GPK).
Die doel van die komitee is om die reglemente asook die
voordele en bydraestruktuur tussen die vier fondse
naastenby dieselfde te hou.
9. STAND VAN DIE FONDS
Die volgende gegewens weerspieël die groei in die
Fonds die afgelope 8 jaar:
1994-12-31
Markwaarde
R 371 milj
Aktiewe Lede
936
Pensioentrekkers
513

1998-12-31
R 426 milj
876
607

2002-12-31
R 651 milj
815
644

gebeurlikheidsmarge, onder die fonds bestaan. In die
verlede is alle beskikbare surplusse telkens deur middel
van voordeelverbeterings aan die diensdoenende sowel
as afgetrede predikante deurgegee. Gesien in die lig
van die befondsingsvlak van die Fonds, soos op die
jongste Aktuariële waardering van 31 Desember 2000,
naamlik 102 % beskik die Fonds oor geen beskikbare
surplus nie.
11. VERSLAG DEUR AKTUARIS
Die Aktuaris berig soos volg:
Die huidige finansiële stand van die fonds sal weer
tydens die eersvolgende Aktuariële Waardering van die
fonds soos op 31 Desember 2003 vasgestel word.
Ek is egter van mening dat die fonds steeds in ‘n
gesonde finansiële toestand verkeer en dat die beoogde
waardasie dit so sal bevestig.
Daar mag moontlik by sommige lede of pensionarisse ‘n
bekommernis wees oor die effek wat die huidige lae
aandelepryse op die finansiële stand van die fonds kan
hê. Dit kan ongelukkig nie ontken word nie dat die
gevolglike lae beleggingsopbrengs wat die afgelope jaar
op die bates van die fonds behaal is, die groei van die
fonds benadeel, en dat daar stellig dus nie tans enige
beweegruimte bestaan om voordele te verbeter, of om
beduidende pensioenverhogings te kan toestaan nie.
Dit is egter belangrik om in gedagte te hou dat die fonds
se bates in ongeveer gelyke dele in aandele en
rentedraende beleggings belê is, en dat die opbrengs op
rentedraende beleggings oor die afgelope jaar relatief
goed was, sodat die totale opbrengs wat op die bates
van die fonds behaal is, darem nie naastenby so swak
was as wat die geval sou gewees het indien die bates
slegs in aandele belê was nie. Dit is egter steeds vir die
fonds voordelig om sy beleggings tussen aandele en
rentedraende beleggings te verdeel aangesien dit oor
die langtermyn gereken die optimale resultate vir die
fonds behoort te lewer.

7.2.4

10. SURPLUS WETGEWING
Die Tweede Wysigingswet op Pensioenfondse, 2001 wat
op 2001-12-07 van krag geword het, vereis dat die
surplus in ‘n Pensioenfonds toegedeel moet word onder
sekere belanghebbendes. Hierdie belanghebbendes
kan insluit huidige lede, lede wat die organisasie verlaat
het sedert 1980 en pensionarisse. Sekere regulasies en
riglyne in verband met die implementering van die Wet
moet nog deur die Raad op Finansiële Dienste uitgereik
word.
Volgens die Wetgewing is ‘n regstelling van die voordele
wat in die verlede betaal is slegs van toepassing indien
daar tans ‘n surplus, na inagneming van ‘n

7.2.5

Volgens die Reglement van die PWP moet
die
Sinode
elke
vier
jaar
een
werkgewerverteenwoordiger met sekundus
aanwys op die Trustees van die PWP.
Volgens
besluite
van
die
vorige
Sinodevergadering wys die SOK die
verteenwoordiger aan. Die SOK het besluit
dat die PSD: Ondersteuningsdienste die
primarius verteenwoordiger sal wees en
die PSD: Bediening die sekundus.
Die lede van die PWP – wat almal
teenwoordig is by die Sinodevergadering –
moet tydens die Sinodevergadering 'n
lidverteenwoordiger met sekundus verkies.
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7.2.6

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
gee geleentheid dat die lede van die
PWP een lidverteenwoordiger met
sekundus op die Trustees van die PWP
verkies.

7.3 NGK Natal Pensioenfonds
7.3.1

7.3.2

7.3.3

Die Trustees van die NG Kerk van Natal
Pensioenfonds het die Fonds omgeskakel
na
die
Sanlam
Universal Wizard
Sambreelfonds. Die koste en voordele vir
die lede bly basies dieselfde as voorheen
met die bykomende voordeel dat inligting
vir lede maklik op die Internet beskikbaar
is. Die Sambreelfonds het ook sy eie
Trustees, wat die risikos vir die kerk
aansienlik verminder.
Die personeel (uitgesonderd predikante)
van die Sinodale Kantoor, CMD's,
inrigtings en gemeentes behoort aan die
NGK Natal Pensioenfonds.
Die NGK Natal Pensioenfonds is 'n vaste
bydrae fonds waar elke lid se aandeel
bepaal word deur werklike bydraes tot die
fonds. Die werknemer dra 7,5% van die
salaris by en die werkgewer 10%.

8.2.2

8.2.3

8. MEDIESE SAKE
8.1 Discovery Mediesefonds
8.1.1

8.1.2

Sedert die oorskakeling na Discovery
Mediesefonds meer as vier jaar gelede het
Discovery die markleier in Suid-Afrika
geword en het tans meer as 1,4 miljoen
lede. Die administrasie bly op 'n hoë vlak
en min klagtes word ontvang.
Lede word op verskeie maniere ingelig om
sodoende die beste gebruik te kan maak
van hulle voordele. Daar word gereeld
besoeke gereel om lede in te lig, die
Posduif bevat gereeld inligting en volledige
inligting oor die Fonds is op Discovery se
Webbladsy beskikbaar. Lede ontvang ook
gereeld die Discovery tydskrif asook state
oor die die stand en gebruik van hulle
voordele.

8.2.4

8.2.5

8.2 Lidmaatskap
8.2.1

Die Sinodevergadering van 1999 het die
volgende besluit (Notule, bladsy 74, punt
5.6.1):
1. Die Sinode besluit dat alle werkgewers
met personeel wat aan die huidige
mediesefonds van die Sinode behoort,

8.2.6

voor 1 Januarie 2000 'n ooreenkoms
met die Sinode moet aangaan rondom
affiliasie
by
die
Sinode
se
mediesefonds
en
verpligte
lidmaatskap.
2. In die toekoms kan gemeentes en
kerklike instansies van die NG Kerk,
VGKSA en RCA wat nie ingeskakel is
by die mediesefonds nie, slegs
inskakel nadat die SKA oorweeg het of
die inskakeling nie die res van die
groep negatief sal beïnvloed nie.
Premies vir sodanige werkgewers mag
dan gelaai word.
3. Lidmaatskap van die Sinode se
mediesefonds is verpligtend vir alle
predikante van Natal.
Tans is alle voltydse predikante van Natal,
behalwe een, lid van die groep by
Discovery. Lidmaatskap is ook verpligtend
vir alle CMD werknemers op posvlak 1 en
2. Ander werknemers van gemeentes kan
ook aan die Fonds behoort indien die
Affiliasieooreenkoms daarvoor voorsiening
maak. Die groep bestaan uit ongeveer 140
lede.
Wetgewing oor mediesefondse het die
afgelope tyd heelwat verander. Dit bly
egter steeds voordelig om as 'n groep aan
'n mediesefonds te behoort aangesien die
administrasiekoste heelwat minder is.
Wagtye en sekere uitsluitings is ook nie op
'n groep van toepassing waar lidmaatskap
verpligtend is nie.
Die
meeste
gemeentes
het
die
Affiliasieooreenkoms
onderteken.
Die
ooreenkomste
van
die
volgende
gemeentes is egter nog steeds na
herhaalde versoeke om dit te onderteken,
uitstaande: Newcastle-Suid, Noordkus
en Port Natal.
Een predikant wat na Natal gekom het, het
in stryd met sinodebesluite nie by
Discovery aangesluit nie. Die Kommissie
het die betrokke ring versoek om aandag
aan die saak te gee en ook besluite
geneem om dit vir die betrokke leraar
makliker te maak om wel by Discovery aan
te sluit. Die saak geniet nog aandag.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat leraars wat in stryd met
sinodebesluite nie by die mediesefonds
waarby Natal as groep inskakel,
aansluit nie, nie na aftrede deur die NG
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Kerk van Natal gesubsidieer sal word
nie.

8.3 Een mediesefonds
8.3.1

8.3.2

Die Sinodevergadering van 1999 het die
volgende besluit (Notule, bl 75, punt 7.2.5):
Die Sinode van Natal skakel in by die een
mediese fonds vir alle Sinodes indien dit
na die oordeel van die SKA voordelig sou
wees vir ons huidige lede.
Een mediesefonds vir al die Sinodes het
weens verskeie praktiese redes nie
gerealiseer nie.

8.4 NGKN Befondser
8.4.1

8.4.2

8.4.3

Met die instel van die maksimumopsie het
Discovery
deur
middel
van
die
Korporatiewe
Befondser
voorsiening
gemaak dat lede kon opgradeer na die
maksimumopsie sonder dat hulle premies
verhoog. In die jaar 2000 het dit beteken
dat elke lid, ongeag die keuse wat hy/sy
uitoefen, 'n addisionele R100 per maand
tot die Korporatiewe Befondser moes
bydrae. In die jaar 2001 het die bydrae
verhoog na R195 per maand omdat baie
van ons lede aan die maksimumopsie
behoort het. Nog steeds was die premies
te laag. 'n Tekort van R63,790 vir 2001 het
ontstaan met die gevolg dat die kwotasie
vir die Korporatiewe Befondser vir 2002
meer as R300 per lid beloop het. Lede met
lae besoldiging het ook begin kla dat dit te
duur is.
Die SKA het toe besluit om nie langer aan
die Korporatiewe Befondser van Discovery
te behoort nie. In die plek daarvan is die
NGKN Befondser daargestel. Riglyne van
die NGKN Befondser is opgestel. Die doel
van die NGKN Befondser is om lede van
Discovery te help wat genoodsaak word
om aan die Maksimumopsie te behoort
asook lede met hoë mediese uitgawes wat
nie deur Discovery gedek word nie.

2.1 hy/sy jaarliks skriftelik bewys lewer dat die
gesin
se
chroniese
medikasie
en
gespesialiseerde tandheelkunde verbruik
meer is as die verskil tussen die premies van
die Essensieel Omvattende Standaard Plan
en die Essensieel Omvattende Maksimum
Plan en hy/sy aan die maksimumopsie
behoort; of
2.2 in ad hoc gevalle wanneer Discovery se
planne nie voorsiening maak vir sekere
uitgawes nie en dit die lid in 'n finansiële krisis
dompel. Skriftelike bewys moet gelewer word
van die werklike uitgawes asook van die feit
dat geen plan van Discovery daarvoor betaal
nie.
3. Die bedrag van die subsidie uit die Befondser is
3.1 80% van die verskil tussen die premies van
die Essensieel Omvattende Standaard Plan
en die Essensieel Omvattende Maksimum
Plan; of
3.2 80% van die werklike uitgawes waarvoor
Discovery se planne nie voorsiening maak
nie.
Die subsidie word deurgegee in die vorm van 'n
premievermindering;
4. Lede moet self besluit en 'n keuse uitoefen of
hulle
aan
die
standaardopsie
of
maksimumopsie behoort. Opgradering na die
maksimumopsie kan slegs aan die begin van
elke jaar geskied of wanneer 'n nuwe chroniese
medikasie benodig word. Afgradering kan net
geskied na ten minste ses maande op die
maksimumopsie;
5. Alle
werkgewers
dra
2%
van
die
pensioendraende
salarisse
van
alle
werknemers wat lede van die Fonds is óf
volgens
Sinodebesluite
lede
van
die
Mediesefonds behoort te wees by tot die NGKN
Befondser;
6. Die PSD: Ondersteuningsdienste bestuur die
NGKN Befondser met verslag aan die SOK.
8.4.4

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur die Riglyne vir die NGKN
Befondser goed.

Riglyne van die NGKN Befondser:

8.5 Werkgewerbydraes
RIGLYNE VAN DIE NGKN BEFONDSER
1. Die hooflid van Discovery Mediesefonds moet
persoonlik by die SOK aansoek doen vir 'n
subsidie;
2. 'n Lid kwalifiseer slegs vir 'n subsidie uit die
NGKN Befondser indien:

8.5.1

Die
werkgewerbydraes
tot
die
Mediesefonds het vir al hoe meer
werkgewers 'n groot probleem geword
aangesien premies jaarliks met meer as
inflasie gestyg het. Die SKA het die saak
ondersoek en 'n nuwe formule vasgestel
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waarop die werkgewerbydraes bereken
word.
8.5.2 In
die
nuwe
formule
word
die
werkgewerbydraes
gegrond
op
die
pensioendraende
salaris
van
die
werknemer. Dit beteken dat die koste vir
die werkgewer jaarliks verhoog saam met
salarisse en teen dieselfde persentasie.
Die werkgewerbydraes word naamlik
vasgestel op die hoogste van 15% van die
pensioendraende salaris plus 60% van
Vitality se premie óf 2001 se bydrae
(afhangende gesinsamestelling).
8.5.3 Werknemers het tot 'n mate beheer oor
mediese uitgawes en word aangespoor om
hulle uitgawes te bestuur. Dit kan op
verskeie maniere gedoen word deur:
8.5.3.1 jaarliks die beste moontlike opsie volgens
die gesin se omstandighede te kies;
8.5.3.2 so min as moontlik uitgawes uit die
mediese spaarrekening aan te gaan deur
met diensverkaffers te onderhandel vir
die goedkoopste moontlike pryse;
8.5.3.3 'n gesonde lewenstyl te handhaaf.
Hiermee kan lidmaatskap van Vitality
baie help.

8.6 Subsidies: Pensioenarisse
8.6.1

8.6.2

8.6.3

Die mediese subsidies aan pensioenarisse
kon tot op hierdie stadium volgehou word.
Vanjaar word subsidies ten bedrae van
R485,088 aan 35 pensioenarisse betaal.
Die subsidie word vasgestel op 12,5% van
'n predikant op topkerf se salaris vir 'n
egpaar
en
65%
hiervan
vir
'n
enkellopende, minus die bedrag wat die
pensioenfonds betaal vir medies. Waar
predikante voor 65 jaar emeriteer en in
dieselfde gemeente op kontrak in diens
bly, word die subsidie vasgestel asof die
predikant eers op 65 emeriteer het. Die
maksimumbedrag wat vanjaar betaal word,
is R1406 per maand.
Subsidies word gewoonlik slegs betaal aan
emeritii bo 65 jaar, maar in bona fide
gevalle ook aan emeritii onder 65 jaar.

8.7 Subsidie na aflegging
8.7.1

Die SOK het besluit om 'n mediese
subsidie gelyk aan die subsidie wat
pensioenarisse ontvang aan leraars wie se
diens weens finansiële redes beëindig is,
in verdienstelike gevalle te betaal.

8.8 Befondsing na aftrede
8.8.1

Die Sinodevergadering 1999 het besluit
(Notule, bl 75, punt 7.2.5):
Die
Sinode
versoek
alle
kerklike
werkgewers om toe te sien dat daar
voldoende voorsiening gemaak word vir
die werkgewer se aanspreeklikheid van die
mediese premies van sy werknemers na
aftrede.
8.8.2 Die interpretasie van arbeidswetgewing is
al meer dat die werkgewer na aftrede ten
minste op dieselfde basis tot die
mediesefonds moet bydra as voor aftrede,
tensy die dienskontrak anders bepaal.
Daarby is dit ook net billik dat die kerk
bydra tot die mediese premies van sy
predikante na aftrede.
8.8.3 Hierdie verpligting kan vir kerkrade dinge
baie moeilik maak, daarom het die
Sinodale kerkverband verskeie pogings
aangewend om die saak aan te spreek:
8.8.3.1 die PWP betaal 7% meer pensioen om te
help met mediese uitgawes;
8.8.3.2 die Natal Sinodale kerkverband betaal
ruim subsidies aan pensioenarisse;
8.8.3.3 die mark word dopgehou vir toepaslike
versekeringsprodukte wat haalbaar is vir
die kerk, maar geen bekostigbare
produk is beskikbaar nie.
8.8.4 Dit raak vir pensioenarisse al hoe moeiliker
om by te hou met die betaling van mediese
premies – ten spyte van die subsidies
vanaf die Sinodale kerkverband. Lede
word aangemoedig om self vroegtydig
bykomende voorsiening te maak vir hoë
mediese premies na aftrede.
8.8.5 Die vraag bly onbeantwoord of al
bogenoemde pogings op die langtermyn
aan al die wetlike verpligtinge van die
werkgewer
sal
voldoen
en
of
pensioenarisse
lidmaatskap
van
'n
mediesefonds sal kan bekostig.

9. GEMEENTEBYSTAND
9.1 Ontbinding:
fonds
9.1.1

Gemeentebystands-

Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit om die verskillende fondse waar
moontlik saam te voeg. Die SOK het
daarna die volgende besluit geneem
(Notule 27 Februarie 2003, punt 15.2.3.1):
Die CJ van Schalkwyk Fonds, Mediese
Subsidiefonds, NGKN Befondser en
Gemeentebystandsfonds ontbind en die
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9.1.2

9.1.3

9.1.4

saldos
word
oorgedra
na
die
Reserwefonds.
Die implikasie van hierdie besluit is dat
daar nie meer apart rekord gehou word
van bogenoemde fondse nie, maar dat die
rente uit die Reserwefonds steeds
beskikbaar sal wees om die sake te
befonds. Die normale begroting maak dus
voorsiening vir mediese subsidies en
gemeentebystand.
Die
huidige
Reglement
vir
die
Gemeentebystandsfonds het egter die
volgende bepaling:
8. ONTBINDING
'n Besluit tot die ontbinding van die Fonds
kan slegs geneem word deur die Sinode
van Natal. Alle bates waaroor die Fonds
beskik ten tye van ontbinding moet vir die
voortsetting van die doel van die Fonds
aangewend word.
Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit om die Gemeentebystandsfonds
te ontbind en om die saldo van
R833,310
oor
te
dra
na
die
Reserwefonds
waaruit
gemeentes
finansieel bygestaan word.

2.3 Die hulp is normaalweg in die vorm van laerente lenings, maar kan ook die betaling van
agterstallige Sinodale Bydraes of kontanthulp
behels.
3. Aansoek om hulp
3.1 Aansoek om hulp moet skriftelik aan die PSD:
Ondersteuningsdienste voor 31 Julie van elke
jaar gestuur word.
3.2 Aansoek om hulp moet vergesel wees van:
3.2.1 'n geouditeerde finansiële verslag van die
vorige boekjaar wat deur die kerkraad
goedgekeur is;
3.2.2 'n begroting vir die lopende boekjaar wat
deur die kerkraad goedgekeur is;
3.2.3 'n motivering wat die volgende inligting
bevat:
3.2.3.1 'n uiteensetting van die hulp wat gevra
word;
3.2.3.2 die rede waarom die kerkraad hierdie hulp
as tydelik beskou;
3.2.3.3 'n aksieplan wat aandui hoe die gemeente
die tydelike probleem wil oplos;
3.2.4 'n aanbeveling van die Ring/Ringskommissie
en die Ringsfinansiëlekommissie.
9.2.2

9.2 Riglyne
Hulp aan gemeentes word voortgesit op
dieselfde basis as wat die huidige
Reglement
bepaal.
Die
toepaslike
gedeeltes in die Reglement word aldus
vervang met die volgende riglyne:
Riglyne vir finansiële bystand aan gemeentes
uit Sinodale Fondse

Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur die Riglyne vir finansiële bystand
aan gemeentes goed.

9.2.1

1. Algemeen
Hulp word verleen uit die begroting van die SOK
aan gemeentes wat kwalifiseer vir hulp volgens die
riglyne hieronder. Die begroting word aangevul
deur die vrywillige Sinodale Kollektes wat
gemeentes opneem.
2. Voorwaardes
2.1 Hulp word slegs verleen wanneer:
2.1.1 werklike tekorte ontstaan het (soos in 'n
geouditeerde finansiële verslag aangedui);
2.1.2 die gemeente geen fondse op belegging het
nie, behalwe bona fide trustfondse wat
namens ander geadministreer word.
2.2 Wanneer 'n gemeente 'n tydelike kontantvloei
probleem het, kan 'n korttermynlening
toegestaan word totdat 'n besluit oor meer
permanente hulp geneem kan word.

9.3 Hulp verleen
9.3.1
9.3.2

9.3.3

9.3.4

Hulp is aan die volgende gemeentes
verleen:
1999/2000 (vanaf Julie 1999)
 Durban-Wes – R36,950
 Noordland – R11,022
 Newcastle-Suid/Ngagane – R24,068
 Merrivale – R46,550
 Pmburg-Suid – R32,327
 Glencoe – R10,127
2000/2001
 Pmburg-Suid – R183,000 (lening)
 Glencoe – R330,000 (lening)
 Durban – R45,045
 Vryheid-Suidoos – R68,964
2001/2002
 Pmburg-Suid – R47,796
 Glencoe – R18,268 (lening)
 Danskraal – R83,808 (lening: nie
opgeneem nie)
 Noordland – R33,095 (lening: nie
opgeneem nie)
 Pinetown – R64,801 (lening)
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9.3.5

9.3.6

Durban – R26,682 (lening: nie
opgeneem nie)
 Die Kruin – R41,991 (lening: nie
opgeneem nie)
 Pietermaritzburg – R50,899
 Malvern – R413
2002/2003
 Hillary – R17,688 (lening)
 Richardsbaai – R30,773
 Pinetown – R400,000 (lening) plus
oorbruggingslening van R300,000
(wat na 2 maande terugbetaal is)
 Pietermaritzburg – R200,000 (lening)
 Suidkus – R70,000 (lening: nie
opgeneem nie)
2003/2004 (tot Augustus 2003)
 Pinetown – R92,532.86 (lening)
 Danskraal – R30,161.51 plus lening
van ongeveer R206,000.

10. BEGROTINGS
10.1 Inleidend
10.1.1 Die besluite tot herstrukturering het nuwe
uitdagings gebied vir die begroting van die
al die sinodale kommissies.
10.1.2 Die SOK en vorige SKA het jaarliks die
begrotingsproses
bestuur.
Maksimum
insette word gevra van al die betrokke
rolspelers en beskikbare fondse word so
regverdig as moontlik en in belang van die
Koninkryk beskikbaar gestel.
10.1.3 Die begrotings hiermee saam is die
jongste begrotings vir die boekjaar 2003/4
soos gewysig in Augustus 2003.

10.2 Begroting: SOK
10.2.1 Die begroting van die SOK is in wese 'n
konsolidasie van die totale begroting
aangesien die ander drie kommissies se
uitgawes hier aangetoon word.
SINODALE ONDERSTEUNINGSKOMMISSIE

BEGROOT
2003/4

ONTVANGSTES
Sinodale Bydraes
Rente en beleggingsopbrengs
Vergoeding vir dienste gelewer
Oorplasing uit Reserwefonds
SUBTOTAAL: LOPENDE
ONTVANGSTES
Natal Sinode Eiendomme
Kampterrein Winklespruit

1,800,000
1,558,320
406,504
252,139
4,016,963
463,584
1,713,872

Natal Studiebeursfonds
JW du Preezfonds
Hennie van Rensburgfonds
Reserwefonds
Danskraalfonds
Gelde vir versending ontvang
GRSK - Durban
Ikhwezi
Melmoth Ring ondersteuning
CMC
VGKSA (KZN)
VGK CVV
Mediesefonds premies
Pensioenfondse premies
Salarisadministrasie
SUBTOTAAL: INSTANSIES EN
FONDSE
TOTALE ONTVANGSTES
BETALINGS
Vergaderings
Administratiewe afdeling
Finansiële afdeling
Argief
PSD uitgawes
Subsidies en bystand
Algemene Sinode
Sinodale Bydraes toegedeel aan
ander kommissies
Rente toegedeel
SUBTOTAAL: LOPENDE
BETALINGS
Natal Sinode Eiendomme
Kampterrein Winklespruit
Natal Studiebeursfonds
JW du Preezfonds
Hennie van Rensburgfonds
Reserwefonds
Danskraalfonds
Gelde vir versending ontvang
GRSK - Durban
Ikhwezi
Melmoth Ring ondersteuning
CMC
VGKSA (KZN)
VGK CVV
Mediesefonds premies
Pensioenfondse premies
Salarisadministrasie
SUBTOTAAL: INSTANSIES EN
FONDSE
TOTALE BETALINGS
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150,244
152,000
29,976
2,142,542
3,600
22,200
43,230
18,600
156,012
2,000
165,000
29,000
3,720,000
1,349,060
3,242,703
13,403,623
R17,420,586

14,332
181,279
520,730
85,855
13,000
782,356
151,872
1,792,183
475,356
4,016,963
463,584
1,713,872
150,244
152,000
29,976
2,142,542
3,600
22,200
43,230
18,600
156,012
2,000
165,000
29,000
3,720,000
1,349,060
3,242,703
13,403,623
R17,420,586
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10.3 Begroting: Moderamen
MODERAMEN

BEGROOT
2003/4

* Nota 1: Die SRK is ook die Kommissie vir
Diensverhoudinge. Daarom word die totale
vergoeding van al die sinodale personeel hier
getoon as ontvangste en weer as betaling.

11. SINODALE BYDRAES
ONTVANGSTES
Sinodale Bydraes
TOTALE ONTVANGSTES

239,423
R239,423

BETALINGS
Administrasie
Vergaderings
Vergoeding
Ekumene
TOTALE BETALINGS

22,842
152,764
59,457
4,360
R239,423

10.4 Begroting: SBK
SINODALE BEDIENINGSKOMMISSIE

BEGROOT
2003/4

ONTVANGSTES
Sinodale Bydraes
Predikantekursus
Fondsrentes
TOTALE ONTVANGSTES

1,473,304
9,500
262,950
R1,745,754

BETALINGS
Vergaderings
Administrasie
Vergoeding
Projekte
Fondsrentes
TOTALE BETALINGS

25,800
37,584
302,605
1,116,815
262,950
R1,745,754

10.5 Begroting: SRK
SINODALE REGSKOMMISSIE

BEGROOT
2003/4

ONTVANGSTES
Sinodale Bydraes
Vergoeding: alle personeel (*1)
TOTALE ONTVANGSTES

79,456
1,117,195
R1,196,651

BETALINGS
Administrasie
Vergaderings
Vergoeding
Verdeling – vergoeding (*1)
TOTALE BETALINGS

8,560
11,439
59,457
1,117,195
R1,196,651

11.1 Voorgeskrewe formate
11.1.1 Die SOK het gereeld die formate vir
gemeentes se geouditeerde state hersien
en
aan
gemeentes
deurgestuur.
Kommentaar
vir
verbetering
word
verwelkom.
11.1.2 Die nuutste formate maak voorsiening
daarvoor dat gemeentes self hulle sinodale
verpligtinge bereken en die Sinodale
Kantoor
gaan
nou
slegs
hierdie
berekeninge na vir korrektheid. Dit het die
jaarlikse berekeninge vergemaklik en
bespaar heelwat tyd in die Sinodale
Kantoor.
11.1.3 Die formate sal weer hersien word om
voorsiening te maak vir die vereistes van
die Ontvanger van Inkomste, aan wie die
state ook jaarliks voorsien sal moet word.

11.2 Indiening van state
11.2.1 Die jaarlikse keerdatum vir die indiening
van state is 15 Julie. Die meeste
gemeentes se state word betyds ingedien.
11.2.2 Daar is egter hier en daar gemeentes wat
laat is met hulle state. Vir die boekjaar
2001/2 is daar nog een gemeente se state
uitstaande (Drakensberg).
11.2.3 Vir die boekjaar 2002/3 was die volgende
gemeentes se state nog uitstaande op 5
September 2003:
 Berea
 Drakensberg
 Dundee
 Escombe
 Malvern
 Meerensee
 Montclair
 Noordland
 Osizweni
 Umhlanga
 Winterton
11.2.4 As aansporing om state betyds in te dien,
het die SOK besluit om die korting van
R100 vanaf 2004 na R1,000 te verhoog
indien gemeentes se state voor 15 Julie by
die Sinodale Kantoor ingehandig word.
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11.5 Vasstel van 6% bedrag
11.3 Sinodale Bydraes ontvang
11.3.1 Sinodale Bydraes ontvang
jare was soos volg:
Jaar
1995/6
1996/7
1997/8
1998/9 (slegs 11 mde)
1999/2000
2000/1
2001/2
2002/3
2003/4 (begroot)

vir die afgelope
Bedrag
R1,987,327
R1,981,301
R1,898,264
R1,636,501
R2,416,711
R2,244,047
R3,050,858
R2,248,016
R1,800,000

11.3.2 In reële terme was die afname in Sinodale
Bydraes vir die afgelope 9 jaar 140,54%
(Indien die VPI gebruik word, sal die
koopwaarde van die R1 van 28 Februarie
1996 slegs 45,9c op 29 Febr 2004 wees –
die R1,800,000 van 2003/4 sou dus in
1996 slegs R826,200 werd gewees het).

11.4 Agterstallige bydraes
11.4.1 Die volgende gemeentes se Sinodale
Bydraes was op 31 Augustus 2003
agterstallig:
Gemeente
Bedrag
Durban (tot Feb 2003)
16,206.04
Hillary (tot Feb 2003)
16,598.06
Newcastle, Die Kruin (tot Feb
141,801.63
2003)
Newcastle-Suid
(tot
Feb
7,809.95
2003)
Montclair (tot Feb 2002)
24,385.96
Noordland (tot Feb 2002)
67,490.46
Osizweni (tot Feb 2002)
12,717.19
Drakensberg (tot Feb 2001)
19,148.16
TOTAAL:
R306,157.45
11.4.2 Sommige gemeentes kry finansieel swaar
en
kan
wanneer
hulle
kontantvloeiprobleme het, aansoek doen
om uitstel van die betaal van Sinodale
Bydraes. Waar gemeentes egter nie
aansoek doen om uitstel nie of dit nie
toegestaan word nie, word rente op
agterstallige
bydraes
gehef
teen
primakoers (vgl Besluit 8.2, Kerkordeboek
1999, bladsy 160). Met die huidige
begrotingstekorte sal hierdie beleid baie
streng toegepas moet word.

11.5.1 Die SOK stel jaarliks volgens sinodale
besluit (Besluit 8.6.1.1 op bladsy 160 van
die Kerkordeboek) die bedrag vas waarop
die 6% bereken word in die formule vir die
vasstel van Sinodale Bydraes.
11.5.2 Vir die 2002/3 boekjaar is die bedrag
vasgestel op die werklike uitgawe van
gemeentes ten opsigte van die leraars
soos op die finansiële state aangetoon tot
'n maksimum bedrag van R250,000 per
leraar.
11.5.3 Vir die 2003/4 boekjaar het die SOK besluit
om die bedrag waarop 4% bereken word,
vas te stel op R250,000 per permanente
leraarspos (ongeag of dit 'n tentmaker is
en wat die werklike uitgawes is).
11.5.4 In die lig van begrotingstekorte het die
SOK weer na die persentasies waarop
Sinodale Bydraes bereken word, gekyk.
Om by gemiddeld ses persent uit te kom,
behoort die 8% in die formule verhoog te
word
na
10%
(vgl
Notule
van
Sinodevergadering 2002, bladsy 19, punt
10.3; asook SRK aanbevelings aan hierdie
Sinodevergadering).
11.5.5 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit om punt 8.6.1.3 van Besluit 8
(Kerkordeboek 1999, bladsy 161) soos
volg te wysig: "8.6.1.3 Tien persent
(10%) op die res van die inkomste van
die gemeente."

11.6 Kollektes
11.6.1 Die SKA en SOK het op versoek van
gemeentes van tyd tot tyd kollektes vir
verskeie sake vrygestel van Sinodale
Bydraes.
11.6.2 Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit (Notule, bladsy 18, punt 5.6):
Die Sinodevergadering besluit dat die tien
verpligte Sinodale Kollektes (vgl Besluit 12
op bladsy 164 van die Kerkordeboek (199)
vanaf 1 Maart 2003 nie meer verpligte
kollektes is nie, maar verskuif na die
kategorie Vrywillige Kollektes (vgl Besluit
13, bladsy 165).
11.6.3 Die SOK het in samewerking met die SRK
besluit om die huidige Besluit 13 in die
Kerkordeboek te vervang met 'n volledige
lys van alle kollektes wat vrygestel is van
Sinodale Bydraes (vgl die aanbevelings in
die verslag van die SRK).
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11.7 Administrasie: Sinodale Bydraes
11.7.1 Huidige werkswyse: Oorbetaling geskied
op 'n maandelikse basis en word bereken
volgens die inkomste van die vorige
maand. 6% Van die inkomste word aan
die Sinodale Kantoor per tjek of
bankinbetaling oorbetaal. Om dit te kan
doen moet gemeentes maandeliks hulle
inkomstestate opstel voor die einde van
die volgende maand. Aan die einde van
die boekjaar nadat die geouditeerde state
opgestel is, word die werklike verpligtinge
van die gemeente bereken volgens die
goedgekeurde formule.
11.7.2 Knelpunte:
 Nie alle gemeentes het die nodige
finansiële stelsels in plek om die
berekening betyds te maak sodat hulle die
gelde voor die einde van die volgende
maand kan oorbetaal nie. Die gevolg is dat
gemeentes laat oorbetaal met negatiewe
gevolge vir die kontantvloei in die Kantoor.
 Die meeste gemeentes stuur tjeks per pos,
wat vertragings veroorsaak en soms selfs
wegraak.
 Die
Sinodale
Kantoor
ondervind
kontantvloeiprobleme en kan nie hulle
begroting effektief bestuur nie, omdat hulle
nie verseker is van wanneer fondse
oorbetaal word nie.
 Gemeentes
ondervind
kontantvloeiprobleme en moet dus rente
betaal op laat betalings.
11.7.3 Voorgestelde werkswyse: Die SOK het 'n
voorlopige dokument aan gemeentes
gestuur
vir
kommentaar.
Heelwat
kommentaar is ontvang en die aanvanklike
voorstelle is verwerk. Die volgende riglyne
vir die oorbetaal van Sinodale Bydraes
word aanbeveel:






RIGLYNE VIR DIE BETALING
VAN SINODALE BYDRAES
Die oorbetaling word op 'n maandelikse basis
per debietorder deur die Sinodale Kantoor
direk van gemeentes se rekening gevorder.
'n Vaste bedrag word maandeliks gevorder
wat bereken word op grond van die vorige
jare se vaste inkomstes. Vir doeleindes van
die
berekening
word
inkomstes
uit
fondsinsamelingspogings
en
eenmalige
inkomstes nie in ag geneem nie.
Die vaste bedrag word jaarliks vasgestel deur
die Sinodale Kantoor in samewerking met die





gemeente
en
ring.
Veranderde
omstandighede in die gemeente word in ag
geneem met die vasstel van die bedrag.
Indien
gemeentes
kontantvloeiprobleme
ondervind kan hulle enige tyd aansoek doen
om tydelik van die debietorderstelsel verwyder
te word.
Waar gemeentes eenmalige inkomstes het of
fondsinsamelingspogings suksesvol was,
betaal gemeentes 6% van sodanige inkomste
binne een maand na ontvangs aan die
Sinodale Kantoor oor.

11.7.4 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur die Riglyne vir die betaling van
Sinodale Bydraes goed en vervang punt
8.2 van Besluit 8 (Kerkordeboek 1999,
bladsy 160) met hierdie Riglyne.

12. ANDER FINANSIËLE SAKE
12.1 Finansiële bestuur
12.1.1 Die
SOK
ontvang
maandeliks
kontantvloeistate om beheer uit te oefen.
Die state word gereeld op vergaderings
goedgekeur.
12.1.2 Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit dat die geouditeerde state jaarliks
aan al die lede van SOK gesirkuleer word
vir goedkeuring. In die praktyk werk dit
baie moeilik en die SOK stel die volgende
wysiging voor in die werkswyse van die
SOK.
12.1.3 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
wysig die besluit by punt 4.2.6.4.1.11.2
op bladsy 13 van die Notule van die
Sinodevergadering van 2002 om te lees:
"Alle lede van die SOK ontvang jaarliks
die geouditeerde state vir kommentaar
waarna die Dagbestuur dit goedkeur."

