Kommissie vir die Agenda

A1. Kommissie vir die Agenda
INLIGTINGSFORMAAT
Die hele verslag is as inligting
bedoel en sal as gelese beskou
word.
BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt 5.4

Verkiesing van
Moderatuur

Punt 11.4

Betaling van
daggelde

Punt 12

Tydelike Kommissies

KONFERENSIEFORMAAT
Geen
1. Plek van die vergadering
Die Kommissie vir die Agenda het gereël
dat die gemeentesentrum van Pionierspark
gebruik word vir die sinode.

2. Duur van die vergadering
2.1 Uit ‘n evaluering wat gedoen is na die
2001-vergadering, het dit geblyk dat dit vir
sommige kerkraadslede ongerieflik is
indien
die
vergadering reeds
op
Vrydagaand begin. Dit beteken dat
sommige dan die Vrydag sowel as die
Maandag verlof moet insit, wat op sy beurt
weer tot gevolg het dat die Saterdag en
Sondag dan ook vir verlof tel.
2.2 Gevolglik is besluit om die vergadering
vanjaar op Saterdag 11 Oktober om 11:00
te laat begin. Die werk behoort teen
Maandagmiddag 13 Oktober om 18:00
afgehandel te wees.
2.3 Die Kommissie het besluit om die
vergadering onder die vaandel van ‘n
oorkoepelende
tema
te
beplan:
GEMEENTES, God se geskenk aan
Namibië.

Dit word gedoen om maksimale deelname
van afgevaardigdes te verseker.
3.1 Daar word tussen drie formate
onderskei, te wete Inligtingsformaat,
Konferensieformaat en Besluitnemingsformaat.
3.2 Elke saak wat ter tafel kom, word
volgens een van hierdie formate hanteer.
Elke formaat geskied ook volgens eie reëls.
3.3 Inligtingsformaat
Hier word sake ter wille van inligting
hanteer. Hierdie formaat is nie ter wille van
konferensie of besluite nie. Afgevaardigdes
kan kommentaar of vrae op indekskaarte
aanteken, sodat dit verder hanteer kan
word.
Dit is dus baie belangrik dat
afgevaardigdes moet seker maak dat hulle
die hele agenda deeglik deurgelees het.
Alleen dan sal u weet of u iets wil vra by
‘n sekere punt!
3.4 Konferensieformaat
Tydens hierdie formaat word sake bespreek
deur van tafeltente met besprekingsvrae
gebruik te maak. Hierdie formaat is ook nie
vir besluitneming nie.
3.5 Besluitnemingsformaat
Tydens die besluitnemingsformaat geld die
normale vergaderingsprosedure

4 Tafelgesprekke
4.1 Tafelindelings
Ten einde tafelgesprekke maksimaal te
fasiliteer, word afgevaardigdes by sekere
tafels ingedeel. Die Kommissie poog
hiermee om aan die diversiteit van die
sinode uitdrukking te gee.
Die tafelindeling sal by registrasie aan
almal oorhandig word. Sekundi sit op die
plekke wat vir hulle primarii aangedui is.
Afgevaardigdes word gevra om asseblief
die tafelindeling te honoreer en nie rond te
skuif nie.

3. Aard van die vergadering

4.2 Tafelleiers

Soos in 2001 die geval was, is
voorbereidings sodanig getref dat daar baie
van groepgesprek gebruik gemaak sal word.

Tafelleiers word gebruik, sodat die gesprek
vlot kan verloop en almal betrek word.
Hulle reël ook die terugvoer. Die tafelleiers
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is vooraf geïdentifiseer en het ook reeds
saam vergader teen die tyd wat die
vergadering begin.
4.3 Riglyne vir tafelgesprekke
Tafelleiers sorg dat binne die voorgeskrewe
tyd gebly word.
4.3.1

Notuleerders

Hulle teken aan wat gesê word en reël vir
terugvoering namens die groep. Hulle vul
ook indekskaarte in waar nodig.
Verkillende persone kan as notuleerders
optree.
4.3.2

Deelnemers aan die gesprek

5.3 U sal opmerk dat die verslag oor die
herstrukturering van die sinode die
vergadering vra om hierdie manier van
doen as vaste gebruik te vestig deur nuwe
besluite wat gevra word.
5.4 AANBEVELING: Die sinode besluit
4.4.1 om in terme van Bepaling 35.1.4
die bepaling insake die verkiesing van die
Moderatuur (Reglement A1, Reglement
van Orde, punt 6.1) op te skort (tweederde meerderheid benodig);
4.4.2 dat die uittredende Moderatuur
die leiding van hierdie vergadering
waarneem.

Die volgende reëls geld om die tafel:


Almal is gelyk



Elkeen se bydrae is belangrik



Almal moet deelneem



Wees eerlik en openlik



Wees kort en op die punt af



Respekteer en luister na mekaar



Geen onderlinge gesels as ander praat
nie



Vertroulikheid en anonimiteit heers by
die tafel en na die gesprekke



Vra as iets onduidelik is



As jy ongelukkig voel oor iets,
bespreek dit met die tafelleier



Geniet die gesprek!

5. Verkiesing van voorsitter
5.1 Vir die sinvolle verloop van die
vergadering soos dit voorberei is, is dit
krities belangrik dat die voorsitter van die
vergadering baie spesifiek voorbereid sal
wees. Die Kommissie vir die Agenda is van
oordeel dat die voorsitter van die
uittredende Sinodale Kommissie die ideale
persoon is om die sinode te lei.
5.2 Ná oorlegpleging met die Sinodale
Regskommissie, beveel die Kommissie vir
die Agenda aan dat die sinode vir hierdie
vergadering die bepalinge vir die verkiesing
van die moderatuur opskort en besluit dat
die uittredende Moderatuur die vergadering
lei.
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6. Konstituering en opening
van die sinode
6.1 Die Kommissie het ds AJ Bezuidenhout
(Hentiesbaai0, met ds DJ Grove
(Keetmanshoop) as sekundus, in terme van
Regl
A1:2.2
versoek
om
op
Saterdagoggend 11 Oktober die dertiende
vergadering van die Sinode van Namibië te
lei tot ná die goedkeuring van punt 5.4 hier
bo.
6.2 Die Kommissie het verder gereël dat
die amptelike konstituering en opening
vooraf gegaan sal word deur ‘n
nagmaalviering in die sinodesaal. In plaas
van die tradisionele groeteboodskappe, is
ekumeniese kerkleiers genooi om hierdie
openingseremonie mee te maak, terwyl
hulle groeteboodskappe op skrif ingehandig
kan word.
6.3 ‘n Volledige lys van persone wat die
sinode bywoon, sal in die notule van die
eerste sittingsdag opgeneem word.

7. Sittingstye en orde van
behandeling van sake
Die volgende skema
vergadering voorgestel:

word

vir

die

VRYDAG 10 OKTOBER
17:00

Tydelike kommissies vir Regte en
Fondse en Administrasie vergader.
Almal wat wil vrae vra en insette
lewer oor Beskrywingspunte B1 en
B2, sowel as die voorgestelde
struktuur vir die sinode (vgl Verslag
A1 Punt 14), is welkom om by te
woon.
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Verbintenis seremonie wat liturgies
verloop as dagsluiting. (om teen
21:00 klaar te wees).

SATERDAG 11 OKTOBER
AANKOMS
10:00

 Registrasie

11:00

OPENINGSEREMONIE

SONDAG 12 OKTOBER
08:30

 Sang
 Verwelkoming – geleentheid om
aan die tafels “rugsakke uit te pak”
 Nagmaalviering aan die tafels –
troos en hoop word gekommunikeer
 Ekumeniese
kerkleiers
word
hierheen genooi as simbool van die
eenheid
van
die
kerk.
Groeteboodskappe
word
net
skriftelik ingegee en in die notule
vervat.
13:00

MIDDAGETE

14:00

GEROEP
TOT
PROFEET,
PRIESTER EN KONING

 Prediker: Dr Coenie Burger
15:00

17:30

 Verdaag met die oog op die aanderediens

18:30

EREDIENS
 Gesamentlike
erediens
in
Pionierspark. Prediker: Prof Jurgens
Hendriks. Tema: Toekoms van die
kerk, kerk van die toekoms.

19:30

MAANDAG

 Openingsrede – ds SW Pienaar

15:30
16:00

VERVERSINGS
o Toepaslike punte uit ander
verslae word deurlopend aan die
orde gestel.
 Werkwyse is
tafelgesprekke.

interaktiewe

o Geen besluite word hier geneem
nie.
Los
voorstelle
en
amendemente
word
per
indekskaart na die betrokke
tydelike kommissies verwys. Dit
word alles Sondagaand ná die
aanddiens verwerk en kom vanaf
Maandagoggend voor die sinode
vir besluitneming.
18:00

AANDETE

19:00

Program hervat

21:00

 Gaan voort aan die hand van die
Renovaré-verslag.
AFSLUITINGSRITUEEL:
VERBINTENIS

Tydelike Kommissies vergader
 Amendemente en voorstelle wat per
indekskaart ontvang is word
gefinaliseer vir voorlegging aan die
vergadering.

 Goedkeuring van reëling oor
voorsitterskap en leiding van die
vergadering

ruggraat

WERKSESSIE
 Gaan voort aan die hand van die
Renovaré-verslag.

 Konstituering

 Renovaré-verslag vorm
van die werksaamhede

GESAMENTLIKE
BUITELUG
EREDIENS VIR WINHOEK

06:30

Gesamentlike ontbyt aangebied deur
Bybelgenootskap van Namibië

10:00

WERKSESSIE
 Hantering van besluitneming

13:00

MIDDAGETE

14:00

Hervat werksaamhede

15:30

VERVERSINGS

16:00

Hervat werksaamhede

18:00

 Afsluiting met nagmaal ritueel (om
teen 18:00 klaar te wees)

8. Verteenwoordigers van
Teologiese Fakulteite
Dit is hierdie keer die beurt van die
Universiteit van Stellenbosch om ‘n
verteenwoordiger na ons vergadering te
stuur. (Ons nooi die drie Fakulteite vir
Teologie so om die beurt.) Prof Jurgens
Hendriks
is
aangewys
as
die
verteenwoordiger. Hy is gevra om die
aanddiens op 12 Oktober te lei.

 Tafelgesprek oor: Wat het vandag
met my gebeur?
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9. Konferensie materiaal



Sameroepers van tydelike kommissies
neem vooraf enige beskrywingspunt of
aanbeveling wat in ‘n permanente
verslag voorkom, en wat op die
werksterrein
van
die
betrokke
kommissie betrekking het, op in die
agenda van die kommissie ten einde
relevante advies aan die sinode te lewer
wanneer die betrokke punt in die
permanente verslag aan die orde gestel
word. Die inset van die tydelike
kommissies moet slegs gerig wees op
die bespoediging van die werk van die
vergadering
deur
toeligtende
kommentaar.
Onder
geen
omstandighede moet die werk van ‘n
permanente kommissie oorgedoen word
nie.



Indieners van beskrywingspunte en
versoekskrifte mag die betrokke punt
persoonlik toelig by die tydelike
kommissie.