12.2 Rekeninge: agendas en notules
12.2.1 Voorheen was die gebruik dat rekeninge
ten opsigte van agendas en notules van
die Algemene Sinode aan gemeentes
gestuur is. Op versoek het die SKA die
saak na die AKF verwys met die versoek
dat die Algemene Sinode dit op sy eie
begroting plaas. Die AKF het egter nie
daarvoor kans gesien nie. Daarna het die
SKA besluit dat daar uit sinodale fondse as
'n diens aan die gemeentes voorsiening
gemaak sal word vir die betaling van die
agendas en notules van die Algemene
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Sinode. Die rekening vir die agendas en
notules van die Algemene Sinode 2002 is
gevolglik uit Natalse sinodale fondse
betaal.

12.3 Beleggings
12.3.1 Die beleggingsmark het die afgelope vier
jaar geweldig geskommel. Die beleggings
van die NG Kerk van Natal het die
volgende opbrengste behaal: 1999/2000:
19,7%, 2000/1: 16,5%, 2001/2: 9,9% en
2002/3: 7,6%.
12.3.2 Die SKA het besluit om die Spesiale
Deposito rekening by ABSA wat gebruik
was
vir
die
belegging
van
korttermynfondse te sluit. In die plek
daarvan word korttermyn kontant belê in 'n
Kontantbestuursfonds wat deur Corporate
Money Managers bestuur word. Fondse
word net in die vyf groot banke belê en die
opbrengste is gemiddeld 1% hoër as ander
geldmarkfondse. Kontant is binne een
werksdag beskikbaar.
12.3.3 Totale fondse met 'n markwaarde van
R13,919,092 was op 28 Februarie 2003
soos volg belê (markwaarde word getoon):
Staats- en Eskom Effekte
9,141,382
Corporate Money Managers
2,470,872
ABSA Trust aandeleportefeulje
996,804
RMB Private Bank aandeleportef.
1,306,747
Sanlam aandele
3,287
Totaal:
R13,919,092
12.3.4 Die
beleggings
verteenwoordig
die
volgende fondse (voor samesmelting van
fondse plaasgevind het en volgens
boekwaarde):
SOK fondse
6,187,551
Boedel: CJ van Schalkwyk
26,198
Kampterrein
699
Danskraal Trustfonds
35,483
Gemeentebystandsfonds
833,310
Reserwefonds
4,041,644
Mediese subsidiefonds
1,250,217
Studiefondse
1,538,885
HC Scheepers/JF Scheepers
8,000
Hennie van Rensburg
279,539
JW du Preez
33,338
Natalse Studiehulpfonds
635,185
Teologiese Studiefonds
582,823
SBK fondse
2,509,509
Rampfonds
91,911
Gestremdes (MC Nel)
235,750

Bejaardes (Malan/Cronje)
Kinderhuise (Boedel PJ de Villiers)
Skoolverlaterskampe
Vrouediens
Sendingreserwefonds
Arbeidsbediening
Bemaking Thom
CLF projekte
Mooiplaas Trust
MD Olivier Trust
Bemaking Semmelink
Ander instansies
GRSK – Durban
VGKSA (KZN)
VGK Vrouevereniging
Kerkboufonds: Mpophomeni
KZN CMD
Morester Kinderhuis
Groottotaal:

627,594
617,618
3,155
5,461
474,241
135,941
5,619
12,771
207,412
13,009
79,027
2,179,358
394,621
335,501
161,633
154,959
1,124,532
8,112
R12,415,303

12.4 Samesmelting van fondse
12.4.1 Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit (Notule, bladsy 18, punt 5.7.1):
Die Sinodevergadering gee volmag aan
die Sinodale Ondersteuningskommissie
om, waar dit prakties moontlik is, in
samewerking
met
die
Sinodale
Bedieningskommissie die verskillende
fondse van die Sinode saam te voeg en
oor te dra na die Reserwefonds.
12.4.2 Die twee PSD's het die samevoeging van
fondse ondersoek en die SOK het soos
volg besluit:
Die SOK keur die volgende samevoegings
vanaf 1 Maart 2003 goed:
1. Die Natalse Studiefonds, Teologiese
Studiefonds, HC Scheepersfonds en JF
Scheepersfonds word een fonds genaam
Natalse Studiebeursfonds;
2. Die CJ van Schalkwyk Fonds, Mediese
Subsidie-fonds, NGKN Befondser en
Gemeentebystandsfonds ontbind en die
saldos
word
oorgedra
na
die
Reserwefonds;
3. Die saldo van die Eiendomsfonds word
oorgedra na die nuwe Artikel 21
Maatskappy.
4. Die Sendingreserwefonds en SKDB
Rampfonds word een fonds genaamd
Sinodale Bedieningsfonds. Die maksimum
saldo vir hierdie fonds word vasgestel op
R500,000 en die balans word oorgedra na
die Reserwefonds;
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5. Die Mooiplaas en Semmelink fondse
word een sendingfonds;
6. Die MD Olivierfonds word oorgedra na
die Bybelgenootskap;
7. Die saldo van die AJK projektefonds
word oorgedra na Skoolverlaterskampe en
die fonds gesluit.
12.4.3 Die oorblywende fondse kan om verskeie
redes nie oorgedra word na die
Reserwefonds nie.

12.5 Reserwefonds
12.5.1 Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 80, punt 10.2.7):
1. Die Sinode herroep die vorige besluit
dat die Reserwefonds beperk moet
word.
2. Die Sinode besluit dat alle oorskotte in
die toekoms oorgedra word na die
Reserwefonds om die fonds sodoende
verder te versterk.
3. Die Sinode besluit dat rente uit die
Reserwefonds soos volg aangewend
word:
3.1 in die begroting om die sinodale
bydraes vanaf gemeentes te verlig,
3.2 en om die kapitaal van die
Reserwefonds,
Gemeentebystandsfonds en Natalse
Studiehulpfonds te laat groei.
12.5.2 Sedert hierdie besluite en die vermindering
van Sinodale Bydraes was daar nie meer
oorskotte nie. Die saldo van die
reserwefonds het vanaf R5,289,101 in
1999 gedaal na R4,041,644 in 2003. Na
die samesmelting van fondse op 1 Maart
2003, was die saldo egter R6,151,369.
12.5.3 Die rentes van die Reserwefonds word
tans ten volle gebruik om die begroting te
laat klop. Die huidige boekjaar begroot
egter weer vir 'n tekort van R225,000, wat
die fonds verder sal laat daal.
12.5.4 Die opbrengs van die verkoop van die
Kampterrein sal die Reserwefonds egter
met R1,354,000 laat styg sodat die
beraamde saldo van die Fonds aan die
einde van die boekjaar R7,274,000
behoort te wees.
12.5.5 Kommer bestaan dat die rente uit die
Reserwefonds in die toekoms al minder sal
wees (geen kapitaalgroei en laer
rentekoerse). Dit sal in die toekoms groot
druk op die begroting plaas.

12.6 Lenings
12.6.1 Die SOK staan van tyd tot tyd lenings toe
aan gemeentes wat kwalifiseer vir hulp uit
die gemeentebystandsfonds asook aan
ander interne instansies wat lopende
tekorte het. 'n Skriftelike ooreenkoms word
in elke geval opgestel en sekuriteite word
verskaf. Kontrole word uitgeoefen dat
hierdie lenings volgens ooreenkoms
gedelg word.
12.6.2 Op 28 Februarie 2003 was die volgende
lenings uitstaande:
Instansie
Bedrag
Vorige jaar
Kampterrein
282,179
132,204
Tuinsig
173,133
104,045
CMD Durban
0
22,816
CMD Melmoth
28,861
49,207
CMD Kokstad
12,576
45,059
NGG Glencoe
57,716
131,212
NGG Hillary
17,688
0
NGG Pmb-Suid
91,844
106,349
NGG Dbn-Wes
0
141,746
NGG Pinetown
480,062
66,325
VGK Mtubatuba
4,020
0
Totaal:
R1,148,079
R798,963

12.7 Tuinsig
12.7.1 Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 60 punt 10.6.1.5):
Die Sinode gee opdrag aan SKDB en SKA
om die finansiële situasie van Tuinsig te
monitor en die nodige stappe te doen
indien dit 'n las vir die Sinode sou word.
12.7.2 Die SKDB en SKA het die situasie
gemonitor en dit het heelwat verbeter. Die
skuldlas van R527,283 het met goeie
bestuur afgeneem na R173,133.

12.8 Finansiële posisie: gemeentes
12.8.1 Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 79, punt 5.17.1):
Die Sinode gee opdrag aan die SKA en
SSK om weë te ondersoek om gemeentes
wat in langtermyn finansiële probleme is,
te probeer help om finansieel voort te
bestaan.
12.8.2 'n
Kommissie
vir
Interkerklike
Hulpverlening (CIC) is gestig waarin die
NG Kerk, VGKSA en RCA in KZN
verteenwoordig is. Hierdie Kommissie
hanteer die verdeling van subsidies aan
hulpbehoewende gemeentes in die NG
Kerk familie.
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12.8.3 Hulp aan NG Kerk gemeentes word egter
steeds vanuit die Gemeentebystandsfonds
hanteer en sal in die toekoms waarskynlik
vanuit die gewone begroting hanteer word.
12.8.4 'n Studie is gedoen oor die finansiële
toestand van gemeentes wat aan die
Sinodevergadering van 2001 beskikbaar
gestel is.
12.8.5 Die SOK gee voortdurend aandag aan die
beste wyse van hulpverlening aan
gemeentes en is tans besig met verdere
studie oor die saak.

12.8.6 Gespreksvraag 1: Hoe kan die
kerkverband 'n gebied bedien
waar die huidige gemeente nie
meer selfstandig kan bestaan
nie?
12.8.7 Gespreksvraag 2: Hoe kan
kwynende gemeentes op die
langtermyn deur die kerkverband
gehelp word?

R156,392. Dit betaal vir ongeveer 30% van
die finansiële afdeling se uitgawes
(salarisse ingesluit).

12.11 Salarisadministrasie
12.11.1 Die Sinodale Kantoor lewer ook dienste
aan
gemeentes
ten
opsigte
van
salarisadministrasie. Kontrakte word vooraf
opgestel. Die volledige salarispakkette van
9 gemeentes en van Tuinsig word tans
gratis geadministreer. Die enigste koste vir
gemeentes is 'n renteverlies aangesien die
totale bedrag op die eerste van die maand
van die gemeentes gevorder word en
salarisse op die 25e van die maand
uitbetaal word. Die rente (ongeveer
R33,000 per jaar) wat die Sinodale
Kantoor op hierdie gelde verdien, dek die
onkoste verbonde aan die diens.
12.11.2 Die voordeel vir gemeentes is dat oa alle
vereistes rondom belasting en ander
statutêre sake asook die fisiese uitwerk en
uitbetaling van salarisse deur die Sinodale
Kantoor hanteer word en baie risikos op
die wyse uitgeskakel word.

12.9 Algemene Sinode bydrae
12.9.1 Die bydrae van die verskillende sinodes tot
die begroting van die Algemene Sinode
word
jaarliks
bepaal
volgens
die
lidmaattalle van elke Sinodale gebied. Die
getalle wat jaarliks op die geouditeerde
state aangebring word, word vir hierdie
berekening gebruik. Die SOK het
gemeentes versoek om seker te maak dat
die lidmaattalle wat aangegee word, korrek
is soos op 31 Desember van elke jaar.
Dieselfde getalle behoort ook aan die
Jaarboek deurgegee te word.
12.9.2 Die bydrae van Natal vir die huidige
boekjaar is R81,876.

12.10 Administrasiekoste
12.10.1 Die Sinodale Kantoor lewer rekenkundige
dienste aan verskeie instansies, meestal
CMD's. Die SOK stel jaarliks die
administrasiekoste wat gehef word vas.
Daar word gepoog om 'n koste-effektiewe
diens te lewer aan die kerkverband.
12.10.2 Nadat die VGKSA (KZN) vir 'n tydperk
hulle eie boekhouding behartig het, het die
Sinodale Kantoor dit weer vanaf 2000
behartig.
12.10.3 Die begrote inkomste uit rekenkundige
dienste vir die 2003/4 boekjaar is

12.12 Korttermynversekering
12.12.1 Die
SOK
hou
die
mark
vir
korttermynversekering voortdurend dop en
probeer die beste produk vir die
versekeringsportefeulje
beding.
Die
portefeulje bestaan uit alle sinodale
eiendomme, asook op 'n vrywillige basis
die eiendomme van KZN-CMD, VGKSA,
RCA en NG Kerk gemeentes. Enige
kerklike instansie is welkom om deel te
word van die portefeulje. Hoe groter die
portefeulje, hoe beter is die bedingingsmag
by versekeringsmaatskappye. Tans word
gebruik gemaak van Alexander-Forbes
makelaars en is die portefeulje verseker by
SA Eagle. Die jaarpremies van die totale
portefeulje beloop tans R208,032.

12.13 Vaardigheidsheffing
12.13.1 Met
die
instelling
van
'n
vaardigheidsheffing deur die regering,
moes kerke aansoek doen om vrystelling.
Die Sinodale Kantoor het as 'n diens
namens al die gemeentes in Natal
aansoek gedoen om vrystelling. Elke
gemeente was egter verantwoordelik om
self te verseker dat hulle vrystelling verkry
het, aangesien die briewe om vrystelling
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direk aan elke gemeente gestuur sou
word.

12.14 Inkomstebelasting
12.14.1 Die nuwe wet op Inkomstebelasting vereis
dat kerke wat in die toekoms vrygestel wil
word
van
die
betaal
van
Inkomstebelasting, vir vrystelling moet
registreer. Kerke het op hoogste vlak deur
middel van die SARK met die regering
onderhandel oor die prosedures vir
vrystelling. Daar is aanvanklik gepoog dat
sinodes
namens
gemeentes
kon
registreer, maar daar is te veel
struikelblokke in die pad. Uiteindelik is
ooreengekom dat elke gemeente, ring,
sinode en ander kerklike instansies self
moet registreer voor Desember 2003.
12.14.2 Volledige inligting oor die registrasie met al
die nodige vorms en konstitusies is aan
gemeentes en kerklike instansies voorsien.

12.15 Eiendomsbelasting
12.15.1 Die nuwe wet op Eiendomsbelasting wat
vanjaar deur die parlement gevoer word,
maak daarvoor voorsiening dat plaaslike
owerhede
self
kan
besluit
oor
eiendomsbelasting vir kerke. Tans word
kerklike
eiendom
vrygestel
van
eiendomsbelasting.
12.15.2 Gemeentes word aangeraai om in
samewerking met ander plaaslike kerke
met
hulle
plaaslike
owerhede
te
onderhandel vir voortgesette vrystelling
van
eiendomsbelasting
op
kerklike
eiendomme.

12.16 Zimbabwe
12.16.1 Die Algemene Sinodevergadering van
2002 het besluit om vanuit Suid-Afrika
verantwoordelikheid vir die salarisse van
die leraars in Zimbabwe vir die volgende
drie jaar te neem. Die AKF het die
verantwoordelikheid verdeel en Natal is
vanaf April 2003 vir die volgende drie jaar
verantwoordelik vir 47% van ds Mattie
Beukes, wat die suidelike en oostelike
gedeeltes van Zimbabwe bedien, se
salaris.
12.16.2 Die SOK het besluit dat die hulp wat aan
Zimbabwe verleen moet word, uit spesiale
insamelingspogings by gemeentes in Natal
befonds sal word en indien nodig uit die

Sinodale Bedieningsfonds aangevul sal
word.
12.16.3Tot aan die einde van Julie is die totale
bedrag van
R12,613 van gemeentes
ontvang. Die bedrag van R5,812.73 ('n
totaal van R23,251 vir Apr tot Jul) word
maandeliks aan die Sinode van NoordTransvaal oorbetaal wat die hulp aan
Zimbabwe administreer. Dit laat ons met 'n
tekort van R10,638 aan die einde van
Julie, wat uit die Bedieningsfonds verhaal
moes word.
12.16.4 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
versoek gemeentes om daadwerklike
pogings aan te wend om fondse in te
samel vir hulp aan Zimbabwe en om die
fondse gereeld oor te betaal aan die
Sinodale Kantoor in Pietermaritzburg.

12.17 Afvaardiging: Alg Sinode
12.17.1 Die SOK het kennis geneem van die
besluit dat die Algemene Sinodevergadering tweejaarliks gaan plaasvind. Die
onkoste vir die Natal Sinode is hoog om 40
of meer persone na die Algemene Sinode
te stuur en daar is nou net twee jaar om
voorsiening te maak vir die kostes.
12.17.2 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die totale afvaardiging van
Natal na die Algemene Sinode 2004
verminder word na 'n maksimum van 30
persone.

12.18 Begroting: Sinodevergadering
12.18.1 Die
begroting
vir
die
huidige
Sinodevergadering beloop R95,000. Dit is
soos volg saamgestel:
BESKRYWING
BEDRAG
Reiskoste
23,987
Etes en verversings
35,820
Huisvesting
17,400
Drukwerk en skryfbehoeftes
14,184
Lone: tydelike werkers
924
Onvoorsiene uitgawes
2685
TOTAAL:
R95,000

12.19 Werkgroep: afskaling
12.19.1 Die Sinodevergadering van 2002 het soos
volg besluit (Notule, bladsy 19, punt 7.1):
Die Sinodevergadering besluit dat die
betrokke kommissies hieronder genoem
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werkgroepe moet aanwys om verdere
studie te doen insake:
7.1.4
Die verdere afskaling van
Sinodale werk sodat Sinodale Bydraes
binne die volgende 2 jaar na 5% kan
verminder
(Sinodale
Ondersteuningskommissie).
12.19.2 Die SOK het 'n werkgroep saamgestel
bestaande uit ds LW Meyer, ds F
Steenkamp, dr LG Schoeman, ds BJ van
Dyk en dr RB van Aarde.
12.19.3 Die werkgroep het navorsing gedoen oor
die situasie en twee vergaderings gehou.
Die volgende verslag van die werkgroep
word voorgelê vir kennisname:
1.
Argief
Die werkgroep beveel by die SOK aan dat in die lig
van die verskuiwing van die Transvaal Sinodes se
argief na Stellenbosch die SOK ondersoek doen
na die moontlikheid om Natal se argief ook na
Stellenbosch te verskuif. Ondersoek moet ook
gedoen word na die moontlike heraanwending van
die Argiefbeampte.
2.
Poste in die Sinodale Kantoor
Die werkgroep het weereens 'n ontleding gedoen
van die aantal poste, pligte en koste van die
personeel in die Sinodale Kantoor. Hieruit blyk dit
dat met die huidige werksaamhede die poste nie
verder afgeskaal kan word nie.
Die werkgroep beveel by die SOK aan dat hulle
ondersoek moet doen na die struktuur en betaling
van die kontrakteurs wat spysenering by die
Sinodale Sentrum doen.
3.
Subsidies
Die werkgroep het weer ondersoek gedoen na die
subsidies aan die VGKSA en RCA en bevind dat
die subsidies nie verder afgeskaal kan word
sonder om groot skade te doen aan die
werksaamhede in die arm gemeenskappe en die
onderlinge verhoudinge tussen die betrokke kerke
nie.
Die werkgroep beveel by die SBK aan dat hulle
vennootskappe daadwerklik sal fasiliteer en om 'n
gesig te gee aan die subsidies deur moontlike
koppeling van die gesubsidieerdes en plaaslike NG
Kerk Gemeentes volgens die model van die WesKaap.
4.
Ontleding
werksaamhede

van

ander

Sinodale

Ondersoek is gedoen na die moontlike besparing
rondom vergaderings en werkgroepe. Die
bevinding is dat kostes reeds so laag as moontlik
is. Verdere besnoeiings sal die werksaamhede
ernstig strem.
5.
Eiendomme
Die verkoop van die Sinodale Sentrum behoort
ernstig
oorweeg
te
word.
Die
PSD
Ondersteuningdienste sal ondersoek doen na die
boukoste van 'n doelmatige sentrum en navraag
doen by die Wes-Kaap Sinode oor hoe hulle die
bou van hulle nuwe kantore hanteer en
gestruktureer het.
6.
Verdere struktuurontwikkeling
Daar behoort ernstig besin te word oor die vraag
na verdere afskaling. Verdere afskaling kan
sinodale werksaamhede ernstig benadeel. Aan die
ander kant is die huidige situasie nie volhoubaar
nie, aangesien alle rentes ten volle aangewend
word en die kapitaal gevolglik nie groei nie. Vir die
huidige boekjaar word vir 'n tekort begroot, wat
reserwefondse verder sal laat krimp.
Die werkgroep beveel by die SOK en
Sinodevergadering aan dat daar volstaan word met
die huidige 6% gemiddelde Sinodale Bydraes.
Die werkgroep beveel by die SOK en
Sinodevergadering aan dat die Argief afgeskaal en
indien moontlik uiteindelik verskuif word na
Stellenbosch.
7.
Werksaamhede van werkgroep
Die werkgroep is van mening dat sy opdrag
uitgevoer is.
12.19.4 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat daar volstaan word met die
huidige 6% gemiddelde Sinodale
Bydraes.
12.19.5 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
besluit dat die Argief afgeskaal en
indien moontlik uiteindelik verskuif
word na Stellenbosch.

13. EIENDOM EN TOERUSTING
13.1 Kommissie vir Sinodale
Eiendomme
13.1.1 Voorheen
het
'n
subkommissie
(Kommissie vir Sinodale Eiendomme)
bestaan wat alle eiendomsaangeleenthede
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hanteer het. In die lig van die nuwe
strukture het die SOK besluit dat die
Dagbestuur
van
die
SOK
alle
eiendomsaangeleenthede sal hanteer.

13.3.4

13.2 Artikel 21 Maatskappy
13.2.1 Die SOK is besig met die registrasie van 'n
Artikel 21 Maatskappy met die naam
"Natal Sinode Eiendomme". Die direksie
van die Maatskappy bestaan uit die
Dagbestuur van die SOK plus die PSD
Ondersteuningsdienste
en
die
Rekenpligtige
Amptenaar.
Die
hoofbesigheid
is
beskryf
as:
"Eiendomsbestuur en –administrasie" en
die hoofdoel as: "Om alle vaste
eiendomme van die NG Kerk van Natal te
bestuur en te administreer".
13.2.2 Die nuwe wet op Inkomstebelasting
noodsaak die registrasie van hierdie
maatskappy omdat die Sinodale Sentrum
as besigheid bedryf word en die belasting
vrystelling van die NG Kerk van Natal in
gedrang kan bring.
13.2.3 Eiendomsreg van vaste eiendomme bly
nog in die naam van die NG Kerk van
Natal. Die Art 21 maatskappy is slegs
verantwoordelik vir die bestuur en bedryf
van die eiendomme. Ondersoek word
egter gedoen of die eiendomsreg nie ook
na die Maatskappy moet oorgaan nie.
13.2.4 Alle kostes soos byvoorbeeld van betrokke
personeel en van die drie Sinodale huise,
word nou by die Maatskappy getoon en nie
meer by die NG Kerk van Natal nie. Dit
bring mee dat die Maatskappy tans op 'n
verlies werk. Die doel is dat die
Maatskappy nie-winsgewend sal bly.

13.3 Sinodale Sentrum
13.3.1 Die Sinodale Sentrum word bestuur deur
die PSD: Ondersteuningsdienste en die
Sinodale Kantoor. Die personeel benodig
vir die Sentrum is 'n halfdag Senior
Administratiewe
Beampte
(Sentrumbestuurder)
asook
twee
assistente
(skoonmakers).
13.3.2 Die huurinkomste van die Sinodale
Sentrum die afgelope boekjaar was
R284,705 (R201,636 vorige jaar).
13.3.3 Die gedeelte van die Sentrum wat nie
verhuur word nie (Sinodale Kantoor) word
tans nog vrygestel van eiendomsbelasting.
Die gedeeltes wat verhuur word, se

13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.3.8

eiendomsbelasting het die afgelope
boekjaar R106,368 beloop.
Daar is een permanente huurder op die
eerste vloer. Hy het egter na 18 jaar kennis
gegee en sal sy spreekkamers teen die
einde van 2003 ontruim.
Die tweede vloer word tans benut as
konferensie fasiliteite. Die inkomste daaruit
is egter baie minder as uit permanente
verhuring.
'n Glansbrosjure is beskikbaar wat gebruik
word vir die bemarking van die Sinodale
Sentrum. Fotos is ook beskikbaar op die
Internet (www.ngknatal.org.za).
Met die vertrek van die enigste
permanente huurder sal die SOK nuwe
pogings aanwend om alle beskikbare
ruimtes permanent te verhuur.
Daar word gepoog om die Sinodale
Sentrum in 'n puik toestand te hou en
onderhoudswerk word soos benodig
gereeld gedoen.

13.4 Sinodale huise
13.4.1 Die NG Kerk van Natal besit drie
woonhuise. Twee word bewoon deur die
twee PSD's en die derde word verhuur aan
ds PF de Jager teen markverwante pryse.
13.4.2 Die pastorie in Pinetown wat vir
Arbeidsbediening gebruik was, is verkoop
vir R270,000. Die opbrengs is gebruik om
regskoste te betaal en die balans is in die
Reserwefonds gestort.
13.4.3 Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit (Notule, bladsy 18, punt 5.8.1):
Die Sinodevergadering gee opdrag aan die
Sinodale Ondersteuningskommissie om
die derde pastorie te verkoop en die
opbrengs in die Reserwefonds te stort.
13.4.4 Die SOK het op versoek van ds De Jager
besluit om die verkoop van die derde huis
uit te stel totdat ds De Jager besluit om
ander verblyf te kry. Die eiendomsmark in
Pietermaritzburg toon tans 'n oplewing en
die algemene mening is dat beter pryse op
'n later stadium verkry kan word. Intussen
word huurinkomste vir die huis ontvang.
13.4.5 Die drie huise word gereeld onderhou en
die beleid is om die huise deurlopend in 'n
goeie toestand te hou.

13.5 Kampterrein
13.5.1 Die Sinodevergadering van 2002 het
besluit (Notule, bladsy 16, punt 5.1.4):
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Die Sinodevergadering besluit om:
1. Die Kampterrein te verkoop.
2. Die opbrengs van die verkoop van die
Kampterrein oor te dra na die
Reserwefonds.
13.5.2 Na 2002 se besluit is die Kampterrein aan
'n sakeman van Gauteng verkoop wat
blykbaar van plan is om die terrein steeds
as 'n kampterrein te bestuur. Die opbrengs
was R1,706,133. Nadat die lening van
R282,480
gedelg
is
en
ander
bedryfsuitgawes betaal is, sal ongeveer
R1,354,000
aan
die
Reserwefonds
oorgedra word.

13.6 Inrigtings
13.6.1 Die eiendomme van die vier inrigtings
(Greytown Kinderhuis, Malvern Kinderhuis,
Morester Kinderhuis en Tuinsig Sentrum
vir Bejaardes) is in die naam van die NG
Kerk van Natal geregistreer.
13.6.2 Daar
bestaan
gebruiksooreenkomste
tussen die NG Kerk van Natal en die
inrigtings wat oa bepaal dat die inrigtings
die eiendom gratis gebruik, maar self
verantwoordelik is vir die onderhoud en
versekering daarvan en dat daar jaarliks
verslag gedoen moet word oor die
toestand van die eiendomme. Hierdie
verslae word gereeld ontvang.

13.7 Dingaanstat
13.7.1 Die eiendomme by Dingaanstat is ook op
die naam van die NG Kerk van Natal
geregistreer. Die bestuur van Dingaanstat
is aan die Dingaanstat Trust oorgedra.
Daar is ooreengekom dat die eiendomme
nie aan hulle oorgedra word nie weens die
koste daaraan verbonde, maar dat hulle
volle beheer en besluitneming daaroor sal
hê.

13.8 Feesterreine
13.8.1 Die Danskraal en Bloukrans Feesterreine
is in die naam van die NG Kerk van Natal
geregistreer. Eiendomsreg hou sekere
risikos vir die eienaar in, en daarom het die
SOK besluit dat die Feesterreine verkieslik
van die naam van die NG Kerk afgehaal
word. Die Ring van Ladysmith is versoek
om die saak te ondersoek. Hulle is nog
besig met hulle ondersoek.
13.8.2 Intussen het die Erfenisstigting versoek om
die verwyderbare eiendom op die

Bloukrans Terrein te verwyder en oor te
plaas na Bloedrivier. Toestemming is na
raadpleging van die Ring van Ladysmith
daartoe verleen.
13.8.3 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
gee volmag aan die SOK om die
Bloukrans en Danskraal Feesterreine te
vervreem, hetsy deur verkoop of
skenking.

13.9 Ander Eiendomme
13.9.1 Die Sinodevergadering van 1995 het
besluit (Notule 1995, bladsy 389, punt
8.1.2):
Dat die eiendomsreg van geboue wat
vroeër aangekoop is vir die gebruik deur
die NG Kerkfamilie bv kerkgeboue en
wonings wat as pastorieë gebruik word,
aan die betrokke gemeentes oorgedra
word.
13.9.2 Verskeie eiendomme is reeds op grond
van bogenoemde besluit oorgedra en
ander is in die proses van oordrag. Tans is
onderhandelinge op Moderatuursvlak aan
die gang om oordrag te bespoedig.

13.10 Toerusting
13.10.1 Die toerusting wat in die Sinodale Sentrum
en Kantoor gebruik word, word deur die
Artikel 21 maatskappy aangekoop en
onderhou.
13.10.2 Die Konferensiesentrum en Kantoor beskik
oor doelmatige toerusting wat in 'n goeie
toestand gehou en indien nodig vervang
word.
13.10.3 Die Moderamen het na sy evaluering van
die 1999 Sinodevergadering die SKA
versoek om aandag te gee aan die
opgradering van die klankstelsel in die
Sinodesaal en die aankoop van 'n
musiekinstrument. Die klankstelsel is
opgradeer en die SKA het besluit dat dit
nie gewens is om 'n musiekinstrument aan
te koop net vir Sinodevergaderings nie.
Intussen het die DRC Gemeente in Durban
hulle orrel wat in onbruik geraak het, aan
die Sinode geskenk.
13.10.4 Die toerusting en sleepwa wat voorheen
onder die beheer van die SJK en
Kampterrein was, word ook nou as deel
van die gesamentlike poel bestuur.

A2 – SINODALE ONDERSTEUNINGSKOMMISSIE

- 47 AGENDA: NATAL SINODEVERGADERING 2003

14. ANDER ADMINISTRATIEWE SAKE
14.1 Assosiasie van Sinodale
Saakgelastigdes
14.1.1 Op nasionale vlak is daar 'n Assosiasie
van Sinodale Saakgelastigdes gestig
waaraan die PSD: Ondersteuningsdienste
behoort. Daar word jaarlikse vergaderings
gehou wat saamval met die vergadering
van die AKF.
14.1.2 Die Assosiasie gee aandag aan 'n hele
aantal sake en poog om beter voordele vir
die kerk in sakewêreld te beding en gee
aandag aan sake soos bankfooie, mediese
voordele,
korttermynversekering,
beleggings,
pensioenfondse,
finansieringsvoordele en etlike ander sake.

14.2 Internet
14.2.1 Die Sinodevergadering van 1999 het
besluit (Notule, bladsy 71, punte 3.5.4.2 en
4.36.1):
Die Sinode versoek sy kommissies om
gereeld nuus en inligting vir die tuisblad
aan die Saakgelastigde deur te gee.
Die Sinode besluit om die moontlikheid van
'n geselskamer op sy webbladsy te
ondersoek. 'n Moontlikheid is dat dit deur
die webmeester van die Sinode se
tuisbladsy geadministreer word. In die
geselskamer kan aktuele sake bespreek
word op die tyd soos deur die webmeester
bepaal en in die Posduif aan gemeentes
bekend gemaak.
14.2.2 Die Sinode se webbladsy met nuus en
inligting is op die Internet beskikbaar by
www.ngknatal.org.za. Kommissies gee van
tyd tot tyd inligting en nuus deur. Die

webbladsy word egter nie baie dikwels
besoek nie.
14.2.3 Na die besluit oor die geselskamer was
daar vir 'n tyd 'n skakel na Noordkus
Gemeente se webblad en geselskamer. Dit
was egter byna nooit gebruik nie en die
skakel is intussen verwyder. Daar was ook
'n poging om gesprek tussen predikante
aan die gang te kry deur middel van 'n
poslys. Ook daardie poging is weens 'n
gebrek aan belangstelling en tyd laat vaar.
14.2.4 Die hele saak van kommunikasie is na die
2002
Sinodevergadering
die
verantwoordelikheid van die Moderamen.

14.3 Reglement 2
14.3.1 Die Algemene Sinode van 2002 het hulle
Reglement 9 – Reglement vir die reëling
van eiendomme, goedere en fondse
gewysig om voorsiening te maak vir die
nuwe
wet
op
Inkomstebelasting.
Reglement 9 maak Natal se Reglement 2 –
Reglement vir beheer van Kerklike
Goedere
en
Fondse
oorbodig
(Kerkordeboek 1999, bladsy 99-101).
14.3.2 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
skrap Reglement 2 – Reglement vir
beheer van Kerklike Goedere en Fondse
(Kerkordeboek 1999, bladsy 99-101)

15. SLOTWOORD
15.1 Die SOK het die uitdaging van herstrukturing
bestuur en poog om die werksaamhede van
die Sinodale Kerkverband in alle opsigte te
ondersteun.
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A.3 – VERSLAG VAN DIE SINODALE
BEDIENINGSKOMMISSIE (SBK) AAN DIE
SINODEVERGADERING VAN NATAL IN SITTING 14 – 16
OKTOBER 2003 IN PIETERMARITZBURG
1. INLEIDING
1.1 ’n Nuwe Kommissie
1.1.1 Op
sy
spesiale
rasionalisasievergadering van 8 November
2002 het die Sinodevergadering die Sinodale
Bedieningskommissie in die lewe geroep.
Die
Kommissie
het
tydens
die
Sinodevergadering gekonstitueer en die
volgende Dagbestuur verkies:
Ds PJ Meyer - Voorsitter;
Ds LG Schoeman - Ondervoorsitter;
Ds HJ van den Heever - Addisionele lid.
Dr RB van Aarde (PSD) dien ampshalwe as
skriba van die Kommissie en sy
Dagbestuur.
1.1.2 Die ander lede is soos volg aangewys:
1.1.3.1
Ringsverteenwoordigers
Durban:
Ds ML Human
Durban-Suid:
Ds DV le Roux
Port Shepstone: Ds DM Wagenaar
Pietermaritzburg: Ds PJ Meyer
Melmoth:
Ds PJ Lourens
Ladysmith:
Ds MC Smit
Amajuba:
Ds MCE Dames
Vryheid:
Ds F van Niekerk
1.1.3.2
Kundige lede
GEMEENTEBEDIENING:
Ds TIJ de Wet
Ds GJ van Jaarsveld
JEUG:
Ds HJ van den Heever
Ds GP de Lange
SENDING:
Dr LG Schoeman
Ds FW Neser
BARMHARTIGHEID:
Ds SWP Scott
Ds FPJ Brits
LEER EN AKTUELE SAKE:
Ds RF Erasmus
1.1.3.3
PSD’s (adviserend)
PSD: ONDERSTEUNINGSDIENSTE:
Ds BJ van Dyk
PSD BEDIENING:
Dr RB van Aarde

1.1.4 Omdat die Vrouediens die enigste
permanente werkgroep van die Kommissie is
wat nie verteenwoordig is nie, het die SBK
die Voorsitter van die Vrouediens se Sinodale
Komitee gekoöpteer.
1.1.5 Die Kommissie het daarna slegs een
vergadering op 5 Februarie 2003 gehou,
waar die funksionering en strukturering van
die SBK aanvaar is.
1.1.6 Soos deur die Sinodevergadering
versoek, is by al die vorige sinodale
kommissies wat nou in die SBK saamgevoeg
is, navraag gedoen oor uitstaande opdragte
waaroor die SBK verslag moet doen. Die
meeste kommissies het laat weet dat daar
nie uitstaande sake is nie. Die meeste sake
is na vier jaar en twee spesiale
Sinodevergaderings afgehandel of nie meer
van toepassing nie. Sake wat wel weer ter
sprake kom of waaroor verslag gelewer moet
word, word onder die toepaslike punt in
hierdie verslag hanteer.
1.1.7 Voorts lewer die SBK hiermee verslag
van sy eie
werksaamhede sedert sy
konstituering in November 2002 en plaas
visioenerend klem op enkele werksaamhede
waarop hy glo die NG Kerk van Natal in die
volgende twee jaar behoort te fokus.

1.2 Visioenering en Strategiese
Plan
1.2.1 Die SBK het tydens die genoemde
visioeneringsvergadering in Februarie 2003
’n Strategiese Plan aanvaar wat die
Kommissie
en
sy
werkgroepe
se
visioeneringsprosesse verwoord.
Hierdie
plan sal verder ontwikkel word na gelang van
nuwe omstandighede en werksaamhede.
STRATEGIESE PLAN: SBK
1
ONS ROEPING (VISIOENERING)
Die Sinode verstaan sy roeping vir kerkwees
in Natal soos volg:
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Die Sinodale kerkverband is geroep om tot
eer van God en die uitbreiding van sy
koninkryk kerkwees in die KZN konteks te
versterk by wyse van:
Sinodevergaderings
Sinodale werksaamhede
Sinodale verhoudingsaksies.
Die Sinodale Roeping is ook die roeping van
die SBK en dien as grondslag waarteen die
SBK funksioneer. Op hierdie grondslag word
die volgende doelstellings vir die SBK gestel:
2
DOELSTELLINGS
Die Sinodale Bedieningskommissie
homself ten doel om:

stel

2.1 alle Sinodale bedieningswerk en
projekte waarop die Sinodevergadering of sy
kommissies mag besluit te koördineer en te
bestuur;
2.2 onderlinge verhoudinge binne die
kerkverband op die bedieningsterrein te
bevorder;
2.3 die PSD Bediening te benoem en oor
hom toesig te hou, in samewerking met die
KZN CMD (vir solank as wat die pos aan die
Welsynsorganisasie gekoppel is);
2.4 gemeentes
en
ringe
in
hulle
werksaamhede op die bedieningsterrein te
ondersteun.
3
DOELWITTE VIR DIE SBK, SY
WERKGROEPE EN SY PROJEKTE
Ten einde die bogenoemde doelstellings te
bereik fokus die SBK op twee hoof doelwitte
vir sy kommissiewerk en die werksaamhede
van sy werkgroepe en projekte.
3.1 Visioenering / Roepingsverstaan
Die SBK wil graag visioenerend kyk na die
volle
spektrum
van
die
kerklike
bedieningsterrein (bedieningsmodi). Van sy
werkgroepe en projekte word ook verwag om
visioenerend na daardie betrokke fasset van
die kerklike bediening te kyk.
In die proses van visioenering vir die breë
bedieningsveld, en die toegespitste bediening
waarmee ’n werkgroep of projek werk, word
die volgende sake hanteer:
3.1.1 Die Woord
Die visie/roeping van die SBK en sy
werkgroepe/projekte gaan altyd oor die vraag

na die wil van God. En die wil van God kom
deur Sy Woord, logos, na ons toe. Die visie
of roepingsverstaan van die SBK wil altyd
Woordgetrou en teologies verantwoordbaar
wees.
3.1.2 Identiteit
Die gereformeerde identiteit van die NG Kerk
moet deurlopend getoets word. Dit gaan hier
oor die storie van ’n gemeente of
bedieningsterrein. Verreken ook die identiteit
van die NG Kerk binne ’n veranderende
konteks. Die bepaalde etos van die saak, of
bediening, van die gemeente en van die
kerkverband moet nooit uit die oog verloor
word nie.
3.1.3 Konteks
Die konteks waarbinne ’n bediening moet
plaasvind word ontleed.
Gemeentes en
werkgroepe moet kennis neem van die
konteks waarin bedien moet word.
Die
lewensomstandighede of leefwêreld, die
kosmos, van mense, lidmate en nie-lidmate,
wat bedien moet word is belangrik.
3.1.4 Verbintenis
’n Gemeente of werkgroep moet homself
deurlopend aan die bediening ter sprake
verbind en herverbind. Dit gaan ook oor die
hart en gesindheid, die patos, waarmee die
gemeente/projek na die wêreld kyk. Sonder
’n deurlopende “commitment” sal die
dienswerk van die kerk nie volgehou word
nie.
3.2 Bemagtiging
Die verpraktisering van die visie/roeping lê vir
die SBK in die bemagtiging van alle
kerkverbande van die NG Kerk van Natal.
Bemagtiging gaan oor die aanspreek van
behoeftes binne die kerklike strukture van
gemeentes, ringe en sinode deur middel van:
- opleiding;
- netwerking; en
- kommunikasie van getoetste suksesse.
4
WERKGROEPE
Die SBK funksioneer met permanente en ad
hoc werkgroepe. Permanente werkgroepe
neem verantwoordelikheid vir die staande
sake en langtermyn verbintenisse van die
Kommissie. Die ad hoc werkgroepe word in
die lewe geroep om ’n eenmalige opdrag uit
te voer en ontbind na die afhandeling van sy
werk.
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1.2.2 Die doelstellings hierbo is ’n uitbreiding
van die doelstellings wat reeds deur die
Sinodevergadering goedgekeur is.
1.2.3 Aanbeveling: Die Sinodevergadering
keur die doelstellings van die SBK goed
om soos volg te lees:
"Die Sinodale Bedieningskommissie stel
homself ten doel om:
1
alle Sinodale bedieningswerk en
projekte waarop die Sinodevergadering of
sy kommissies mag besluit te koördineer
en te bestuur;
2
onderlinge verhoudinge binne die
kerkverband op die bedieningsterrein te
bevorder;
3
die PSD Bediening te benoem en
oor hom toesig te hou, in samewerking
met die KZN CMD (vir solank as wat die
pos aan die Welsynsorganisasie gekoppel
is);
4
gemeentes en ringe vir hulle
werksaamhede op die bedieningsterrein te
ondersteun."

1.3 Strukturering
1.3.1 Die Sinodevergadering van November
2002 het dit aan die SBK opgedra om nuwe
begripsomskrywings
van
die
bedieningsterreine, nl. Gemeentebediening,
Sending, Barmhartigheid, Jeug en Leer en
Aktuele Sake te doen.
1.3.2 Op sy beplanningsvergadering van
Februarie 2003 het die SBK ook gevra na die
werkswyse en werksindeling van die nuwe
Kommissie.
Hoe moet die SBK homself
struktureer om op 'n deurlopende basis
aandag te gee aan al die bedieningsterreine
van die kerk waarvoor hy verantwoordelik is?
Die SBK se opdrag is immers om onderlinge
verhoudinge binne die kerkverband op al die
bedieningsterreine te bevorder, en gemeentes
en ringe in hulle bedieningswerk te
ondersteun. Daarom is die omskrywing van
die werksterreine van die Kommissie
belangrik.
1.3.3 In sy funksionering is dit vir die SBK
belangrik dat sy werksaamhede altyd teologies
verantwoordbaar sal wees, dat hy effektief
daaroor kan kommunikeer en dat dit finansieel
haalbaar sal wees. Daarom is dit belangrik
dat die omskrywing van die werksterreine ook
teologies gefundeer moet wees.

1.3.4 Die kerk het in sy wese, en daarom ook
in
sy
bedieningswerk,
altyd
'n
driedimensionele gerigtheid na God, na
homself en na die wêreld.
GOD

WêRELD

KERK

1.3.5 Hierdie driedimensionele gerigtheid
raak in terme van die kerk se bedieningswerk
drie bedieningsvelde wat inderdaad die wese
en kern van die kerk se bedieningswerk moet
wees. Die bedieningsveld aanbidding is die
kerk se gerigtheid tot, en verhouding met God,
gemeentebediening is die bedieningswerk
wat op homself gerig is ter wille van die opbou
van die gemeente en die kerk se
gemeenskapsbediening
is
al
die
bedieningswerk wat op die wêreld gerig is ter
wille van die kerk se getuienistaak. Binne
elkeen van hierdie bedieningsvelde kom weer
kleiner bedieningsentiteite of bedieningsmodi
voor.
1.3.6 In die vakwetenskap van die praktiese
teologie word die volgende bedieningsmodi
algemeen erken as die Bybelse omskrywing
van die bedieningswerk van die kerk. Die SBK
wil die tradisionele bedieningsterreine van
gemeentebediening, sending, barmhartigheid,
jeug en leer en aktuele sake voortaan in terme
van hierdie bedieningsmodi definieer en sy eie
werksterrein binne dié riglyne organiseer. Die
huidige
projekte
werkgroepe
en
verteenwoordigers word binne een van die
drie bedieningsvelde onder een van die
bedieningsmodi
geakkommodeer.
Nuwe
projekte of werkgroepe sal voortaan ook binne
hierdie struktuur tuiskom.
1.3.7 Voorts is dit belangrik om kennis te
neem van die interafhanklikheid van die
bedieningsvelde. In der waarheid is daar by
elkeen 'n dimensie van elke ander
bedieningsveld ter sprake. Daarom word die
skeiding tussen die SBK se bedieningsvelde
(en selfs die skeiding tussen die SBK en die
ander kommissies van die Sinode) in die skets
hieronder met stippellyne aangedui.
Dit
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beteken dat elke bedieningsmodus ook ’n
driedimensionele gerigtheid na-Bo, na-Binne
en na-Buite sal hê.
1.3.8 Die kleiner afdelings (bedieningsmodi)
is eweneens interafhanklik en sal ’n
projek/werkgroep ook elemente van die ander
modi dra. Elke bedieningsmodus dra dus
elemente van elke ander bedieningsmodus.
Anders gestel het elke bedieningsmodus ’n
heel besondere en unieke intensie terwyl dit ’n
dimensie van elke ander bedieningsmodus
het. Die onderskeie bedieningsvelde soos in
die skets aangedui, help die SBK om sy werk
teologies gefundeerd te struktureer, en om die
kerk se kernroeping / kernbesigheid (“core
business”) in fokus te hou.
1.3.9 Indien die uitkringende sirkels in die
skets as vlakke aanvaar word, stel die

ingekleurde sirkels die NG Kerk van Natal
voor. Dit beteken dat die SBK slegs kan
funksioneer teen die agtergrond van die
ondersteunende werk van die SOK,
Moderamen en SRK. Die NG Kerk leef en
werk voorts binne die ekumene en saam staan
die Kerk van Christus binne ’n bepaalde
konteks. In hierdie geval gaan dit oor die
gemeenskappe van Kwazulu-Natal. Die Kerk
se werksaamhede moet inderdaad binne ’n
konteks plaasvind en kan nooit daarvan
losgemaak of losgedink word nie.
1.3.10 Daar is natuurlik verskeie ander
maniere om die werksaamhede van die kerk
te skets, maar vir die SBK is die skets
hieronder
’n
praktiese
en
teologies
verantwoordbare manier om oor sy werk te
dink.

KONTEKS

MODERAMEN

SBK
AANBIDDING
Kerugma
Leitourgia

SRK

GEMEENTEBEDIENING
Paraklese
Koinonia
Didache

GEMEENSKAPSBEDIENINGS
Diakonia
Marturia

Kyberniek: eie admin

EKUMENE

KONTEKS
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1.3.11 Die SBK doen sy werksaamhede en
projekte deur middel van werkgroepe. Hierdie
werkgroepe
moet
deur
'n
"drywer"
("champion") of projekleier gelei word. Dit
blyk dus onontbeerlik dat daar ten minste 'n
verantwoordelike persoon (“champion” /
projekleier)
vir
elkeen
van
die
bedieningsterreine (modi) aangewys sal word.
Waar daar 'n groot mate van oorvleueling is, is
die logiese projekleier die verteenwoordiger op
die ooreenstemmende Algemene Sinodale
kommissie.
Die opdrag aan sodanige
projekleier is slegs om nuwe ontwikkelinge in
die bedieningsveld op die tafel te plaas en
deurlopend daaroor met die kerkverband te
kommunikeer.
1.3.12 Die
bedieningsmodi
is
die
gemeente/kerk se kanale van diens aan God,
die wêreld en sy lidmate. Dit is ook kanale
waardeur God se genade na sy kerk (en die
wêreld) vloei.
1.3.13 Aanbeveling:
Die Sinodevergadering keur goed dat die
SBK die konsep van bedieningsvelde en
bedieningsmodi (-terreine) gebruik om sy
werksaamhede te struktureer.

1.4 Begripsomskrywing
In hierdie afdeling word enkele teologiese
begrippe verduidelik. Die res van die verslag
behandel dan die verskillende onderafdelings
soos deur die SBK hanteer.
1.4.1 KERUGMA
(Verkondiging
/
Woordbediening / Prediking)
1.4.1.1
Dit is 'n outoritêre verkondiging
(aankondiging) wat 'n gehoorsame reaksie
vra. Die woord kom oorspronklik van die
Griekse "city crier" (publieke aankondiger).
Die verkondiger het nie 'n eie boodskap nie,
maar verkondig slegs die boodskap van die
Sender.
1.4.1.2
Binne hierdie werksterrein sal alle
werksaamhede inpas wat betrekking het op
die prediking. Woordbediening, eksegese,
gesag van die Bybel, Bybelstudie, ens sal
alles onder hierdie afdeling tuiskom.
1.4.2 LEITOURGIA (Aanbidding / Erediens)
1.4.2.1
Leitourgia het oorspronklik die
betekenis van 'n verpligte diens.
Dit het
verwys na kultiese diens of mensediens aan

God.
Die OT priesterdiens is 'n voorbeeld
van hierdie diens aan God.
1.4.2.2
In hierdie afdeling sal sake soos
die inrigting van die erediens, liturgie,
musiekbediening, gebedsaksies, ens tuishoort.
1.4.3 PARAKLESE (Pastoraat / pastorale
bediening / sorg)
1.4.3.1
Paraklese beteken om aan te
moedig, te vertroos, om aan te spoor en op te
beur. Die woord het ook die betekenis van
behoeftige mense wat 'n versoek na die Here
bring. Dit is "om die hulp in te roep" van 'n
advokaat wat kan help.
1.4.3.2
Onder hierdie opskrif plaas die
SBK alle sake oor die pastorale versorging
van lidmate. Die terreine van pastorale
versorging
soos
sterwensbegeleiding,
rousmart, huweliksverryking en herstel, asook
ander pastorale bediening met die klem op
geestelike versorging word hieronder ingedeel.
Alhoewel die amp van ouderling oor verskeie
bedieningsmodi werksaam is, veral ook op die
terrein van die kyberniek, is dit die mees
logiese om dit hier te plaas.
1.4.4 KOINONIA
(Gemeenskap
van
gelowiges / samesyn)
1.4.4.1
Klem word gelê
op
die
geloofsgemeenskap. Hier vind ondersteuning
van
mekaar
en
die
meeleef
van
medegelowiges plaas.
1.4.4.2
Sake wat onder hierdie hoof op
die SBK se agenda kan kom, is
kleingroepbediening,
gasvryheidsbediening,
onderlinge ondersteuning van lidmate, ens.
Die onderlinge verhoudinge van gemeentes
val ook binne hierdie bedieningsmodus.
Doelwit 2 moet hier hanteer word: “... om
onderlinge verhoudinge binne die kerkverband
op die bedieningsterrein te bevorder...”
1.4.5 DIDACHÉ (Onderrig / kategese /
toerusting)
1.4.5.1
Lering
met
die
oog
op
lewensverandering.
Dit gaan ook oor
internalisering van dit wat reeds geleer is.
(Die kognitiewe moet oorgaan in die
affektiewe/ervaring.) Didache verwys na die
lering van Jesus. (Sy oproep tot berou en
geloof!)
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1.4.5.2
Die
skoolverlaterskampe,
predikantetoerusting, kategese en kuratoria
word hieronder ingedeel.
1.4.6 DIAKONIA
(Diens
van
barmhartigheid / diakonaat)
1.4.6.1
Dienslewering aan hulle in
materiële nood. Hierdie diakonia word gerig
op mense binne en buite die gemeente. Dit
gaan hier tot voordeel vir die een aan wie
diens gelewer word. Waar leitourgia oor diens
aan God gaan, gaan diakonia oor diens aan
mense.
1.4.6.2
Die funksionering van die
diakenamp is 'n saak waaraan die SBK onder
hierdie bedienigsmodus moet aandag gee.
Twee fokusareas wat die Sinodevergadering
geïdentifiseer het en wat hieronder ter sprake
moet kom, is MIV/VIGS en Armoede.
1.4.7 MARTURIA (Getuienis / missionêre
uitreike)
1.4.7.1
Hier word gefokus op hulle wat
nie glo nie. Marturia gaan oor mense wat 'n
getuie moet wees, met ander woorde om meer
as net die lewering van ‘n getuie.
1.4.7.2
Die uitdra van die evangelie na
die wêreld bly een van die groot opdragte aan
die kerk van Jesus Christus. Benewens die
staande getuienisprojekte, sal die SBK ook die
uitdaging moet aanvaar om 'n algemene
sendingbewustheid by gemeentes te fasiliteer.
1.4.8 KYBERNIEK
(Administrasie
/
finansies / diensverhoudinge / ens)
1.4.8.1
Hierdie woord is in die NT tyd
gewoonlik gebruik in verhouding met die
presbuteros / ouderling (wat nie na ouderdom
verwys nie). Kyberniek gaan oor die regering
of administrasie van die ouderlinge (die
regeeramp in die kerk). Dit is oorspronklik
deur Plato gebruik in terme van die Griekse
staatsadministrasie.
In die NT word dit
gebruik vir die kerkregering. Hier dra dit 'n
besliste geestelike karakter.
Juis die
geestelike karakter (selfs verwysings na die
gawes van die Gees) onderskei dit van
wêreldse regering- en administrasiestelsels.
1.4.8.2
Alle sake soos begrotings,
kantooradministrasie, personeel, ens val onder
hierdie opskrif.

1.4.9 EKUMENE (Samewerking met ander
kerke)
1.4.9.1
Die ekumene is die verhouding
waarin ’n denominasie met ander kerke staan.
Met die sekularisering van die samelewing in
Suid-Afrika het dit al duideliker geraak dat
geen kerk meer in isolasie kan dien en werk
nie. Daar moet al meer hande gevat word om
’n verskil in die wêreld te maak.
1.4.9.2
Die NG Kerk funksioneer egter
ook binne die Familie van NG Kerke wat in der
waarheid as nog ‘n sirkel tussen die ekumene
en die ondersteuningskommissies voorgestel
kan word. Die familie val egter nie in die
kategorie van die ekumene nie en behoort as
deel van die kerkverband beskou te word.
Daarom praat die Algemene Sinode van
kerkhereniging en nie van kerkvereniging nie.
Die NG Kerk kan beswaarlik meer sonder die
familie bedieningsaksies loots.

Besprekingsvraag 1:
Waarom is
dit belangrik dat NG gemeentes met
VGKSA en RCA gemeentes in ’n
vennootskap saamwerk in hul
uitreike na die wêreld?
1.4.9.3
Aanbeveling:
Gemeentes word aangemoedig om binne
vennootskappe saam te werk met VGKSA
en RCA in hul bedieningswerk binne die
plaaslike konteks.
1.4.10 KONTEKS (Kosmos / gemeenskap)
1.4.10.1
Die konteks waarbinne die
Sinode van Natal werk is die Provinsie van
Kwazulu-Natal. Wanneer hierdie model op ’n
ring of gemeente toegepas word, sal dit
natuurlik oor die plaaslike konteks of
gemeenskap gaan.
1.4.10.2
Binne hierdie konteks het
die NG Kerk reeds MIV/VIGS en Armoede as
fokusareas geïdentifiseer.
Hierdie unieke
konteks sal deurlopend in die oog gehou moet
word.
1.4.11 SAMEVATTING
1.4.11.1
Samevattend
kan
die
bedieningsmodi en hulle onderafdelings soos
volg voorgestel word:
- Kerugma:
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- woordbediening,
- eksegese,
- gesag van die Bybel,
- Bybelstudie, ens.
- Leitourgia:
- erediens,
- liturgie,
- musiekbediening,
- gebedsaksies, ens.
- Paraklese:
- pastorale versorging,
- sterwensbegeleiding,
- rousmart,
- huweliksverryking en herstel, ens.
- Koinonia:
- kleingroepbediening,
- gasvryheidsbediening,
- onderlinge ondersteuning,
- onderlinge verhoudinge van
gemeentes, ens.
- Didaché:
- skoolverlaterskampe,
- predikantetoerusting,
- kategese,
- kuratoria, ens.
- Diakonia:
- die diakenamp,
- MIV/VIGS,
- armoede, ens.
- Marturia:
- groot opdragte aan die kerk,
- getuienisprojekte,
- sendingbewustheid by gemeentes.
- Kyberniek:
- amp van die ouderling,
- begrotings,
- kantooradministrasie,
- personeel, ens.

1.5 Riglyne vir Funksionering
1.5.1 Teen die agtergrond van die sinodale
besluite
oor
die
werksaamhede
en
funksionering van die SBK en sy eie
strategiese plan, het die Kommissie vir
homself riglyne opgestel vir sy funksionering.
Alhoewel die kern van die riglyne reeds deur
die Sinodevergadering goedgekeur is, is daar
enkele sake wat nog nie voor die
Sinodevergadering gedien het nie. Ter wille
van volledigheid word die hele dokument
hieronder weergegee.
RIGLYNE VIR FUNKSIONERING:
SINODALE BEDIENINGSKOMMISSIE VAN
NATAL

1
NAAM
Sinodale Bedieningskommissie van Natal
(SBK)
2
SAMESTELLING
2.1 Een verteenwoordiger van elke ring;
2.2 Twee kundiges van elk van die
volgende
vier
bedieningsterreine:
Gemeentebediening,
Jeug,
Sending,
Barmhartigheid en een kundige op die terrein
van Leer en Aktuele Sake;
2.3 Die PSD’s (adviserend).
3
DOELSTELLINGS
Die Sinodale Bedieningskommissie stel
homself ten doel om:
3.1 alle Sinodale bedieningswerk en
projekte waarop die Sinodevergadering of sy
kommissies mag besluit te koördineer en te
bestuur;
3.2 onderlinge verhoudinge binne die
kerkverband op die bedieningsterrein te
bevorder;
3.3 die PSD Bediening te benoem en oor
hom toesig te hou, in samewerking met die
KZN CMD (vir solank as wat die pos aan die
Welsynsorganisasie gekoppel is);
3.4 gemeentes
en
ringe
vir
hulle
werksaamhede op die bedieningsterrein te
ondersteun.
4
KONSTITUERING
EN
VERGADERINGS
4.1 Die Sinodale Bedieningskommissie
konstitueer tydens die Sinodevergadering.
4.2
Die PSD Bediening tree op as skriba
van die Sinodale Bedieningskommissie.
4.3
Die Kommissie verkies 'n voorsitter,
ondervoorsitter en een lid wat saam met die
PSD as adviserende lid die dagbestuur vorm.
4.4
Die Sinodale Bedieningskommissie
vergader
een
maal
per
jaar
om
bestuursbesluite te neem.
4.5
Die Dagbestuur vergader indien
nodig. (Daar word vir drie vergaderings
begroot.)
5
OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
5.1
Die Sinodale Bedieningskommissie
hou toesig oor die werk van die PSD
Bediening. Die PSD lewer aan die Kommissie
verslag van sy werksaamhede op die terrein
van die Kommissie.
5.2
Die Sinodale Bedieningskommissie
lewer verslag aan die Sinodevergadering.
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5.3
Die Sinodale Bedieningskommissie
lig gemeentes deurlopend in van sy
werksaamhede.
5.4
Bedieningsplanne vir die volgende
termyn word aan die Sinodevergadering
voorgelê en ontwikkel.
5.5
Besluite word uitgevoer deur die PSD
Bediening
en
sy kantoor
of
deur
kommissielede soos ter vergadering besluit
mag word.
5.6
Die Sinodale Bedieningskommissie
hanteer die werksaamhede op die terreine
van
Gemeentebediening,
Sending,
Barmhartigheid, Jeug en Leer en Aktuele
Sake. Projekte op enige van hierdie terreine
word deur werkgroepe afgehandel.
5.7
Die kantoor van die PSD Bediening
bied 'n infrastruktuur vir die kommissie en al
sy projekte en lewer 'n administratiewe diens
aan die kommissie en werkgroepe.
5.8
Die volgende Sinodale werk van die
Sinodale kerkverband ressorteer onder die
Sinodale Bedieningskommissie:
5.8.1 Christelike Maatskaplike Dienste
Die CMD funksioneer volgens bestaande
reglemente.
5.8.2 Subkommissie
vir
Interkerklike
hulpverlening (CIC – Commission for
Interchurch Care):
Die
Subkommissie
vir
Interkerklike
hulpverlening funksioneer volgens die
Riglyne
van
die
Subkommissie
vir
Interkerklike hulpverlening wat deur die
Sinodale Bedieningskommissie goedgekeur
word.
5.8.3 Vrouediens
Die Vrouediens funksioneer volgens die
Riglyne van die Vrouediens wat deur die
Sinodale Bedieningskommissie goedgekeur
word.
5.8.4 Verteenwoordigers
Die Sinodale Bedieningskommissie wys
verteenwoordigers aan by die volgende
instansies:
5.8.4.1 Moderamen;
5.8.4.2 Sinodale Ondersteuningskommissie;
5.8.4.3 Bybelgenootskap
(Durban
en
KwaZulu streke);
5.8.4.4 Betrokke
kommissies
van
die
Algemene Sinode;
5.8.4.5 Interkerklike
Kommissie
vir
Opvoeding en Onderwys;
5.8.4.6 Combined Missions Commission;
5.8.4.7 Enige ander instansie wat vir 'n
verteenwoordiger vra mits die begroting
daarvoor voorsiening maak.
Die verteenwoordigers lewer verslag aan die
Sinodale Bedieningskommissie.

5.9
Opstel van begroting:
5.9.1 Die PSD stel die begroting van die
Sinodale Bedieningskommissie asook dié
van ander werksaamhede wat onder die
Kommissie ressorteer in samewerking met
die voorsitter en ander belanghebbendes op.
5.9.2 Die voorlopige begroting word aan al
die lede gesirkuleer vir kommentaar waarna
wysigings aangebring word.
5.9.3 Die begroting word aan die Sinodale
Ondersteuningskommissie
vir
finale
goedkeuring voorgelê.
5.10
Begrotingsbestuur:
5.10.1 Maandelikse state word aan lede van
die Dagbestuur gestuur vir
kontrolering,
kommentaar en goedkeuring.
5.10.2 Geouditeerde state word jaarliks aan
alle lede gesirkuleer vir goedkeuring.
5.10.3 Die
jaarlikse
evaluering
van
begrotingsbestuur
en
hersiening
van
begrotings vind plaas binne twee maande
nadat die geouditeerde state beskikbaar is.
6
WERKSWYSE
6.1
Die SBK doen sy werk met behulp
van werkgroepe wat opdragte uitvoer. Die
volgende twee tipes werkgroepe word
gebruik:
6.2
Permanente werkgroepe
Vir
deurlopende
of
herhalende
werksaamhede en projekte word permanente
werkgroepe aangewys om die betrokke
werksaamhede/projekte te bestuur en te
bedryf.
6.3
Tydelike werkgroepe
Vir ad hoc of tydelike werksaamhede en
projekte word tydelike werkgroepe aangewys
om daardie werksaamhede te bestuur en te
bedryf. Wanneer die werksaamheid / projek
afgehandel is, ontbind die
tydelike
werkgroep.
6.4
Die SBK neem mobiliserings- en
bedieningsbesluite.
Beleidsbesluite word
deur die Sinodevergadering geneem.
6.5
Sake kom op die volgende maniere
op die agenda van die SBK of sy Dagbestuur:
6.5.1
Verteenwoordigers plaas sake via
hul verslae op die agenda;
6.5.2
Gemeentes of ringe plaas sake via
die ringsverteenwoordiger op die agenda;
6.5.3
Die
Sinodevergadering
gee
opdragte aan die SBK;
6.5.4
Die kommissies van die sinode
plaas sake op die agenda;
6.5.5
Die lede van die SBK neem
visioenerend kennis van die kontekstuele
behoeftes van gemeentes / gemeenskap en
plaas sake op die agenda.
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6.6
Die SBK waak daarteen om nie
sake op sy agenda te neem wat in ’n ander
kerklike struktuur tuishoort nie.
Waar
moontlik word alle nuwe sake wat die aandag
van die SBK vra eers by wyse van
visioenering na die Sinodevergadering
verwys.
6.7
‘n Saak op die agenda word
bespreek en die SBK of sy Dagbestuur wys
‘n werkgroep aan om die saak te hanteer
(ondersoek, navors, afhandel).
6.8
Die werkgroep stel ‘n aksieplan
(kosteberekening ingesluit) op om die saak te
hanteer,
wat
op
die
eersvolgende
vergadering van die Dagbestuur of die SBK
goedgekeur word.
6.9
Die werkgroep kry toestemming om
voort te gaan en die saak af te handel en
rapporteer weer terug aan die SBK of sy
Dagbestuur.
6.10
Die SBK lewer in twee afdelings
verslag aan die Sinodevergadering:
6.10.1
‘n Verslag oor die werksaamhede
van die kommissie in die resestyd;
6.10.2
‘n Verslag oor die visioenering vir
die volgende resestyd.
Hier keur die
Sinodevergadering ook nuwe opdragte aan
die SBK goed.
1.5.2 Aanbeveling:
Die Sinodevergadering keur die Riglyne vir
die Funksionering van die SBK goed .

2. AANBIDDING
2.1 Bedieningsmodus:
KERUGMA (Verkondiging /
Woordbediening / Prediking)

2.1.1

Leer en Aktuele Sake

Ds RF Erasmus is die Kommissie se
verteenwoordiger op AKLAS en die
projekleier vir leer en aktuele sake. Die
volgende sake is deur die Sinodevergadering
van 1999 na SKLAS verwys:
2.1.1.1
Politieke Korrektheid – die
openbare profetiese funksie van die kerk
2.1.1.1.1
Die vorige Sinodevergadering
(1999) het besluit:
Die Sinode wys op die gevaar dat die kerk
hom in sy uitsprake kan laat lei deur wat
aanvaarbaar is volgens die tydsgees, in plaas
van wat aanvaarbaar is volgens die Skrif.

2.1.1.1.2
SKLAS doen verslag dat Oudl M
Swart van Suidkus die saak verder
ondersoek en die stuk behoort ten tye van die
Sinodevergadering afgehandel en by die
argief beskikbaar te wees.
2.1.1.2
Kwasizabantu / TEASA
2.1.1.2.1
Die Moderamen het ’n verslag
hieroor by SKLAS aangevra en di DV le Roux
en H van Schalkwyk is in die proses om ’n
verslag op te stel. Die verslag sal in die
Posduif
gepubliseer
word
sodra
dit
beskikbaar is.

2.1.2

Bybelgenootskap

2.1.2.1
Ds L Kok is deur die SBK
aangewys as sy verteenwoordiger op die
Bybelgenootskap van Durban en ds C
Rossouw is die verteenwoordiger op die
Bybelgenootskap van
Zoeloeland.
Dr
Andries Boshoff van die Bybelgenootskap in
Durban lewer die volgende verslag:
VERSLAG VAN DIE BYBELGENOOTSKAP
VAN SUID-AFRIKA, DURBAN EN KWAZULU
STREKE,
AAN DIE SINODE VAN DIE NED GEREF
KERK IN NATAL
VIR SY OKTOBER 2003 SITTING.

Geagte voorsitter en lede,
Met groot dankbaarheid vir die troue sorg van
ons
Hemelse
Here,
wens
u
verteenwoordigers soos volg verslag te doen
oor
die
werksaamhede
van
die
Bybelgenootskap in Suid-Afrika asook
spesifiek in Kwa-Zulu Natal gedurende die
afgelope reses te wete 1999 tot 2002.
1. INLEIDING
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
(BSA)
het
as
doel
en
missie:
GOEIE NUUS … VIR ALMAL … VIR
ALTYD. Hierdie verslag gee ‘n beknopte
oorsig van dienste gelewer, bydraes
ontvang en aanwending van fondse oor
die tydperk 1 November 1999 tot 31
Oktober 2002 (4 jaar volgens BSA
finansiële jare), in diens van Sy Woord.
2. BEHEER
2.1 DURBAN-STREEK
(Bybelhuis
in
Mayville)
Die Streekraad van Durban-streek is
saamgestel uit predikante en ouderlinge

A3 – SINODALE BEDIENINGSKOMMISSIE

- 57 AGENDA: NATAL SINODEVERGADERING 2003
verteenwoordigers van 18 verskillende
kerkverbande en vergader kwartaalliks,
huidiglik onder die voorsitterskap van Rev
Mike Collins van die Church of England,
Scottburgh. Dr Andries Boshoff is sedert
Maart
1998
die
Streeksekretaris.
2.2 KWAZULU-STREEK
(Bybelhuis
in
eSikhawini)
Die
Streekraad
bestaan
uit
verteenwoordigers van 10 kerkverbande en
funksioneer onder die voorsitterskap van dr
Simon Z Mbokazi van die Onderwysdepartement, Ulundi. Die Streeksekretaris is
ds Josiah Mazibuko van die VGK.
Die Ned Geref Kerk word op beide hierdie
strukture verteenwoordig.
2.3 HOOFBESTUUR
Ds Gerrit Kritzinger van die Ned Geref Kerk is
die Hoofsekretaris.
Die Nasionale Raad
bestaan uit 3
verteenwoordigers
(Streekraad-voorsitter,
Streeksekretaris en ‘n addisionele lid) van die
7 streekrade landswyd.
Die Uitvoerende Komitee bestaan uit Prof
Andries H Snyman (voorsitter), mnr R.C Basson
(erepenningmeester), mev L D Benson, dr S Z
Mbokazi, ds G S Kritzinger (hoofsekretaris) en
ds H J Geyer (adjunk-hoofsekretaris).
3. BYBELVERTALING
EN
TEKSVERSORGING
Die Departement Teksversorging, wat ook
verantwoordelik is vir die koördinering van
vertalingsprojekte, het onder andere aan die
volgende groot take aandag gegee.
3.1 Die vertalingsprojek van die Bybel
vir Dowes in Afrikaans, wat in 1997 begin
is op aandrang van die Afrikaanse kerke se
Sinodes, het goeie vordering getoon
gedurende die reses. Nadat die eerste
proefvertaling van Genesis en Markus in
Mei 1998 verskyn het, is dit opgevolg met
‘n tweede van die Kleinprofete (Daniël tot
Maleagi) in September 2000 asook ‘n derde
van die vier Evangelies op Augustus 2002.
3.2 Die vertaling van die Ou Testament in
Suid-Ndebele, die enigste landstaal wat nog
nie die volledige Bybel in eie taal het nie, het
fluks gevorder.

3.3 ‘n Nuwe vertaling in Noord-Sotho,
waaraan 25 jaar gewerk is, is op 21 Oktober
2000 bekend gestel.
3.4 Die BSA het na Bibliathon 2000 soos
belowe, opnuut aandag gegee aan ‘n
spesiale Oudiobybelprojek, ten einde die
Bybel toeganklik te probeer maak vir 12 tot
20 miljoen mense in Suid-Afrika wat nie
funksioneel geletterd is nie. Gedurende 2002
is ‘n eerste produk getiteld ‘Die Goeie Nuus
van Paasfees’, hoofsaaklik gebaseer op die
laaste vier hoofstukke van die Johannes
Evangelie, voorberei en vrygestel. Die teks
van die Skrifseleksie boekie ‘Leef in Hoop:
Bemoediging uit die Woord in die stryd teen
HIV/VIGS’ is in Engels en Zulu in
oudioformaat voorberei en uitgegee.
3.5
Die BSA het in samewerking met die
Kerklike Bybelvertaling-Advies kommissie die
aandrang op ‘n nuwe Afrikaanse vertaling
volgens die Konkordante vertalingsmetode
hanteer deur middel van simposiums en
marknavorsing. As gevolg van ander
belangrike prioriteite vir die BSA asook die
feit dat die marknavorsing getoon het dat die
meerderheid van mening was dat die tyd nog
nie daarvoor ryp is nie, is daar besluit om dit
nie nou aan te pak nie. Die navorsing oor
vertalingsmetodes en hoe die Bybel in
Afrikaans die beste gedien kan word gaan
egter voort.
4.