Die Christelike Lektuurfonds het goedgunstiglik ingewillig om skryfbehoeftes vir
die vergadering beskikbaar te stel. Die
aanbod is met dank aanvaar.

10.

Spreekbeurte

Die Kommissie het aan die Christelike
Lektuurfonds en Bybel-Media spreekbeurte
toegestaan. Die Moderatuur sal besluit oor
verdere moontlike aansoeke.

11. Verblyf van afgevaardigdes, etes en verversings
11.1
Afgevaardigdes is gevra om self
privaat verblyf te bekom. Aan gashere wat
sulke gaste inneem, word N$50 per dag
aangebied, en eisvorms in hierdie verband
sal by die registrasie van afgevaardigdes
beskikbaar wees. Persone wat nie privaat
verblyf kon bekom nie, is genooi om met
die Sinodale Kerkkantoor te skakel om
hulp.
11.2
Afgevaardigdes eet by hulle
gashere, behalwe vir die volgende etes wat
by die sinode voorsien sal word:


Saterdag 11 Oktober: Middag- en
aandete



Maandag 13
middagete

Oktober:

Ontbyt

en

11.3
Hierdie reëling bring te weeg dat ‘n
spesifieke reëling getref moet word rondom
die uitbetaling van daggeld.
11.4
AANBEVELING: Die sinode
besluit
dat
geen
daggeld
aan
afgevaardigdes self uitbetaal word nie.
Gashere wat afgevaardigdes huisves is
geregtig op N$50 per dag.

12.

Tydelike kommissies

Tydelike kommissies funksioneer soos
volg:


voorsitter
en skriba.


C.10 lewer skriftelike verslae.

aanbevelings bevat, soos die kommissie
vra dat die sinode dit sal goedkeur.
4


kommissies benoem word, het daar
volle stemreg.
AANBEVELINGS: Die sinode benoem
die volgende predikante in tydelike
kommissies
en
besluit
dat
die
kerkraadslid wat saam met die lede van
kommissies C.1 tot C.5 en C.8
afgevaardig is, saam met die betrokke
predikant in dieselfde tydelike kommissie
dien (persone wie se name onderstreep is,
tree as sameroepers op):
C.1 Leer en Aktuele Sake (TKLAS): Di
W Oosthuizen, RM Smit, C Sutton, JP
Rossouw.
C.2 Regte (Bep 35.2.6.2) (TRK): Drr GL
Buys, HS Grobler di MC van Rensburg,
HJ van Zyl, HZM Oosthuizen.
C.3 Kerkregtelike besluite (TKB): Di GP
Davids, D van Huyssteen.
C.4 Fondse en Administrasie (Bep
35.2.6.1) (TKF): Di MJN van der Merwe,
CJP van den Heever, PG Poggenpoel,
Administratiewe Bestuurder.
C.5 Algemene Sake en Renovaré: Di SW
Pienaar, C Marais, J Serfontein, drr
JJdeW Strauss, J Woest, M van Tonder,
di C Nel, WHJ Coetzee, NA Louw, JA
Theron, JHG Maritz.
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C.6 Pers
(Bep
Moderatuur

35.2.6.4)

(TKP):

C.7 Kommissie vir Kommissies (Bep
35.2.6.5) (TKK): Di JF Serfontein, J de
Beer, MJN van der Merwe, GL Buys, F
Burger, DJ de Vos, JHG Maritz, W
Oosthuizen, dr J Woest, di CJP vd
Heever, PG Poggenpoel, G Liebenberg, F
vd Berg.
C.8 Herderlike brief (TKH): Di AJ
Bezuidenhout, C James.
C.9 Afkondiginge en verlof (Bep 35.2.6.3)
(TKA): Di SS Hansen, AJJ Burger.
C.10 Notule (TKN): Di G Liebenberg,
D Grove, NA Louw, dr M van Tonder.
C.11 Stemtellers: Di C Thomas, HJ
Steyn, E Evert, TM Venter.

13.

Beskrywingspunte

Daar is drie beskrywingspunte en een
versoekskrif ontvang. Die Kommissie het
die volgende reëlings oor elk getref:
13.1
B.1
Verpligting om deel te
neem aan Pensioenfonds. (Vgl p 102.)
Die indieners sowel as enigiemand wat
hieroor wil gesprek voer, ontmoet ‘n
gesamentlike vergadering van die Tydelike
Fondse- en Regskommissies DV op Vrydag
10 Oktober om 17:00 by die saal van
Pioniersparkgemeente.
13.2
B.2
Hersiening van formule
vir eweredige bydraes. (Vgl p 102.)
Hierdie is ‘n Versoekskrif wat deur ‘n
lidmaat van Mariental ingedien is. Die
indiener sowel as enigiemand wat hieroor
wil gesprek voer, ontmoet die Tydelike
Fondsekommissies DV op Vrydag 10
Oktober om 19:30 by die saal van
Pioniersparkgemeente.
13.3
B.3
Riglyne R2:4.1 Registerafskrifte. (Vgl p 103.)
Die Beskrywingspunt is verwys na die
Tydelike Fondsekommissie.
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13.4
B.4
Dienstyd
van
Kerkraadslede – wysiging van Bep
15.4.1.1. (Vgl p 103.)
Die Beskrywingspunt is verwys na die
Tydelike Regskommissie.

14. Gesprek oor herstrukturering van die sinode
Almal wat meer inligting wil bekom of
gesprek wil voer oor die voorgestelde nuwe
struktuur van die sinode (vergelyk Bylaes 3
en 4 tot Verslag A2, Sinodale Kommissie
en Moderatuur, p 24 en verder)), word
genooi om die Tydelike Regskommissie en
die moderatuur te ontmoet op Vrydag 10
Oktober om 19:30 by die saal van
Pioniersparkgemeente. Hierdie sal die
eerste geleentheid wees waar insette
gelewer
kan
word.
Benewens
besprekingsgeleentheid in die vergadering
wanneer die verslag aan die orde kom, sal
daar tydens die geskeduleerde vergadering
van die Tydelike Kommissies op
Sondagaand ook nog geleentheid vir insette
wees.

15.

Embleem vir sinode

15.1
Nadat
daar
besluit is op ‘n oorkoepelende tema, het die
Agenda-kommissie werk
gemaak daarvan om ‘n
embleem te ontwerp.
Nadat uitnodigings aan al
die gemeentes gerig is om ‘n embleem voor
te stel, het slegs Gobabis-Suid gereageer
met twee voorleggings.
15.2
Die Kommissie het die voorleggings aan ‘n grafiese ontwerpkunstenaar
(lidmaat van die gemeente Windhoek)
voorgelê vir afronding. Die embleem soos
wat dit in hierdie agenda verskyn is
uiteindelik goedgekeur.
Ds SW Pienaar (voorsitter)
Ds C Marais (skriba)
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A2. Verslag van die Sinodale Kommissie en Moderatuur
INLIGTINGSFORMAAT
Die hele verslag is as inligting
bedoel en sal as gelese beskou
word. Kommentaar en/ofkan op
indekskaarte ingedien word.
BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt 3

Opdrag: skakeling
met VGK

Punt 10

Voorgestelde sinodale
struktuur

KONFERENSIEFORMAAT
Punt 10

Voorgestelde sinodale
struktuur

Geagte Voorsitter, Broers en Susters,
Die Sinodale Kommissie het sedert die
vorige sinode drie keer vergader – twee
maal per omskrywe en eenmaal deur fisiese
teenwoordigheid. Hierbenewens het die
Moderatuur vier keer vergader. Oor die
werk wat gedoen is, word vervolgens
verslag gelewer.

1 Goedkeuring van sinodenotule
Die Moderatuur het die tweede sittingsdag
en verder van die notule van die twaalfde
sinode van die NGKN, goedgekeur.

2
Finansiële steun aan
Mulligans-projek
* Die sinode het die afhandeling van die
versoek om ‘n bydrae van N$200 000 aan
die Mulligans-projek te maak, aan die
Sinodale Kommissie (SK) opgedra.
* Aanvanklik het die Moderatuur besluit
om die lede van die Sinodale Kommissie
per omskrywe te toets deur al die relevante
inligting aan hulle beskikbaar te stel, en te
vra dat hulle hulle stem heg aan een van
drie opsies: 1) ‘n Stem vir die betaling van
die aangevraagde bedrag; 2) ‘n Stem teen
6

die betaling van die aangevraagde bedrag;
3) ‘n Stem vir ‘n fisiese vergadering waar
die aangeleentheid gedebatteer kan word.
Die meerderheid het gevra vir ‘n fisiese
vergadering. Dit is in Junie 2002 gehou.
* By die Junie-vergadering neem die SK
kennis daarvan dat die Sinodale
Jeugkommissie nie uitvoering gegee het aan
die Sinode se opdrag om die SK met ‘n
gemotiveerde aansoek te dien nie, waardeur
die SK in staat sal wees om “die meriete
van die aansoek te bepaal”. Die SK het
voorts bevestig dat die Jeugbediening aan
die jeug binne en buite die kerk vir die
NGKN van groot belang is, en dat die SJK
teen die agtergrond híérvan ‘n ondersoek
moet doen na die behoeftes op die terrein
van jeugbediening, hoe die voorgestelde
Mulligans-projek daarby inpas. Die SK
moes met ‘n rigtinggewende verslag vir die
bediening aan die jeug van Namibië gedien
moet
word,
en
voorsitters
van
Ringsjeugkommissies moes genader word
ten einde hulle insette te kry. Die SJK is
versoek om dié verslag nie later nie as 31
Augustus 2002 by die Scriba Synodi in te
dien.
* Die volgende verslag is van die SJK af
ontvang:
Op die vergadering van die SJK was die lede dit
eens dat ons die projek Mulligans ondersteun. Dit
kan goed en reg wees as die jeug van Windhoek so
‘n plek het om te kan ontspan en waar sinvolle
programme aangebied kan word. Die plek is ook
ideaal nl in die Maerua Mall. Die kinders hang baie
daar rond en dit kan werk as hulle sinvol besig gehou
kan word.
In die selfde asem het die vergadering gewonder oor
die werkbaarheid van so ‘n plek 7 dae ‘n week. Ook
oor die instandhouding en aan die gang hou van so
'n plek is gewonder. Die programme van predikante
en ook van kinders is baie oorlaai en of dit van hulle
verwag kan word om nog Mulligans se programme te
hanteer is nie sinvol nie.
Verder het die plattelandse lede onmiddellik ook N$
200 000 gevra om soortgelyke plekke op te rig in
hulle dorpe waar daar ook ‘n nood is. Dit maak sin
want die platteland trek geen voordeel uit Mulligans
nie.
Daar is verder gesels oor moontlikhede.
Die gedagte het begin posvat van die bou van ‘n
kampterrein vir die kerk van Namibië. Daar bestaan
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nie so ‘n plek sentraal in die land nie. So sentraal dat
almal dit gemaklik kan gebruik. ‘n Plek waar
gemeentes, jeug en kerkrade ens kan wegbreek
teen minimum kostes. Wat ingerig is met saal en
badkamers en een of twee slaap eenhede. Die plek
moet dan ook ingerig wees met avontuur geriewe,
staproetes ens.
Nog ‘n moontlikheid is die aansoek van Johan
Burger. Hy begin, in samewerking met Rock Lodge ‘n
diensjaarspan vir Namibië. Die span sal eers net in
Windhoek werk en optree en dan later, soos dit groei
ook die platteland begin bedien. Johan het aansoek
gedoen vir ‘n klanksisteem vir die span. Die sisteem
bly die eiendom van die NG Kerk. Indien die span
dan sou ophou om te bestaan dan sal die sisteem
terug keer na die kerk.
In kort stel die SJK dan voor.
1.