BYBELPRODUKSIE
SPREIDING

EN

VER-

Bybelproduksie en verspreiding word hanteer
deur ons Departement Publikasies by
Hoofkantoor, Kaapstad. Vir baie jare is
gebruik
gemaak
van
die
Nasionale
Boekdrukkery (NBD). Gedurende 2000 het
daar egter ‘n samesmelting tussen NBD en
Paarl Printers plaasgevind en is die hele
Bybeldrukkery-opset na Paarl verskuif. Die
verlies van ondervinding en die nuwe opset
het
sy
kwota
probleme
rakende
Bybelproduksie opgelewer.
‘n Volgende probleem was die immer
stygende prys van papier weens die
wisselende waarde van die Rand. Dit het
noodwendig die pryse van Bybels aansienlik
beïnvloed. Die prys van ‘n standaard Bybel
oor die toonbank beloop tans R44 en die
donasie gedeelte op so ‘n Bybel behels R19.
’n Totaal van 5 140 500 Bybels of gedeeltes
kon die afgelope vier jaar deur ons
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Bybelhuise,
Christelike
en
algemene
boekhandel, kerke en ander kanale versprei
word. Hiervan was 2 424 560 volledige
Bybels.
Gemiddeld 93% van die volledige Bybels
was versprei teen ‘n verlies van R19 per
Bybel. ‘n Braille Bybel met ‘n produksie
koste van meer as R2000 asook ‘n oudioBybel van R1 188 word ook beskikbaar
gemaak teen R44 elk. Die nuwe oudiokassette in 3.4 vermeld word teen R4 aan
die publiek beskikbaar gestel. Die verliese
word uit donasies gedek.
Die Bybel in Afrikaans is steeds een van die
top verspreiders en sal hopelik vanjaar, 70 jaar
na die verskyning van die 1933 vertaling, die
10 miljoen verspreidingsmerk haal.
Die twee Streekkantore in KwaZulu Natal het
‘n totaal van 569 638 Bybels en gedeeltes
(304 429 volledige Bybels) versprei gedurende
die afgelope 4 jaar (dit wil sê ‘n gemiddeld van
142 410 Bybels en gedeeltes (76 107
volledige
Bybels
per
jaar).
Die
5
topverspreiders in volgorde was, Zoeloe,
Engels, Xhosa, Afrikaans en Suid-Sotho.
Ons Publikasie Departement is ook toenemend
behulpsaam by die beskikbaarmaking van
Bybels vir die res van Afrika. So is daar
byvoorbeeld gedurende 2002 soveel as 838
485 Bybels in 50 tale bestem vir 45 lande in
Afrika deur die bemiddeling en hulp van die
BSA gedruk. Dit is die BSA se droom om die
Bybelproduksie sentrum vir Afrika te word.
5. FINANSIES
Met groot dankbaarheid teenoor die Here kan
ons rapporteer dat Bybelverspreidingsprogramme soos beplan vir die afgelope 4
jaar suksesvol afgehandel kon word. Ons is
dankbaar vir Kerke en hul organisasies
(37.01%),
indiwidue
(51.04%),
sakeondernemings
(2.95%),
bemakings
(3.91%), opvoedkundige instansies (1.88%)
en ander bronne (3.21%) wat gesorg het vir
die nodige fondse sodat die Bybels teen
bekostigbare pryse beskikbaar gestel kon
word.
Die bydraes van alle Ned Geref Kerk bronne
in KwaZulu Natal vir die afgelope 4 jaar was
R1 542 631, ‘n gemiddeld van R11.39 per
lidmaat per jaar.
6. UITDAGINGS

Die BSA sien die volgende as uitdagings vir
die toekoms:
6.1 Die verspreiding en gebruik van oudio
Bybel-kassette.
6.2 Die uitreiking na die platteland waar
daar nie altyd afsetpunte vir Bybels is nie.
6.3 Bybels vir die armes wat nie die Bybel
wat ons bekostigbaar ag, kan bekostig nie.
7. DANKBETUIGINGS
Die BSA bedank die NG Kerk van Natal
(sinode, ringe en gemeentes) vir sy
omvattende bydrae tot Bybelverspreiding.
Die BSA bedank die Sinode vir sy inisiatief
om Bybelsondag landswyd ingestel te kry.

2.2 Bedieningsmodus:
LEITOURGIA
(Erediens / Aanbidding)

2.2.1

Erediens

2.2.1.1
Die SBK se verteenwoordiger op
die Algemene Kommissie vir die Erediens
(AKE) is ds L van der Walt van Scottburgh.
Sedert die konstituering van die Kommissie
was daar nog nie ’n AKE vergadering nie en
die
vorige
Sinodale
Kommissie
vir
Gemeentebediening het al die uitstaande
sake
sedert
die
vorige
gewone
Sinodevergadering afgehandel.
2.2.1.2
Alhoewel die NG Kerk deur ’n
fase van drastiese erediensvernuwing
gegaan het, bestaan die persepsie steeds dat
die gemiddelde erediensbywoning in die
meeste gemeentes nie na wense is nie.
2.2.1.3
Die SBK wil ’n ad hoc werkgroep
saamstel om aan hierdie saak aandag te gee.
Binne die sinodale gebied is daar persone
wat kundig is en gewillig sal wees om op
sodanige werkgroep te dien.
2.2.1.4
Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
versoek
afgevaardigdes om die name van kundige
persone op die gebied van die erediens
aan die PSD: Bediening deur te gee
waaruit die SBK ’n ad hoc werkgroep kan
saamstel.

2.2.2

Gebedsbediening

2.2.2.1
Alle gelowiges is bewus van die
groot rol wat gebed in al die bedieningsaksies
van die kerklike strukture speel. Die SBK sal
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al die geleenthede waarby hy betrokke is
benut om hierop te fokus. Die Kommissie wil
voortaan in al sy vergaderings en ander
werksaamhede ’n volwaardige liturgiese
element inbou.

lewensverryking van die predikant en sy
gesin.

3. GEMEENTEBEDIENING

1
Mentorprogram
Hierdie program word as die kern van die
bediening aan predikante gesien.
Elke
predikant in die sinodale gebied word aan ’n
mentor of pastor pastorum (versorger van
die versorgers) gekoppel. Hierdie pastor
pastorum verbind homself pastoraal aan die
predikant en sy gesin.

3.1 Bedieningsmodus:
PARAKLESE
(Pastoraat / Pastorale bediening / Sorg)

3.1.1

Predikantebediening

3.1.1.1
Ds F van Niekerk is die SBK se
verteenwoordiger
op
die
Algemene
Kommissie vir Predikantebediening (AKPB)
en die Kommissie vir Standplaasverwisseling.
Ds AC van der Heever is deur die Algemene
Sinode op die AKPB aangewys. Dit beteken
dat daar twee verteenwoordigers uit Natal op
dié Kommissie dien.
3.1.1.2
Beide op die gebied van
predikantebediening
en
standplaasverwisseling was daar in die
afgelope tyd heelwat ontwikkeling binne
Algemene Sinodale verband. Vir die AKPB
het dit duidelik geword dat die ondersteuning
van predikante net deur sinodes gedoen kan
word. Daarom is elke sinode versoek om
hierdie
saak
binne
die
plaaslike
omstandighede van elke sinodale streek te
ontwikkel.
3.1.1.3
Teen die agtergrond van baie
navorsing, en selfs ’n doktorale verhandeling
oor die verhouding tussen die NG Predikant
se fisiese en geestesgesondheid, is die
volgende riglyne vir die Natalse predikante
ontwikkel.

In Natal fokus die predikantebediening op
twee komponente:

Elke ring wys ‘n mentor of pastor pastorum
vir daardie ring aan. Dit is verkieslik ’n
ringspredikant,
met
lewensen
bedieningservaring,
wat
goeie
menseverhoudings het en deur sy kollegas
aanvaar en vertrou word.
Die SBK onderhandel met die mentors se
gemeentes om hulle vir hierdie werk binne
ringsverband beskikbaar te stel.
Van
sodanige mentor (pastor pastorum) word
verwag om ten minste een keer per jaar ’n in
diepte besoek by die predikant en sy gesin af
te lê. (Hierdie besoeke vervang nie die
ringsvisitasiebesoeke nie en ter wille van
vertroulikheid word daar ook nie aan die Ring
verslag gedoen nie.) ’n Algemene verslag
oor hierdie werk word ter wille van
koördinering aan die Werkgroep vir
Predikantebediening gedoen, wat geen
verslag oor individuele predikante beteken
nie.
Die Werkgroep vir Predikantebediening van
die SBK roep die mentors van die
verskillende ringe een of twee keer per jaar
byeen vir toerusting en beplanning.

Die ondersteuning en versorging van
predikante word holisties benader. Hierdie
ondersteuning moet die hele mens binne sy
hele omgewing insluit. Dit impliseer dat die
gesinne van predikante deel van hierdie
bediening uitmaak.

2
Standplaasverwisseling
Standplaasverwisseling
is
die
ander
fokuspunt van die predikantebediening in
Natal. Dit word gesien as een van die
metodes waarop predikante na ’n ander
werkkring kan verskuif. Dit is dus slegs
aanvullend tot die normale beroepstelsel en
vind sy wortels binne die beroepstelsel.
Sodanige verskuiwing is inderdaad niks
anders as ’n diens / bediening aan predikante
(en gemeentes) nie.

Die bediening het ’n gerigtheid op die
ondersteuning,
genesing
en

Die Werkgroep neem die volgende stappe
ten opsigte van standplaasverwisseling:

RIGLYNE VIR DIE BEDIENING AAN EN
ONDERSTEUNING VAN PREDIKANTE IN
NATAL
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1
die
prosedures
en
nodige
dokumentasie word ontwikkel en beskikbaar
gehou in die kantoor van die SBK;
2
inligting oor die saak word gereeld in
die Posduif geplaas;
3
binne die sinodale gebied word
fasiliteerders aangewys wat op hoogte van
die prosedures is om as onafhanklike
persone op te tree in alle gevalle waar
standplaasverwisseling plaasvind;
4
geen
standplaasverwisseling
kan
sonder die begeleiding van ’n fasiliteerder
geskied nie;
5
die besonderhede van predikante (en
kerkrade) wat aan standplaasverwisseling wil
deelneem word op ’n sentrale databasis
geplaas wat deur die AKPB in stand gehou
word;
6
deurlopende ondersoek word gedoen
na die wenslikheid en belangrikheid van
standplaasverwisseling in Natal.
Die Werkgroep vir Predikantebediening
word saamgestel uit die verteenwoordigers
van Natal op die AKPB en die PSD:
Bediening.

Besprekingsvraag 2:
Is
dit
wenslik en haalbaar dat die ring die
proses van standplaasverwisseling
in ’n gemeente ondersoek en/of
inisieer waar ’n leraar reeds 10 jaar
of langer in die gemeente is?
Besprekingsvraag 3:
Op watter
wyse voel u behoort ’n mentor /
pastor pastorum vir elke predikant
aangewys te word – streeksgewys,
ringsgewys of is dit elke predikant
se eie keuse?
3.1.1.4
Aanbeveling:
Die Sinodevergadering keur die “Riglyne
vir die Bediening aan en Ondersteuning
van predikante in Natal” goed.

3.1.2

Gemeentebediening

3.1.2.1
Ds
GJ
van
Jaarsveld
verteenwoordig die SBK op die Algemene
Kommissie vir Gemeentebediening (AKG).

3.1.2.2
Die vorige sinodevergadering
het
die
Sinodale
Kommissie
vir
Gemeentebediening versoek om ondersoek
in te stel na die desentralisasie van kerkrade.
Dit is ondersoek en na die Sinodale
Regskommissie verwys. In die lig van die
nuwe art.27 van die Kerkorde (2002) kon die
saak egter nie afgehandel word nie en word
daar gewag op uitsluitsel van die Algemene
Sinodale Kommissie.

3.1.3

Pastoraat

3.1.3.1
In die Gereformeerde Teologie
is die amp van die gelowige deurgaans as die
belangrikste amp in die gemeente beskou.
Teen die agtergrond van ’n groeiende getal
lidmate wat deur een predikant bedien moet
word, raak die amp van die gelowige opnuut
belangrik. Lidmate sal, veral op die terrein
van pastorale versorging, mekaar al meer
moet bedien. Lidmate vir lidmaatbediening!
3.1.3.2
Aan die ander kant vra die
pastorale bediening aan die (post)moderne
mens groter kundigheid.
Daarom blyk
toerusting aan lidmate en ampsdraers op
hierdie terrein van groot belang te wees.

Besprekingsvraag 4: Identifiseer
die terreine in die pastoraat waar
lidmate mekaar kan versorg en lys
die name van kundige persone
en/of leraars wat lidmate op hierdie
terreine kan toerus.

3.2 Bedieningsmodus:
KOINONIA
(Gemeenskap (van gelowiges) / Samesyn)

3.2.1
Vennootskappe
(tussen gemeentes)
(Sien ook 1.4.9)
3.2.1.1
Die konsep van vennootskappe
tussen gemeentes van die Familie van NG
Kerke is die afgelope twee jaar deeglik
ondersoek, verder ontwikkel en in enkele
gevalle binne die sinodale gebied met welslae
geïmplementeer. Hierin het die CMC en CIC
’n leidende rol gespeel.
3.2.1.2
In die proses is enkele riglyne vir
vennnootskappe ontwikkel wat as ’n
vertrekpunt vir sodanige vennootskappe
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tussen gemeentes kan dien. (Omdat hierdie
riglyne ook binne die VGKSA en RCA gebruik
word, is dit in Engels opgestel en word dit so
hier weergegee.)

8
Partnerships focus on issues of mutual
interest rather than differences. This will keep
the functioning of the partnership on a high
level.

GUIDELINES FOR PARTNERSHIPS

9
The Holy Communion and prayer are
strong instruments to link partners in a
partnership. Although this should be handled
with care and only if the partnership develops
to such a point.

1
A partnership is a relationship
(koinonia) between two equal partners. One
partner is not merely the donor of finances
and the other the receiver. The contributions
of both parties are equally important. If
partnership projects are not supported by all
the partners, it should be removed from the
agenda.
2
A partnership is a stronger relationship
than co-operation. In partnerships there are
mutual support and planning. Partners
accompany one another, not as in many cooperation agreements where the only activity
is the donation of funds.
3
Within the church, partnerships should
develop in an evolutionary way. The aim is
that every member in a partner church will
accept the partnership. This will help the
partnership to develop in all the church's
activities. It will be fatal to put pressure on a
partnership that has not grown in an
evolutionary way.
4
Partnerships are built on Trust,
Openness, and mutual Support.
Transparency is also very important to
demonstrate and proclaim the Christian
message of the restoration of relationships.
5
Partnerships will only succeed if every
partner (church) knows his own identity and
vision. Without this knowledge the partner will
not be able to understand its own role within
the partnership.
6
A partnership should have a specific
aim. One of the first tasks of a partnership is
to do a need analysis and to identify
objectives. It is important for a partnership to
focus on its vision and objectives.
Partnerships should plan in advance.
7
It is often more difficult to maintain a
partnership than to start one. Usually a
"facilitator" is necessary to start a partnership,
and an "advocate" (“champion”) is needed to
maintain it. The advocate should keep the
partnership alive.

10
To make partnerships official it is
important that church councils take part in it.
11
Local committees can initiate it, but the
church council should enter into the
agreement. This means greater ownership
within a church.
12
Primary partnerships (with an anchor
congregation) are on local level (preferably
within the area of a presbytery) between two
specific partners. These partnerships may
involve administration, management,
leadership, equipment, training, etc. and the
CMC can act as a “facilitator” to start it.
Where subsidies are involved, a primary
partnership will be established between the
subsidised and one of the subsidising
churches/congregations.
13
Secondary partnerships are supporting
the primary partnership on specific projects or
issues. Partnerships can be established
between more than two partners, although
every partnership will have two partners
involved in a primary partnership.
14
Safety nets: The Committee for Interchurch Care (CIC) can facilitate and play a
co-ordinating and helping role where
problems occur.
3.2.1.3
Die SBK is daarvan bewus dat
die meeste gemeentes in die sinodale gebied
wel een of ander skakeling met ’n ander
gemeente uit die Familie van NG Kerke het.
Die vlak en intensiteit van die skakeling wissel
natuurlik van situasie tot situasie. Die SBK wil
graag sien dat die bestaande kontakte
uitgebou sal word tot ware vennootskappe.

Besprekingsvraag 5:
Hoe kan
vennootskappe tussen gemeentes
gesluit en ontwikkel word dat al
meer kommissies / aksies /
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werkgroepe van die gemeente
daarby betrokke sal raak?
3.2.1.4
Die SBK wil sy strukture soos die
CIC
en
CMC
gebruik
om
hierdie
vennootskappe te help ontwikkel binne die
bestaande
verbintenisse.
Hierdie
verbintenisse behoort erken en verder
uitgebou te word.
3.2.1.5
Aanbeveling:
Die Sinodevergadering versoek ringe om
by die ringsbyeenkomste tydens hierdie
sinodesitting
gemeentes
in
primêre
vennootskappe te pas volgens bestaande
samewerkingsooreenkomste
en
die
inligting aan die SBK deur te gee.

3.2.2

Die Vrouediens

3.2.2.1
Die Vrouediens van Natal lewer
soos volg verslag:
Gedurende
die
Sinodale
Kamp,
by
Winklespruit in Junie 1999, is die vroue van
Natal geïnspireer tot diensbaarheid in die
Koninkryk van die Here deur middel van ons
tema “Wees ‘n op en wakker Christenvrou”,
aangebied deur ds Nico van Rensburg van
Helikonpark Gemeente.
Met die Sinodale Kamp in Oktober 2001 by
Skogheim was die tema “Vrouwees vandag”.
Die spreker was ds Louis van der Walt van
Scottburgh gemeente. ‘n Kampganger het
haar ervaring soos volg beskryf:
“’n
Onvergeetlike ervaring van eenvoud en
gewydheid.”
Gedurende Junie 2003 het die vroue van
Natal by Hebron Haven bymekaar gekom
met die tema: “Die geur van Christus” met
Annalise Wiid as spreker. Die kamp is as
volg beleef: “’n Baie aangename ervaring
met ‘n puik spreker. Haar natuurlikheid,
kennis en deurleefdheid het ‘n groot impak
gehad.”
Die Dagbestuur kom kwartaalliks bymekaar
om sake te bespreek.
Die huidige
dagbestuur bestaan uit die volgende
persone:
Voorsitter:
Ondervoorsitter:
Sekretaris:

Elkje de Wet
Mollie Kemp
Lea van der Walt

Addisionele lede: Joa van Aarde
Esna Small
Wilma Coward
Wilna Strydom
Anita Torlage
Charlotte Herselman.
Elke twee jaar is daar ‘n sinodale komitee
vergadering in Pietermaritzburg waar die
dagbestuur en 2 verteenwoordigers uit elke
ring bymekaar kom.
In Augustus 2002 het Susan Goosen, vorige
voorsitter van die AKV, met ons kom praat
oor “Kom ons motiveer mekaar”. Sy het
afgesluit met hierdie wonderlike woorde: Ons
as vrouelidmate kan ook nie anders as om
allerbeste – vroue – vir – Christus te wees
nie. So moet en kan die volgende woorde
die getuigskrif word van elke gelowige vrou:
“Die lewe wat ek het om te lewe is al wat
ek het, O Heer,
en hierdie lewe behoort aan U”.

3.2.3

Fantastiese Families

3.2.3.1
Teen hierdie tyd sou alle
gemeentes reeds inligting ontvang het oor die
Gesinsjaar projek vir 2004. Die jaar 2004 is
die Internasionale Jaar van die Gesin. In
aansluiting hiermee het die Algemene
Jeugkommissie
(AJK)
’n
beplanningswerkgroep op die been gebring
om die saak binne die NG Kerk te beplan. Die
noodsaaklikheid om in hierdie dae van
gesinsverbrokkeling en gesinsgeweld op die
gesinne te fokus is voor die handliggend. Die
AJK wil dit egter wyer neem as dat daar slegs
in een jaar (2004) op enkelvoudige gesinne
gefokus sal word. Daarom is die Familie
Fokus projek: Fantastiese Families van stapel
gestuur.
3.2.3.2
Ons glo dat die NG kerk van
Natal ’n groot verskil in die samelewing kan
maak indien gemeentes op plaaslike vlak
entoesiasties en holisties op families en
familiestrukture begin fokus. Die genesing en
deurlopende gesondheid van ons families,
binne en buite die kerk, sal inderdaad op alle
ander samelewingsterreine impakteer. Hierdie
aksie kan ook oor kultuurgrense heen, binne
vennootskappe, aandag kry.
3.2.3.3

Aanbeveling:
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Die Sinodevergadering doen ’n beroep op
gemeentes om die Familie Fokus projek:
Fantastiese Families, te implementeer.

3.3 Bedieningsmodus:
DIDACHÉ
(Onderrig / Kategese / Toerusting)

3.3.1

Skoolverlaterskampe

3.3.1.1
Ds HJ van den Heever is die
Voorsitter van die werkgroep vir die
skoolverlaterskampe. Die ander predikante
wat vanjaar ’n groot aandeel gehad het in die
beplanning en uiteindelike sukses van die
kampe is di PJ Meyer, CJ van der
Westhuizen, GM de Lange, DJT van Wyk en
DM Wagenaar.
3.3.1.2
Hierdie aksie is steeds een van
die mees suksesvolle werksaamhede van die
NG Kerk van Natal. Vanjaar het ongeveer 280
skoolverlaters die twee kampe by St. Michaels
on Sea bygewoon. Die matrikulante het ‘n
lewenservaring gehad wat hulle nie maklik
sal vergeet nie.
3.3.1.3
Die terugvoering van alle
skoolverlaterskampe is altyd baie goed. Die
skollies leer om voluit te lewe, sports te
maak, te lag en te baljaar sonder om hul
Christelike beginsels te vergeet. Hulle leer
die lewe na matriek gaan net soveel
lekkerder wees mét Christus as sonder Hom.
3.3.1.4
Rozanne, een van 2003 se
skollies skryf:
Baie dankie vir ’n wonderlike kamp! Ek sal
hierdie ondervinding nooit vergeet nie en die
dinge wat ek hier geleer het sal my altyd
bybly. Ek het wonderlike vriende gemaak en
die sosiale interaksie tussen al die skollies
was vir my ‘n “great” ondervinding.
Skolliekamp 2003 was inderdaad ’n fees –
iets wat ek aan enige jongmens sal
aanbeveel!
Baie dankie vir julle liefde, geduld, harde
werk en ondersteuning. Mag jongmense vir
nog baie jare die geleentheid hê om ’n
Skolliekamp by te woon.
3.3.1.5
Die “ooms” (dominees en ander
senior personeel) leer gewoonlik ook baie.
Die eintlike betekenis van woorde soos
“great” en “fabulous” en “huge”, en nog ’n
paar ander wat hulle nie geweet het nie.
Hulle leer van SMSe en selfone en

rekenaarterme en “cool” dinge waarvan hulle
maar net kan droom. Jongmense gaan
byvoorbeeld lankal nie meer uit nie of is nie
gekys nie of is nie nooi en kêrel nie, nee,
hulle is net “saam”. En as die verhouding
beëindig word is hulle “nie meer saam nie”.
“Cool” né! En baie logies ook!
3.3.1.6
Na die verkoop van die
Kampterrein moes die skoolverlaterskampe
na die terrein by St. Michaels on Sea,
Resthaven, verskuif. Alhoewel die terrein
goed gebruik kon word en weer in die
toekoms gebruik sal word, het hierdie
verskuiwing kostestyging tot gevolg gehad.
Die werkgroep kon niks daaraan doen nie en
moes die kampgelde tot R430 per
skoolverlater laat styg, nadat die kampe
reeds met ’n dag verkort is.
Die
bekommernis ontstaan hiermee dat die
kampe net vir finansieel vermoënde
matrikulante bekostigbaar raak, ’n situasie
wat die SBK ten alle koste wil vermy.
3.3.1.7
Die nuwe kampterrein leen hom
daartoe om heelwat groter kampe aan te bied
en beter bemarking sal gedoen moet word
om meer skoolverlaters te trek. Die vraag
ontstaan selfs of die werkgroep ’n
Engelstalige kamp moet oorweeg?
3.3.1.8
Skoolverlaterskampe
is
inderdaad ’n leerervaring vir enige predikant.
Predikante wat belang sou stel om by die
skoolverlaterskampe betrokke te raak kan
met die PSD of die Voorsitter van die
werkgroep in verbinding tree.
3.3.1.9
Mnr Fanie Pretorius was vir
baie
jare
nou
betrokke
by
die
skoolverlaterskampe van Natal. Te midde
van ’n druk program in die kantoor van die
President waar hy werksaam is, het hy die
laaste paar jaar ’n groot rol gespeel in die
reëlings en aanbieding van die kampe. In sy
lewe, werk en betrokkenheid by die kerk van
Christus is hy ’n voorbeeld vir baie en het hy
‘n rolmodel vir baie skollies geraak. Vanweë
sy vol program kan hy ongelukkig nie verder
by hierdie dienswerk betrokke wees nie. Met
sy besondere persoonlikheid en aanvoeling
en begrip vir die matrikulante, laat hy ’n groot
leemte wat moeilik deur iemand anders gevul
sal kan word.
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Besprekingsvraag 7: Hoe kan die
skoolverlaterskampe gesubsidieer
word sodat dit nie onbekostigbaar
vir die gemiddelde en armer
inkomstegroepe word nie?
3.3.1.10
Aanbeveling:
1
Die Sinodevergadering bedank die
Kerkrade wat bereid is om hul leraars vir
meer as ’n week af te staan aan
skoolverlaterskampe.
2
Die Sinodevergadering bedank mnr
Fanie Pretorius vir sy besondere bydrae
oor die afgelope aantal jare by die
skoolverlaterskampe en bid hom die seën
van die Here toe op sy pad vorentoe.

3.3.2

Predikantetoerusting

3.3.2.1
Ds TIJ de Wet is die voorsitter
van hierdie werkgroep en het vanjaar die
predikantekursus met behulp van die SBK
kantoor gereël.
Daar is reeds voorheen
besluit om by die kursusreeks van BUVTON in
te skakel en verlede jaar (2002) is ’n kursus
onder leiding van dr Frederick Marais
aangebied met die tema: EK WAT VERLORE
RAAK IN DIE PROSES VAN DIE UITLEEF
VAN MY ROEPING. Vanjaar is daar in ’n
sekere sin hierop voortgebou toe drr Frederick
Marais en Chris van Wyk die kursus
aangebied het met die tema: GEMEENTE EN
BEDIENING – ’N EIETYDSE VISIE VIR
GEMEENTEWEES. Volgende jaar (2004) se
kursustema is nog nie gefinaliseer nie, maar
sal ’n voortsetting wees van die kursusreeks
van BUVTON.
3.3.2.2
Teen die agtergrond van die
Algemene Sinode se besluite oor verpligte
voortgesette
teologiese
opleiding
vir
predikante het die Sinode van Natal voorheen
besluit om sy jaarlikse predikantekursus as
sodanige verpligte geleentheid te beskou. Die
Sinodevergadering van 1999 het soos volg
besluit:
Die Sinode verwag van alle predikante om die
jaarlikse predikantekursus by te woon en
versoek ringe om kerkrade te motiveer om
hulle leraars te stuur om dit by te woon en
toesig hieroor te hou dmv ’n vraag op die
visitasievorm.

3.3.2.3
Vanjaar het 52 van die 82
predikante in Natal die kursus bygewoon
(ongeveer 63%). Dit sou ’n goeie persentasie
bywoning gewees het indien die kursus
vrywillig was, maar teen die agtergrond van
die sinodale besluit hieroor blyk dit dat
ongeveer 37% predikante (en gemeentes) nie
hierdie sinodebesluit uitvoer nie.
3.3.2.4
Die
besluit
van
die
Sinodevergadering van 1999 beteken natuurlik
ook dat kerkrade vir die kursusse behoort te
begroot en nie van die predikant verwag om
dit uit sy eie sak te betaal nie.

Besprekingsvraag 8: Hoe belangrik
is voortgesette teologiese opleiding
vir gemeentes en hoe belangrik ag
u die jaarlikse predikantekursus in
Natal?
3.3.2.5
Aanbeveling:
1
Die
Sinodevergadering
herinner
kerkrade en predikante aan sy besluit dat
die Natalse predikantekursus in der
waarheid verpligtend vir predikante is.
2
Die SBK word versoek om met die
werkgewers van tentmaker-predikante te
onderhandel oor die moontlikheid om
hierdie predikante in staat te stel om die
predikantekursus by te woon sonder
benadeling van verlof of ander voordele.

3.3.3

Predikante-opleiding

3.3.3.1
Die Algemene Kommissie vir
Teologiese Opleiding (AKTO) hou toesig oor
die standaarde en vereistes vir die opleiding
van predikante van die NG Kerk. Omdat die
voorbereiding van predikante vir die bediening
in die NG Kerk om baie meer as ’n blote
akademiese kennis gaan, het AKTO ’n profiel
vir ’n NG Kerk predikant opgestel.
3.3.3.2
Hierdie profiel kan ook vir
predikante wat reeds in die bediening staan
van waarde wees wanneer gevra word in
hoeverre dienende predikante aan hierdie
profiel voldoen. Leemtes in die predikant se
mondering kan dan met groter vrug
aangespreek word.
PROFIEL VAN ‘N NG KERK PREDIKANT
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GEESTELIKE
VOLWASSENHEID

EN

PSIGIESE

‘N STUDENT WAT TOEGERUS IS VIR DIE
BEDIENING IS IEMAND WAT OPMERKLIK
GEVORDER HET OP DIE PAD NA
GELOOFSEN
GEESTELIKE
VOLWASSENHEID, EN STEEDS OOP IS
VIR DIÉ LEWENSLANGE GROEIPROSES.
As uitganspunte word aanvaar dat:
- die profiel en identiteit van die
afgestudeerde student ingebed moet wees in
die
profiel
en
identiteit
van
die
kerk/gemeente. Die vereistes wat aan die
predikant gestel word, en die verwagtinge
wat van hom/haar gekoester word, hang ten
nouste saam met die uitdagings van die
kerk/gemeente in ‘n bepaalde tyd en situasie;
- die profiel ‘n ideaalbeeld stel wat nie
noodwendig in een persoon verwesenlik kan
word nie. Teologiese studente moet gehelp
word om hulle eie moontlikhede en
beperkinge te leer ken, en te fokus op die
maksimale ontwikkeling van eie vermoëns;
- geestelike en psigiese volwassenheid,
tesame met ‘n goeie praktykgerigte
teologiese opleiding, die drie basiese
hoekstene vorm vir bedieningsgereedheid en
beroepsgeskiktheid.
Dit sluit onder meer in dat die student:
- in afhanklikheid van en in verbondenheid
aan God lewe
- leef uit die Woord van God, wat persoonlike
omgang en diepgaande kennis van die
Woord veronderstel
- ‘n gesonde persoonlike gebedslewe sal hê
wat as grondslag dien van die bediening van
die gebede in die gemeente
- se geloof in Christus met sy/haar totale lewe
geïntegreer is
- ‘n roepingsbewustheid het wat beteken dat
hy/sy hom/haar geroepe voel tot die
evangeliebediening
‘n
sterk
verantwoordelikheidsin,
pligsgetrouheid asook werkywer aan die dag
sal lê
volwasse
en
gebalanseerd
in
persoonlikheid, lewensuitkyk en -praktyk sal
wees
- ‘n geïntegreerde lewensbeskouing huldig
wat gesonde waardes en ‘n duidelike
lewensdoel insluit
- tot ‘n gesonde selfaanvaarding gekom het
wat ‘n positiewe selfbeeld, kongruensie en

selfinsig behels, en wat kennis van
persoonlike sterk- en swakpunte insluit
- toeganklik is en ‘n vermoë het tot intieme
persoonlike verhoudinge en gemaklike,
spontane interaksie met ander mense
- oor die pastorale sensitiwiteit beskik om
mense empaties te ondersteun sonder om
self emosioneel meegevoer te word
- oor die vermoë beskik om konflik objektief
en oordeelkundig te hanteer, en voorbereid is
op die eise en moontlikhede van
medeleraarskap
- bereid is tot ‘n eie groeiproses en ’n
openheid het om gehelp te word en te
verander
- sy/haar eie gebrokenheid erken wat die
moontlikheid open vir “the wounded healer”.
KENNIS EN VAARDIGHEID GEGROND OP
‘N
GOEIE
PRAKTYKGERIGTE
TEOLOGIESE OPLEIDING
DIE STUDENT WAT VIR DIE BEDIENING
TOEGERUS IS, IS IEMAND WAT ‘N
GRONDIGE TEOLOGIESE OPLEIDING
ONTVANG HET WAT AFGESTEM IS OP
DIE PRAKTYK VAN DIE BEDIENING IN DIE
NG KERK.
Dit sluit onder meer in dat die student:
- grondige kennis sal hê van die Skrif en die
Bybelse teologie
- goed onderleg sal wees in die hantering van
die Skrif in alle situasies van die bediening,
wat insluit ‘n hermeneutiese vaardigheid met
die oog op Skrifgetroue en Christosentriese
prediking
- ‘n goeie kennis sal hê van die
gereformeerde leer, en toegerus is vir ‘n
bedieningstyl waarin die gereformeerde
identiteit tot sy reg kom
- duidelikheid het oor die aard van die
Skrifgesag en toegerus is om ‘n helder
getuienis daaroor af te lê
- ‘n goeie begrip sal hê van wat die kerk is,
asook ‘n deeglike kennis van die geskiedenis
van die kerk, die aard van die kerkverband en
die ekumene, die kerkorde en die wye
werksaamhede van die kerk in sinodale
verband
- ‘n visie sal hê van die kerk se taak ten
opsigte van die omvattende nood in die
wêreld
- ingelig is oor en voorberei is op die
veelkantigheid
en
eise
van
die
gemeentebediening,
insluitend
die
uiteenlopende
uitdagings
en
bedieningsbehoeftes
van
byvoorbeeld
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plattelandse, voorstedelike en middestadgemeentes, asook enkelstandplaas en
makrogemeentes
die
basiese
bedieningsvaardighede
bemeester het wat onder meer liturgiese-,
kommunikatiewe-,
leierskapsen
bestuursvaardighede insluit
- toegerus sal wees vir gespesialiseerde en
toegespitste bedieninge soos onder andere
kinder- en tienerbediening en bejaardesorg
- insig sal hê in die transformasieproses in
die samelewing en die effek daarvan op die
kerk en die gemeentelike lewe
- ‘n goeie insig sal hê in die wêreld waarin die
Woord verkondig word, insluitend in mense
se
lewensfases
en
uiteenlopende
lewensituasies en behoeftes
- begrip sal hê vir mense se leef-, beroeps-,
en
belewingswêreld,
denkraamwerke
(paradigmas), geloofsfases, geestelike en
maatskaplike nood, asook vir die tydgees en
waardes wat hulle denke en gedrag
beïnvloed
- ‘n lojaliteit sal hê teenoor die kerk in die
algemeen en die NG Kerk in die besonder.
3.3.3.3
Die drie teologiese fakulteite
waar predikante vir die NG Kerk opgelei word
het elkeen ’n eie kuratorium wat op AKTO
verteenwoordig word. Die NG Kerk van Natal
het verteenwoordigers op elk van hierdie
kuratoria.
3.3.3.4
KURATORIUM PRETORIA
3.3.3.4.1
Ds FJ Klopper verteenwoordig
die Sinode op die Kuratorium van die
Universiteit van Pretoria.
3.3.3.4.2
Sedert 1 Jan 2000 het die NG
Kerk nie meer ‘n eie teologiese fakulteit by
die Universiteit van Pretoria nie. Dit is sedert
daardie tyd ‘n veelkerklike fakulteit waar die
NG Kerk een van die belangrike vennote is.
Op hierdie stadium het die NG Kerk elf
dosente.
3.3.3.4.3
Buiten die NG Kerk se dosente,
is daar ses dosente van die Ned. Herv. Kerk.
Twee dosente is deur die Universiteit
aangestel in sogenaamde Diversiteitsposte
(poste wat geskep is om voorsiening te maak
vir die verskeidenheid wat in die samelewing
bestaan). Hierdie twee aanstellings was: proff
Yolande Dreyer en Maake Masango – beide
in die Departement Praktiese Teologie. Nadat
die Presbiteriaanse Kerk aan die begin van
verlede jaar as vennoot by die Fakulteit