Dat Mulligans ondersteun word en ‘n bedrag van
N$ 100 000 aan hulle gegee word.

2.

Dat ‘n bedrag van N$ 100 000 aan die
ontwikkeling van die kampterrein gegee
word.

3.

Dat die klanksisteem aangekoop word en
beskikbaar gestel word vir die diensjaar.
Min of meer N$ 50 000.

* Hierdie verslag is weereens per
omskrywe aan die lede van die SK
voorgelê, met ‘n aanbeveling wat die
Moderatuur gedoen het. Ná die posstemming is die volgende die besluit
geneem:
1. Die SK neem met kommer daarvan
kennis dat die bedrag geld wat aangevra
word, nou met N$50 000 gegroei het.
2. Die SK neem kennis van die SJK se
siening dat daar na wyer as net Windhoek
gekyk behoort te word, en oordeel dat die
Mulligans-projek (veral aanvanklik) ‘n baie
groot Windhoek-gerigtheid het. Derhalwe
word die aangevraagde bedrag nie
goedgekeur nie.
3. Die SK is nie oortuig dat die bedrag
geld wat aangevra word vir die vestiging
van ‘n kampterrein naastenby genoeg is nie.
Boonop is die SK van oordeel dat ‘n
sentrale
kampterrein
vanweë
die
uitgestrektheid van die land nie vir die hele
kerk toeganklik sal wees nie. Ook dit sal
maar hoofsaaklik ‘n plaaslike bate vir die
naasliggende gemeentes wees. Derhalwe
keur die SK nie die aangevraagde bedrag
goed nie.
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4. Die SK keur nie die aankoop van ‘n
klankstelsel goed nie, maar stel die
klankversterker wat tans in die sinodale
kantoor is vir bruikleen beskikbaar.

3
Verhouding met
Verenigende Gereformeerde
Kerk van Suider-Afrika
(VGKSA)
* Alhoewel dit van die heel eerste
vergadering van die Moderatuur af ‘n
prioriteit was, kon daar geen vergadering
met die Moderatuur van die VGK-Namibië
realiseer sedert die laaste sinode nie.
Vanweë die feit dat tot drie lede van die
VGK-Moderatuur en een lid van die NGModeratuur buite Windhoek bly, kon daar
nooit op ‘n datum ooreengekom word wat
‘n vergadering moontlik gemaak het nie.
* In Junie 2003 het dr Coenie Burger,
voorsitter van die 2002 Algemene Sinode,
in ‘n brief aan alle lidmate die jongste stand
van die herenigingsproses gestel. Dit word
vir kennisname aangeheg as Bylae 1 tot die
verslag. (Vgl bladsy 14.)
* In Julie 2003 het dit bekend geword dat
die voorgenome Nasionale Konvent wat vir
Augustus 2003 beplan was, op die
langebaan geskuif moes word. Die VGKSA
het hom onttrek aan alle multi-laterale
samesprekings tussen die vier kerke. Die
VGK se besluit volg op die Ned Geref Kerk
in Afrika (NKGA) se weiering dat
predikante van die VGK en die NGKA oor
en weer beroep kan word.
AANBEVELING: Die sinode herbevestig
die belangrikheid van bilaterale gesprek
tussen die NG Kerk en VGKSA
(Namibië) en dra dit aan die Moderatuur
op steeds moeite daarmee te doen.

4
Ekumeniese skakeling
deur die Council of
Churches in Namibia (CCN)
* Sedert die vorige sinode het die
ekumeniese verhoudinge binne die CCN
van krag tot krag gegaan. Ds Marais was tot
April 2003 lid van die Uitvoerende
Komitee van die CCN. Hy was toe in terme
van die konstitusie nie weer verkiesbaar ná
‘n twee-jaar termyn nie.
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* By die Algemene Jaarvergadering in 2003
is daar sterk standpunt ingeneem teen onder
andere die swak dienslewering by
staatsdepartemente. Daar is gevra vir ‘n
kerklike ondersoek na die aangeleentheid
waarna die CCN-leiers dan die saak met die
betrokke Minister(s) moet opneem.
* Deur bemiddeling van ds Marais is die
CCN amptelik bekendgestel aan die
bediening in die voormalige Boesmanland.
Waar die NG Kerk in daardie gebied
dikwels die “stem van die stemlose”
behoort te wees in die diskriminasie-stryd
wat teen die San-mense gevoer word, is die
ekumeniese Liggaam van Christus ‘n
belangrike “klankversterker”.
* ‘n Direkte uitvloeisel van skakeling by
CCN-byeenkomste, was ‘n bilaterale
ontmoeting tussen ds Pienaar en biskop Z
Kameeta van die Evangeliese Lutherse
Kerk in die Republiek van Namibië. Dit het
gelei tot die beplanning van ‘n Ekumeniese
Kerkleiersberaad waaroor in punt 5 hier
onder berig word.

5
Ekumeniese Kerkleiersberaad
* Op inisiatief van ds Pienaar is werk
gemaak van ‘n hoë profiel beraad vir
kerkleiers in Namibië. Aanvanklik was die
beplanning dat dit reeds in Augustus moes
plaasvind. Dit moes egter uitgestel word, en
is nou geskeduleer vir 5 tot 7 Oktober 2003.

6
Amptelike skakeling
met die regering
* Vroeg in 2002 het die Moderatuur besluit
om ‘n welwillendheidsbesoek aan die
President van Namibië te bring ten einde op
positiewe wyse die Ned Geref Kerk se
verbintenis tot die wel en wee van hierdie
land aan hom te kommunikeer. Tot met die
opstel van die verslag is daar nie eers
erkenning van ontvangs van die versoek
verkry nie. Opvolg navrae het ook niks
opgelewer nie.
* Die Moderatuur het egter kennis geneem
dat ds Pienaar deurlopend gesprekke voer
met regeringslui. Hy is later versoek om
eers saam met ander kerkleiers ‘n besoek
aan die President te probeer bring.
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* In April 2003 het di Pienaar en Marais
deel uitgemaak van ‘n afvaardiging van die
Council of Churches in Namibia wat ‘n
besoek gebring het aan die Eerste Minister.
Dit was die eerste amptelike ontmoeting
tussen ‘n verkose leier van die NG Kerk in
Namibië
en
‘n
hooggeplaaste
regeringsamptenaar. Ds Pienaar het by die
geleentheid onder andere die Eerste
Minister se aandag gevestig op die
belydenis wat die sinode reeds in 1995
gedoen het oor die Kerk se aandeel aan die
apartheidsera.
* Op 20 Augustus 2003 het die CCN daarin
geslaag om ‘n afspraak vir ‘n
welwillendheidsbesoek aan die President te
verkry. Aangesien ds Pienaar op daardie
datum by ‘n vergadering van die Algemene
Sinodale Kommissie in Pretoria was, was
ds Marais deel van die afvaardiging. Daar
was dertien kerkleiers uit elf denominasies
teenwoordig by die geleentheid wat in baie
goeie gees verloop het. Die President het
die hoop uitgespreek dat sodanige
ontmoetings voortaan meer as net eenkeer
per jaar sal plaasvind.

7
Verteenwoordiging:
Algemene Kommissie vir
Vrouediens
Alhoewel daar nie meer ‘n formele
struktuur vir die Vrouediens in die sinode
bestaan nie, het dit geblyk dat daar tog by
van die susters behoefte is om skakeling
van die Algemene Sinode se Kommissie vir
Vroue te (AKV) behou. Aangesien die
Vrouesake onder die Sinodale Kommissie
vir Gemeentebediening (SGK) ressorteer,
het die Moderatuur aan die SKG
gesuggereer om Mev Hendrieka Grobler as
verteenwoordiger na die AKV af te vaardig.

8
Gesprek oor Nagmaal
aan Kinders
* Ter uitvoering van ‘n opdrag van die
sinode (om “... so spoedig moontlik na
afloop van die sinode in gesprek te tree met
die kerkrade van Hentiesbaai en
Swakopmund met die oog op die reëling
van ‘n ope forumgesprek waar alle
belangstellendes volle geleentheid sal kry
om hulle saak te stel.”(Acta 2001, p 119, pt
33.4)), het die Moderatuur in Maart 2002

GEMEENTES: God se geskenk aan Namibië

Agenda 2003

Sinodale Kommissie en Moderatuur
>n konferensie op Hentiesbaai gereël. Prof
AB (Andrie) du Toit, emeritus professor in
Nuwe Testament is spesiaal genooi vir die
geleentheid. Aan Swakopmund is ‘n
uitnodiging na die geleentheid gerig.
* Die gesprek oor die nagmaal aan kinders
het uiters moeilik verloop. Beide kante van
die saak is uitvoerig en met oortuiging
gestel. Ongelukkig kon die Moderatuur nie
daarin slaag om die konferensie te oortuig
van die prinsipiële korrektheid van die
nagmaal aan kinders nie. In antwoord op ‘n
navraag, het die Moderatuur die
konferensie ingelig dat dit vir die gemeente
nog moontlik is om ‘n beswaarskrif in te
dien by die Algemene Sinode wat DV in
Oktober 2002 vergader. Die korrekte
prosedure is uitgespel.
* Nadat dit aan die lig gekom het dat ds
Bezuidenhout nie gelukkig voel oor sekere
optredes van die Moderatuur nie, is ‘n
spesiale besoek aan hom gebring om die lug
te suiwer. Die gesprek het in ‘n mooi,
broederlike gesindheid verloop.
* Die Moderatuur het geoordeel dat hy die
opdrag wat die sinode hom gegee het, nie
behoorlik kon uitvoer nie, en het besluit om
met die gesprek voort te gaan. Die
gemeente is gevra om deel te neem aan ‘n
opvolg gesprek na afloop van die Algemene
Sinode.
* Vanweë omstandighede kon niemand van
Swakopmund die Maart-gesprek op
Hentiesbaai
bywoon
nie.
Nadat
korrespondensie in die verband gevoer is,
het die Moderatuur die Kerkraad van
Swakopmund versoek om ook daar ‘n
gesprek te reël. Die Kerkraad was egter nie
daarvoor te vinde nie, en het gesuggereer
dat die Moderatuur die saak persoonlik met
die korrespondent opvolg.
* Die Moderatuur het geoordeel dat hy nie
bilateraal met lidmate van gemeentes in
gesprek wil gaan as dit nie deur
bemiddeling van die kerkraad is nie. Die
belanghebbendes in Swakopmund is
derhalwe genooi na die opvolggesprek wat
in November 2002 in Hentiesbaai gehou
word.
* Die gesprek in November 2002 te
Hentiesbaai het goed afgeloop. Die
Moderatuur is vriendelik ontvang in ‘n oop
gesprek oor o.a. Kindernagmaal. (Sommige
Agenda 2003

lidmate het die geleentheid gebruik om
sommer hulle ontevredenheid oor ander
sake ook te lug.) Die Moderatuur het die
standpunt van Algemene Sinode weer
verduidelik en klem gelê op die gereedheid
van die gemeente al dan nie.
* Na afloop van die Hentiesbaai-gesprek is
‘n persoonlike gesprek gevoer met ‘n
lidmaat van Swakopmund. Die gesprek het
geblyk bevredigend te wees, want ‘n
uitnodiging aan hom om ‘n opvolggesprek
aan te vra, het op niks uitgeloop nie.

9
Dag van Verootmoediging: November 2002
*In November 2002 het die Moderatuur in
‘n pastorale brief aan gemeentes van die
NGKN ‘n oproep gedoen op ‘n geleentheid
van gebed en verootmoediging. Die
Council of Churches in Namibia is gevra
om hierby in te skakel en ander lidkerke
van die CCN ook hiertoe op te roep. Die
volgende brief is versend:
Liewe broers, susters en kinders,
Groete in die Naam van Jesus Christus!
Ons is bewus daarvan dat vanweë verskeie gebeure,
berigte en toestande daar tans >n redelike
algemene gevoel van onsekerheid en onrustigheid in
mense se gemoedere is. Omstandighede soos die
openbare debat rondom grondhervormingprosesse in
ons land, die toename in geweldsmisdade, >n
dreigende droogte, die kritiese toestand in Zimbabwe
én ook >n moontlike oorlog van die VSA teen Irak, is
dinge wat ons menswees en lewens diep raak en ons
harte onrustig stem.
As kerk van Jesus Christus wat leef uit sy opstanding
is ons van harte oortuig dat ons troos, sterkte en
vrede in enige tyd en omstandighede slegs in en
deur ons verbondenheid aan die lewende drie-enige
God te vinde is.
Daarom wil ons as moderatuur u met vrymoedigheid,
maar ook met erns, oproep om op Woensdag 4
Desember 2002 (dalk tussen 12:00 en 15:00?) saam
te kom vir >n geleentheid van gebed en
verootmoediging. Ons wil vra dat tydens hierdie
geleentheid in diep afhanklikheid voorbidding gedoen
sal word vir al die sake en persone wat nou én in die
toekoms van Namibië van bepalende belang is en sal
wees.
By hierdie versoek heg ons ook aan die verbintenisverklaring wat die Algemene Sinode onlangs gemaak
het, en wat ons predikantekorps pas tydens die
Predikantekonferensie te Rock Lodge onderskryf het.
Tydens die verootmoedigingsgeleentheid kan dit as
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oortuigde en positiewe verbintenis aan die gemeente
voorgehou word.
Deur bemiddeling van die Council of Churches in
Namibia (CCN) het ons ook die ander Christelike
Kerke in die land versoek om mee te werk aan
hierdie inisiatief sodat dit >n landswye dag van
verootmoediging, voorbidding en toewyding kan
wees. Waar dit in gemeenskappe en nabye
gemeentes haalbaar is, kan daar selfs >n
gesamentlike geleentheid gereël word.
Mag u elkeen >n wonderlike, geseënde Adventstyd
beleef.
Groete in die Naam van ons Here Jesus Christus.

10 Herbesinning oor
sinodale strukture
* Die Moderatuur het opdrag ontvang om
“… in oorleg met al die huidige kommissies
voorbereidings
te doen vir die
verantwoordelike en ordelike dekonstruksie
van die bestaande struktuur van
kommissies, reglemente, administrasie,
prosedures en funksies, met die oog op die
ontplooiing van 'n sewevoudige sisteem van
kerklike funksionering. Die sewe terreine
van funksionering na binne en na buite kan
byvoorbeeld
wees:
Aanbidding,
Woordverkondiging,
Lering,
Gemeenskapsbelewing, Geestelike en Etiese
vorming, Dienslewering en Administratiewe
ondersteuning.”
* Ter uitvoering hiervan is in September
2002 ‘n werkvergadering gehou wat deur dr
Frederick Marais van BUVTON gefasiliteer
is. Al die voorsitters van kommissies van
die sinode sowel as die Renovaré-span was
teenwoordig.
* Dit het uit die vergadering geblyk dat die
“sewe terreine van funksionering” waarna
die sinode verwys het, nie in die eerste plek
van toepassing gemaak kan word op die
werksaamheid van die kerkverband nie,
maar veel eerder op die bedieningsterrein
van die plaaslike gemeente. Daar was
konsensus dat eerder verder gewerk moet
word op die bedieningsterreine waar die
sinode (as kerkverband) moet / kan help.
* Die uitgangspunt van die Moderatuur in
die herbesinning, was dat dit die primêre
verantwoordelikheid van die kerkverband is
om gemeentes te help om hulle
verantwoordelikheid nog beter na te kom,
sowel as om geleentheid te bied waar die
10

kerkverband gevier kan word. (Die Engelse
term “celebration” verwys na wat hier
beoog word.)
* Die struktuur wat mettertyd gekristaliseer
het, staan op veral twee bene. Enersyds wil
dit die kerkregtelike ruimte maak dat die
proses wat met Renovaré begin is,
ongehinderd kan voortgaan. Andersyds soek
dit na ‘n soepelheid waarbinne ‘n netwerk
van diensgroepe, taak- en aksiespanne tot
stand kan kom. Die samestelling van
hierdie groepe en spanne, is op die basis
van
wie
kan
en
wil.
Hierdie
organisasiepatroon is feitlik die direk
teenoorgestelde van die vaste kommissiestruktuur waar mense in terme van “rang en
status” (omdat jy híér voorsitter is,
verteenwoordig jy outomaties ook dáár,
ens) aangewys is om in die struktuur te
dien, terwyl die individu se passie, styl en
persoonlikheid
hoegenaamd
nie
in
berekening gebring is nie.
* Uit die resultate van hierdie hele proses is
‘n konsep vir ‘n nuwe struktuur daargestel
wat in November 2002 aan alle predikante
gesirkuleer is vir kommentaar. Dit word
aangeheg as Bylae 2. Geen skriftelike
kommentaar is ontvang nie.
*
Die
Moderatuur
het
daarna
afrondingswerk aan die konsep gedoen, en
dit aan die Sinodale Regskommissie
deurgegee om solank te werk aan
aanpassings wat in die Namibiese
Bepalinge nodig sal wees.
* ‘n Skematiese voorstelling van die
voorgestelde organisasie patroon wat
uiteindelik gekristalliseer het, word as
Bylae 3 (pp 17 – 20) aangeheg.
* Die Sinodale Regskommissie het
uitgebreide aanbevelings voorberei vir
wysiging aan die Kerkorde wat aan die
voorgestelde organisasie patroon gevolg sal
gee. Dit word aangeheg as Bylae 4 (p22).
AANBEVELLING: Die sinode
10.1
keur die
patrone goed;

nuwe

organisasie

10.2
keur die wysiginge aan
Kerkorde, soos voorgelê deur
Sinodale Regskommissie, goed;
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10.3
gee opdrag aan die Kommissie
vir Kommissies om sy werk teen hierdie
agtergrond af te handel.

11 Gochas-gemeente:
wyse van demissie
* Aan die einde van Februarie 2002 het ds
Johan Louw demissie ontvang van die
gemeente Gochas met die oog op verdere
studie. Dit het gevolg op ‘n ongelukkige
sameloop
van
omstandighede
wat
onderlinge verhoudinge erg versuur het.
* Ds Louw se skoonpa was ongelukkig oor
die verloop van sake en het in ‘n
uitgebreide korrespondensie met die
Moderatuur betrokke geraak. Hy was van
oordeel dat daar onbillik opgetree is teen ds
Louw. Dit is insiggewend dat ds Louw self
nooit op eie inisiatief tot die gesprek
toegetree het nie.
* Die hele saak is voortdurend in oorleg
met die Ring van Mariental hanteer.
* Hoewel alles in die stryd gewerp is om ‘n
versoeningsgesprek te fasiliteer tussen ds
Louw en die kerkraad van Gochas, kon dit
nie realiseer nie. Die aangeleentheid het
uiteindelik tot ruste gekom deurdat ds
Louw se skoonpa opgehou het om te
korrespondeer.

12 Skakeling met gemeentes
en ringe
Die Moderatuur het sedert die vorige sinode
verskeie pogings aangewend om skakeling
met gemeentes en ringe te bewerkstellig.
Sommige aksies was op inisiatief van die
Moderatuur, ander was op versoek van
gemeentes.

12.1 Ontmoeting met WalvisbaaiNoord
* In Julie 2002 het die Moderatuur die
Kerkraad van Walvisbaai-Noord op hulle
uitnodiging ontmoet. Die stimulus vir die
gesprek was eweredige bydraes, maar ‘n
baie sinvolle gesprek is oor ‘n veel breër
veld gevoer. Na die oordeel van die
Moderatuur was die ontmoeting van groot
waarde.
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12.2 Ontmoeting met ringe
* Die Moderatuur was vol geesdrif om te
sorg dat minstens een lid by al die
ringsvergaderings in 2002 sou kon uitkom.
Ongelukkig kon die mooi bedoelinge van
die besluit nie realiseer nie, waarskynlik
omdat die praktiese implikasies daarvan vir
lede se programme nie genoegsaam
verreken is nie.
* Benewens die skriba, wat in sy
hoedanigheid as Saakgelastigde die ringe
besoek, kon slegs dr Grobler ‘n besoek aan
die Ring van Windhoek inpas.

12.3 “Moderators-huisbesoek” by
pastorieë en gemeentes
* Die Moderatuur het aan ds Pienaar
magtiging gegee om teen sinodale koste
sekere gemeentebesoeke te bring. Twee
reise het gerealiseer. In Desember 2002 is
‘n besoek aan 4 gemeentes in die ring van
Keetmanshoop gebring, en in Julie 2003 is
‘n aantal gemeentes in die Ring van
Grootfontein besoek. Benewens ‘n rondte
“huisbesoek” by die pastorieë, is oor ‘n
breë front gesprekke gevoer met lidmate.
* Ds Pienaar het ook besoek gebring aan
Walvisbaai en Walvisbaai-Meersig. By die
opstel van hierdie verslag was daar nog in
September besoeke by Leonard, Aranos,
Stampriet, Gochas, Koës en Aroab in die
vooruitsig.
* As uitvloeisel van sy besoeke, het ds
Pienaar op 21 Julie 2003 die volgende
pastorale skrywe aan alle lidmate gerig:
Liewe broers en susters
In my omgaan met lidmate van ons kerk in die land
die afgelope bietjie meer as ‘n jaar, is daar een saak
wat soos die klop van my hart elke keer weer
terugkom, en dit is dat ons, die leiers van die NG
kerk ‘n verskoning het om aan te teken! Ons het ‘n
skuldbelydenis om te maak! Na binne toe. Na ons eie
lidmate toe.
Ek kom maar net agter hoeveel lidmate daar is wat
met verwarring, onsekerheid, selfs woede sit omdat
hulle die kerk en sy leiding vertrou het. Dat daar
lidmate is wat seergekry het, hulle werk later verloor
het, aangekla gestaan het, alles net omdat hulle die
leiding van die kerk gevolg het. Seker was dat die
kerk hulle nie verkeerd sou lei nie. Nie op ‘n
dwaalspoor sou lei nie. En toe gebeur dit tog. Toe
doen die kerkleiers juis dit.
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Nie omdat hulle boos was nie. Nie omdat hulle
moedswillig was, of doelbewus wou kwaad aandoen
nie. Maar omdat hulle in sekere situasies nie genoeg
kritiese afstand kon neem om te kon sê: So sê die
Here nie. Omdat hulle so opgeneem was in die
strukture van die tyd, so deel was van ‘n deurmekaar
loop van kerk en staat, dat hulle nie helder genoeg
kon sien dat alles nie in orde was nie. Dat hulle
mense help verstaan het dat die Skrif ‘n bepaalde
politieke model onderskryf het. Die brille waarmee
die Skrif gelees was, was op daardie stadium dalk
toe gemis met ‘n liefde vir die eie.