bygekom het, het hulle (buiten prof Masango)
nog ‘n dosent wat volledig deur die
Presbiteriaanse Kerk vergoed word: dr.
Graham Duncan (Departement Kerkreg en
Kerkgeskiedenis en tans ook moderator van
die Presbiteriaanse Kerk).
3.3.3.4.4
Die ooreenkoms tussen die NG
Kerk en die Universiteit van Pretoria asook
die een tussen die Ned. Herv. Kerk en die
Universiteit van Pretoria geld telkens vir ‘n
periode van 5 jaar. Die bestaande
ooreenkoms verval aan die einde van 2004.
Daar word op die oomblik onderhandel oor
die nuwe ooreenkoms.
3.3.3.4.5
By die onderrig word ‘n
onderskeid
gemaak
tussen
algemeen
teologiese
opleiding
waarby
studente
onderrig kan kry by enige dosent, die vakke
wat kerkspesifiek is en net deur dosente van
die betrokke kerk aangebied word, asook die
deel wat as kerkeie bestempel word.
Laasgenoemde word aangebied deur die NG
Kerk se dosente of iemand deur die kerk
daartoe aangestel.
3.3.3.4.6
Dit bly belangrik dat steeds die
beste onderrig aan studente gegee kan word.
Daarom stem dit tot groot dankbaarheid dat
die gehalte studente wat jaarliks aansoek
doen, baie goed is.
Die studente se
betrokkenheid by die eie kerk is baie
belangrik (vandaar ook die feit dat die
Predikant vir Teologiese Opleiding van die
NG Kerk daar gevestig is).
3.3.3.4.7
Gegewe
die
veelkerklike
karakter van die Fakulteit is die Kuratorium
steeds oortuig daarvan dat die belegging by
die fakulteit vir die NG Kerk ‘n baie voordelige
en gesonde belegging is.
3.3.3.4.8
Dit behoort uit bostaande
duidelik te wees dat ook die rol van die
Kuratorium baie verander (verbreed) het.
Saam daarmee het die rol van die
Eksamenkommissie (die kommissie wat die
finale kerklike beoordeling van die teologiese
studente doen) baie verander.
Die
Eksamenkommissie doen nie alleen ‘n
evaluering aan die einde van die periode nie,
maar het ook ‘n wesenlike betrokkenheid by
die
samestelling
van
die
leerplan
(kurrikulum).
3.3.3.4.9
Die Kuratorium is voortdurend in
gesprek met die ander twee opleidingsentra
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van ons kerk.
3.3.3.4.10 Die werksaamhede van SEVTO
(Sentrum
vir
Voortgesette
Teologiese
Opleiding) wat tradisioneel by die Fakulteit
berus het, kon ook nie meer op dieselfde
wyse voortgaan nie. Daarom is die oorhoofse
verantwoordelikheid hiervan van die begin
van 2002 af oorgeplaas na die Predikant vir
Teologiese Opleiding. Voorlopig staan die
verantwoordelikheid
ten
opsigte
van
voortgesette opleiding bekend as SBO Sentrum vir Bedieningsontwikkeling.
3.3.3.4.11 Sedert April 2001 word die
dienste van dr. PR du Toit vir ‘n deel
uitgekoop by die gemeente Universiteitsoord.
Hy staan in die deeltydse pos van Predikant
vir Teologiese Opleiding. Die Kuratorium wil
hierdie pos graag voltyds maak omdat die
verantwoordelikhede van die pos redelik
omvangryk is. Dit sluit die normale
uitvoerende verantwoordelikhede van die
Kuratorium se sake rakende studente en
dosente, die oorhoofse verantwoordelikheid
ten opsigte van die kerkeie komponent van
die opleiding, die verantwoordelikhede met
betrekking
tot
voortgesette
teologiese
opleiding, asook fondsinsameling in.
3.3.3.5
KURATORIUM
BLOEMFONTEIN
3.3.3.5.1
Die
PSD
Bediening
verteenwoordig die Sinode van Natal op die
NG
Kerk
se
Kuratorium
en
Eksamenkommissie van die Fakulteit Teologie
aan die Universiteit van die Vrystaat. Verlede
jaar
het
5
studente
voor
die
eksamenkommissie verskyn vir toelating tot
legitimasie as evangeliebedienaars in die NG
Kerk. Al 5 studente, een dame en 4 mans, is
onvoorwaardelik toegelaat tot die bediening.
Die Eksamenkommissie was weereens
beïndruk met die goeie opleiding en lojaliteit
van die studente.
3.3.3.5.2
Verskeie kandidate het die
afgelope vier jaar aangemeld vir colloquium
doctums. Een van die suksesvolle kandidate,
dr Samuel Marx, is tans in Hillary-gemeente
as predikant bevestig.
3.3.3.5.3
Tydens die vergaderings van die
Kuratorium is daar heelwat aandag gegee
aan die rol van die Kuratorium, en sy
subkommissies. Die teologiese fakulteit aan
die Universiteit van die Vrystaat (UVS) lei nie

meer slegs NG Kerk predikante op nie. Ons
kan inderdaad nie meer praat van die
teologiese fakulteit van die NG Kerk nie maar
moet nou verwys na die teologiese fakulteit
van die UVS. Die NG Kerk van die Vrystaat
en die UVS het egter ‘n veilige ooreenkoms
waarin bepaal word dat die kerk sy eie
dosente sou kon aanstel om sekere modules
/ vakke aan te bied indien die Kerk nie
tevrede is met die betrokke dosent wat deur
die Universiteit aangestel is nie. Tans is alle
dosente, behalwe ds Keta van die NGKA,
lidmate van die NG Kerk en ook deur die
Kerk geakkrediteer vir die opleiding van sy
evangeliedienaars.
3.3.3.5.4
Teen dié agtergrond sal die rol
van die Eksamenkommissie en Kuratorium
van die NG Kerk al hoe belangriker word in
die finale keuring van voornemende
predikante.
3.3.3.5.5
Die
moontlikheid
van
‘n
eksamen
om
die
Bybelkennis
van
afgestudeerdes te toets, is ondersoek en die
eksamen is verlede jaar vir die eerste keer
afgeneem.
Hierdie eksamen is ingestel
omdat die Kuratorium bekommerd geraak het
oor die vlak van Bybelkennis wat baie
studente het en wou verhoed dat predikante
met ‘n goeie teologiese opleiding, maar ‘n
swak Bybelkennis, die kerk bedien.
3.3.3.5.6
Die graad van Bybelkennis van
kinders en studente is natuurlik ook ‘n
vingerwysing na ons kategese.
Die
Kuratorium vermoed dit is te wyte aan die
groot klem op belewenis ten koste van
feitelike Bybelkennis in die kategese.
3.3.3.6
KURATORIUM
STELLENBOSCH
3.3.3.6.1
Dr H Theunissen is die Natalse
sinodeverteenwoordiger op die Kuratorium
van Stellenbosch. Die afgelope drie jaar was
in vele opsigte vir die kweekskool te
Stellenbosch betekenisvol. Hoë eise is en
word aan dosente, die Kuratorium en veral die
dekaan gestel. Die kerk behoort gereeld in sy
voorbidding ook aan hierdie mense te dink.
3.3.3.6.2
Tans word drie kerke se studente
amptelik hier opgelei, naamlik die NGK, die
VGKSA en die Uniting Presbiterian Church. Al
drie het ’n kuratorium wat toesig hou oor die
opleiding en bedieningsgereedheid van hulle
studente. Uiteraard is daar ook studente van
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ander denominasies wat by hierdie fakulteit
teologie studeer.
Soos by die ander
opleidingsplekke is die teologiese fakulteit van
Stellenbosch
(’n komponent van die
Universiteit) en die kweekskool (die NGK se
opleiding) nie meer identies nie.
3.3.3.6.3
Die Kuratorium het gekies vir die
opsie
dat
die
kweekskool
as
opleidingsinstansie van die NG Kerk deel sal
bly van die Teologiese Fakulteit van US. Die
Kuratorium sal dan in die toekoms beding vir
dit wat belangrik is vir die kerk en die
gereformeerde belydenis. Hierdie opsie is ook
by die ander twee teologiese fakulteite gekies.
3.3.3.6.4
Veertien studente is verlede jaar
gelegitimeer waarvan twee vroulik is. Die
Eksamenkommissie was beïndruk met die
akademiese standaard en kwaliteit van
opleiding asook die diensgereedheid van die
studente. Die steeds dalende getal studente
wat hulle aanmeld vir opleiding as predikante
vir die NG Kerk is kommerwekkend en
gemeentes word versoek om die opsie van
teologiese studie aan jongmense te stel.
3.3.3.7
Aanbeveling:
1
Die Profiel vir ’n NG Kerk predikant
word onder die aandag van leraars,
kerkrade en ringe gebring .
2
Ringe word aangemoedig om die
“Profiel vir ’n NG Kerk predikant” as riglyn
te
gebruik
vir
die
inhoud
van
visitasiegesprekke met leraars.

3.3.4

Onderwysbeleid

3.3.4.1
Oudl GJ Louw Smith van
Louwsburg is die SBK se verteenwoordiger op
die Interkerklike Kommissie vir die Onderwys.
Die NG Kerk is bevoorreg dat dr GF Claassen
(van NG Gemeente Monumentpark) op
minister Kader Asmal se adviesraad insake
godsdiensonderrig dien.
3.3.4.2
Hierdie Raad het die afgelope tyd
hard
gewerk
om
die
voorgestelde
onderwysbeleid sodanig te verander dat daar
steeds godsdiensbeoefening in skole, bv by
saalopeninge, sal plaasvind. Alhoewel dit nie
meer dieselfde prioriteit geniet nie, is die
voorgestelde beleid ten opsigte van
godsdiensonderrig en godsdiensbeoefening
nou so gewysig dat dit nie juis veel van die
vorige beleid verskil nie.
Hiervoor word

minister Asmal, sy adviesraad insake
godsdiensonderrig, en by name dr Gustav
Claassen bedank.
3.3.4.3
In
die
debat
oor
godsdiensonderrig het dit egter al duideliker
geword dat die godsdiensopvoeding van die
kinders van gelowiges die ouers se verpligting
is. Hierdie onvervreembare opdrag kan nie na
enige instansie, allermins die skool, afgeskuif
word nie.
3.3.4.4
Aanbeveling:
Die Sinodevergadering roep ouers op om
volle verantwoordelikheid te neem vir die
godsdiensopvoeding van hul kinders.

3.3.5 Kategese
3.3.5.1
Teen die agtergrond van die
beleid oor godsdiensonderrig in skole en die
teologiese fakulteite se waarneming oor
studente se swak Bybelkennis, tree die kerk
se kategese weer op die voorgrond. Die kerk
se kategesemateriaal, soos deur die
Algemene Jeugkommissie ontwikkel, is van
die beste in die land en daar is selfs ander
kerke wat daarvan gebruik maak. Tog blyk
dit of jongmense steeds nie ’n goeie
Bybelkennis ontwikkel nie.

Besprekingsvraag
9:
Hoe
beoordeel u die Bybelkennis van
kinders in die kategeseskool? Lys
die redes vir u antwoord.

4. GEMEENSKAPSBEDIENING
4.1 Bedieningsmodus:
DIAKONIA
(Diens van barmhartigheid)

4.1.1
Algemene Kommissie
vir Diens van Barmhartigheid
4.1.1.1
Ds SWP Scott is die SBK se
verteenwoordiger. Die Kommisie het onlangs
ook, soos by alle ander sinodes, die
werksaamhede van die vakkundige dienste en
die kerklike kommissie van mekaar geskei. In
die proses is ’n Nasionale Raad vir Kerklike
Maatskaplike Werk gestig, nl. die Kerklike
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Maatskaplike Dienste Raad (KMDR) waarvan
die KZN CMD ’n stigterslid is.
4.1.1.2
Die bogenoemde verwikkeling
het dit vir die AKDB en die Algemene Sinodale
Kommissie vir Getuienis (ASKG) moontlik
gemaak om met onderhandelings oor
moontlike
eenwording
van
die
twee
kommissies te begin. Die dringende aandag
wat missionêre diakonaat van die kerk vra, het
hierdie ondersoek verhaas en die twee
kommissies het ver gevorder op die pad van
samewerking en moontlike eenwording.
Voorts is die gelykluidende kommissies by die
VGKSA ook betrek en word voorsien dat daar
in die nabye toekoms slegs een kommissie sal
wees
wat
die
barmhartigheidsen
sendingwerksaamhede van beide kerke sal
koördineer.
4.1.1.3
Hierdie prosesse is ook in Natal
aan die gang en die totstandkoming van die
SBK is dus in lyn met dit wat by die Algemene
Sinode gebeur.

4.1.2
Kwazulu-Natal
Christelike Maatskaplike Dienste
(KZN CMD)
4.1.2.1
Inleiding
4.1.2.1.1
Die
KZN
CMD
is
die
professionele en vakkundige diensarm van
die NG Kerk van Natal, maar wil ook graag
dienste vir ander deelnemende kerke lewer.
Dit is met groot dankbaarheid teenoor die
Here dat die KZN CMD verslag doen van sy
werksaamhede.
4.1.2.1.2
Hoe moeiliker die (ekonomiese)
lewensomstandighede van die gemeenskap
raak, hoe groter raak die werksdruk van ‘n
welsynsorganisasie. Aan die ander kant raak
die finansiële ondersteuning van donateurs
en staatsubsidies meer ontoerykend. Die
KZN CMD is egter, ten spyte van finansiële
onsekerhede en ‘n groeiende werkslading,
vasbeslote om die opdrag van die Here en Sy
Kerk so effektief as moontlik uit te voer.
4.1.2.2
Visie en Missie
4.1.2.2.1
Die KZN CMD het onlangs weer
sy visie en missie herbesoek en dit soos volg
aangepas:
4.1.2.2.2
VISIE:
Ons skep gemeenskappe van uitnemendheid
deur hoop te bring vir mense in nood.

4.1.2.2.3
MISSIE:
Om
die
barmhartigheidsdienste
van
deelnemende kerke en ander organisasies in
KZN te koördineer en te ontwikkel, en om
Christelike
gebasseerde
maatskaplike
voorkomings-, versorgings- en nasorgdienste
te lewer op materiële, sosiale en geestelike
gebied aan alle mense in nood ongeag ras,
geslag of geloof.
4.1.2.2.4
DOELSTELLING
Die KZN Christelike Maatskaplike Dienste
stel homself primêr ten doel om:
- as Christelike welsynsorganisasie die
nodige bestuurs- en administratiewe funksies
te vervul wat deur toepaslike wetgewing,
regulasies en voorskrifte van hom verwag
word;
- as
Christelike
welsynsorganisasie
voorsorg-, versorgings-, en nasorgdienste te
lewer op stoflike, maatskaplike en geestelike
gebied aan alle mense in nood;
- as skakel te dien tussen die owerheid en die
kerk en nie-kerklike welsynsorganisasies ten
opsigte van die diens van barmhartigheid;
- samewerking te soek en te bevorder met
ander welsynsorganisasies in Kwazulu-Natal.
Die KZN Christelike Maatskaplike Dienste
stel homself sekondêr ten doel om:
- deurlopende navorsing te onderneem en te
beplan ten opsigte van die identifisering en
prioritisering van behoeftes;
- gemeentes en ringe te begelei en met
kundigheid
te
bedien
in
hulle
barmhartigheidsbediening;
- ondersteuning te bied in die beplanning,
organisering, koördinering en evaluering, van
deelnemende
kerke
se
gesamentlike
barmhartigheidsdienste,
sonder
om
gemeentes en ringe hul verantwoordelikheid
te ontneem;
- kommunikasie tussen alle rolspelers te
verbeter.
4.1.2.3 Samestelling en strukturering
4.1.2.3.1
Die
Beheerraad
word
saamgestel uit streeksverteenwoordigers
(volgens ringe) van alle deelnemende kerke
en die volgende lede dien tans op die
Dagbestuur:
Ds SWP Scott (Voorsitter)
Ds FPJ Brits (Ondervoorsitter)
Ds RF Geyser
Ds PJ Meyer
Ds CJ Jordaan
Dr RB van Aarde (adviserend).
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4.1.2.3.2
Die
KZN
CMD
is
’n
geregistreerde nie-winsgewende, Christelike
welsynsorganisasie wat ‘n professionele
ondersteuningsdiens aan die Christelike
kerke en gemeenskap in Kwazulu-Natal wil
lewer.
4.1.2.4
Personeel
4.1.2.4.1
Die kantoorpersoneel is:
- Direkteur Maatskaplike Dienste
Dr RB van Aarde
- Administratiewe Bestuurder
Mev M Combrinck
4.1.2.4.2
Die
personeel
by
die
verskillende diensvertakkings is soos volg:
- Middelvlakbestuurspan:
7 (2 Streekbestuurders en 5
Direkteure van Inrigtings)
- CMRade:
Maatskaplike Werkers 21
Hulpwerkers en
gemeenskapontwikkelaars 4
Administratiewe personeel 5
- Kinderhuise:
Maatskaplike Werkers 6
Administratiewe personeel 8
Ander (kinderversorgers, arbeiders,
ens.) 94
- Tuinsig:
Verpleegkundiges 6
Verpleegassistente 13
Administratiewe personeel 2
Ander 4
TOTAAL: 172
4.1.2.5
Werksaamhede
4.1.2.5.1
Die KZN CMD lewer, in opdrag
van die Kerk in Natal, barmhartigheidsdienste
aan alle mense in
nood, ongeag
kerkverband, taal of kultuur. Hierdie dienste
strek oor die volle spektrum van maatskaplike
diensvelde. Waar die nood van mense verlig
word, word die Evangelie ook gebring.
4.1.2.5.2

Kinderen
Gesinsorgdienste
4.1.2.5.2.1 Op die terrein van kinder- en
gesinsorg lewer die KZN CMD vanuit 12
kantore dienste dwarsdeur Kwazulu-Natal.
Die meeste plattelandse dorpe waar nie ‘n
permanente CMD-kantoor is nie, word op ‘n
weeklikse basis deur Christen maatskaplike
werkers besoek.
4.1.2.5.2.2 Die KZN CMD wil graag as die
professionele verlengstuk van die plaaslike

gemeentes
se
barmhartigheidsdiens
funksioneer.
Statutêre
dienste
en
gevallewerk, asook gemeenskapsontwikkeling, is die hoofkomponente van die CMD
se werksaamheid.
4.1.2.5.2.3 Die
veldwerkkantore
het
verskeie gemeenskapsprojekte bestuur en
daardeur waarde toegevoeg in die lewens
van
baie
mense.
Hierdie
gemeenskapsprojekte word bo en behalwe
die ander vakkundige dienste gelewer en
fokus
veral
op
werkskepping,
armoedeverligting en MIV/VIGS.
Alle
maatskaplike dienste word op ‘n besondere
hoë standaard gelewer is.
4.1.2.5.3
Bejaardesorg
4.1.2.5.3.1 Tuinsig Sentrum vir Bejaardes in
Durban bied huisvesting en versorging aan
133 bejaardes.
4.1.2.5.3.2 Die KZN CMD lê ook groot klem
op die tuisversorging van bejaardes. Hierin
word gemeentes en ringe begelei, sodat daar
plaaslik
omgesien
kan
word
na
sorgbehoewende bejaardes. Deur middel
van
die
CMD
kantore
is
opleidingsgeleenthede
aangebied
vir
tuisversorgers wat dan deur bejaardes en
andere op eie koste in diens geneem word.
4.1.2.5.3.3 Twee
behuisingskemas
vir
bejaardes wil as filliale van die KZN CMD
registreer.
4.1.2.5.4
Kinderhuissorg
4.1.2.5.4.1 Die drie kinderhuise van die
Organisasie, Malvern, Môrester en Greytown,
is gewoonlik vol en versorging word aan 412
kinders gebied. (Die KZN CMD lewer ook
administratiewe ondersteuningsdienste aan
Koningsdal, ’n kinderhuis van die VGKSA.)
Al hierdie kinders is statutêr in die
kinderhuise
geplaas
en
behandelingsprogramme van hoogstaande
gehalte word met die kinders deurgewerk.
4.1.2.5.4.2 Alhoewel
kinders
nie
vir
MIV/VIGS getoets word nie, word aanvaar
dat daar wel kinders in die kinderhuise is wat
aan die gevreesde siekte ly. Die kinderhuise
is gereed vir die hantering en ondersteuning
van terminale siek kinders indien die situasie
daarheen ontwikkel.
4.1.2.5.5

Gesondheidsorg
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4.1.2.5.5.1 Ds JH Wildenboer was tot
onlangs vir 1/5 van sy pos in diens van die
KZN CMD as hospitaalleraar in Durban en
omgewing.
4.1.2.5.5.2 In Durban en Pietermaritzburg
funksioneer hospitaalbesoekspanne onder
toesig van die ringe. Dit is vrywilligers wat op
‘n gereelde basis by die hospitale in die
omgewing besoek doen.
4.1.2.5.5.3 Die aanspreek van die enorme
probleem van MIV/VIGS in Kwazulu/Natal
word as deel van die roeping van die Kerk en
die KZN CMD aanvaar. Via die CMD kantore
word voorkomingsinligting aan skole, kerke
en die breë gemeenskap verskaf.
Die
Kinderhuise van die Organisasie doen ook
groot
moeite
om
in
die
behandelingsprogramme hierdie gevaar met
die kinderhuiskinders deur te werk. Daar is
reeds vigswesies in van die kinderhuise
opgeneem.
Die KZN CMD gebruik sy
strukture om gemeentes aan te moedig om
vigsslagoffers (lyers en naasbestaandes)
pastoraal te begelei.
4.1.2.5.5.4 MIV/VIGS is deur die Sinode
geïdentifiseer as ’n fokusarea vir die NG Kerk
van Natal en sal voortaan in samewerking
met die SBK hanteer word.

Besprekingsvraag 10: Hoe kan
ringe te werk gaan om ’n
funksionele hospitaalbesoekspan
vir elke hospitaal op die been te
bring?

4.1.2.5.6
Chemiese Afhanklikheid
4.1.2.5.6.1 Die
CAD
(Christelike
Afhanklikheidsdiens) funksioneer as ‘n
gespesialiseerde onderafdeling van die KZN
CMD. Twee takke funksioneer baie goed,
waar voorsiening gemaak word vir alle
afhanklikheidsprobleme.
‘n Belangrike
nasorg ondersteuningsdiens word hier
gelewer aan mense wat deurlopend worstel
met eensaamheid en die dreigende
moontlikheid om terug te val. Alhoewel daar
‘n behoefte aan CAD-takke in ander gebiede
bestaan, kom nuwe takke nie van die grond
af nie.

Besprekingsvraag 11:
Hoe kan
mense
met
afhanklikheidsprobleme binne gemeentes begelei
en ondersteun word en watter
toerusting is vir lidmate nodig om
hierdie
ondersteuningsrol
te
speel?
4.1.2.5.6.2 Drankmisbruik onder kinders
neem skrikwekkende afmetings aan en ouers
sal, in samewerking met kerke en skole,
hierdie euwel moet probeer uitroei.
4.1.2.5.6.3 Aanbeveling:
Die Sinodevergadering spreek sy kommer
uit oor die drankmisbruik onder tieners en
versoek ouers om seker te maak wat die
beskikbaarheid van drank is alvorens hul
hulle kinders na tienerpartytjies toe laat
gaan.

4.1.2.5.7
Diakonaat oor Kerkgrense
heen
4.1.2.5.7.1 Armoede en werkloosheid staan
tans uit as die enkele grootste probleem van
gemeenskappe in Suid-Afrika en in besonder
Kwazulu-Natal. Die Kerk het hierin een van
sy grootste geleenthede om ‘n daadwerklike
verskil in die wêreld te maak. Dit bied ook
geleentheid vir die verkondiging van die
Evangelie. Daarom word alle lidmate
opgeroep tot samewerking en ondersteuning
van hierdie dienste.
4.1.2.5.7.2 Die KZN CMD poog deurlopend
om in die stryd teen armoede ekumeniese
samewerking te verkry en sy diakonale
roeping wyer as die gemeentegrense uit te
dra. Hierin werk die welsynsorganisasies van
die VGKSA, die NCVV en die NG Kerk nou
saam.
4.1.2.5.8
Gemeentes se diensknegsgestalte (diakonale gemeente)
4.1.2.5.8.1 Die KZN CMD sien dit as sy taak
om diakonieë en gemeentes by te staan en te
begelei in die uitvoering van hulle taak. Die
Direkteur Maatskaplike Dienste is beskikbaar
om toerustingsgeleenthede waar te neem en
behulpsaam te wees met beplanning. Die
KZN CMD is daarvan oortuig dat daar waar ‘n
gemeente sy diakonale verantwoordelikheid
nakom, die gemeenskap ook tot ‘n “omgeegemeenskap” gevorm word.
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4.1.2.6
Finansies
4.1.2.6.1
Die totale uitgawes aan die
SKDB se werksaamhede het die afgelope
finansiële jaar R12 miljoen oorskrei. Sekere
dienste word deur die staat gesubsidieer,
terwyl ander geen subsidies ontvang nie.
4.1.2.6.2
Tussen R6 en R7 miljoen van
die
groot
totaal
hierbo,
word
uit
staatsubsidies gefinansier, terwyl die res uit
bydraes van die kerk, losies en huurheffings,
en fondsinsamelings gefinansier word.
4.1.2.6.3
Aanbeveling:
1
Die Sinodevergadering versoek alle
gemeentes om die KZN CMD en al sy
diensvertakkings
op
alle
moontlike
maniere te ondersteun.
2
Die Sinodevergadering bedank die
gemeentes van die NG Kerk vir die
ondersteuning en samewerking met die
KZN CMD.

4.1.3

MIV/VIGS

4.1.3.1
Die Sinodevergadering het in
2001 MIV/VIGS as een van die fokusareas vir
die NG Kerk van Natal geïdentifiseer. Dit
beteken dat die Kerk in Natal binne al sy
verbande van gemeente, ringe en die sinode
hieraan aandag behoort te gee. Die SBK
Dagbestuur het met Logi Murray, direkteur van
die Christen Vigsburo in Wellington, ontmoet
en die Buro kan die volgende rol speel:
- dien as ’n inligting- en hulpbronsentrum;
- sensitisering, opleiding en fasilitering;
- netwerkskepping.
4.1.3.2
Hiervoor
is
opgeleide
fasiliteerders nodig,
lidmate, maatskaplike
werkers en predikante wat ’n passie vir die
saak het. In Natal moet daar binne sinodale
verband ’n werkgroep vir Vigs tot stand kom
om hierdie saak in die sinodale gebied te dra.
Hierdie werkgroep kan dan gemeentes begelei
om ’n eie werkgroep of vigsbedieningspan
binne die gemeente tot stand te bring. Die
visie is dat elke gemeente uiteindelik ’n
vigsbedieningspan sal hê.

Die
Sinodevergadering
aanvaar
die
Christen Vigsburo as vennoot in die stryd
teen MIV/VIGS in KZN.
Ringe word aangemoedig om ekumeniese
werkswinkels in samewerking met die
Christen Vigsburo aan te bied.
4.1.3.5
Die SBK Dagbestuur het besluit
om ’n CD van die Vigsburo aan elke gemeente
beskikbaar te stel.

4.1.4

Armoede

4.1.4.1
Armoede is ’n ander fokusarea
waarop die Sinodevergadering van 2001
besluit het. Hierdie saak sal die beste gedien
word indien dit op die agenda van die
vennootskapsverhoudings geplaas word.
4.1.4.2
Alhoewel daar reeds verskeie
projekte
en
ondersteuningsgroepe
in
gemeentes bestaan, vra die kritiese afmetings
van armoede in KZN verdere aksie van die
NG Kerk. Die SBK besef dat gemeentes en
vennootskappe baie by mekaar kan leer.
4.1.4.3
Aanbeveling:
1
Die
Sinodevergadering
moedig
gemeentes aan om die saak van armoede
op
die
agenda
van
plaaslike
vennootskappe te plaas.
2
Die
Sinodevergadering
versoek
gemeentes om hul suksesverhale oor
armoedeverligting aan die SBK kantoor te
voorsien, om in die Posduif as “Stories van
Hoop” te plaas.

4.2 Bedieningsmodus:
MARTURIA
(Getuienis / Missionêre uitreike)

4.2.1
Combined Missions
Committee (CMC)

4.1.3.3
Die Vigsburo kan werkswinkels
en opleiding vir leiers en leraars fasiliteer
aanbied.

4.2.1.1
Die drie kerke (NGK, VGKSA en
RCA) het reeds amptelik die stigting van die
Combined Mission Committee (CMC) in 2000
goedgekeur. Die reglement is deur al drie
kerke aanvaar, maar onlangs is die roeping
en doelstellings vir hierdie getuienisaksie
herbesoek.

4.1.3.4

ROEPING

Aanbeveling:
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Die CMC is geroep om gemeentes van die
NG Kerk Familie te begelei, te motiveer en te
ondersteun in hulle onvervreembare en
omvattende getuienistaak.
DOELSTELLINGS
1
Gemeentes
(en
ringe)
se
getuienisaksies word soos volg ondersteun:
- koördinering
- beplanning
- hulp ten opsigte van bestuursdienste
- motivering (o.a
d.m.v sendingkonferensies, -toere en -saamtrekke)
- fasiliteringsdienste
- toerusting
- navorsing
- soeke na koste-effektiwiteit
2
Gesamentlike getuienisaksies word
soos hierbo bedryf in vennootskap met die
Familie van NG Kerke.
3
Die Familie van NG Kerke in Natal
word by ekumeniese getuienisaksies op
Provinsiale vlak verteenwoordig.
4.2.1.2
Hiervolgens wil die CMC die
plaaslike gemeentes bemagtig om by die
uitdra van die hele Evangelie aan die hele
konteks / gemeenskap betrokke te raak. Die
sending betrokkenheid moet ook versoenend
bydra tot die vestiging van een nuwe
kerkstruktuur.
Vennootskappe
is
die
sleutelwoord
vir
hierdie
getuienis
samewerking.
4.2.1.3
Voorheen het die volle Sinodale
Sendingkommissie (SSK) op die CMC gedien.
Die SBK het besluit om nie die NG Kerk se
afvaardiging na hierdie gesamentlike struktuur
eensydig te verander nie en voortaan sal daar
steeds een verteenwoordiger per ring genooi
word om die jaarlikse vergadering van die
CMC by te woon. Ds FW Neser is die SBK
se amptelike verteenwoordiger op die CMC.
4.2.1.4
Na alles hierbo gesê is, kon die
CMC die afgelope drie jaar egter nie
konstruktief aan die beweeg kom nie. Daar is
wel
suksesvolle
werkswinkels
en
visioeneringsgeleenthede gereël. (Die CMC
het die aanvanklike konferensie oor
vennootskappe geïnisieer. Sien punt 3.2.1
van hierdie verslag.) Daar is ook enkele ringe,
waar die kerkfamilie mooi begin saamwerk.
4.2.1.5
Op sy jongste vergadering het
die Dagbestuur egter onder die indruk gekom
dat die proses nog nie na bevrediging op

dreef is nie. Die volgende redes kan genoem
word:
4.2.1.5.1
Die beperking van fondse en
voltydse personeel. Die finansieel sterkste
vennoot, die NG Kerk, is byvoorbeeld self
deur ’n rasionalisasieproses. Aan die einde
van die dag moet iemand die proses fasiliteer
en bestuur.
4.2.1.5.2
Gemeentes wat self deur ‘n
bestaanstryd gaan en weinig energie oor het
om in die gemeenskap betrokke te raak. Talle
gemeentes van die NGK, VGKSA en RCA
kry werklik swaar en sommiges moes reeds
radikaal rasionaliseer.
4.2.1.5.3
Gebrek aan kennis van wat daar
wel te midde van finansiële druk gedoen kan
word.
4.2.1.5.4
Gebrek aan vennote wat saam
met die plaaslike gemeentes die pad kan
loop.
4.2.1.5.5
Die
VGKSA
se
afhanklikheidsindroom, wat die vennootskap
dikwels verskraal tot subsidie van salarisse.
4.2.1.6
Die skakeling met Kingfisher
Mobilisering Sentrum het egter nuwe stimulus
gebring.

4.2.2
Committee for Interchurch Care (CIC)
(Sien ook Vennootskappe by 3.2.1)
4.2.2.1
Die CIC het ontwikkel uit die
behoefte van die NG Kerk om subsidies aan
die VGKSA en die RCA te koördineer. Omdat
die GEM in die noordelike deel van die
Provinsie groot subsidies van die NG Kerk van
Natal ontvang, is die GEM ook by hierdie
struktuur betrek.
4.2.2.2
Alhoewel die CIC verskeie
pogings aanwend om die subsidies aan die
VGKSA te verminder, kom hy telkens te staan
voor die harde werklikheid van die groot
armoede binne die VGKSA.
Daar is
byvoorbeeld gemeentes binne die VGKSA
waar so min as 10% van die lidmate ’n
maandelikse inkomste het.
4.2.2.3
Die CIC worstel ook met die
prinsipiële vraag na die bekostigbaarheid van
die bediening. Daar sal voortdurend teen
gewaak moet word dat slegs diegene wat ’n
predikant kan bekostig bedien sal word terwyl
die armes wat dit nie kan bekostig nie, maar
dit juis baie nodig het, nie bedien kan word
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nie. Die konsep van plaaslike vennootskappe
mag moontlik oor die langtermyn direkte
verligting vir sinodale fondse bring, maar oor
die korttermyn sal die Sinode hom moet
verbind aan die voortgang van subsidies.
4.2.2.4
’n
Herverbintenis
van
die
Sinodevergadering sal ook groter rustigheid en
kalmte bring by werkkragte wat baie
bekommerd is oor die voortgang van hul
poste.
4.2.2.5
Aanbeveling:
Die Sinodevergadering herverbind die NG
Kerk van Natal daartoe dat die bestaande
subsidies aan die VGKSA nie summier
gestaak sal word indien daar nog ’n
werkkrag in die pos is nie.
4.2.2.6
Die
Geestelike
Eeufees
Monument (GEM) is ’n sendingaksie wat in
1938 onder die Zoeloes in Natal begin is. Die
NG Kerk van Natal subsidieer steeds die
VGKSA gemeentes wat uit hierdie aksie
ontstaan het. Die subsidies speel ‘n
belangrike rol in die instandhouding van
hierdie gemeentes wat almal in ‘n moeilik
bedienbare landelike gebied geleë is. Ten
einde die NG Kerk meer bewus te maak van
wat met die subsidies gebeur en van die
bedieningspotensiaal van hierdie gemeentes,
wil die SBK graag sien dat elke ring as
sekondêre vennoot betrokke raak in die GEM
gebied. Daar is reeds primêre vennootskappe
in die ring van Melmoth gevestig, wat die
kontak met die ondersteunde gebiede kan
vergemaklik.
4.2.2.7
Waar ringe wel in sulke
sekondêre vennootskappe betrokke raak kan
die volgende as riglyne geld:
RIGLYNE VIR RINGSBETROKKENHEID IN
’N SEKONDêRE VENNOOTSKAP MET
GEMEENTES BINNE DIE GEM GEBIED
1
Die Ring (gemeentes gesamentlik) of
die ringsgemeentes afsonderlik raak betrokke
by ’n VGKSA gemeente binne die GEM
gebied bo
en behalwe hulle plaaslike
sendingaksies. Die vennootskappe met die
ringe sou dus impliseer dat die ringe gevra
word om bo en behalwe hulle plaaslike
sendingwerk, ook verantwoordelikheid te
aanvaar vir een spesifieke gemeente in die
GEM gebied.