Wil julle nie saam met ons, so al kontrolerende,
versigtig maar met krag, julle waag op die pad van
die Woord van die Here van ons kerk nie?

‘n Heel menslike fout. Maar ‘n fout wat ‘n klomp
goedgelowige, getroue kerkmense, ontredderd
nagelaat het, met ‘n vertrouensprobleem nagelaat
het. “Kan ons nou glo dat die leiers die Woord reg
lees? Gaan ons nie weer later hoor ons was toe weer
verkeerd nie? Kan ons nou waag om agterna te loop
sonder om dalk weer ‘n keer verdwaas op ‘n vlakte
agtergelaat te word?” – is die vrae wat ek hoor as ek
na hulle luister.

* Vroeg in 2002 het die Moderatuur ‘n
versoek aan die Sinodale Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake (SKLAS) gerig om
kommentaar te lewer op ‘n studiestuk van
die Council of Churches in Namibia (CCN)
oor die grondkwessie.

Ek glo ons kan vorentoe gaan. Natuurlik hou dit risiko
in – omdat vandag se leiers niks minder feilbare
mens is as die leiers op enige ander stadium nie. As
ons met mekaar in gesprek bly, as ons saam met
mekaar met die Woord in gesprek bly, as ons met
groot erns bly vra of ons nie toelaat dat ons
lewensteks die Woord vooruit gaan nie (maw. dat
ons omstandighede vir die Woord voorskryf), as ons
met groot openheid en deursigtigheid en eerlikheid
ons verstaan van die Woord en van ons
omstandighede bly toets, ook aan mekaar, kan ons
dit waag om met krag vorentoe te gaan.
Maar eers moet ons dalk nog ‘n slag herhaal wat ons
in 1995 al bely het en vir ons lidmate sê: Ons as
leiers se ongehoorsaamheid aan die Woord van die
Here en ook aan ons eie belydenis erfenis, het vir
julle skade gebring. Het ‘n negatiewe invloed gehad
op baie van julle se verhouding met die Here. Het
julle benadeel. Het dit vir julle moeilik gemaak om
nou met geloofsvertroue en dapperheid die pad
vorentoe te stap. Hieroor kan ek maar net sê; Ek is
opreg jammer daaroor. Ek wens ‘n mens kon dit
oordoen. In die taal van ‘n sinode besluit van 1995; “
Die sinode bely sy skuld teenoor lidmate wat as
gevolg hiervan baie verwarring beleef en ‘n groot
worsteling daaroor deurgaan.”
Kom ons bly praat met mekaar. Kom ons bly luister
na die Here. En kom ons toets dit wat ons meen ons
hoor, onbevange en eerlik met mekaar. Kom ons
wees oop vir mekaar. Laat ons mekaar voortdurend
oproep en ondersteun tot ‘n verdieping in ons
verhouding met die Here – sodat dit ons land ten
goede kan kom, sodat dit die eenheid van die kerk
kan dien, sodat dit ons gemeenskap kan help
heelmaak. Sodat daar al meer van God tot sy reg
kan kom in ons gemeenskap.

12

Mag ek ook ten slotte vir u sê, ons reken voortdurend
op julle gebede dat ons kerk al meer sal word wat die
Here bedoel het ons moet wees.
Seënwense vir elkeen van julle.
Julle broer in Christus

13

Grondkwessie

* Die funksionering van SKLAS is hewig
aan bande gelê deurdat die twee predikantelede van die kommissie letterlik op twee
uithoeke van die land woon – een op Rundu
en een op Karasburg. Die broers was van
oordeel dat hulle volstaan met die
studiestuk wat in 1999 voor die sinode
gedien het (vergelyk Agenda 1999, pp 64 –
66).
* Aan die begin van 2003 het die
Moderatuur
die
verslag
oor
Grondhervorming van die Algemene
Sinode
2001
aan
kerkrade,
boereverenigings en die media beskikbaar
gestel as ‘n getuienis oor die saak.
* Ds Pienaar was in hierdie verband in
skakeling met die President van die
Namibiese Landbou-unie, en het ook die
nasionale beraad oor die grondkwessie
geopen.

14 Oorhandiging: 350 jaar
Gereformeerd
* Op 26 Mei 2002 is die glans publikasie
NG Kerk 350 aan die sinode oorhandig
tydens die oggenddienste van Windhoek
gemeente. Ds Serfontein het dit by die
Engelstalige diens en ds Marais by die
Afrikaanse diens in ontvangs neem. Dit was
‘n simboliese viering van die 350ste
bestaansjaar van die Ned Geref Kerk in
Suider-Afrika wat in April 2002 gevier is.
Die boek word tans in die Museum by die
Sinodale Kantoor bewaar.
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15 Verklaring: diversiteit
van bedieninge in NG Kerk
* Die Moderatuur het kennis geneem
daarvan dat die diversiteit van bedieninge
wat daar tans in die NG Kerk gevind word,
soms aanleiding gee tot ongelukkigheid
onder lidmate. Hulle verstaan dit dikwels
verkeerdelik as dat sommige predikante en
gemeentes nou “ongereformeerd” is.
* Ds Pienaar het die saak onder meer
aangespreek in ‘n onderhoud met Kanaal 7
wat in die program Perspektief uitgesaai is.
Dit is nodig dat lidmate begelei word om te
verstaan dat gereformeerd-wees veel dieper
lê as bloot die manier waarop dinge gedoen
of nie gedoen word nie.
* Verder het die Moderatuur besluit om,
met die afsluitingsverklaring van die
Algemene Sinode as vertrekpunt, ‘n
dokument op te stel wat aan gemeentes
versend is.

16 Uitstel van beroepe:
Tsumeb en Ariamsvlei
* Die Moderatuur het in terme van Bep
7.4.2 verlof verleen aan die Kerkrade van
Tsumeb (vir die Oshakati-wyk) en
Ariamsvlei om die uitbring van ‘n beroep
uit te stel vir meer as ‘n jaar. In beide
gevalle sal die betrokke Ring die reëling
van alternatiewe bediening monitor.

17 Klag teen ds HJ van
Zyl, Tsumkwe
* In April 2003 maak die SWAPO-party
kontak met ds Pienaar deur sy
Streeksbeampte vir Inligting en Mobilisasie
in die Otjozondjupa-streek, mnr Rapama
Kamehozu. Hy lig ds Pienaar in dat daar op
Tsumkwe vanuit die gemeenskap ‘n klag
teen ds Hendrik van Zyl by hom (mnr
Kamehozu) ingedien is dat ds Van Zyl hom
skuldig maak aan “racism, tribalism and
Bushmanism”.
* Op versoek van mnr Kamehozu ontmoet
di Pienaar en Marais hom op Grootfontein.
Hy (Kamehozu) lig hulle in dat hy op 10
April 2003 ‘n gemeenskapsvergadering op
Tsumkwe gelei het, waar die klag teen ds
Van Zyl bespreek is. Sy konklusie is dat dit
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die Kerk sal baat om ds Van Zyl “te
verplaas”.
* Die Moderatuurslede het dit duidelik
gestel dat die Ned Geref Kerk nie sy
predikante verplaas nie. Die korrekte
kerklike hantering sou wees om ‘n kerklike
ondersoek te gelas. Mnr Kamehozu het met
hierdie werkwyse ingestem, en hom bereid
verklaar om verder mee te werk aan die
bevredigende oplossing van die gespanne
toestand op Tsumkwe.
* Aangesien predikante onder die opsig en
tug van die ring staan, het die Moderatuur
die Ring van Grootfontein versoek om ‘n
amptelike ondersoek te doen. Vanweë die
noue betrokkenheid van die predikante
binne daardie Ring bymekaar, is
gesuggereer dat die Ring in belang van
onpartydigheid ‘n ander ring vra om die
ondersoek te doen. Die Moderatuur het ook
spesifiek versoek dat die ondersoekkommissie vergesel moet wees van ‘n
verteenwoordiger van die Namibiese Raad
van Kerke (CCN).
* Die ondersoek is deur die Ring van
Gobabis gedoen, bygestaan deur Dr MT
Kapolo van die CCN. Hy is die
Koördineerder vir die CCN se eenheid vir
Faith, Justice and Society, en was in 2002
saam met ds Marais op ‘n feitesendings in
die voormalige Boesmanland. Hy was
derhalwe nie onbekend met die werk van
die Kerk in die gebied nie.
* Die verslag van die Kommissie van
Ondersoek word aangeheg as Bylae 5 (p
33). Hoewel daar aanduidings is van dinge
wat dalk anders gedoen kan word, word ds
Van Zyl nié in hierdie verslag so summier
skuldig bevind soos wat mnr Kamehozu
wou voorgee nie.
* Met die finalisering van hierdie verslag,
was die Moderatuur van voorneme om ‘n
opvolg ontmoeting met mnr Kamehozu te
hê waarin die “kerklike perspektief” op die
aangeleentheid bespreek sal word. Vir die
sinvolle voortgang van die bediening in
beide Tsumkwe-Oos (waar ds Van Zyl
werk) en Tsumkwe-Wes (waar ds
Oosthuizen werk) is dit van kardinale
belang dat verhoudinge binne die
gemeenskappe genormaliseer sal word.
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18 Demissie: ds FJJ Boll,
Zambezi




* In Februarie 2003 ontvang die skriba ‘n
epos-boodskap van ds FJJ (Ferdinand) Boll
waarin hy allerlei aantygings maak oor die
manier waarop hy demissie ontvang het van
die gemeente Zambezi. Dit was ‘n
elektroniese omskrywe aan “Al die lesers –
Ringsleraars,
ander
predikante,
gemeentelede en vriende in die middel van
Suidelike Afrika”, en nie ‘n amptelike brief
nie.



* In die lig van die onsekere status van die
skrywe, het die Moderatuur nie amptelik op
die epos reageer nie.

19 South African Church
Leadership Assembly
(SACLA)
* In Julie 2003 het dr HS Grobler en ds C
Marais in opdrag van die Moderatuur die
tweede byeenkoms van die South African
Church Leadership Assembly in Pretoria
bygewoon. (SACLA I is reeds in 1979
gehou.) Die Algemene Sinodale Kommissie
het versoek dat soveel as moontlik van die
konstituerende sinodes van die Algemene
Sinode by SACLA verteenwoordig sou
wees. Die hoof borge van die byeenkoms
was die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke,
die Evangelical Alliance of South Africa en
African Enterprise. Die Algemene Sinode
het ‘n donasie van R10 000 aan SACLA
gemaak.
* Die byeenkoms is bygewoon deur
nagenoeg 4000 kerkleiers. Benewens
daaglikse gesamentlike byeenkomste, kon
afgevaardigdes
by
een
van
12
besprekingsbane (“Tracks”) inskakel, te
wete:
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Church Leaders Track










Education Track
Science,
Technology
and
the
Environment Track
Civil society, social development,
health and medicine Track
Politics and government Track
Arts entertainment and media Track
Transformation Track
Youth leaders in high schools and
churches Track
Business and labour Track
Justice, safety and security Track
Children’s ministry and family issues
Track
Tertiary students and young adult Track

* Teenwoordiges is gedaag om te help soek
na ‘n Bybelse antwoord op sewe “reuse” in
die samelewing, te wete HIV/Vigs, Geweld,
Misdaad, Rassisme,
Armmoede
en
Werkloosheid, Seksisme sowel as Familie
in Krisis.
*SACLA II het baie sterk in die teken van
netwerk-bediening gestaan. Kerke is gedaag
“not to compete, but to complete”. By die
verdaging het die SACLA-Raad die
volgende verklaring gemaak: In conclusion
we share with you all that as the SACLA
Council we desire to see the SACLA
process and its related follow-up initiatives
continue through our developing fellowship
as concerned believers. We are not forming
any new organisation to displace or replace
current ecumenical structures, but we are
calling on all to stay in spiritual
relatedness and to link hand in practical
cooperation and fellowship, particularly in
mission and evangelism and in together
tackling and felling the giants which
currently stalk our land.

Ds SW Pienaar (Voorsitter)
Ds C Marais (Skriba)

GEMEENTES: God se geskenk aan Namibië

Agenda 2003

Sinodale Kommissie en Moderatuur
Bylae 1

Brief van Moderator Algemene Sinode insake
kerkvereniging
28 Mei 2003
Liewe Broers en Susters
Waar staan ons tans
kerkverenigingsproses?

met

die

is nie óf ons een moet word nie, maar oor
die wyse en terme van die proses (bv die
belydenisgrondslag,
kerkstruktuur,
kerkorde, ens) – wat inderdaad gewigtige
sake is.

Ek skryf die brief namens die Algemene
Sinodale Kommissie van die NG Kerk
(ASK) om u op hoogte te bring van die
stand
van
sake
rondom
die
kerkverenigingsproses.
Goeie
kommunikasie met die predikante en
gemeentes oor hierdie saak is baie
belangrik omdat ons graag ons lidmate op
hierdie pad wil saamneem.

2. Die redes hoekom die proses belangrik
is

In hierdie brief wil ons aan vier sake
aandag gee:

Daar word ‘n verdere motivering bygevoeg.
Daar word gesê dat die proses belangrik is
“met die oog op heling (versoening),
gesamentlike getuienis en meer effektiewe
diens”. Persoonlik was ek baie bly oor
hierdie toevoeging want dit help ons om te
verstaan dat die eenheid van die kerk ‘n
praktiese saak is wat alles te doen het met
ons Christelike roeping en getuienis in die
land tans.



Wat het die pas afgelope Sinode oor
kerkvereniging besluit?



Hoekom is hierdie saak so belangrik vir
ons?



Wanopvattings en ongegronde vrese
rondom die proses



Die ontmoeting van die moderature in
Januarie en die pad vorentoe

I. Wat het die pas afgelope Sinode oor
kerkvereniging besluit?
Die Algemene Sinode het ‘n hele klompie
besluite oor die saak van kerkvereniging
geneem. Ons sou dit as volg kon opsom:
1. Die AS herbevestig sy verbintenis aan
die eenwordingsproses
Die Algemene Sinode het weer bevestig dat
die saak van kerkvereniging (of hereniging)
vir ons ‘n baie belangrike saak is, sy
teleurstelling uitgespreek oor die feit dat
daar die afgelope agt jaar min vordering op
die pad was en hom opnuut verbind om die
proses met bekwame spoed tot afhandeling
te bring.
Dit is baie belangrik dat ons almal hierdie
besluit goed hoor. Die Algemene Sinode
het in 1994 reeds die proses van
eenwording van die familie van kerke
goedgekeur en by elke Sinode daarna die
besluit herbevestig. Waaroor ons nou praat
Agenda 2003

Daar is ‘n afsonderlike besluit goedgekeur
wat handel oor die Bybelse begronding van
die eenwordingsproses.
Daarin word
verklaar dat ons oortuig is dat die Here in
sy Woord vra vir ‘n sigbare en werksame
eenheid van die kerk wat ook in
eenheidstrukture uitdrukking vind.

3.
Oor die moeiliker vrae van
belydenisgrondslag en struktuur
Oor
die
moeiliker
vrae
soos
belydenisgrondslag en struktuur is ‘n baie
goeie en realistiese besluit geneem waarin
gepleit word vir wedersydse begrip en
geduld met mekaar: “die AS 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”.
In ‘n ander besluit is die ASK versoek om
“op ‘n kreatiewe manier” na hierdie
kwessies te kyk. Ons weet dat dit nodig
gaan wees. Die kuns gaan wees om van die
eenwordingsproses ‘n positiewe groeiproses
te maak waarin almal hulself kan tuis vind
sonder dat ons mekaar se gewetens op elke
punt bind.
3 Die reëling van ‘n konvent om die proses
te begelei
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Die hantering van die saak van eenwording
is na die ASK verwys met die opdrag om
saam met al vier die kerke van die NG
Familie ‘n konvent te probeer reël. Die
hele proses van eenwording insluitend die
reëlings rondom die kontensieuse sake sal
by die konvent bespreek word.
Hoewel ons deesdae nie juis meer weet van
konvente nie, is dit ‘n ou gebruik in die
Gereformeerde tradisie. ‘n Konvent is ‘n
kerkvergadering of forum wat gewoonlik
vir ‘n spesifieke doel byeengeroep word.
Dit is ‘n plek vir gesprek, konsultasie,
gebed en onderhandeling – ‘n “praatplek”
en “luisterplek” waar mense mekaar kan
hoor en mekaar beter kan leer ken en
verstaan. Die hoop is dat daar by die
konvent eenstemmigheid kan groei sodat
aanbevelings gemaak kan word wat aan die
gesaghebbende vergaderings van die kerk
voorgelê kan word.
4

Gereelde kommunikasie met gemeentes

Die Sinode het besluit dat gereelde
kommunikasie met die gemeentes oor die
vordering van die proses baie belangrik is.
Ons sal dus predikante en gemeentes op
hoogte hou van die vordering van die
proses. Ons het ook reeds by die ASK vir
mekaar gesê dat ons indien nodig, gereed
moet wees om gemeentes te besoek sodat
die proses en sy implikasies eerstehands
verduidelik kan word. Ons wil alles is ons
vermoë doen om hiervan ‘n goeie en
deursigtige proses te maak waarmee ons al
ons gemeentes wil meeneem.
Die gemeentes sal ook oor die kritieke
punte van die proses geraadpleeg en getoets
word.
Ons hoop is steeds dat ons
konsensus besluite oor die sake kan neem.
As dit blyk onmoontlik te wees, het die
Algemene Sinode besluit, sal twee-derdes
van die gemeentes uiteindelik elkeen met ‘n
twee-derde meerderheid die voorgestelde
kerkorde (waarin die eenwordingsproses
met al sy reëlings verduidelik word), moet
goedkeur.
II ‘n Kardinale kwessie: waarom die
saak van eenheid so belangrik is.
By die ASK is ons van oordeel dat die
eenwordingsproses met seën deurgevoer sal
kan word as ons die motivering daarvoor
16

helder sien en verstaan. Ons eie ervaring is
dat wanneer mense die motivering goed
verstaan, hulle die noodsaaklikheid van die
proses insien.
Dit kan ook meewerk
daartoe dat ons die hele saak nie negatief
benader nie (di net heeltyd vra watter
probleme dit kan skep), maar dat ons
positief daaroor sal wees omdat ons kan
sien watter nuwe geleenthede dit vir
Christus en sy kerk kan skep.
Die vraag waarom kerkverening so
belangrik is, kan (en behoort) op twee
vlakke beantwoord word.
Op ‘n eerste vlak is die antwoord
eenvoudig dat die Skrif dit van ons vra, en
dat ons dit in gehoorsaamheid aan die Here
moet doen – soos wat ook deur die AS
bevestig is in die besluit oor die “Bybelse
begronding vir eenwording”. Vir ons as
Gereformeerdes wat diep verbind is aan die
wil van God soos ons dit in die Skrif kry, is
hierdie ‘n uiters belangrike oorweging.
Daarom ook dat die uitspraak van die
Sinode oor die Bybelse fundering van die
eenwordingsproses vir ons baie swaar
behoort te weeg.
Ons kan – en behoort – die vraag egter ook
op ‘n tweede vlak te antwoord. In die
Bybel leer ons die Here ken as ‘n God wat
nie net blinde gehoorsaamheid van ons vra
nie, maar ook meesal vir ons verduidelik
waarom Hy sekere dinge van ons verwag.
Ook hier bied die besluit oor die Bybelse
begronding vir ons ‘n goeie vertrekpunt.
Daar word oa drie oorwegings genoem:


heling – eenwording sal ‘n
wonderlike getuienis oor die liefde
en versoeningskrag van die
evangelie wees



gesamentlike getuienis – ons
getuienis teenoor bv die staat en
openbare sektor sal baie wen aan
geloofwaardigheid as ons dit saam
met ander kan doen. Die regering
het al te kenne gegee dat hulle nie
met kerke apart wil praat nie



meer effektiewe diens – ook ons
dienswerk sal ons beter kan doen as
ons dit saam doen.