2
Dit beteken dat bestaande sinodale
bydraes aan hierdie gemeente beter verstaan
sal word, meer “gesig” kry en meer
geloofwaardig raak. (Die ringe word dus nie
gevra om finansieel betrokke te raak nie,
maar die vennootskap gee die bestaande
sinodale bydraes meer spesifieke gesig.)
3
Ringe kan jaarliks verslag ontvang van
“hulle” GEM bedieningsveld. Hulle kan die
gemeente en leraar uitnooi om te besoek en
inligting oor te dra.
4
Ringe kan ‘n inligtingsbesoek aan die
ondersteunde gemeente rig ten einde meer
inligting te bekom.
5
Korttermyn uitreikings sou uit die ring
gereël kon word na die bedieningsgebied in
die GEM. Blootstelling verder weg van die
huis af het altyd baie potensiaal vir lidmaaten jeugontwikkeling.
6
Gestruktureerde gebedsgeleenthede
kan gereël word om die bediening in die GEM
gemeente te versterk.
7
Spesiale fondsinsamelingspogings kan
gereël word om die bediening te versterk.
8
Ringe kan ook ondersoek of ander
hulp, soos skoling, nodig mag wees.
9
Die vennootskapsbeginsels moet mooi
verstaan en toegepas word.
4.2.2.8
Aanbeveling:
1
Die sinode keur die volgende
indeling van ringe as sekondere vennote
van bestaande bedienings vennootskappe
in die GEM gebied goed, met die
verstandhouding
dat
ringe
die
vrymoedigheid moet neem om met die
PSD Bediening te skakel indien die
indeling nie aanvaarbaar is nie:
- Ring van Amajuba – VGKSA Nkandla
- Ring van Vryheid – VGKSA Nongoma
- Ring van Ladysmith – VGKSA Mashona
- Ring van Melmoth – VGKSA Empangeni
- Ring van Durban en Durban-Suid
– VGKSA KwaDingane
- Ringe van Pietermaritzburg en Port
Shepstone – VGKSA Mtubatuba
2
Die primêre vennootskappe in die
GEM gebied word versoek om die
relevante ringskommissies te kontak om
hierdie sekondêre vennootskap te vestig.
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4.2.3
Kingfisher Mobilisering
Sentrum

Kommissie se
Moderamen.

4.2.3.1
Einde Julie 2003 het die CMC
vier dagbestuurslede afgevaardig om ‘n
kursus van Kingfisher Mobilisering Sentrum
(KMS) vir deeltydse mobiliseerders in Bellville
by te woon. Na die bywoning van die kursus
is die Dagbestuur van die CMC opgewonde
oor die moontlikheid om die KMS as vennoot
in die sinodale gebied te betrek. Die KMS
kan die CMC behulpsaam wees om sy
doelwitte te bereik en in elke gemeente of
vennootskap ’n sendingstrategie te vestig.

5.1.1.4
Die Sinode in die algemeen, en
die SOK in die besonder, word bedank vir die
infrastruktuur wat daargestel word sodat die
SBK sy bedieningswerksaamhede effektief
kan doen.

4.2.3.2
Die SBK Dagbestuur het besluit
dat die CMC Dagbestuur, met die PSD, die
Werkgroep vir Sendingstrategie sal uitmaak.
Hierdie Werkgroep sal die moontlike
betrokkenheid van KMS verder ondersoek.
’n Padberaad word vroeg in 2004 beplan om
die KMS se moontlike betrokkenheid by
gemeentes te verduidelik.

5. ONDERSTEUNINGSDIENSTE
5.1 Bedieningsmodus:
KYBERNIEK
(Administrasie,
dinge, ens)

5.1.1

finansies,

diensverhou-

Kantooradministrasie

5.1.1.1
Die eerste paar maande van die
SBK se bestaan het die administratiewe
bestuur van die kantoor grootliks daarin
opgegaan om ’n struktuur met ’n logiese
lêerstelsel daar te stel. Hierdie stelsel is nou
in plek en die infrastruktuur in die kantoor sal
voortaan die Kommissie en sy werkgroepe
kan ondersteun. ’n Behoorlike stelsel vir
projekbestuur en teikendatums vir elke projek
moet nog opgestel word.
5.1.1.2
Na ’n volle finansiële jaar
deurloop is, sal die SBK ook ’n beter idee hê
van sy finansiële behoeftes en tekortkominge.
Vir die eerste jaar van sy bestaan is
begrotings
opgestel
en
word
die
bedieningswerksaamhede van die Kommissie
nog binne die begrotingsraamwerk gedoen.
5.1.1.3
Ds FPJ Brits verteenwoordig die
SBK op die SOK en ds PJ Meyer is die

5.1.2

verteenwoordiger

op

die

Personeel

5.1.2.1
Die PSD Bediening funksioneer
ook as Direkteur van die KZN CMD en die
Kommissie het die gebruik van een halfdag
adminitratiewe beampte. Me Lenie Pretorius
het
haar
verantwoordelikhede
vinnig
baasgeraak en funksioneer goed in die pos.
Alhoewel me Mareleine Combrinck in diens
van die KZN CMD staan, is albei dames
gewillig om take oor en weer te verrig en
verloop die algemene bestuur en administrasie
van die SBK na wense.
5.1.2.2
Me Pretorius en Combrinck word
bedank vir die entoesiasme en bekwaamheid
waarmee die administratiewe take in die
kantoor van die SBK gedoen word.

5.1.3
Kommunikasie en
netwerking
5.1.3.1
Skakeling en kommunikasie na
binne die kerklike strukture is goed en
bevredigend.
Die Posduif is ’n goeie
hulpmiddel in skakeling met gemeentes,
alhoewel dit onduidelik is of alle inligting in
die Posduif wel die betrokke kommissies van
die gemeentes bereik. Die SBK poog om
deurlopende terugvoering in die Posduif te
gee oor sy werksaamhede.
5.1.3.2
Na buite skakel die SBK via sy
werkgroepe, veral met die VGKSA en RCA.
Op die terrein van die KZN CMD word daar
meer
intensief
met
ander
kerklike
barmhartigheidsprojekte geskakel. Alhoewel
die formele ekumeniese betrekkinge op die
diensterrein van die Moderamen lê, sal
ekumeniese skakeling ten opsigte van die
diensterreine en/of bedieningsmodi van die
SBK al meer in samewerking met die SBK
moet plaasvind.

6. SLOTOPMERKINGS
6.1 Samevattend wil die SBK graag ’n
holistiese
ondersteuningsdiens
aan
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gemeentes lewer en die bedieninge van die
NG Kerk van Natal in sinodale verband
holisties hanteer.
Dit beteken dat die
staande werkgroepe, soos in die verlede, sal
voortgaan
met
die
normale
bedieningswerksaamhede.
6.2 Die SBK wil egter graag die volgende
sake uitlig as bedieningsareas waarop hy in
die volgende twee jaar wil fokus:
- die uitbou van ’n nuwe struktuur en
werkswyse vir die SBK
- predikantebediening en veral predikanteondersteuning
- vennootskappe tussen gemeentes
- die gesinsprojek, “Fantastiese Families”
- MIV/VIGS in samewerking met die Vigsburo

- armoedeverligting via vennootskappe en
“Stories van Hoop”
- ontwikkeling van ’n sendingstrategie vir
gemeentes in samewerking met KMS.
6.3 Hiermee word vertrou dat die
Kommissie sy werk na wense doen en aan
die verwagtinge van alle kerklike strukture in
KZN voldoen.
Die Kommissie bid die
Sinodevergadering die seën van die Here
toe.
Ds PJ Meyer
VOORSITTER
Dr RB van Aarde
SKRIBA
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A.4 – VERSLAG VAN DIE SINODALE REGSKOMMISSIE
AAN DIE SINODEVERGADERING VAN NATAL
GEHOU OP 14-16 OKTOBER 2003.
1. DOELSTELLINGS
1.1 Die Sinodale Regskommissie stel hom
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6

ten doel om:
die
Sinodevergadering
en
die
Sinodale Kerkverband in verband met
kerkregtelike sake te adviseer;
die Kerkordeboek gereed te maak en
te publiseer;
diensverhoudinge te bestuur;
as gevolmagtigde appèlkommissie
van die Sinodevergadering op te tree;
die PSD Ondersteuningsdienste saam
met die Moderamen en Sinodale
Ondersteuningskommissie te benoem;
oor die werksaamhede van die PSD
Ondersteuningsdienste op die terrein
van die Sinodale Regskommissie
toesig te hou.

3.1.2

3.2 Opdragte aan vorige SRK
3.2.1

3.3.1

2.1 Die SRK is tydens die Spesiale

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.1.8

3. ALGEMEEN
3.1 Aktuarius
3.1.1

Die vorige Aktuarius, dr JH Spies,
het die Sinodale gebied kort na die
vorige Sinodevergadering verlaat. Hy
het die Sinodale gebied en in
besonder die SRK met groot
bekwaamheid gedien. Een van die
laaste take wat hy voltooi het was die
samestelling van die Kerkordeboek

Hierdie verslag bevat die opdragte
van die vorige Sinodevergadering van
1999 en neem ook die besluite van
die twee spesiale Sinodevergaderings
van 2001 en 2002 asook die besluite
van die Algemene Sinode 2002 in ag.

3.3 Konstituering:
Sinodevergadering

2. PERSONEEL
Sinodevergadering
van
2002
hersaamgestel en sien tans soos volg
daaruit:
Voorsitter en Aktuarius: Ds FJ van der
Merwe
Ondervoorsitter: Dr H Theunissen
Dr ZRA Strydom
Ds IS Theron
Ds FJ Herselmann
Mnr C Stander
Skriba
en
PSD:
Ondersteuningsdienste (adviserend):
Ds BJ van Dyk
PSD: Bediening (adviserend): Dr RB
van Aarde.

1999 wat 'n getuienis is van sy
toewyding.
Sy Sekundus, ds FJ van der Merwe, is
in sy plek as aktuarius opgeroep.

Die rasionalisasieproses het tot
gevolg
gehad
dat
die
konstitueringsproses meer vaartbelyn
gemaak is. Die SRK speel 'n sleutelrol
hierin deur net voor die vergadering
die geloofsbriewe en presensielyste
na te gaan en die voorsitter tydens
konstituering te adviseer oor die
teenwoordiges.

4. ADVIESE
4.1 Inleidend
4.1.1

4.1.2

4.1.3

Die SRK lewer 'n diens aan die
Kerkverband deur die Aktuarius op
deurlopende basis beskikbaar te stel
vir kerkregtelike advies aan die
Kerkverband.
Die SRK het by verskeie geleenthede
op versoek advies aan sinodale
kommissies verleen.
Die samelewing waarin die kerk
funksioneer word al komplekser met al
meer
regskwessies.
In
hierdie
omstandighede wil die SRK sy eie
kennis ontwikkel om al beter advies
aan die kerkverband te lewer.

4.1.4 Besprekingsvraag 1: Wat is
die huidige situasie in u
gemeente ten opsigte van die
plek en gebruik van die
Kerkorde met aanvullende

A4 – SINODALE REGSKOMMISSIE

- 78 AGENDA: NATAL SINODEVERGADERING 2003


bepalinge, reglemente, vorms
en besluite?

4.6 Kennis van Demissie

4.2 Adviese: Aktuarius
4.2.1

4.6.1

Die vorige sowel as die huidige
Aktuarius het jaarliks skriftelik aan die
SRK verslag gelewer van al die
adviese wat deur die loop van elke
jaar aan die Kerkverband gegee is.
Hierdie verslae is van onskatbare
waarde
vir
die
kerkregtelike
ontwikkeling
van
al
die
kommissielede.

4.3 Aktes van Bevestiging
4.3.1

Die Aktuarius het die volgende Aktes
van Bevesting sedert 1999 aan
proponente uitgereik:
 AH Verhoef (Suidkus)
 SH Rudolph (PietermaritzburgNoord)
 JJ van Zyl (Estcourt)
 M Kruger (Meerensee)
 S Marx (Hillary as tentmaker)

4.4 Kennis van Bevestiging
4.4.1

Die volgende leraars is sedert 1999 in
Natal bevestig:
 LW Meyer (Weenen)
 DJT
van Wyk
(CedarvilleMatatiele)
 HJ van den Heever (Empangeni)
 G Louw (Winterton)
 AJ Small (Noordkus)
 CJ Reinecke (Melmoth)
 AL van Rooyen (Dundee-Suid)
 GA Hanekom (Kapelaan –
Fynnland)
 GS Botha (Bergville)
 AH Scholtz (Margate)
 DN Ras (Kapelaan – Berea)
 DJ Venter (Port Natal)

Die volgende leraars van Natal het
sedert 1999 emeritaat ontvang:
 SJJ
Niemand
(2000
–
Meerensee)
 M Brand (2002 – Kokstad)
 DJM Dekker (2002 – DundeeSuid)
 JC
Groenewald
(2002
–
Kapelaan gekoppel aan DurbanNoord)
 PF de Jager (2003 – PSD)

Die volgende leraars van Natal het
sedert 1999 demissie ontvang:
 JH Spies (Pietermaritzburg-Suid)
 LJ Boshoff (Glencoe)
 LD Jacobs (Empangeni)
 JdeW van Zyl (PietermaritzburgNoord)
 MM Oosthuizen (Umhlanga)
 GP Botha (Winterton)
 HJ van den Heever (DurbanWes)
 GJ de Leeuw (Noordkus)
 PN van Rooyen (Louwsburg)
 E Uys (Melmoth)
 JH Els (Bergville)
 R Rheeder (Weenen)
 PJ Botha (Newcastle – Die
Parke)
 C Mitchell (Cedarville-Matatiele)
 GA Hanekom (Kapelaan –
Mtubatuba)
 D Viljoen (Kapelaan – Hayfields)
 CA Spies (Richardsbaai)
 LD le Roux (Pinetown)
 WH Kritzinger (Pietermaritzburg)
 JvN Genis (Port Natal)
 JA Swanepoel (Margate)
 DN Ras (Kapelaan – Westville)
 DJ
Venter
(Kapelaan
–
Umhlanga)
 SJ Blom (Durban)

4.7 Riglyne: desentralisering
4.7.1

4.5 Kennis van Emeritaat
4.5.1

CR Scheepers (2003 – Port
Shepstone)

4.7.2

Sinodebesluit, Notule 1999, bl 28, pt
5.31.2:
Die Sinode gee aan die SKG opdrag
om in samewerking met die SRK
duidelike riglyne op te stel oor die
hantering van desentralisering van die
kerkraad in die gemeente sowel as
implikasies van die nuwe formulering
van Artikels 16 en 17.
Die
SKG
het
riglyne
vir
desentralisering
van
kerkrade
opgestel. Die Riglyne is na die SRK
verwys, wat kommentaar daarop
gelewer het. Die SBK sal verslag
lewer oor die verdere hantering van
die Sinodeopdrag.
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4.8 Aanspreeklikheid: Regskoste
4.8.1

Na aanleiding van 'n besluit van die
Ring van Durban-Suid wat navraag
doen oor die aanspreeklikheid tov
regskoste, het die SRK die volgende
besluit geneem:
Die SRK bevestig dat kerkrade
verantwoordelik is vir alle sake
rakende die diensverhoudinge van sy
werknemers. Dienskonstrakte bepaal
wie as appèlliggame optree. Indien die
ring as appèlliggaam aangewys word,
kan hulle wel deur 'n burgerlike hof
verantwoordelik gehou word vir
regskostes. Wanneer die ring as
appèlliggaam in tugsake optree, sou
hulle ook deur 'n burgerlike hof
verantwoordelik gehou kan word vir
regskostes (vgl ook Besluit 61 b 13.8
by Art 61).

4.9 Hantering: Attestate
4.9.1

4.9.2

4.9.3

Sinodebesluit, Notule 1999, bl 101, pt
6.1:
Die Sinode gee … opdrag aan die
SRK om so gou as moontlik 'n
handleiding op te stel wat die
praktiese
implikasies
van
die
hantering van attestate uitspel.
Die Handleiding vir die Hantering van
Attestate is opgestel, aan gemeentes
deurgegee en op die Tuisblad van die
SRK geplaas (www.ngknatal.org.za).
Die implimenteringsdatum was 1
Januarie 2001.
Die SRK het 'n versoek aan die SKG
gerig om (indien hulle dit nodig vind)
praktiese riglyne daar te stel vir die
ontvangs en bekendstelling van nuwe
lidmate. Die SBK sal verslag lewer oor
die hantering van hierdie versoek.

4.11 Reglement: CWS
4.11.1 Die SRK het die Reglement van die
Christian Welfare Society op versoek
van die SKDB goedgekeur met die
versoek dat 'n enkele wysiging
aangebring word.

4.12 Reglement:
Trustfonds

Nel

4.12.1 Die SRK het die Reglement van die
MCE Nel Trustfonds op versoek van
die SKDB goedgekeur.

4.13 Dr Viviers
4.13.1 Die SRK het kennis geneem van die
situasie rondom dr Viviers, wat in
diens van Pietermaritzburg-Noord was
en het advies aan die Gemeente in
die verband gegee. Intussen het dr
Viviers as predikant bedank.

4.14 Webblad
4.14.1 Die SRK het voortdurend aandag
gegee aan sy webblad wat deel
uitmaak van die Webblad van die
Sinodale Kerkverband van Natal
(www.ngknatal.org.za).

4.15 Artikel 28.2
4.15.1 Die SRK het oor Artikel 28.2 die
volgende interprestasie gegee: Die
SRK beoordeel dat die bedoeling van
Artikel 28.2 nie is dat elke jaar 'n
ander voorsitter gekies hoef te word
nie.

5. KERKORDE EN BEPALINGE
5.1 Wysigings deur vorige Sinode
5.1.1

4.10 Riglyne: subsidies
4.10.1 Sinodebesluit, Notule 1999, bl 81 pt
10.4.3:
Die Sinode herroep sy opdrag aan
SKA om riglyne vir 'n ooreenkoms op
te stel en dra dit aan die Moderamen
in samewerking met die SRK en
subsidiërende liggame op om riglyne
vir sodanige ooreenkomste op te stel.
4.10.2 Die Moderamen het hulle opdrag aan
die Commission for Interchurch Care
(CIC) gedelegeer. CIC het riglyne
opgestel en aan die SRK voorgelê vir
goedkeuring. Die riglyne is aan
gemeentes bekendgestel.

MCE

5.1.2

5.1.3

Die SRK het al die wysigings van
Kerkordeartikels en - bepalinge,
reglemente, vorms en sinodale
besluite in die Kerkordeboek 1999
aangebring.
Die numering van die Bepalinge is
verander om in ooreenstemming te
wees met die numering van die
Artikels.
Die werk is met groot bekwaamheid
deur dr Johan Spies voor sy vertrek
uit Natal afgehandel.

5.2 Hersiening van Kerkorde en
Bepalinge
5.2.1

Die SRK het aandag gegee aan die
hersiening van die aanvullende
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bepalinge, reglemente en vorms van
die Natalse Sinode tot die Kerkorde in
die lig van die vorige Algemene
Sinode se besluite asook die besluite
van die Spesiale Sinodes. Ook het die
SRK voortdurend die bestaande
aanvullende bepalinge, reglemente en
vorms van die Natalse Sinode tot die
Kerkorde
heroorweeg.
Die
aanbevelings vir veranderinge volg
hieronder.

Reglemente: Algemene Sinode
5.3 Reglement
Tentmakerbediening
5.3.1

Motivering: 'n Vakature vir 'n
leraarspos bestaan net vir 'n bepaalde
tyd. 'n Vakature is dus alleen 'n
vakature vir solank die ring oordeel
dat daar 'n spoedige beroep uitgebring
sal kan word. 'n Vakature het dus 'n
bepaalde leeftyd en word as sodanig
gesien met die goedkeuring van die
ring.

5.5 Bepaling 7.2
5.5.1

vir

Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering versoek die
Algemene Sinode om punt 4.8.2
van
die
Reglement
vir
Tentmakerbediening te wysig sodat
tentmakers by hulle eggenote se
mediesefonds
by
'n
ander
werkgewer mag inskakel indien so
versoek word.
Motivering: Dis vir die kerk belangrik
dat 'n leraar aan 'n mediesefonds
behoort. Wetgewing het so verander
dat mans nou by hulle eggenotes se
fonds kan inskakel.

Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om 'n
Bepaling 7.2.2 na Bepaling 7.2.1 in
te voeg (en die res van die
numering
van
Bepaling
7.2
dienooreenkomstig te verander)
wat soos volg lui: "Predikante van
die NG Kerkfamilie is binne die NG
Kerk beroepbaar. Ringe sien toe
dat, by die goedkeuring van
sodanige beroepe, daar aan die
vereistes van die NG Kerk vir
opleiding en legitimasie voldoen
word (Vergelyk Reglement 14,
Reglement vir die Reëling van die
Opleiding en Legitimasie van
Evangeliedienaars).
Motivering: Dit dien tot beter
duidelikheid.

5.6 Bepaling 7.3.3

Bepalinge

5.6.1

5.4 Bepaling 7.1.2
5.4.1

5.4.2

Die vraag het ontstaan wanneer 'n
vakature in 'n gemeente bestaan en
die SRK het die volgende interpretasie
gegee: 'n Vakature vir 'n predikant
bestaan alleen vir 'n periode langer as
drie
maande
waar
die
ring/ringskommissie
amptelik
goedkeuring verleen het vir die uitstel
van 'n beroep kragtens bepaling 7.1.2.
Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
7.1.2 om soos volg te lui:
"… Uitstel van 'n beroep vir langer
as drie maande mag alleen met
toestemming van die ring of
ringskommissie vir 'n bepaalde
tydperk geskied. Na verstryking
van die tydperk moet die saak deur
die
ring
of
ringskommissie
heroorweeg word."

Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering vervang die
woorde tussen hakies met: "(Vgl.
ook Reglement 6, Reglement vir die
vermeerdering,
kombinering,
eenwording en samesmelting van
gemeentes.)"
Motivering: Die vorige reglement is
vervang en het 'n nuwe naam.

5.7 Bepaling 7.3.5
5.7.1

Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om die
laaste paragraaf van Bepaling 7.3.5
te vervang met: "Artikel 2.8.1 van
Reglement 18, Reglement vir die
Sending/Getuienis van die NG Kerk
oor samewerking word in ag
geneem."
Motivering: (1) Die korrekte naam van
die Reglement moet genoem word; (2)
As die jaartal vermeld word, moet dit
telkens weer verander en dis onnodig;
(3) Artikel 2.8.1 gaan nie oor
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sendingorganisasies nie, maar oor
samewerking met bestaande kerke uit
die NG Kerk familie.

Motivering:
Daar
is
dikwels
onduidelikheid en onverskilligheid
rondom die stemprosedure.

5.8 Bepaling 7.3.6

5.12 Bepalinge 8.1 tot 8.4

5.8.1

5.12.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
om
bepalings 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 te
hernommer na 7.6, 7.7, 7.8 en 7.9
onderskeidelik en na Artikel 7 in te
voeg.
Motivering: Hierdie bepalinge pas
beter saam met Artikel 7.

Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
om
"kommissie" by Bepaling 7.3.6 te
vervang met "kommissie(s)".
Motivering:
Die
PSD
Ondersteuningsdienste word deur
meer as een kommissie benoem.

5.9 Bepaling 7.5.1
5.9.1

Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
om
Bepaling 7.5.1 met die volgende te
vervang: " Die Kommissie wat
Diensverhoudinge hanteer berei
vooraf 'n beroepsbrief voor vir
voorlegging
aan
die
kerkraadsvergadering. 'n Lid van
die ringskommissie adviseer beide
die
kommissie
wat
diensverhoudinge hanteer en die
beroepende vergadering (vgl Art
7.3.1). Artikel 7, die Besluite by
Artikel 7, sowel as die Bestuursgids
vir Diensverhoudinge moet hierin
nagevolg word".
Motivering: Dit bring die Bepaling in
lyn met Artikel 7 asook met die nuwe
voorgestelde Bepaling 58.1

5.10 Bepaling 7.5.2 tot 7.5.4
5.10.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepalinge
7.5.2 tot 7.5.4. Voeg 'n nuwe
Bepaling 7.5.2 in wat lui: "Die
beroeping geskied volgens die
voorskrifte van Artikel 7 en die
Besluite daarby."
Motivering: Hierdie bepalinge word
almal ondervang deur die nuwe Artikel
7 en die Besluite daarby.

5.11 Bepaling 7.5.5.1
5.11.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om by
Bepaling
7.5.5.1
na
"stemgeregtigde stem" die woorde
"per geslote stembriefie" in te
voeg.

5.13 Bepaling 8.1.1
5.13.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
om
bepaling 8.1.1 te wysig om te lees:
"Goedkeuring van die beroep word
van die gemeente verkry deur die
naam van die beroepene op twee
agtereenvolgende Sondae in die
gemeente af te kondig."
Motivering: Dit lees makliker en is
duideliker.

5.14 Bepaling 8.1.2
5.14.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om by
bepaling
8.1.2
die
woorde
"voorsitter van die beroepende
vergadering"
te
verander
na
"voorsitter of skriba van die
ringskommissie".
Motivering: Dit bring dit in lyn met
Artikel 7.1.3.

5.15 Bepaling 8.1.3.1
5.15.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
om
Bepaling 8.1.3.1 te skrap en die
numering daarna aan te pas.
Motivering: Die verandering van
Bepaling 8.1.2 ondervang Bepaling
8.1.3.1.

5.16 Bepaling 8.1.3.3
5.16.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om by
Bepaling 8.1.3.3 na "kerkraad" die
woorde "en ring" by te voeg.
Motivering: Die ring hanteer die
tugondersoek van ampsdraers (vgl Art
7.1.3).
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5.17 Bepaling 8.2
5.17.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om by
Bepaling
8.2
die
woord
"approbasie" met "goedkeuring" te
vervang.
Motivering: Dit bring die Bepaling in
lyn met die opskrif van Bepaling 8.1.

5.18 Bepaling 8.4.6
5.18.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om aan
die einde van Bepaling 8.4.6 die sin
"Kennis word aan die ARK gegee"
by te voeg.
Motivering: Hierdie is een van die
sake van behoud van bevoegdheid
waaroor die ARK die laaste sê het.

5.19 Bepaling 8.5.6
5.19.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
8.5.6 om soos volg te lui:
"Proponente
word
met
handoplegging bevestig."
Motivering:
Alle
proponente,
insluitende eertydse predikante wat in
hulle amp herstel is, word met
handoplegging bevestig.

5.20 Bepaling 8.6
5.20.1

Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering verander die
verwysing "KO Art 8.1.4" by
Bepalinge 8.6.1 (vierde kolletjie),
8.6.2 en 8.6.5 na "KO Art 8.2.3".
Motivering: Dis die regte verwysing!

5.21 Bepaling 8.6.4
5.21.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
"Saakgelastigde"
met
"PSD
Ondersteuningsdienste"
by
Bepaling 8.6.4, 14.3, 14.4.4, 28.5.2.6
en 65.1.
Motivering: Daar is nie meer 'n
Saakgelastigde nie.

5.22 Bepaling 11.1.2

diensverhoudinge
hanteer"
by
Bepaling 11.1.2, 14.1.1, 14.1.2,
14.1.3 en 14.1.4.
Motivering: Dit gee meer vryheid aan
kerkrade
en
ringe
om
hulle
kommissies saam te stel volgens
omstandighede.

5.23 Bepaling 13.1.1
5.23.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
by
Bepaling
13.1.1
"SKDV"
met
"SOK".
Motivering:
Die
Spesiale
Sinodevergadering 2002 het besluit
dat die SOK hierdie funksie sal vervul.

5.24 Bepaling 13.1.3
5.24.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering voeg aan die
einde van Bepaling 13.1.3 tussen
hakies by "(Vergelyk Reglement 19
van die Kerkorde van die Algemene
Sinode,
Reglement
vir
Tentmakerbediening)".
Motivering: Ter wille van duidelikheid
en algemene hulp.

5.25 Bepaling 14.2.2
5.25.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om na
die term "kommissie" 'n "(s)" te
plaas.
Motivering: Van die PSD's waarna
hierdie Bepaling verwys, staan onder
die toesig van meer as een
kommissie.

5.26 Bepaling 15
5.26.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepalinge
15.2.2. 15.3.2, 15.4.5 en 15.6.5 en
pas numeringe aan.
Motivering: Hierdie Bepalinge word
volledig ondervang in die nuwe
Reglement vir die Vermeerdering,
Kombinering,
Eenwording
en
Samesmelting
van
Gemeentes
(Reglement 6 van die Kerkorde
Algemene Sinode 2002).

5.22.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
"Kommissie vir Diensverhoudinge"
met
"Kommissie
wat
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5.27 Bepalinge 16.1 en 17.1
5.27.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepalinge
16.1 en 17.1.
Motivering: Die verantwoordelikheid
van ouderlinge en diakens word
voldoende uitgespel in Artikels 16 en
17. Daar is geen noodsaak om
verdere verantwoordelikhede by te
voeg of dit te verduidelik nie.

5.28 Bepaling 27.2
5.28.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepaling
27.2
asook
27.1.2.1, 27.1.2.2,
27.1.2.3, 27.1.2.4 en 27.1.2.5.
Motivering: Die nuwe Artikels 26 en 27
verander aan die samestelling van die
kerkraad. Die implikasies van hierdie
Kerkorde artikels is egter nog nie
uitgewerk nie. Die ASK sal riglyne aan
gemeentes
deurgee
oor
die
implimentering daarvan. Tot dan mag
hierdie artikels nie geïmplimenteer
word nie. Die verwagting is dat die
ASK se riglyne voldoende sal wees,
sodat 'n bepaling nie nodig sal wees
nie.

5.29 Bepaling 28.1
5.29.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap "(KO Art.
28)" in die opskrif.
Motivering: Dis onnodig.

5.30 Bepaling 28.1.2
5.30.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
28.1.2 om soos volg te lui:
"Buitengewone vergaderings van
die kerkraad word deur die
voorsitter
byeengeroep
na
oorlegpleging met die leraar(s)
indien die voorsitter nie 'n leraar
van die gemeente is nie, of as hy/sy
deur minstens drie lede van die
kerkraad skriftelik, met opgaaf van
redes, daarom versoek word en met
kennisgewing aan al die lede."
Motivering: Dit bring Bepaling 28.1.2
in lyn met Art 28.3.

5.31 Bepaling 28.5.2

5.31.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
28.5.2 om soos volg te lui:
"Die
amptenaar/amptenare
se
verantwoordelikhede
sluit
die
volgende in:
28.5.2.1, 28.5.2.3 tot 28.5.2.6 (bly
dieselfde)
"28.5.2.2 maak geen uitbetalings
sonder opdrag of vooraf magtiging
van die kerkraad nie."
28.5.3 "Die skriba" word geskrap en
die numering begin by 28.5.2.7.
Motivering: Daar is nie altyd 'n direkte
opdrag tot uitbetaling nie, maar 'n
magtiging om vaste uitgawes te
betaal. Dit lees ook makliker en baie
kerkrade het nie aparte kassiere en
skribas nie. Die nuwe formulering gee
meer
ruimte
vir
plaaslike
omstandighede.

5.32 Bepaling 28.5.3.5
5.32.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om na
"afskrifte van doopseëls" die woord
"attestate" in te voeg.
Motivering: Wanneer lidmate verhuis
of na 'n ander gemeente oorgaan,
word attestate uitgereik.

5.33 Bepaling 31.1 en 31.2
5.33.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
om
Bepalinge
31.1
en
31.2
te
hernommer na 30.1 en 30.2 en te
verskuif net na Artikel 30 en die
numeringe daarna aan te pas.
Motivering: Artikel 30 handel oor die
samestelling en afgevaardigdes van
die ring en daarom hoort hierdie
Bepalinge eerder saam met Artikel 30.

5.34 Bepaling 31.2.2
5.34.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om by
Bepaling 31.2.2 die verduideliking
van
die
SRK
wat
'n
vakature/vakante leraarspos is, as
'n voetnota in te voeg. Hierdie
verduideliking lui soos volg: " 'n
Vakature vir 'n predikant bestaan
alleen
waar
die
ring/ringskommissie
amptelik
goedkeuring verleen het vir die
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uitstel van 'n beroep kragtens
Bepaling 7.1.2."
Motivering: Dis nodig om onsekerhede
uit die weg te ruim.

5.35 Bepaling 31.8.2
5.35.1 Die volgende beskrywingspunt is van
Krantzkloof Gemeente ontvang:
Die sinode wysig Bepaling 31.8.2 na
"Drie lede van die Ringskommissie
vorm 'n kworum".
Motivering:
1. In kerkordes waarvan ek kennis
dra, is die kworum telkens drie.
2. Twee lede kan oor 'n aanbeveling
verskil en 'n derde lid is nodig om 'n
besluit te neem.
3. Twee leraars van dieselfde
gemeente vorm soms die kworum wat
objektiwiteit in die gedrang bring.
5.35.2 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
31.8.2 om soos volg te lees: "In die
hantering van sake bestaan die
ringskommissie altyd uit drie lede."

5.36 Bepalinge 31.15 en 31.16
5.36.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
skrap
die
bestaande Bepalinge 31.15 en 31.16
en vervang dit met 'n Bepaling
31.15 wat soos volg lui:
"Bepaling
31.15
Die
vermeerdering,
kombinering,
eenwording en samesmelting van
gemeentes
31.15.1 Vir die vermeerdering,
kombinering,
eenwording
en
samesmelting van gemeentes
word die voorskrifte van die
Reglement vir die vermeerdering,
kombinering,
eenwording
en
samesmelting van gemeentes
(Reglement 6 Kerkorde Algemene
Sinode 2002) gevolg.
31.15.2
Die
vermeerdering,
kombinering,
eenwording
en
samesmelting van gemeentes
geskied met advies van die Ring
/Ringskommissie /Ringsfinansiële
kommissie
/Ringsbeplanningskommissie."
Motivering: Bogenoemde Reglement 6
is so volledig dat dit geen sin het om
'n aparte bepaling in dié verband te hê
nie. Tog moet die saak net genoem

word in die bepalinge. Die saak van
ringsadvies kom nie sterk genoeg na
vore nie. Dit is wesenlik dat die Ring
in hierdie sake geken moet word.
Daarom die invoeging van Bepaling
31.15.2.

5.37 Bepaling 33.1.2
5.37.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om by
Bepaling 33.1.2 na "Artikel 33.3" ",
voetnota by Bepaling 31.2.2" by te
voeg.
Motivering: Dieselfde verstaan van
wat 'n vakature is, is hier nodig.

5.38 Bepaling 37.1
5.38.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
37.1 om soos volg te lui: "Die
Moderator
neem
die
formele
opening met 'n gepasde Skrifwoord
en liturgiese handeling waar."
Motivering: Die Moderamen het
hierdie wysiging voorgestel in die lig
daarvan dat aanbeveel word dat die
Moderatuur reeds by die vorige
Sinodevergadering verkies word.

5.39 Bepaling 37.3
5.39.1.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
Bepaling 37.3.1 tot 37.3.3 met:
"37.3.1 Teen die einde van elke
tweede
gewone
Sinodevergadering verkies die
vergadering agtereenvolgens 'n
Moderator, Assessor, Aktuarius
en Skriba vir die volgende twee
vergaderings.
37.3.2 Die sameroeper van die
Notulekommissie
dien
as
Assistentskriba.
37.3.3 Die Sinodevergadering wys
sekundi aan vir die Assessor en
Aktuarius. Die Assessor dien as
sekundus vir die Moderator en die
Assistentskriba as sekundus vir
die Skriba.
37.3.4
As
daar
tussen
Sinodevergaderings 'n vakature
sou ontstaan, wys die Moderamen
iemand aan om die vakature te
vul.
37.3.5 Die verkose Moderatuur
sorg vir die ordelike verloop van
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die
volgende
twee
Sinodevergaderings. Die vorige
Moderatuur se termyn verstryk
aan die einde van die vergadering
waarop die nuwe Moderatuur
verkies is.
37.3.6 Die verkose Moderatuur
dien tussen Sinodevergaderings
as
Dagbestuur
van
die
Moderamen."
Motivering: Die nuwe uitleg lees
makliker en behou die essensie van
die ander voorgestelde wysigings.
37.3.2 - Dis 'n meer praktiese
werkswyse en word so deur die
Moderamen aanbeveel.
37.3.3 - Dis beter as die Assistantskriba ook as sekundus van die
Skriba dien. Hy kry ondervinding
tydens die vergadering en dit wen
tyd rondom die verkiesing van 'n
ander sekundus.
37.3.5 - Dit gee meer duidelikheid
oor die termyn van die Moderatuur.