Die belangrike punt om te verstaan, is dat
baie mense (in die NG Kerk, maar ook
mense buite die NG Kerk) glo dat die NG
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Kerk ‘n wesenlike rol te speel het in die
toekoms en herstel van die land. Ons
beskik oor die mensemateriaal, kundigheid
en bronne om ‘n onontbeerlike bydrae te
maak tot die rekonstruksie van die land.
Maar daar is geen manier waarop ons dit op
ons eie gedoen gaan kry nie. Ons sal moet
deel word van die breër Christelike kerk in
die land en dit saam met hulle doen. En op
hierdie pad is eenwording met die familie
‘n noodsaaklike tree.
Dit is absoluut noodsaaklik dat ons die
gesprek oor kerkeenheid ( en ook oor die
wyer samewerking met ander kerke) nie op
sy eie hanteer nie, maar verstaan dat dit
deel is van die groter vraag oor ons roeping
as Christene ten opsigte van die toekoms
van die land en van Afrika.
Die Bybel leer ons dat in sulke situasies,
terwyl ons ander help, ons self ook gehelp
word. Dit is ook die getuienis van feitlik
almal wat hulle op die pad van ekumeniese
samewerking met ander Christene begewe
het. Dit is ‘n weg waarop die Here soms op
‘n nuwe manier na ons toe kom, ons
vrymaak van ou bande en ons nuwe hoop
en moed gee vir die koms van sy
koninkryk. Ek kan persoonlik getuig dat ‘n
groot deel van my eie hoop vir die toekoms
van die kerk in ons land, saamhang met
mense wat ek ontmoet het en dinge wat ek
gesien het in kontak met ander gelowiges
en kerke. Ek glo eerlik dat die Here besig
is om sy kinders in die land bymekaar te
bring vir ‘n nuwe werk wat ons in sy Naam
saam met Hom moet doen. Ons gaan iets
groots mis as ons hierdie beweging van die
Gees nie raaksien nie.
Dit is geruime tyd al vir my duidelik dat die
verenigingsproses hand-aan-hand sal moet
gaan met ‘n nuwe visie op wat die Here in
ons land wil (en kan!) doen en ‘n nuwe
verstaan van ons roeping. Eers dan sal ons
verstaan hoekom ons een moet wees en sal
ons met erns en vreugde aan die proses
gaan werk.
III. Wanopvattings oor die
eenwordingsproses
Ons kom agter dat ‘n groot deel van die
huiwering rondom die eenwordingsproses
saamhang
met
wanopvattings
en
ongegronde vrese oor wat eenwording in
die praktyk gaan beteken. Ons is veral
Agenda 2003

besorg dat heelwat mense blykbaar dink dat
eenwording oa gaan beteken dat alle
plaaslike gemeentes heringedeel en
hersaamgestel gaan word.
Omdat die
meeste van ons sterk emosionele bande met
ons gemeente het, is dit verstaanbaar dat
mense huiwering is hiervoor.
Ons wil dit duidelik stel dat hierdie ‘n
ongegronde vrees is. Nie een van die
ernstige modelle vir eenwording vra vir ‘n
gedwonge herindeling van gemeentes nie.
Ons forseer nie eers ons eie gemeentes in
sulke prosesse in nie. Dat die vrees werklik
ongegrond is, behoort te blyk uit die feit dat
die VGK in hulle eenwordingsproses in
1994 net gewerk het met die herindeling
van ringe en sinodes en op geen manier
probeer het om gemeentes van buite te
herstruktureer nie.
Feitlik al die voorgestelde strukture of
modelle van eenwording werk net met die
vraag hoe die meerdere vergaderings van
die kerk (dit is ringe, sinodes en die
Algemene Sinode) hersaamgestel kan word.
Nie een van hulle vra dat gemeentes
verander en hersaamgestel moet word nie.
Die
werklikheid
is
dat
die
eenwordingsproses – soos wat ons dit tans
voorsien – die lewens van gewone lidmate
amper te min gaan raak! Ons vrees soms
dat lidmate wat nie juis buite die gemeente
beweeg nie, nie eers gaan agterkom dat
eenwording plaasgevind het nie.
Die
werklike nader beweeg aan mekaar op
gemeentevlak, wat ook verandering van
gesindhede insluit, is nie iets wat aan mense
opgedwing kan word nie. Dit is ‘n saak
waarvoor
elke
gemeente
self
verantwoordelikheid sal moet aanvaar en
besluite neem. En ons weet dat ons die saak
met gerustheid in die hande van ons
plaaslike gemeentes en kerkrade kan laat.
Ons wil mooi vra dat hierdie informasie oor
die eenwordingsproses tog goed bekend
gemaak sal word.
IV. Die ontmoeting van die vier
moderature en die pad vorentoe
Julle sou dalk in die pers gesien het dat die
vier moderature van die Familie van NG
Kerke aan die einde van Januarie vir twee
dae byeen was. Daarna het die vier
moderators ook weer ‘n slag ontmoet. Ons
is dankbaar dat die gesprek weer hervat is.
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Dit is duidelik dat daar verskilpunte is wat
deurgepraat sal moet word.

ontmoetings ons baie gaan help op die
pad vorentoe.

‘n Paar belangrike besluite is by die
vergaderings geneem:

Kerkverenigingsprosesse is nooit eenvoudig
nie – veral nie as ons mense saam met ons
wil neem en wil hê dat die uitkoms positief
en konstruktief moet wees nie. Ons weet
dat daar harde werk vir ons voorlê. Dit is
ongelukkig so dat ons mekaar nie so goed
ken as wat ons moet nie en dat ons mekaar
in die verlede – sonder dat ons wou – baie
seer gemaak het. Ons sal deur die goed
moet werk.



Die NG Kerk in Afrika is nou deel van
die verenigingsgesprek.



Die vier moderators het ‘n voorlegging
gemaak oor moontlike arbitrasie ten
opsigte van die hofsake tussen die NGK
in Afrika en die VGK. Hierdie hofsake
is een van die groot struikelblokke op
ons pad.



Daar is ook afgespreek dat die vier
moderature voortaan meer gereeld sal
ontmoet. Ek glo dat meer gereelde
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Ons reken op almal van u se gebede in die
proses – ter wille van die eer van Christus
en die groter koms van sy koninkryk
Groete en seënwense vir die jaar
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Bylae 3

Skematiese voorstelling van Organisasie-patroon vir
die sinode
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Bylae 4

Herstrukturering van die sinode en ringe
Voorgestelde nuwe bepalinge en
wysiginge aan bestaande
bepalinge en reglemente

1

ALGEMEEN

1.1 VERVANG DIE BESTAANDE
Bepaling 25 MET:
Bepaling 25

KERKVERGADERINGS

Kerkvergaderinge kan van staande, tydelike
en ad hoc kommissies, diensgroepe, taaken aksiespanne gebruik maak om hom te
adviseer en opdragte uit te voer.
Kerkvergaderinge kan hiervoor ook van
lidmate wat nie lid van die betrokke
vergadering is nie, gebruik. Kommissies,
taak- en aksiegroepe is beperk tot hulle
opdrag en moet aan die betrokke
kerkvergadering
verslag
van
hulle
werksaamhede doen. (vgl Regl A1:11.9)

2
BEPALINGE tov die
SINODE
2.1 VERVANG DIE BESTAANDE
Bepaling 33.1 MET:
Bepaling 33.1 SAMESTELLING
Gemeentes
word
in
die
Sinode
verteenwoordig deur hulle leraar(s) en een
ouderling/diaken vir elke predikantspos in
die gemeente. Vir elke afgevaardigde
(sowel leraars as ouderlinge/ diakens) word
‘n sekundus aangewys.

2.2 VERVANG DIE BESTAANDE
Bepaling 33.2.1 MET:
Bepaling 33.2.1
Die geloofsbriewe van alle afgevaardigdes
moet ten minste twee weke voor die
aanvang van die vergadering aan die skriba
van
die
Sinode
gestuur
word.
Afgevaardigdes
word
tydens
‘n
gekonstitueerde
kerkraadsvergadering
aangewys.

2.3 VERSKUIF DIE BESTAANDE
Bepaling 33.2.7 OM ‘n NUWE
33.1.2 TE WORD
2.4 VERVANG DIE BESTAANDE
Bepaling 33.2.8 MET:
Bepaling 33.2.8
Die konstituering van die Sinode geskied in
ooreenstemming met die voorskrifte van
Reglement A1

2.5 VERVANG DIE BESTAANDE
Bepaling 34.1 MET:
Bepaling 34.1
Die Sinode vergader normaalweg elke
tweede jaar in Oktober.
Hierdie
vergaderings vind waar moontlik plaas in
jare waarin die Algemene Sinode nie
vergader nie. Die skriba van die Sinodale
Kommissie roep die vergadering minstens
ses maande tevore byeen deur ‘n
kennisgewing aan al die kerkrade.

2.6 VERVANG DIE BESTAANDE
Bepaling 35 MET:
Bepaling 35
WERKSAAMHEDE
VAN DIE SINODE
35.1

Algemeen

35.1.1 Take, bevoegdhede en leiding van
die vergadering
35.1.1.1Benewens die gewone take en
bevoegdhede van die Sinode ooreenkomstig
Artikel 35
35.1.1.1.1
is die Sinode daar om
gemeentes daadwerklik te help om voor
God en met mekaar as missionêre kerk te
leef en te werk deur


hoop in gemeentes te skep;



ondersteunende verhoudings te skep;



gemeentes se leierskap- gemeente- en
gemeenskapsroeping te bevorder.

35.1.1.1.2
bied die samekoms van die
Sinode aan gemeentes die geleentheid om
die kerkverband te vier.
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35.1.1.2
Die vergadering van die
Sinode word gelei deur die Dagbestuur van
die Moderatuur.

35.1.3.1
Die Sinode wys sy
afvaardiging na die Algemene Sinode aan.
Die afvaardiging bestaan uit:

35.1.1.2.1
Die Moderatuur sorg vir
die ordelike verloop van die vergadering en
onderteken die goedgekeurde notule na elke
sitting.

35.1.3.1.1
Die
Moderatuur
met
sekundi (die Sinode moet seker maak dat
die beginsel van ‘n gelyke aantal predikante
en ouderlinge/diakens volgens Artikel 38.1
gehandhaaf word);

35.1.1.2.2
Behalwe die behartiging
van alles wat normaalweg die taak van ‘n
skriba is, gee die Scriba Synodi ook
uitvoering aan alles wat in Reglement A2
aan hom/haar opgedra is.
35.1.1.2.3
Die
pligte
van
die
Actuarius Synodi is volledig uiteengesit in
Reglement A3.
35.1.2 Sake vir behandeling deur die
Sinode
35.1.2.1
Sake vir behandeling deur
die Sinode moet minstens drie maande voor
die datum van die aanvang van die Sinode
in die hande van die skriba van die Sinodale
Kommissie vir die Agenda wees en kan
ingedien word deur kerkrade, ringe en
kommissies van die Sinode. Lidmate van
gemeentes binne die sinodale gebied kan
hulle by wyse van versoekskrif tot die
Sinode wend. Die Sinode besluit of laatingekome stukke behandel sal word.
35.1.2.2
Verslae van kommissies,
diens- en taakspanne van die Sinode moet
minstens drie maande voor die aanvang van
die Sinode by die skriba ingedien word.
35.1.2.3
Die Kommissie vir die
Agenda het die bevoegdheid om verslae
wat ontvang is, te laat verkort as dit
onnodig lank is.
35.1.2.4
Beskrywingspunte,
voorstelle
of
amendemente
wat
veranderinge in die Kerkorde en Bepalinge
ten doel het, moet, alvorens hulle bespreek
kan word, in sodanige vorm wees waarin
die voorstellers meen dat hulle in die
Bepalinge opgeneem moet word.
35.1.2.5
Die skriba laat die agenda
druk nadat die Kommissie vir die Agenda
insae gehad het in die stukke wat ontvang is
en hy versprei die agenda betyds onder al
die afgevaardigdes.
35.1.3 Aanwys van afgevaardigdes na
die Algemene Sinode