5.40 Bepaling 37.4
5.40.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering vervang die
woord "handelinge" met die woord
"notule" in Bepalinge 37.4.2 en
37.4.3.
Motivering: Daar word afgesien van
die opstel van 'n handelinge. Slegs 'n
notule is nodig.

5.41 Bepaling 37.6
5.41.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
dat
Bepaling 37.6 Bepaling 37.6.1 word
en dat 'n nuwe Bepaling 37.6.2
ingevoeg
word
wat
lui:
"beleidsbesluite word deur die
Sinodevergadering geneem en in
dringende
gevalle
deur
die
Moderamen met verslag aan die
Sinodevergadering"
Motivering: Dit bring die Bepaling in
lyn met die nuutste sinodebesluite.

5.42 Bepaling 37.7
5.42.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
37.7 om soos volg te lui: "Die
Sinodevergadering dra tydens die
vergadering sekere opdragte aan
tydelike kommissies, soos deur die

Moderamen of Sinodevergadering
benoem, op om tydens die
vergadering dit uit te voer en
daaroor verslag te doen.
Motivering: Dit lees makliker en gee
ook aan die Vergadering die reg om
self tydelike kommissies aan te wys.

5.43 Bepaling 37.8.1
5.43.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
Bepaling
37.8.1
met:
"Die
Sinodevergadering benoem op
aanbeveling van die ringe en
Tydelike
Kommissie
vir
Kommissies
die
volgende
permanente kommissies wat voor
of net na die afsluiting van die
Sinodevergadering moet vergader
om te konstitueer: Moderamen,
Sinodale
Bedieningskommissie
(SBK, voorheen o.a. bekend as die
SKDB),
Sinodale
Ondersteuningskommissie (SOK)
en Sinodale regskommissie (SRK)."
Motivering: Dit bring die Bepaling in
lyn met die nuutste sinodebesluite.

5.44 Bepaling 37.8.4
5.44.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepaling
37.8.4.
Motivering: Dit bring die Bepaling in
lyn met die nuutste sinodebesluite.

5.45 Bepalinge 37.9.2
5.45.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
voeg
by
Bepalinge 37.9.2 na die woord
"Moderamen" in "en die voorsitters
van die SBK en SOK " en skrap die
voetnota.
Motivering: Die uitgangspunt is dat die
vergadering haar afvaardiging (leiers)
kies. Die Moderatuur en voorsitters
van die SOK en SBK is reeds deur die
vergadering verkies en hoef dus nie
oorgekies te word nie.

5.46 Bepaling 37.10
5.46.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
keur
die
volgende wysigings van Bepaling
37.10 goed:
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5.46.1.1 Vervang by Bepaling 37.10.1,
37.10.2 en 37.10.3 : "…., met
verslag aan die Sinode" met "….,
met verslag aan die SBK en deur
die
SBK
aan
die
Sinodevergadering."
Motivering: Die lede van kuratoria
lewer nie meer direk verslag aan die
Sinodevergadering nie, maar via die
SBK.
5.46.1.2 Bepaling 37.10.4 verval.
Motivering:
Die
situasie
by
Dingaanstat het verander en geen
verteenwoordiger is meer nodig nie.
5.46.1.3 Vervang Bepaling 37.10.5 met
"Interkerklike
Kommissie
vir
Onderwys: - een lid, verkieslik 'n
onderwyskundige, aangewys deur
die SBK, met verslag aan die SBK
en deur die SBK aan die
Sinodevergadering".
5.46.1.4 Vervang Bepaling 37.10.6 met
"Transoranje
Instituut
vir
Buitengewone Onderwys: - een
verteenwoordiger aangewys deur
die SBK, met verslag aan die SBK
en deur die SBK aan die
Sinodevergadering".
5.46.1.5 Vervang Bepaling 37.10.7 met
"Christelike Lektuurfonds: - een
verteenwoordiger aangewys deur
die SBK, met verslag aan die SBK
en deur die SBK aan die
Sinodevergadering".
5.46.1.6 Vervang op albei plekke by
Bepaling 37.10.8 "SKG" met
"SBK".
Motivering: Dit bring die Bepalinge in
lyn met onlangse sinodebesluite.
5.46.1.7 Wysig Bepaling 37.10.9 soos volg:
"Zisize: een kerklike lid aangewys
deur die SBK met verslag aan die
SBK en deur die SBK aan die
Sinodevergadering."
Motivering: Slegs een kerklike lid is
nodig by Zisize.
5.46.1.8 Bepaling 37.10.10 verval.
Motivering: Die situasie het verander
en die SAUK funksioneer nie meer
so
dat
'n
verteenwoordiger
aangewys moet word nie.

5.46.1.9 Voeg 'n nuwe bepaling 37.10.10
voor
bepaling
37.10.11
in:
"Koningsdal
Kinderhuis:
een
kerklike lid aangewys deur die
SBK met verslag aan die SBK en
deur
die
SBK
aan
die
Sinodevergadering.
Motivering: Koningsdal Kinderhuis
versoek dat een verteenwoordiger
aangewys word.
5.46.1.10 Skrap
"met
sekundus"
by
Bepaling 37.10.11 en vervang
"SKA" op albei plekke met "SOK".
Motivering: Die inleidende sin by
Bepaling 37.10 lees dat alle
verteenwoordigers
met
sekundi
aangewys word – daarom nie hier
ook nodig nie.

5.47 Bepalinge 37.11 tot 37.14
5.47.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepalinge
37.11 tot 37.14.
Motivering: Die verantwoordelikhede
van die PSD's word in deel III van die
Kerkordeboek
uiteengesit.
Dis
onnodig om bepalinge daarvoor te hê.
Die aanstel van personeel word vervat
in die nuwe Bepaling 58.1 oor
diensverhoudinge.

5.48 Bepaling 48.1
5.48.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering:
5.48.1.1 skrap die woorde "wat binne
bepaalde … woonagtig is en" by
Bepaling 48.1.2.1;
5.48.1.2 vervang "wat … woon" met "van
die gemeente" by Bepaling
48.1.2.2
Motivering: Die nuwe formulering
bring die bepalinge in lyn met besluite
oor lidmate wat buite gemeentegrense
woon.

5.49 Bepaling 48.5.3
5.49.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
keur
die
volgende wysiging van Bepaling
48.5.3 goed:
Voeg tussen "hul" en "bewyse van
lidmaatskap" in "attestate of".
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Motivering: Die normale wyse van
oordrag van lidmaatskap is by wyse
van attestate.

5.53 Bepalinge 52.1

5.51.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepalinge
49.2.
Motivering: Artikel 49.2 maak Bepaling
49.2 oorbodig.

5.53.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
52.1 soos volg:
5.53.1.1 Vervang
"Kommissie
vir
Gemeentebediening"
met
"kommissie
wat
Gemeentebediening hanteer" in
die opskrif by Bepaling 52.1 en by
Bepaling 52.1.1.
5.53.1.2 Vervang die laaste sin by
Bepaling
52.1.1
met
"Die
Vrouediens (waar dit funksioneer)
lewer verslag aan die kerkraad se
kommissie
wat
Gemeentebediening hanteer."
Motivering: Dit gee meer vryheid aan
kerkrade om hulle kommissies saam
te stel volgens omstandighede.

5.52 Bepaling 50.9

5.54 Bepaling 52.2

5.52.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
50.9 soos volg:
5.52.1.1 Vervang
die
woord
"Jeugkommissies"
met
"Kommissies
wat
jeugsake
hanteer,…" by die inleidende
paragraaf van Bepaling 50.9.
5.52.1.2 Skrap " – KERKRAADSJEUGKOMMISSIE" by Bepaling 50.9.1.1.
5.52.1.3 Vervang
"kerkraadsjeugkommissie"
met
"kerkraadskommissie
wat
jeugsake hanteer" op albei plekke
by Bepaling 50.9.1.2 asook by
Bepaling 50.9.1.3.1.
5.52.1.4 Vervang die woord "reglement"
met
"Riglyne"
by
Bepaling
50.9.1.2.
5.52.1.5 Skrap
"
–
RINGSJEUGKOMMISSIE"
by
Bepaling 50.9.2.
5.52.1.6 Vervang
"ringsjeugkommissie"
met "ring se kommissie wat
jeugsake hanteer" by Bepalinge
50.9.2.1, 50.9.2.2, 50.9.2.3, 50.9.2.4
en 50.9.2.5.
Motivering: Dit gee meer vryheid aan
kerkrade
en
ringe
om
hulle
kommissies saam te stel volgens
omstandighede. Belangrik is dat daar
'n kommissie moet wees wat na
jeugsake
omsien,
al
het
die
kommissie
ook
ander
verantwoordelikhede.

5.54.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig Bepaling
5.2 soos volg:
5.54.1.1 Vervang "Ringskommissie vir
Gemeentebediening (RKG)" in die
opskrif van Bepaling 52.2 met
"ring
se
kommissie
wat
Gemeentebediening hanteer".
5.54.1.2 Vervang "Ringskommissie vir
Gemeentebediening" in Bepaling
52.2.1 met "ring se kommissie wat
Gemeentebediening hanteer".
5.54.1.3 Vervang "RKG" in Bepaling 52.2.2
met "kommissie".
Motivering: Dit gee meer vryheid aan
ringe om hulle kommissies saam te
stel volgens omstandighede.

5.50 Bepalinge 49.1
5.50.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepalinge
49.1.2, 49.1.3 en pas die numering
daarna aan.
Motivering: Die byvoeging van Besluit
49.1b5 by Artikel 49 maak hierdie
Bepalinge oorbodig.

5.51 Bepalinge 49.2

5.55 Bepaling 54.3
5.55.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
"SKDB"
met
"KZN-CMD"
in
Bepalinge 54.3.1 en 54.3.2.
Motivering: Die SKDB bestaan nie
meer nie en die KZN-CMD hanteer
nou hierdie sake.

5.56 Bepaling 54.4
5.56.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Bepalinge
54.4.
Motivering: Die SKDB bestaan nie
meer nie.
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5.57 Bepaling 56.1
5.57.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
wysig
Bepalinge 56.1 soos volg:
5.57.1.1 Skrap "(KO Art. 56)" in die opskrif
van Bepaling 56.1.
5.57.1.2 Vervang "vir Leer en Aktuele
Sake" met "wat Leer en Aktuele
Sake hanteer" in Bepaling 56.1.
Motivering: Dit gee meer vryheid aan
kerkrade
en
ringe
om
hulle
kommissies saam te stel volgens
omstandighede.

5.58 Bepalinge 57
5.58.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
wysig
Bepalinge 57 soos volg:
5.58.1.1 Voeg na "openbare erediens" by
Bepaling
57.1
in
"en
die
lewensonderhoud
van
die
leraars".
5.58.1.2 Vervang Bepaling 57.4 met die
volgende:
"Bepaling 57.4 Kerkraadskommissie(s)
wat stoflike aangeleenthede hanteer
57.4.1
Die Kommissie of kommissies
word
saamgestel
volgens
plaaslike
omstandighede.
57.4.2
Aan die kommissie(s) word
opgedra om:
57.4.2.1 maandeliks die gemeentelike
finansiële toestand na te gaan met die
oog op verslag en leiding aan die
kerkraad, onder andere deur middel
van die jaarlikse begroting;
57.4.2.2 opdragte van die kerkraad uit te
voer met betrekking tot insameling,
versorging
en
aanwending
van
gemeentelike eiendomme en fondse;
57.4.2.3 alle argiefwaardige stukke te
bewaar en te orden;
57.4.2.4 registerafskrifte te laat kontroleer
en sertifiseer;
57.4.2.5 te handel in ooreenstemming met
die Reglement vir Beheer van Kerklike
Goedere en Fondse (vgl. bladsy 99) en
die Argief- en Museumbeleid (vgl
bladsy 116);
57.4.2.6 die gemeenteblad uit te gee of oor
toesig te hou;
57.4.27 verslag te doen aan elke gewone
kerkraadsvergadering oor al die
werksaamhede."
5.58.1.3 Skrap Bepaling 57.7.

5.58.1.4 Vervang
"Rings-Finansiële
Kommissie" in die opskrif by
Bepaling
57.5
met
"ringskommissie(s) wat stoflike
aangeleenthede hanteer".
5.58.1.5 Vervang die inleidende sin by
Bepaling 57.5 met "Die ring kies 'n
kommissie of kommissies wat:"
5.58.1.6 Voeg die huidige Bepalinge 57.8.1
tot 57.8.4 na Bepaling 57.5.6 in,
verander
die
numering
diensooreenkomstig en skrap
Bepaling 57.8.
5.58.1.7 Skrap Bepaling 57.6.
Motivering: Die Skrifgedeeltes by
Bepaling 57.1 gaan meer oor die
lewensonderhoud van leraars. Die
byvoeging
beklemtoon
die
verantwoordelikheid wat kerkrade
teenoor hulle leraars het. Die ander
wysigings gee meer vryheid aan
kerkrade
en
ringe
om
hulle
kommissies saam te stel volgens
omstandighede.

5.59 Bepaling 58.1
5.59.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering voeg 'n nuwe
Bepaling 58.1 in wat soos volg lui:
"Bepaling 58.1 Diensverhoudinge
58.1.1 Die kerk behoort alle werknemers
wat in haar diens staan op alle vlakke van
kerkregering en in alle fasette waar daar 'n
werkgewer-werknemer
verhouding
bestaan, Bybels regverdig en billik te
behandel.
58.1.2 Werknemers behoort ook in
gehoorsaamheid aan die Bybelse opdrag
eerlik en opreg in die vervulling van hulle
onderskeie beroepe op te tree.
58.1.3 Die kerkraad, ring of sinode wat
personeel in diens het, wys 'n kommissie
aan wat diensverhoudinge hanteer. Hierdie
kommissie word saamgestel uit kundige
persone wat in besonder vir hierdie werk
toegerus is. Daar mag ook van kundige
persone van buite gebruik gemaak
word(vgl besluite by Art 12, 12b1.1).
58.1.4 Die funksies van die kommissie wat
diensverhoudinge hanteer is soos volg:
58.1.4.1 Sorg dat 'n personeelbeleid in plek
is en op datum gehou word.
58.1.4.2 Sien toe dat die hantering van alle
personeel in ooreenstemming met die
plaaslike personeelbeleid geskied, en in
die geval van predikante se beroeping,
indienstreding en diensbeëindiging, dat die
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hele
proses
ordelik
verloop
in
ooreenstemming met Artikels 5-14 van die
Kerkorde en die Besluite en Bepalinge
daarby.
58.1.4.3 Vul vakante kerklike poste met
lidmate van die NG Kerk. Waar geskikte
lidmate nie gevind word nie, mag
uitsonderings
gemaak
word
op
voorwaarde dat 'n klousule in die
dienskontrak ingebou word waarin die
kandidaat onderneem om in die uitvoering
van pligte niks te doen wat die belydenis
en etos van die NG Kerk in gedrang bring
nie.
58.1.4.4
Finaliseer
posvereistes,
dienskontrakte en posbeskrywings in
samewerking
met
ander
betrokke
kommissies (indien enige).
58.1.4.6 Maak aanbevelings oor die
prosedures met die werwing en keuring
van nuwe personeel.
58.1.4.7 Tree as fasiliteerder op tussen die
kommissie wat finansies hanteer en die
personeel met die vasstelling van
vergoeding.
58.1.4.8 Maak voorsiening vir die opleiding
en ontwikkeling van personeel. In die geval
van predikante word toegesien dat hulle
toerusting ontvang in ooreenstemming met
Algemene Sinode besluite.
58.1.4.9 Sien toe dat personeelrekords op
datum
gehou
word.
Die
volgende
dokumente behoort in personeellêers
geliasseer te word: CV/aansoekvorm,
diensooreenkoms
/
beroepsbrief,
pensioenbenoemingsvorm,
vergoedingsaanpassing:
brief,
verlofrekord, afskrif van ID dokument,
afskrif van bestuurderslisensie, afskrif van
kwalifikasie
sertifikate,
afskrif
van
lidmaatskap
van
professionele
verenigings,
griewe/dissiplinêre
dokumentasie, posbeskrywing, afskrif van
korrespondensie.
58.1.4.10 Sien toe dat alle vereistes ten
opsigte
van
pensioenfondse,
mediesefondse, Werkloosheidsversekering
en ongevalleversekering nagekom word.
58.1.4.11 Hanteer alle griewe en dissipline
ooreenkomstig die personeelbeleid in
samewerking met die ander betrokke
kommissies (indien enige).
58.1.4.12 Ondersteun alle personeel as 'n
kosbare bate deur om te sien na hulle
geestelike,
emosionele
en
fisiese
behoeftes.

58.1.4.13 Tree op in ooreenstemming met
toepaslike
Kerkorde
Artikels
en
Bepalinge."
Motivering: Hierdie Bepaling gee meer
duidelikheid oor die hantering van
diensverhoudinge en vul die nuwe
Artikel van die Algemene Sinode aan.
Dit gee basies 'n kort opsomming van
die inhoud van die Bestuursgids vir
Diensverhoudinge, wat naas die
Kerkorde die basisdokument is
waarvolgens gewerk moet word.

5.60 Bepaling 68.1
5.60.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
Bepalinge 68.1 met:
"70.1 Ekumeniese betrekkinge is
in
sinodale
verband
'n
werksaamheid
van
die
Moderamen.
70.1.1 Tot die werksaamheid van
die Moderamen behoort:
70.1.1.1 bepaling van ekumeniese
beleid;
70.1.1.2
leiding
aan
kerkvergaderinge in verband met
ekumene
70.1.1.3 op- en uitbou van
ekumeniese betrekkinge.
70.2 Elke kerkraad ….(behou die
bewoording van 68.1.3).
70.3 Skakeling … (behou die
bewoording van die huidige
68.1.4)."
Motivering: Die gedagte van 'n subkommissie word uitgehaal en die
Bepaling meer vaartbelyn gemaak.

Reglemente van Natal
5.61 Reglement van Orde
5.61.1 Sinodebesluit, Notule 1999, bl 101, pt
9.1:
1.
Die
Sinode
versoek
die
Regskommissie om die prosedures
wat geld vir die toegang tot die
agenda vir die sinode te hersien om
maksimum toeganklikheid moontlik te
maak en misbruik uit te skakel so ver
moontlik.
2. Hierdie aanbevelings word aan die
Moderamen voorgelê en indien dit
aanvaar word, word dit in werking
gestel by die opstel van die agenda vir
die volgende sinode.
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5.61.2 Die volgende beskrywingspunt is van
Krantzkloof Gemeente ontvang:
Die Sinode skrap by 1.11.4 die
gedeelte tussen hakies en wysig dit so
– (Dit moet betyds wees vir opname in
die sakelys en word na die betrokke
tydelike kommissie verwys).
Motivering:
1. Die bepaling verhoed dat aktuele
sake wat in die ses maande voor die
sinode ter sprake kom, die nodige
aandag kry.
2.
Die
betrokke
permanente
kommissies kyk uit 'n bepaalde hoek
na sake en die inspraak van ander
word verhoed.
5.61.3 Die SRK het die beskrywingspunt
behandel, prosedures hersien, aan die
Moderamen voorgelê en dit word
tydens hierdie vergadering reeds
geïmplimenteer.
5.61.4 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
keur
die
volgende
wysigings
in
die
Reglement van Orde goed:
5.61.4.1 Voeg 'n punt 1.11.5 by in die
Reglement van Orde wat soos
volg lui:
"1.11.5 In uitsonderlike gevalle
word laat beskrywingspunte aan
die Sinodevergadering deur die
betrokke tydelike kommissie van
die Sinodevergadering hanteer,
die meriete van die saak word
oorweeg en word dan vervat in 'n
tydelike kommissie verslag wat
voor die Sinode sal dien. In sulke
gevalle
moet
die
insender
skriftelik redes verskaf waarom
die beskrywingspunt nie binne
ses maande ingestuur is nie."
5.61.4.2 Skrap punt 1.13.5 van die
Reglement van Orde.
Motivering:
Punt
1.13.2
is
voldoende.

5.62 Reglement vir beheer van
Kerklike Goedere en Fondse
5.62.1 Die wet wat vrystelling van kerke van
inkomstebelasting bepaal, noodsaak
die wysiging van die Reglement vir
beheer van Kerklike Goedere en
fondse. Die saak geniet aandag op
nasionale vlak en die SRK sal sodra
inligting ontvang word, die Reglement
wysig en die gewysigde Reglement by

die
Moderamen
aanbeveel
goedkeuring en implimentering.

vir

5.63 Reglement vir Kerkjeugaksies
5.63.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om die
opskrif
"Reglement
vir
Kerkjeugaksies" te verander na
"Riglyne vir Kerkjeugaksies" en om
die Riglyne te verskuif na Afdeling
III van die Kerkordeboek.
Motivering: Die vorige Jeugkommissie
het aanbeveel dat dit net riglyne moet
wees en daarom skuif dit ook na
Afdeling III.

5.64 Deel III: Kerkordeboek
5.64.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
wysig
die
opskrif van Deel III (bladsy 104) na
"Roeping, kommissies, riglyne en
handleidings".
Motivering: Die Sinodevergadering het
missiestellings
vervang
met
'n
roeping.
Die
samestelling
van
sinodale
kommissies
en
hulle
werksaamhede vorm ook deel van
hierdie afdeling.
5.64.2 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering vervang Punt 1
op
bladsy
105
van
die
Kerkordeboek met die volgende:
"1.1 Roeping
Die Sinodale Kerkverband is geroep om tot
eer van God en die uitbreiding van sy
koninkryk kerkwees in die KZN konteks te
versterk by wyse van:
* Sinodevergaderings
* Sinodale werksaamheid
* Sinodale verhoudingsaksies
1.2 Begripsomskrywing
1.2.1 Sinodale kerkverband: verwys na die
vaste en blywende verhouding tussen al
die NG Gemeentes in die betrokke gebied
(in ons raamwerk KwaZulu-Natal).
1.2.2 Sinodevergadering: verwys na die
vergadering (tradisioneel die sitting) van
die gemeentes van die kerkverband by
wyse van hulle afgevaardigdes.
1.2.3 Sinodale verhoudingsaksies: verwys
na aksies waarop die Sinodevergadering
besluit het om verhoudings binne die
sinodale kerkverband te ondervang en te
versterk.
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1.2.4 Sinodale werksaamhede: verwys na
die
ooreengekome,
gesamentlike
aktiwiteite van die kerkverband wat
voortvloei uit die Sinodevergadering.
Onder sinodale werksaamhede sou die
volgende kon ressorteer:
1.2.4.1 Sinodale kantoor: Personeel en
werksaamheid in geheel gesien.
1.2.4.2
Sinodale
amptenare:
Enige
werknemer wat deur besluit van die
Sinodevergadering permanent in diens
geneem word om bepaalde take uit te voer
en te bestuur.
1.2.4.3 Moderamen: Die kommissie wat
deur die Sinodevergadering aangewys
word
om
bepaalde
sake
tussen
vergaderings te hanteer.
1.2.4.4 Sinodale kommissies: Kommissies
wie se funksies permanent van aard is.
1.2.4.5 Sinodale werkgroep: Kommissies
wie se funksie tydelik van aard is.
1.2.4.6 Sinodale werk: Werksaamhede soos
deur die Sinodevergadering besluit wat
permanent van aard is.
1.2.4.7 Sinodale projekte: Werksaamhede
soos deur die Sinodevergadering besluit
wat tydelik van aard is of op 'n stadium
selfstandig moet funksioneer.
1.3 Funksie
Die funksie van die Sinodevergadering is
om in gehoorsaamheid aan Christus sy
Hoof
* die gemeenskaplike sake van die NG
Kerke in KZN
* op prinsipiële en verantwoordbare wyse
te hanteer
* om sodoende kerkwees in die provinsie
te versterk.
1.4 Bestuursprosesse
1.4.1 Die Sinodevergadering onderskei
tussen drie prosesse in sy bestuursketting,
naamlik besluitneming, mobilisering en
bediening.
1.4.2
Beleidsbesluite word deur die
Sinodevergadering
geneem
en
in
dringende gevalle deur die Moderamen met
verslag aan die Sinode.
1.4.3 Mobiliseringsbesluite word geneem
deur sy kommissies en die PSD's
–
laasgenoemde
met
spesifieke
gedelegeerde gesag en verantwoording
aan die betrokke kommissies.
1.4.4. Dag tot dag bedieningsbesluite word
geneem deur die kommissies, werkgroepe
en PSD's.

1.4.5 Sinodale kommissies en die PSD's
word bemagtig om die bestuur van hulle
werksaamhede te onderneem, wat insluit
die daarstel van strategieë om besluite te
implementeer.
1.4.6 Kommissies, werkgroepe en PSD's
voer die Sinodale werk en projekte van die
Sinodale Kerkverband uit."
5.64.3 Aanbeveling: Vervang Punt 2 tot 11
vanaf
bladsy
105
van
die
Kerkordeboek met die volgende:

Doelstellings

"2.1
van
verskillende sinodale kommissies

die

2.1.1 Die Moderamen stel hom ten
doel om:
2.1.1.1 voortdurende strategiese bestuur
toe te pas – wat insluit die bepaling van
behoeftes en die samestelling van
werkgroepe wat daaraan aandag gee;
2.1.1.2 doeltreffende kommunikasie en
koördinering na binne en buite te beoefen;
2.1.1.3
ekumeniese
verhoudinge
te
bevorder en te beoefen;
2.1.1.4 onderlinge verhoudinge binne die
kerkverband te bevorder;
2.1.1.5 Die PSD Ondersteuningsdienste
saam
met
die
Sinodale
Ondersteuningskommissie en die Sinodale
Regskommissie te benoem;
2.1.1.6 oor die werksaamhede van die PSD
Ondersteuningsdienste op die terrein van
die Moderamen toesig te hou;
2.1.1.7 Sinodevergaderings te reël;
2.1.1.8 dringende besluite tussen Sinode
vergaderings te neem.
2.1.2

Die

Bedieningskommissie

Sinodale

hom
ten doel om:
2.1.2.1 alle Sinodale bedieningswerk en
projekte waarop die Sinodevergadering of
sy kommissies mag besluit te koördineer
en te bestuur;
2.1.2.2 onderlinge verhoudinge binne die
kerkverband op die bedieningsterrein te
bevorder;
2.1.2.3 die PSD Bediening te benoem en
oor hom toesig te hou.
2.1.3

Die

stel

Sinodale

Ondersteuningskommissie

stel
hom ten doel om die sinodale werk en
projekte te ondersteun deur:
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2.1.3.1 onderlinge verhoudinge binne die
kerkverband
op
die
terrein
van
ondersteuningsdienste te bevorder;
2.1.3.2 finansiële bestuur wat begrotingsen beleggingsbestuur insluit;
2.1.3.3 vasstel van salarisse;
2.1.3.4 eiendomsbestuur van Sinodale
eiendom;
2.1.3.5 administrasie wat die bestuur van
die sinodale kantoor insluit;
2.1.3.6 toeken van studiebeurse;
2.1.3.7 bestuur van argief;
2.1.3.8 die benoeming van die PSD
Ondersteuningsdienste saam met die
Moderamen
en
die
Sinodale
Regskommissie;
2.1.3.9 toesighouding oor die PSD
Ondersteuningsdienste ten opsigte van sy
werksaamhede op die terrein van die
Sinodale Ondersteuningskommissie;
2.1.4 Die Sinodale Regskommissie
stel hom ten doel om:
2.1.4.1 die Sinodevergadering en die
Sinodale Kerkverband in verband met
kerkregtelike sake te adviseer;
2.1.4.2 die Kerkordeboek gereed te maak
en te publiseer;
2.1.4.3 diensverhoudinge te bestuur;
2.1.4.4 as gevolmagtigde appèlkommissie
van die Sinodevergadering op te tree;
2.1.4.5 Die PSD Ondersteuningsdienste
saam met die Moderamen en Sinodale
Ondersteuningskommissie te benoem;
2.1.4.6 oor die werksaamhede van die PSD
Ondersteuningsdienste op die terrein van
die Sinodale Regskommissie toesig te hou;
2.2

Samestelling van kommissies

2.2.1 Moderamen:
2.2.1.1 Vier verkose moderatuurslede of
hulle sekundi;
2.2.1.2 Een verteenwoordiger elk van die
Sinodale
Bedieningskommissie
en
Sinodale Ondersteuningskommissie;
2.2.1.3 Een predikant en een kerkraadslid
vir elke ring;
2.2.1.4 Die PSD's (adviserend).
2.2.2 Sinodale

Bedieningskommissie [SBK]
2.2.2.1 Een verteenwoordiger van elke ring;
2.2.2.2 Twee kundiges van elk van die
volgende
vier
bedieningsterreine:
Gemeentebediening,
Jeug,
Sending,

Barmhartigheid en een kundige op die
terrein van Leer en Aktuele Sake.
2.2.2.3 Die PSD's (adviserend).
2.2.3 Sinodale Ondersteunings-

kommissie [SOK]
2.2.3.1 Een kundige lid uit elke ring;
2.2.3.2 Een verteenwoordiger elk van die
Moderamen, Sinodale Regskommissie en
Sinodale Bedieningskommissie;
2.2.3.3 Maksimum van twee kundige lede
wat soos benodig gekoöpteer kan word;
2.2.3.4 Die PSD's (adviserend);
2.2.3.5 Die Rekenpligtige Amptenaar
(adviserend);
2.2.3.6 Die Argiefbeampte (adviserend).
2.2.4
Sinodale
Regskommissie
[SRK]
2.2.4.1 Die Aktuarius plus vyf kundige
persone waarvan verkieslik een persoon 'n
regsgeleerde en/of arbeidsverhoudinge
kenner is;
2.2.4.2 Die PSD's (adviserend).
2.2.5 Werkgroepe
2.2.5.1
Die
samestelling
van
elke
werkgroep word gedoen met die oog op
maksimum
effektiwiteit
(bestuur,
kundigheid, rekenskap en koste).

Werkswyse

2.3
werksaamheid

van

sinodale

2.3.1 Sinodevergaderings
2.3.1.1
Frekwensie van vergaderings
Die Sinodevergadering besluit dat die
Sinodevergadering elke twee jaar gehou
word.
2.3.1.2
Wyse van vergadering
Die Sinodevergadering keur goed dat die
inrigting van die sinodale vergadering:
* 'n
geïntegreerde
styl
van
kleingroepbesprekingstegnieke
en
debatvoering kan wees;
* liturgies ingerig sal word;
* stemming deur middel van kleurkaarte
kan plaasvind; en
* in die mees geskikte lokaal gehou word.
2.3.1.3
Aanwys
van
verteenwoordigers
2.3.1.3.1 Benewens sy normale take wys
die Sinodevergadering verteenwoordigers
aan
vir
die
Kuratoria
en
eksamenkommissies van die Universiteit
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van Stellenbosch, Universiteit van die
Vrystaat en Universiteit van Pretoria.
2.3.1.3.2 Die verteenwoordigers op die
kuratoria
lewer
verslag
aan
die
Sinodevergadering
via
die
Sinodale
Bedieningskommissie.
2.3.2 Moderamen
2.3.2.1 Die Moderamen vergader een maal
per jaar onder voorsitterskap van die
Moderator
van
die
vorige
Sinodevergadering.
2.3.2.2 Die PSD Ondersteuningsdienste
dien as notulerende skriba van die
Moderamen.
2.3.2.3 Die Dagbestuur bestaan uit die vier
verkose Moderatuurslede (of sekundi) met
die PSD's as adviserende lede.
2.3.2.4 Die Dagbestuur vergader indien
nodig. Daar word vir drie vergaderings
begroot.
2.3.2.5 Die Moderamen lewer verslag aan
die Sinodevergadering van die uitvoering
van hulle opdragte.
2.3.2.6 Die Moderamen lig die gemeentes
deurlopend in van sy werksaamhede.
2.3.2.7 Besluite word uitgevoer deur die
PSD Ondersteuningsdienste en sy kantoor
of deur die taakgroepe soos besluit mag
word.
2.3.2.8
Die
Moderamen
reël
Sinodevergaderings.
2.3.2.9
Die
Moderamen
wys
verteenwoordigers aan op die ASK, SOK
en by Ekumeniese liggame en die
verteenwoordigers lewer verslag aan die
Moderamen.
2.3.2.10 Opstel van begroting:
2.3.2.10.1 Die PSD stel die begroting van
die Moderamen in samewerking met die
voorsitter en ander belanghebbendes op.
2.3.2.10.2 Die voorlopige begroting word
aan al die lede gesirkuleer vir kommentaar
waarna wysigings aangebring word.
2.3.2.10.3 Die begroting word aan die
Sinodale Ondersteuningskommissie vir
finale goedkeuring voorgelê.
2.3.2.11 Begrotingsbestuur:
2.3.2.11.1 Die Dagbestuur of persone deur
die Kommissie aangewys ontvang die
maandelikse
state
vir
kontrolering,
kommentaar en goedkeuring.
2.3.2.11.2 Alle lede ontvang jaarliks
geouditeurde state vir goedkeuring.
2.3.2.11.3 Die jaarlikse evaluering van
begrotingsbestuur en hersiening van
begrotings vind plaas binne twee maande
nadat die geouditeerde state beskikbaar is

en op 'n wyse wat deur die Kommissie
bepaal word.
2.3.2.12 Die Moderamen hou toesig oor die
werk van die PSD Ondersteuningsdienste.
Die PSD lewer aan die Kommissie verslag
van sy werksaamhede op die terrein van
die Kommissie.
2.3.3 Sinodale

Bedieningskommissie
2.3.3.1 Die Sinodale Bedieningskommissie
konstitueer tydens die Sinodevergadering.
2.3.3.2 Die PSD Bediening tree op as skriba
van die Sinodale Bedieningskommissie.
2.3.3.3 Die Kommissie verkies 'n voorsitter,
ondervoorsitter en een lid wat saam met
die PSD as adviserende lid die dagbestuur
vorm.
2.3.3.4 Die Sinodale Bedieningskommissie
hou toesig oor die werk van die PSD
Bediening. Die PSD lewer aan die
Kommissie verslag van sy werksaamhede
op die terrein van die Kommissie.
2.3.3.5 Die Sinodale Bedieningskommissie
vergader
een
maal
per
jaar
om
bestuursbesluite te neem.
2.3.3.6 Die Dagbestuur vergader indien
nodig. Daar word vir drie vergaderings
begroot.
2.3.3.7 Die Sinodale Bedieningskommissie
lewer verslag aan die Sinodevergadering.
2.3.3.8 Die Sinodale Bedienings kommissie
lig gemeentes deurlopend in van sy
werksaamhede.
2.3.3.9 Bedieningsplanne vir die volgende
termyn word aan die Sinodevergadering
voorgelê.
2.3.3.10 Besluite word uitgevoer deur die
PSD Bediening en sy kantoor of deur
kommissielede soos ter vergadering
besluit mag word.
2.3.3.11
Die
Sinodale
Bedieningskommissie
hanteer
die
werksaamhede op die terreine van
Gemeentebediening,
Sending,
Barmhartigheid, Jeug en Leer en Aktuele
Sake. Projekte op enige van hierdie
terreine word deur werkgroepe afgehandel.
2.3.3.12 Die kantoor van die PSD Bediening
bied 'n infrastruktuur vir die kommissie en
alle projekte en lewer 'n administratiewe
diens aan die kommissie en werkgroepe.
2.3.3.13 Die volgende Sinodale werk (sien
definisie hierbo) van die Sinodale
kerkverband ressorteer onder die Sinodale
Bedieningskommissie:
2.3.3.13.1 Christelike Maatskaplike Dienste
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2.3.3.13.1.1 Die CMD funksioneer volgens
goedgekeurde reglemente.
2.3.3.13.2 Subkommissie vir Interkerklike
hulpverlening (CIC – Commission for
Interchurch Care):
2.3.3.13.2.1
Die
Subkommissie
vir
Interkerklike hulpverlening funksioneer
volgens die Riglyne van die Subkommissie
vir Interkerklike hulpverlening wat deur die
Sinodale
Bedieningskommissie
goedgekeur word.
2.3.3.13.3 Vrouediens
2.3.3.13.3.1 Die Vrouediens funksioneer
volgens die Riglyne van die Vrouediens
wat
deur
die
Sinodale
Bedieningskommissie goedgekeur word.
2.3.3.14 Verteenwoordigers
2.3.3.14.1
Die
Sinodale
Bedieningskommissie
wys
verteenwoordigers aan by die volgende
instansies:
2.3.3.14.1.1 Moderamen;
2.3.3.14.1.2 Sinodale
Ondersteuningskommissie;
2.3.3.14.1.3 Bybelgenootskap (Durban en
KwaZulu streke);
2.3.3.14.1.4 Betrokke kommissies van die
Algemene Sinode;
2.3.3.14.1.5 Interkerklike Kommissie vir
Opvoeding en Onderwys;
2.3.3.14.1.6
Combined
Missions
Commission;
2.3.3.14.1.7 Enige ander instansie wat vir 'n
verteenwoordiger vra mits die begroting
daarvoor voorsiening maak.
2.3.3.14.2 Die verteenwoordigers lewer
verslag
aan
die
Sinodale
Bedieningskommissie.
2.3.3.14.2.1
Die
Sinodale
Bedieningskommissie ontvang verslag van
die verteenwoordigers van die kuratoria en
neem dit in hulle verslag aan die
Sinodevergadering op.
2.3.3.15 Opstel van begroting:
2.3.3.15.1 Die PSD stel die begroting van
die Sinodale Bedieningskommissie asook
dié van ander werksaamhede wat onder die
Kommissie ressorteer in samewerking met
die voorsitter en ander belanghebbendes
op.
2.3.3.15.2 Die voorlopige begroting word
aan al die lede gesirkuleer vir kommentaar
waarna wysigings aangebring word.
2.3.3.15.3 Die begroting word aan die
Sinodale Ondersteuningskommissie vir
finale goedkeuring voorgelê.
2.3.3.16 Begrotingsbestuur:

2.3.3.16.1 Die Dagbestuur of persone deur
die Kommissie aangewys ontvang die
maandelikse
state
vir
kontrolering,
kommentaar en goedkeuring.
2.3.3.16.2 Alle lede ontvang jaarliks
geouditeerde state vir goedkeuring.
2.3.3.16.3 Die jaarlikse evaluering van
begrotingsbestuur en hersiening van
begrotings vind plaas binne twee maande
nadat die geouditeerde state beskikbaar is
en op 'n wyse wat deur die Kommissie
bepaal word.
2.3.4

Sinodale

Ondersteunings-

kommissie
2.3.4.1
Die
Sinodale
Ondersteuningskommissie
konstitueer
tydens die Sinodevergadering.
2.3.4.2 Die Kommissie verkies 'n voorsitter,
ondervoorsitter en een lid wat saam met
die PSD as adviserende lid die dagbestuur
vorm.
2.3.4.3 Die Sinodale Ondersteunings
kommissie vergader een maal per jaar.
2.3.4.4 Die PSD Ondersteuningsdienste
tree op as skriba van die Sinodale
Ondersteuningskommissie.
2.3.4.5 Die Dagbestuur vergader indien
nodig. Daar word vir drie vergaderings
begroot.
2.3.4.6 Die Sinodale Ondersteunings
kommissie hou toesig oor die werk van die
PSD Ondersteuningsdienste en hy lewer
aan die Kommissie verslag van sy
werksaamhede op die terrein van die
Kommissie.
2.3.4.7 Besluite word uitgevoer deur die
PSD Ondersteuningsdienste en sy kantoor
of
deur
kommissielede
soos
ter
vergadering besluit mag word.
2.3.4.8 Verteenwoordigers:
2.3.4.8.1
Die
Sinodale
Ondersteuningskommissie
wys
'n
verteenwoordiger aan op die Moderamen.
2.3.4.8.2
Die
Sinodale
Ondersteuningskommissie
wys
verteenwoordigers aan by:
2.3.4.8.2.1 Die Algemene Kommissie vir
Fondse;
2.3.4.8.2.2
Die
Predikanteen
weduweepensioenfonds.
2.3.4.8.3 Die verteenwoordigers lewer
verslag
aan
die
Sinodale
Ondersteuningskommissie.
2.3.4.9 Opstel van begrotings:
2.3.4.9.1 Die PSD Ondersteuningsdienste
stel die begroting van die Sinodale
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Ondersteuningskommissie in samewerking
met
die
voorsitter
en
ander
belanghebbendes op.
2.3.4.9.2 Die voorlopige begroting word
aan al die lede gesirkuleer vir kommentaar
waarna wysigings aangebring word.
2.3.4.9.3
Die
Sinodale
Ondersteuningskommissie keur sy eie
begroting asook die van ander sinodale
werksaamhede finaal goed.
2.3.4.10 Begrotingsbestuur:
2.3.4.10.1 Die Dagbestuur of persone deur
die Kommissie aangewys ontvang die
maandelikse
state
vir
kontrolering,
kommentaar en goedkeuring.
2.3.4.10.2 Alle lede ontvang jaarliks
geouditeerde state vir goedkeuring.
2.3.4.10.3 Die jaarlikse evaluering van
begrotingsbestuur en hersiening van
begrotings vind plaas binne twee maande
nadat die geouditeerde state beskikbaar is
en op 'n wyse wat deur die Kommissie
bepaal word.
2.3.4.11
Beleggingsbestuur:
2.3.4.11.1 Die PSD Ondersteunings dienste
en ander lede hou die mark gedurig dop vir
goeie beleggingsgeleenthede.
2.3.4.11.2
Beleggings
word
gedoen
volgens die bestaande beleggingsbeleid
van die Sinodevergadering.
2.3.4.12 Toekenning van finansiële hulp
aan
gemeentes
word
volgens
die
reglement
van
die
Gemeentebystandsfonds gedoen.
2.3.4.13
Vasstel van salarisse:
2.3.4.13.1 Die PSD Ondersteuningsdienste
verwerk die salarisskale vir personeel en
predikante
in
ooreenstemming
met
Sinodebesluite en die jaarlikse riglyne van
die AKF, sirkuleer dit aan al die lede vir
goedkeuring waarna dit geïmplementeer en
deurgestuur word aan gemeentes.
2.3.4.14 Administrasie en eiendomsbestuur
word deur die PSD Ondersteuningsdienste
en sy personeel gedoen met verslag aan
die Sinodale Ondersteuningskommissie.
2.3.5 Sinodale Regskommissie:
2.3.5.1 Die Sinodale Regskommissie
konstitueer tydens die Sinodevergadering.
2.3.5.2 Die Kommissie verkies 'n voorsitter
en ondervoorsitter.
2.3.5.3 Die Sinodale Regskommissie
vergader normaalweg een maal per jaar.
2.3.5.4 Die Sinodale Regskommissie wys 'n
verteenwoordiger aan op die Sinodale
Ondersteuningskommissie.

2.3.5.5 Die PSD Ondersteuningsdienste
tree op as skriba van die Sinodale
Regskommissie.
2.3.5.6 Die Sinodale Regskommissie hou
toesig oor die werk van die PSD
Ondersteuningsdienste. Die PSD lewer aan
die
Kommissie
verslag
van
sy
werksaamhede op die terrein van die
Kommissie.
2.3.5.7 Die Sinodale Regskommissie
adviseer die Sinodevergadering en die
Sinodale Kerkverband in verband met
kerkregtelike sake.
2.3.5.8 Die Sinodale Regskommissie
publiseer 'n nuwe Kerkordeboek in opdrag
van die Sinodevergadering.
2.3.5.9 Diensverhoudinge word deur die
PSD Ondersteuningsdienste bestuur in
samewerking met die Aktuarius, ander
kundiges,
en
indien
dit
finansiële
implikasies
het,
die
Sinodale
Ondersteuningskommissie, met verslag
aan die SRK. Appèlsake word deur die
volle Regskommissie hanteer.
2.3.5.10 Besluite word uitgevoer deur die
PSD Ondersteuningsdienste en sy kantoor
of deur taakgroepe soos besluit mag word.
2.3.5.11
Adviese van die Aktuarius:
2.3.5.11.1 Die Aktuarius lewer skriftelik
verslag van sy adviese aan die Sinodale
Regskommissie.
2.3.5.12
Opstel van begroting:
2.3.5.12.1 Die PSD stel die begroting van
die
Sinodale
Regskommissie
in
samewerking met die voorsitter op.
2.3.5.12.2 Die voorlopige begroting word
aan al die lede gesirkuleer vir kommentaar
waarna wysigings aangebring word.
2.3.5.12.3 Die begroting word aan die
Sinodale Ondersteuningskommissie vir
finale goedkeuring voorgelê.
2.3.5.13 Begrotingsbestuur:
2.3.5.13.1 Die Dagbestuur of persone deur
die Kommissie aangewys ontvang die
maandelikse
state
vir
kontrolering,
kommentaar en goedkeuring.
2.3.5.13.2 Alle lede ontvang jaarliks
geouditeerde state vir goedkeuring.
2.3.5.13.3 Die jaarlikse evaluering van
begrotingsbestuur en hersiening van
begrotings vind plaas binne twee maande
nadat die geouditeerde state beskikbaar is
en op 'n wyse wat deur die Kommissie
bepaal word.
2.3.6 Werkgroepe
2.3.6.1 Werkgroepe lewer in samewerking
met die betrokke PSD verslag van hulle
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werksaamhede aan die betrokke instansie
wat hulle aangewys het.
2.3.6.2 Werkgroepe funksioneer met so min
vergaderings
as
moontlik
en
met
maksimale
gebruik
van
kommunikasiemedia.
2.3.6.3 Die voorsitter van 'n werkgroep en
die betrokke PSD is verantwoordelik vir die
uitvoering en bestuur van werksaamhede
in ooreenstemming met die besluite van
die
Sinodevergadering
of
betrokke
kommissie.
2.3.6.4 Werkgroepe bestaan slegs totdat
hulle opdrag bevredigend afgehandel is.
Hulle moet hulle opdrag afhandel binne die
beskikbare
fondse.
Die
betrokke
kommissie verdeel die begroting tussen
die verskillende werkgroepe.
2.3.7 Predikante in Sinodale Diens
2.3.7.1
Die Sinodevergadering besluit
om twee Predikante in Sinodale Diens te
benoem,
naamlik
'n
PSD
Ondersteuningsdienste
en
'n
PSD
Bediening.
2.3.7.2
Die PSD's het die volgende
verantwoordelikhede:
2.3.7.2.1
PSD Ondersteuningsdienste
2.3.7.2.1.1
Kommissies:
Moderamen
(uitvoerende amptenaar en notulerende
skriba),
Sinodale
Ondersteuningskommissie
(uitvoerende
amptenaar en skriba) en Sinodale
Regskommissie (uitvoerende amptenaar
en skriba) asook adviserende lid van die
Sinodale Bedieningskommissie;
2.3.7.2.1.2
Werkgroepe
(uitvoerende
amptenaar
2.3.7.2.1.3 Administrasie (sluit eiendomme,
toerusting en personeelbestuur in);
2.3.7.2.1.4 Kommunikasie (oa redakteur
van die Posduif);
2.3.7.2.1.5 Finansiële bestuur;
2.3.7.2.1.6 Tref praktiese reëlings in
verband met Sinodevergaderings soos
gereël deur die Moderamen.
2.3.7.2.1.7 Onderlinge verhoudings tussen
gemeentes;
2.3.7.2.1.8 Fasilitering;
2.3.7.2.1.9 Toerusting van gemeenteleiers;
2.3.7.2.1.10 Dienslewering aan gemeentes
en ringe.
2.3.7.2.1.11 Bestuur diensverhoudinge in
samewerking met die Aktuarius en ander
betrokke persone.
2.3.7.2.2

PSD Bediening

2.3.7.2.2.1
Kommissies:
Sinodale
Bedieningskommissie
(uitvoerende
amptenaar en skriba) asook adviserende
lid van die ander drie kommissies;
2.3.7.2.2.2
Werkgroepe
(uitvoerende
amptenaar);
2.3.7.2.2.3 Direkteur van die CMD KZN;
2.3.7.2.2.4 Onderlinge verhoudings tussen
gemeentes;
2.3.7.2.2.5 Fasilitering;
2.3.7.2.2.6 Predikantebediening;
2.3.7.2.2.7 Toerusting van gemeenteleiers;
2.3.7.2.2.8 Dienslewering aan gemeentes
en ringe.
2.3.8

Kantoorpersoneel

Die Sinodale Kantoor funksioneer met die
volgende personeel:
2.3.8.1 Die PSD Ondersteuningsdienste
(predikant);
2.3.8.2 Die PSD Bediening (predikant);
2.3.8.3
Sekretaris(esse)
vir
PSD
Ondersteuningsdienste (halfdag – Senior
Administratiewe Beampte);
2.3.8.4 Administratiewe Beampte (voltyds);
2.3.8.5 Sekretaresse vir PSD Bediening
(voltyds–Senior Administratiewe Beampte
of twee halfdagposte);
2.3.8.6 Skoonmaker en bode (voltyds –
Senior Assistent);
2.3.8.7 Skoonmaker – (voltyds – Assistent);
2.3.8.8 Rekenpligtige amptenaar (voltyds);
2.3.8.9 Twee finansiële klerke (albei voltyds
of een voltyds en twee halfdag –
Administratiewe Beampte);
2.3.8.10 Argiefbeampte (halfdag – Senior
Administratiewe Beampte).
2.3.8.11 Dienste gelewer vanuit Sinodale
Kantoor
2.3.8.11.1 Die Sinodevergadering besluit
dat ter wille van die onderlinge hulp aan
mekaar
die
volgende
dienste
aan
gemeentes, ringe en ander kerklike
instansies deur die Sinodale Kantoor en sy
personeel op aanvraag gelewer kan word:
2.2.8.11.2 Konsultasiedienste tov finansiële
bestuur,
belastings,
beleggings,
versekering, arbeidsverhoudinge, ens;
2.3.8.11.3
Fasiliteringsdienste
tov
gemeente bediening en -ontwikkeling,
verskillende
bedieningsareas,
konflikhantering, ens;
2.3.8.11.4 Toerusting van gemeenteleiers
en gemeentesaakgelastigdes;
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2.3.8.11.5 Bediening aan (ondersteuning
van) predikante;
2.3.8.11.6 Salarisadministrasie;
2.3.8.11.7 Finansiële administrasie;
2.3.8.11.8 Pensioenfondsadministrasie;
2.3.8.11.9 Mediesefondsadministrasie;
2.3.8.11.10 Argiefdienste.
2.3.8.12
Die Sinodevergadering gee
volmag
aan
die
Sinodale
Ondersteuningskommissie om tariewe in
ooreenstemming met die koste van
sommige van bogenoemde dienste vas te
stel."
Motivering: Dit bring Deel III in lyn met
vorige
besluite
van
die
Sinodevergadering.

pleegouers nie, en daarom is die korrekte
notulering
van
die
kerkraadsbesluit
belangrik."

5.64.4 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering skrap Punt 14.
Sentrale Sendingbestuur.

VISIE :
ELKE
CHRISTUS

5.65 Argief- en Museumbeleid
5.65.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit om die
Argief- en Museumbeleid soos volg
te wysig:
5.65.1.1 Punt 12.4.1.9 word vervang met:
"die
Argiefkommissie
verkry
jaarliks die sterftekennisgewings
van die vorige jaar vanaf die
Pensioenfonds, maak 'n lys van
die sinodes waarin die oorledene
gedien het en stuur dit aan die
betrokke
sinodes
voor
31
Januarie elke jaar."
5.65.1.2 Die volgende nuwe punt 12.5.2.4
word ingevoeg en die numering
daarna aangepas:
"12.5.2.4 Doop van kinders in pleegsorg
12.5.2.4.1 Van: Die dopeling word altyd
onder die van van die biologiese ouers
ingeskryf.
12.5.2.4.2 Name van ouers: In alle gevalle
word die name van die biologiese ouers
ingevul.
12.5.2.4.3 Opmerkingskolom: "Pleegsorg:
KR besluit … (Datum)".
12.5.2.4.4 Die name van die pleegouers wat
die doopgelofte aflê moet in die
kerkraadsbesluit genotuleer word.
12.5.2.4.5 Indien verkies, kan die name van
die pleegouers in die volgende twee reëls
direk onder die name van die biologiese
ouers aangeteken word.
12.5.2.4.6
Rekenaarporgramme
maak
meestal nie voorsiening vir die name van

5.66 Riglyne vir die dienswerk van
vrouelidmate
5.66.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit dat die
"Riglyne
vir
dienswerk
van
vrouelidmate" in die Kerkordeboek
geplaas word, nl:
"RIGLYNE VIR DIE DIENSWERK VAN
VROUELIDMATE VAN DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK VAN NATAL
LEUSE : JESUS IS DIE HERE!
VROU

AKTIEF

VIR

MISSIE : DIE SINODALE KOMITEE wil
Vrouelidmate in die sinodale gebied
begelei om op elke diens- en
lewensterrein aktief as dissipels van
Jesus Christus te lewe.
NAAM : Vrouediens
1.

INLEIDEND

1.1 Die
Komitee
vir
Vrouelidmate
funksioneer op alle vlakke binne die
strukture soos op die betrokke vlak
besluit is.
1.2 Gemeentes rig hulle bediening aan
Vrouelidmate in volgens eie behoeftes
en met die grootste vryheid t.o.v ‘n
spesifieke struktuur met inagneming
van die doelstellings van die Komitee
vir Vrouelidmate.
2.

DOELSTELLINGS

2.1 Die Komitee vir Vrouelidmate is die
georganiseerde diensaksie van al die
vrouelidmate van die kerk wat in die
amp van die gelowige onder toesig
van die Kerkraad en volgens die
riglyne van die Woord van God,
Christus binne die kerk en in die
wêreld wil dien.
2.2 Hierdie
dienswerk
behels
beoefening van die gemeenskap
die heiliges tot onderlinge opbou
die geloof en die uitbou van
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Christelike gemeenskap
gemeente deur die :

binne

die

2.2.1 organisering en aktivering van al die
vrouelidmate
tot
daadwerklike
medewerking
in
gemeentelike
aktiwiteite;

indien so verkies, vorm ‘n dagbestuur
wat in dringende gevalle namens die
gemeentekomitee kan optree.
Van
hierdie optrede(s) moet verslag
gedoen
word
aan
die
gemeentekomitee vir kondonasie.
3.2 FUNKSIE

2.2.2 dienslewering aan die jeug volgens
vereistes
van
die
onderskeie
ouderdomsgroepe
en
in
ooreenstemming met die jeugbeleid
van die kerk;
2.2.3 lewering van barmhartigheidsdiens
aan hulpbehoewendes;
2.2.4 deelname in die evangelisasietaak
deur getuienislewering en liefdevolle
kontak
met
kerklose
en
kerkvervreemde lidmate;
2.2.5 uitvoering van die sendingopdrag
van die Here Jesus deur aktiewe
sendingwerk,
verspreiding
van
sendinglektuur
en
inligting,
opskerping
van
die
sendingbewustheid
en
geldelike
ondersteuning;
2.2.6 bevordering van die suiwerheid van
leer en lewe in die kerk en
werksaamheid ten opsigte van die
gevare wat dit bedreig;
2.2.7 fondsinsameling ter ondersteuning
van die kerkraad.
2.3 Met goedkeuring van die kerkraad
word bogenoemde doelstelllings in
gemeentelike
en
breër
kerklike
verband nagestreef.
3.

GEMEENTEKOMITEE

3.2.1 Die gemeentekomitee behartig die
algemene
organisasie
van
die
Vrouediens
en
koördineer
die
werksaamhede van die verskillende
wyke of groepe.
3.2.2 Behalwe die gemeentekomitee mag
die Vrouediens ook ander komitees
benoem wat hul beywer vir die
bepaalde doelstellings soos sending,
evangelisasie, ens.
3.2.3 Die voorsitter van die Vrouediens
dien
op
die
Kommissie
wat
Gemeentebediening hanteer.

3.3 ORGANISASIE IN DIE GEMEENTE
3.3.1 Ter wille van doeltreffendheid kan
die vroue in kleiner groepe verdeel
word.
3.3.2 Elke wyk of groep staan onder
leiding van ‘n wyks / groepleier.
3.4 BYEENKOMSTE
Algemene byeenkomste word
minste twee keer per jaar gehou.

ten

Wyks – of groepsbyeenkomste ter
wille van die onderlinge kontak en met
die oog op bepaalde werksaamhede
word so dikwels as wat nodig is
gehou.

3.1 SAMESTELLING
3.5 FINANSIES
3.1.1 Die gemeentekomitee bestaan uit:
1)
‘n voorsitter, ondervoorsitter,
sekretaris en tesourier, gekies op ‘n
algemene byeenkoms van vroue;
2)
die leiers van wyke / groepe en
/ of voorsitters van dienskomitees.
3.1.2 Die
ampsdraers
van
die
gemeentekomitee, aangevul met een
of twee lede uit die gemeentekomitee

3.5.1 Wanneer
die
Vrouediens
met
goedkeuring
van
die
kerkraad
finansies hanteer, word sorg gedra dat
daarvan rekenskap aan die kerkraad
gegee word.
3.5.2 Fondse word by die saakgelastigde
van die kerkraad inbetaal.
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3.5.3 Wanneer fondse benodig word vir
die administrasie van die Vrouediens
word dit van die kerkraad aangevra.
3.5.4 Fondsinsameling en aanwending van
fondse
word
deur
die
gemeentekomitee, met goedkeuring
van die vroue en met verslag aan die
kerkraad onderneem. Groot projekte
word, na goedkeuring van die
finansiële kommissie van die kerkraad,
onderneem.

4.2.4 doen aanbeveling by die ring oor
sake in verband met die Vrouediens.
4.3 FINANSIES
4.3.1 Reisen
verblyfkoste
verteenwoordigers
op
ringskomitee
word
deur
gemeentes gedra.

van
die
die

4.4 DIENSTERMYN

3.6 VERSLAG
Die Vrouediens lewer jaarliks aan die
Kommissie wat Gemeentebediening
hanteer verslag.
4.

organisasie,
werkmetodes,
verdienstelike sake, ens;

DIE RINGSKOMITEE

Die
ringskomitee
saamgestel.
5.

word

jaarliks

DIE
SINODALE
KOMITEE
WERKGROEP VAN DIE SBK

AS

4.1 SAMESTELLING

5.1 SAMESTELLING

4.1.1 Elke Gemeentekomitee van die
Vrouediens in ringsverband benoem
jaarliks twee verteenwoordigers met
sekundi per predikantspos uit die
gemeente om ‘n ringskomitee vir die
Vrouediens te vorm.
Met die
verkiesing van verteenwoordigers
word toegesien dat al die belange
soos
uiteengesit
onder
die
doelstellings, op die hart gedra word.
Een van die verteenwoordigers moet
die
voorsitter
van
die
gemeentekomitee wees.

5.1.1 Die
gekose
voorsitter,
ondervoorsitter of sekretaris van die
ringskomitee dien namens die ring op
die sinodale komitee.

4.1.2 Die ringskomitee kies jaarliks ‘n
voorsitter,
ondervoorsitter
en
sekretaris met sekundi.
4.2 FUNKSIE
Die
ringskomitee
behartig
volgende werksaamhede:

die

4.2.1 organiseer
en
koördineer
gesamentlike ondernemings van die
Vrouediens in ringsverband;
4.2.2 reël, indien moontlik, een maal per
jaar ‘n ringskonferensie van vroue in
die ring en verder sodanige kursusse
as wat nodig geag word;
4.2.3 gee advies aan die Vrouediens in die
gemeentes
met
betrekking
tot

5.1.2 Die dagbestuur van die sinodale
komitee bestaan uit die voorsitter,
ondervoorsitter, sekretaris en drie
addisionele lede soos nodig. Hierdie
dagbestuur
word
deur
die
afgevaardigdes
by
die
sinodale
konferensie, onder leiding van die
sinode se verteenwoordiger, gekies
per geslote stembriefie.
5.1.3 Vakatures
ten
opsigte
van
ampsdraers wat by die sinodale
konferensie gekies is, word uit die
geledere van die sinodale komitee self
aangevul.
5.2 FUNKSIE
Die sinodale komitee behartig die
volgende werksaamhede:
5.2.1 bied leiding en ondesteuning aan
vroue met betrekking tot Vrouediens
aangeleenthede;
5.2.2 organiseer
en
koördineer
gesamentlike werksaamhede van die
Vrouediens in sinodale verband;
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5.2.3 reël een maal elke vier jaar, voor die
vergadering van die sinode, ‘n
sinodale konferensie vir vroue. Die
gemeentes word by die konferensie
verteenwoordig
deur
twee
afgevaardigdes per predikantspos.

Die SRK se formele verhouding met ander
sinodale kommissies ten opsigte van
personeelsake is soos volg vasgestel:

5.2.4 doen aanbevelings by ringskomitees
en by die sinode oor sake in verband
met die Vrouediens.

Die sinodale kommissie/s onder wie se
toesig die werknemer funksioneer:
- beveel die geskikste kandidaat vir die
betrokke pos aan;
- stel die posbeskrywing van die
werknemer op;
- hou toesig oor die werksprestasie van
die werknemer;
- tree as opdraggewer van die werknemer
op.

5.3 FINANSIES
5.3.1 Reisen
verblyfkoste
van
ringsverteenwoordigers
by
die
sinodale komitee word deur die
sinodale fonds gedra.
5.3.2 Administrasie van die sinodale
komitee word deur die sinodale fonds
gedra.
5.3.3 Die sinodale komitee van die
Vrouediens is verantwoordelik vir die
opstel van ‘n begroting aan die einde
van elke jaar.
5.4 DIENSTERMYN
5.4.1 Die dienstermyn van die ampsdraers
strek van ‘n sinodale konferensie tot
die volgende sinodale konferensie.
Die dienstermyn van die ander lede
word bepaal volgens die verkiesing by
die ringskonferensies.
5.4.2 Ampsdraers is herkiesbaar."

5.67 Werksverdeling tussen SRK en
toesighoudende kommissies
5.67.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering besluit dat die
dokument
"Werkswyse
en
werksverdeling tussen die SRK en
toesighoudende kommissies van
die Sinode" in die Kerkordeboek
geplaas word, nl:
"WERKSWYSE EN WERKSVERDELING
TUSSEN DIE SRK EN TOESIGHOUDENDE
KOMMISSIES
VAN
DIE
SINODEVERGADERING
1 Formele verhouding met ander sinodale
kommissies

Verhouding
kommissies

met

ander

sinodale

Die SRK:
- doen die formele aanstelling van alle
sinodale personeel;
- gebruik die posbeskrywing van die
betrokke
kommissie
as
formele
aanhangsel by die dienskontrak;
- hanteer
alle
formele
arbeidsaangeleenthede;
- stel die sinodale personeelbeleid vas
waarbinne
alle
toesighoudende
kommissies moet optree;
- kom ooreen met ‘n instansie/persoon
om as arbiter op te tree in alle
personeelaangeleenthede.
Bogenoemde word
praktyk toegepas:

soos

volg

in

die

2 By die aanstelling van personeel
2.1 Indien ‘n behoefte aan ‘n nuwe pos
ontstaan lê die betrokke kommissie/s
die behoefte aan die Moderamen voor
vir goedkeuring.
Die Moderamen
onderhandel met die SOK oor die
finansiële implikasies van die nuwe
pos.
2.2 Die toesighoudende kommissie stel ‘n
posbeskrywing en minimum vereistes
vir die pos op en verskaf dit aan die
SRK om die pos te adverteer en die
nodige dokumentasie in orde te kry.
2.3 Die toesighoudende kommissie stel ‘n
kortlys van die aansoekers op en reël
vir onderhoude. Een lid van die SRK
moet by die onderhoude betrokke
wees ten einde behulpsaam te wees
met prosedures.
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2.4 Die toesighoudende kommissie beveel
die mees geskikte kandidaat aan en
gee dit aan die SRK deur wat dan die
formele aanstelling namens die NG
Kerk van Natal maak.
2.5 Die toesighoudende kommissie stel
die ander aansoekers in kennis dat hul
aansoeke nie suksesvol was nie en
oorhandig alle aansoekvorms en
ander
dokumentasie
aan
die
Saakgelastigde vir veilige bewaring.
2.6 Die
SRK
sien
toe
dat
alle
dokumentasie ten opsigte van die
aanstelling op datum is en dat ‘n
personeellêer
in
die
PSD
Ondersteuningsdienste se kantoor vir
die werknemer geopen word.
2.7 Waar ‘n pos onder toesig van meer as
een kommissie staan, word die
bogenoemde prosedure deur ‘n
gesamentlike vergadering van die
dagbesture
van
die
betrokke
kommissies hanteer.
3 Personeelbestuur
3.1 Die
toesighoudende
kommissie/s
hanteer alle sake wat op die
werknemer se posbeskrywing vir
daardie kommissies van toepassing is.
Dit sluit alle toesig- en beheerfunksies
in.

4.1 Die
toesighoudende
kommissie/s
hanteer die eerste vlak van dissipline.
Dit sluit hoofsaaklik die informele
dissipline deur die toesighouer en
kommissievoorsitter in.
4.2 Die
toesighoudende
kommissie/s
deurloop
ook
‘n
proses
van
konsultasie alvorens die pad van
formele dissipline geloop word. Van
hierdie
konsultasieproses
word
behoorlik rekord gehou wat op die
personeellêer geplaas word.
Die
toesighoudende kommissie/s kan van
die kundigheid van die SRK gebruik
maak in die konsultasieproses.
4.3 Die SRK word betrek wanneer die
informele dissipline in ‘n formele
proses oorgaan.
In ‘n formele
ondersoek tree ‘n lid van die SRK op
as voorsittende beampte.
5 Griewe
5.1 Alle griewe word volgens die
grieweprosedures van die NG Kerk
van Natal hanteer. Dit beteken dat
griewe eers deur die betrokke
toesighouer en/of toesighoudende
kommissie/s hanteer word.
5.2 Indien die grief nie binne die bestek
van 7 dae bevredigende aandag
ontvang nie, word dit via die Skriba na
die SRK verwys.

3.2 Verlof word op die voorgeskrewe
verlofvorm aangevra en deur die
voorsitter/s van die toesighoudende
kommissie/s goedgekeur. Die PSD
Ondersteuningsdienste
teken
alle
verlofvorms en sy kantoor hou die
verlofregister op datum. (Die PSD
Ondersteuningsdienste se verlofvorm
word deur die PSD Bediening
geteken.)

6 Algemeen

3.3 Die
toesighoudende
kommissie/s
hanteer alle sake in verband met die
pligtestaat en produksie van die
werknemer,
terwyl
alle
ander
arbeidsaangeleenthede deur die SRK
hanteer word.

Besluite

4 Dissipline

By enige arbeidsaangeleentheid waar daar
onsekerheid oor die hantering van die saak
is, word die SRK se hulp ingeroep.
Hiermee verskans die Sinode van Natal
hom teen enige ongemagtigde optrede van
‘n
amptenaar
of
toesighoudende
kommissie wat op ‘n arbeidsgeding mag
uitloop."

5.68 Besluit 8 (bladsy 159)
5.68.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering wysig punt 8.6.1
soos volg:
"8.6.1.1 Vier persent (4%) op die
bedrag
van
inkomste
gelykstaande aan die werklike
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uitgawes van elke leraarspos tot
'n maksimum bedrag wat jaarliks
deur die SOK bepaal word.
8.6.1.2 Ses persent (6%) op …..
(bly verder dieselfde).
8.6.1.3 Agt persent (8% op die res
…. (bly verder dieselfde).
8.6.1.4 Ses persent (6%) van die
inkomste
….
(bly
verder
dieselfde)."
Motivering: Die Sinodevergadering het
die persentasies verander.

5.69 Besluite 12 en 13 (bladsy 164165)
5.69.1 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
vervang
Besluite 12 en 13 met:
"12. Kollektes
Die Sinodevergadering besluit dat
die volgende verdienstelike sake
is wat vrygestel is van Sinodale
Bydraes en waarvoor jaarliks
vrywillige kollektes opgeneem
kan word:
12.1
Transoranje-Instituut
vir
Buitengewone Onderwys
12.2 Teologiese Fakulteite
12.3 Gemeentebystandsfonds
12.4 Hospitaalbediening
12.5 Bejaardesorg
12.6 Natalse Studiebeursfonds
12.7 GEM Sending
12.8 Jeugwerk
12.9 Zisize
12.10
Kinderhuise – Greytown,
Malvern, Morester
12.11
Tuinsig
Sentrum
vir
bejaardes
12.12 Vuleka – skool vir blinde- en
dowe kinders
12.13 Gratis Lektuurfonds
12.14 Bybelgenootskap van SuidAfrika
12.15 CMD – alleenlik addisionele
kollektes
12.16 CAD
12.17 Algemene Bedieningsfonds
12.18 Bybelmedia
12.19 Radiokansel
12.20 Kapelaansfonds
12.21 Kerk in Zimbabwe
12.22 Enige ander kollektes wat
van tyd tot tyd deur die SOK
vrygestel mag word."
Motivering: Die Sinodevergadering het
besluit dat alle verpligte kollektes

afgeskaf word. Die lys word verder op
datum gebring op grond van besluite
van die vorige SKA oor ander
vrygestelde kollektes.

5.70 Hantering van Kerkordeboek
5.70.1 Die SRK het besin oor die hantering
van die Kerkordeboek in die lig van
die tweejaarlikse Sinodevergaderings.
5.70.2 Aanbeveling:
Die
Sinodevergadering
besluit
om
slegs die aanvullende bepalinge,
reglemente, vorms en sinodale
besluite in 'n lêer formaat, asook op
CD en/of op die Internet beskikbaar
te stel.
Motivering: Wanneer nuwe besluite
geneem word, is dit meer koste
effektief om slegs die gedeeltes wat
verander het, te vervang in plaas
daarvan om telkens 'n nuwe boek te
publiseer.

6. DIENSVERHOUDINGE
6.1 Oorneem van werksaamhede
van SKDV
6.1.1

Die SRK het die werksaamhede van
die SKDV oorgeneem. Geen opdragte
is deur die vorige Sinodevergadering
aan SKDV gegee nie.

6.2 Diensbeëindiging
6.2.1

Die diensbeëindiging van een PSD en
van al die personeel by die
Kampterrein het met groot hartseer
gepaard gegaan. Die SRK het in
samewerking met die SKA die
administratiewe en finansiële aspekte
suksesvol afgehandel.

6.3 Riglyne: werkgewerbydraes tot
mediesefonds
6.3.1

Die SRK het op versoek van die SOK
in die lig van regverdigheid, billikheid
en beste arbeidspraktyke riglyne
opgestel
ten
opsigte
van
werkgewerbydraes
tot
die
mediesefonds.

6.4 Verlof
6.4.1

Die verlof van alle personeel is
gekontroleer en amptelik goedgekeur.

6.5 Aanstellings

A4 – SINODALE REGSKOMMISSIE

- 103 AGENDA: NATAL SINODEVERGADERING 2003
6.5.1

Die aanstel van personeel in die
Sinodale Kantoor is telkens wanneer
daar vakatures ontstaan het, volgens
goedgekeurde riglyne hanteer.

6.6 Posbeskrywings
6.6.1

Die SRK het telkens posbeskrywings
wat deur toesighoudende kommissies
verander is, gekontroleer.

8. PSD
8.1 Die PSD Ondersteuningsdienste het
skriftelik verslag van sy werksaamhede
op die terrein van die SRK gelewer.

9. SLOTWOORD
9.1 Die SRK se werksaamhede het na

6.7 Opleiding
6.7.1

Die PSD het by een geleentheid 'n
ontmoeting met 'n gemeente se
diensverhoudingekommissie
gehad
waar opleiding verskaf is en verskeie
sake uitgeklaar is.

9.2

rasionalisasie heelwat uitgebrei. Die
nuwe verantwoordelikhede is as
uitdaging aanvaar.
Die SRK stel hom ten doel en strewe
daarna om die kerkverband na die
beste van sy vermoë te dien en nooi
enigeen uit om van die dienste van die
SRK gebruik te maak.

7. APPÈLLE
7.1 Geen appèlle is die afgelope termyn
hanteer nie.
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