Agenda 2003

35.1.3.1.2
een predikant en een
ouderling/diaken uit elke ring op voordrag
van die afgevaardigdes van die onderskeie
ringe (met sekundi);
35.1.3.2
Indien die Sinode so
besluit, kan
die
afvaardiging, in
ooreenstemming met Artikel 38.1, vergroot
word met inagneming van die beginsel dat
‘n
gelyke
aantal
predikante
en
ouderlinge/diakens aangewys word. Indien
die afvaardiging vergroot word, word die
ontbrekende getal waarop die Sinode
besluit, uit twee aparte groslyste, waarop
die name van al die oorblywende
predikante en ouderlinge/diakens (vgl
35.1.3.1.1 en 35.1.3.1.2) onderskeidelik
verskyn, verkies.
35.1.3.3
Die Sinodale Kommissie /
Moderatuur mag vakatures in die
afvaardiging aanvul met inagneming van
voorskrifte vervat in Bep 35.1.3.1.1
35.1.4 Opskorting van Bepalinge
Die Sinode mag voorskrifte van sy
Bepalinge en Reglemente, in so verre dit
administratiewe
aangeleenthede
raak,
opskort of daarvan vrystelling verleen.
Hiervoor is ‘n twee-derde meerderheid
nodig.
35.2
Kommissies, Diens-, Taak- en
Aksiegroepe
35.2.1 Algemeen
35.2.1.1
Tydens vergaderings wys
die Sinode tydelike kommissies na behoefte
aan.
35.2.1.2
Vir die uitvoering van sy
koninklike, priesterlike en profetiese
roeping tussen vergaderings maak die
Sinode, na die eis van die omstandighede,
gebruik van ‘n netwerk van kommissies,
forums, diensgroepe, taak- en aksiespanne,
persone en gemeentes wat onder leiding
van ‘n Sentrale Bestuursdiensgroep
funksioneer.
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35.2.2 Sinodale Kommissie
35.2.2.1

Samestelling



die Saakgelastigde (ampshalwe, adviserend)

Tydens elke gewone vergadering benoem
die Sinode ‘n Sinodale Kommissie wat
bestaan uit die Moderatuur en een leraar en
een ouderling/diaken uit elke ring met
sekundi. Die ringsverteenwoordigers word
deur die Sinode aangewys op voordrag van
die afgevaardigdes van die onderskeie
ringe.

35.2.3.1.1.2
Die moderator, assessor,
aktuarius en skriba vorm die dagbestuur
van die Moderatuur.

35.2.2.2

35.2.3.1.1.4
By die aanwysing van die
addisionele lede moet sorg gedra word dat
die
Moderatuur uit ‘n gelyke getal
predikante en ouderlinge/diakens bestaan.

Vergaderings

Die Sinodale Kommissie word deur die
Moderatuur byeengeroep en vergader onder
leiding van die dagbestuur van die
Moderatuur. Spoedeisende sake kan per
rondskrywe afgehandel word. Skriftelike
kennisgewing van vergaderings word
minstens twee weke vooraf deur die skriba
van die Moderatuur aan elke lid gestuur.
Wanneer minstens vyf lede skriftelik
daarvoor vra, is die Moderatuur verplig om
die Sinodale Kommissie byeen te roep.
35.2.2.3

Opdrag

Aan die Sinodale Kommissie word opgedra
om
35.2.2.3.1
uitvoering te gee aan alle
opdragte van die Sinode;
35.2.2.3.2
spoedeisende sake wat tot
die bevoegdheid van die Sinode behoort,
met inagneming van die kerklike bepalinge,
te hanteer;
35.2.2.3.3
buitengewone
vergaderings van die Sinode byeen te roep
wanneer die belange van die kerk in die
algemeen of sake van groot gewig in die
besonder dit vereis.
35.2.3 Sentrale Bestuursdiensgroep
35.2.3.1

Moderatuur

35.2.3.1.1

Samestelling

35.2.3.1.1.1
Die Moderatuur word
telkens, aan die einde van ‘n vergadering
van die Sinode, vir ‘n tydperk van vier jaar
(dws 2 sinodale termyne) deur die Sinode
aangewys en bestaan uit ‘n
 moderator
 assessor
 aktuarius
 skriba
 vier addisionele lede
26

35.2.3.1.1.3
Dieselfde persoon mag nie
twee keer agtereenvolgens as moderator
verkies word nie. Die persoon mag wel in
enigeen van die ander poste in die
Moderatuur verkies word.

35.2.3.1.1.5
Vakatures
in
die
Moderatuur word deur die Sinode/Sinodale
Kommissie aangevul.
35.2.3.1.2

Opdrag

Die Moderatuur is tussen vergaderings van
die Sinode verantwoordelik om
35.2.3.1.2.1
dringende sake wat nie by
een
van
die
diensgroepe/taakspanne/kommissies
tuishoort nie en van algemene belang vir
die kerk is, te hanteer;
35.2.3.1.2.2
die Sinodale Kommissie
byeen te roep indien nodig;
35.2.3.1.2.3 na
gelang
van
die
tydsomstandighede dank- en biddae te
bepaal;
35.2.3.1.2.4 as Sinodale Kommissie vir
die Agenda in samewerking met die
Sinodale
Kerkkantoor
en
ander
gekoöpteerde
lede
die
volgende
vergadering van die Sinode te reël;
35.2.3.1.2.5
opdragte van die Sinode en
Sinodale Kommissie uit te voer;
35.2.3.1.2.6
alle sake op die terrein van
die ekumene, met die reg van koöpsie, te
hanteer.
35.2.3.1.2.7
as visie-draers in die
sinodale gebied op te tree (Hulle dui die
agenda vir die kerk aan);
35.2.3.1.2.8
na behoefte strategiese
byeenkomste in die sinodale gebied te reël;
35.2.3.1.2.9
kommunikasie in en van
die Sinode te behartig;
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35.2.3.1.2.10 in oorleg met die AdminGroep approbasie te verleen vir die
wysiging/ aanvulling van die personeel van
kommissies/taakgroepe, en
35.2.3.1.2.11 van sy werksaamhede aan
die Sinode verslag te doen en aanbevelings
te maak oor die pad vorentoe.
35.2.3.2Diensgroep Administrasie
35.2.3.2.1

Samestelling

Die Diensgroep-Administrasie bestaan uit
* vyf lede deur die Sinode aangewys (drie
moet kundiges tov finansies, mannekrag en
administrasie – insluitende argief – wees)
* een verteenwoordiger uit elk van die
Diensgroepe vir Leierskap-, Gemeente- en
Gemeenskapsroeping.
* die Aktuarius
* die Saakgelastigde (adviserend)
* die Finansiële Bestuurder (adviserend)
*
die
Administratiewe
(adviserend)
35.2.3.2.2

Bestuurder

Opdrag

Die Diensgroep-Administrasie
* waak oor die funksionering van die
Sinode se agenda

minstens elke twee maande gesamentlik
onder voorsitterskap van die Moderator.
35.2.3.4

Sinodale Regskommissie

35.2.3.4.1

Samestelling

Die Sinode benoem ‘n Regskommissie wat
bestaan uit sewe lede met twee sekundi.
Minstens een van die lede moet ‘n
regsgeleerde wees. Die aktuarius is lid en
skriba van die Regskommissie. Die
Saakgelastigde is ampshalwe adviserende
lid van die kommissie.
35.2.3.4.2

Opdrag

Aan die Sinodale Regskommissie word
opgedra om
35.2.3.4.2.1
na afloop van elke sinode
‘n uitgawe van die Namibiese Bepalinge en
Reglemente by die Kerkorde van die Ned
Geref Kerk voor te berei en te publiseer;
35.2.3.4.2.2
na
afloop
van
elke
Algemene Sinode die besluite wat
veranderinge aan die bepalinge en
reglemente van Namibië meebring, te
verwerk en aan die Sinode voor te lê;
35.2.3.4.2.3
wanneer dit verlang word,
kerkvergaderinge en/of hulle kommissies te
dien met voorligting en raad in sake van
kerkregtelike aard;

* hanteer kerkordelike sake deur middel
van die Sinodale Regskommissie

35.2.3.4.2.4
‘n studie te maak van sake
wat deur die Sinode na hom verwys is en
die Sinode te dien met ‘n verslag en
aanbevelings in dié verband;

* reël die diensverhoudinge van die
personeel van die Sinodale Kerkkantoor en
Inrigtings van die Sinode en adviseer
kerkrade, ringe en kommissies/taakgroepe
oor diensverhoudinge,

35.2.3.4.2.5
voortdurend ‘n studie te
maak van die Kerkorde, Bepalinge en
Reglemente in die lig van die
Gereformeerde Kerkreg en kerkregering en
die Sinode met aanbevelings te dien; en

* is verantwoordelik vir die bedryf van die
Sinodale Argief

35.2.3.4.2.6
as gevolmagtigde appèlliggaam [=appèlkommissie] van die Sinode
van Namibië te dien (vgl Art 23.1, Besluit
23b.3 en 23b.4, Art 65).

* bedryf die Sinodale Kerkkantoor

35.2.3.3
Gesamentlike
vergaderings
van
die
Bestuursdiensgroep

Sentrale

35.2.3.4.3

Magte

35.2.3.3.1
Die Moderatuur en die
Diensgroep-Administrasie kan na die eis
van omstandighede gesamentlik vergader
onder voorsitterskap van die Moderator

Die Regskommissie mag regsadvies op
koste van die Sinode inwin na
oorlegpleging met die DiensgroepAdministrasie.

35.2.3.3.2
Die Dagbestuur van die
Moderatuur en die Dagbestuur van die
Diensgroep-Administrasie
vergader

35.2.3.5
Sinodale Kommissie vir
die Agenda (SKAG)
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Vgl Bep 35.2.3.1.2.4
35.2.3.5.2

Opdrag

Die Kommissie vir die Agenda
35.2.3.5.2.1
tref die reëlings vir die
volgende vergadering van die Sinode;
35.2.3.5.2.2
Sinode oor

doen aanbevelings aan die

35.2.4.1.6
Diensgroepe moet sorg dat
hulle op die hoogte bly van studiestukke,
besluite en aktiwiteite van die Algemene
Sinode wat hulle werksterrein raak.
35.2.4.1.7
Diensgroepe en taak- en
aksiespanne skakel waar nodig met ringe
en/of gemeentes.



die orde waarin sake behandel word;



die indeling van tyd;

35.2.4.1.8
Diensgroepe doen aan die
Sinode verslag van hulle werksaamhede en
adviseer die Sinode oor toekomstige
beplanning.



die verwysing van sake na tydelike
kommissies;

35.2.4.2
kapsroeping

Diensgroep



tydelike kommissies en hulle personeel;
en

35.2.4.2.1

Samestelling



alles wat kan dien om die vergadering
te bespoedig;

35.2.3.5.2.3
dra sorg dat viering en
aanbidding in die vergadering tot sy reg
kom, en



‘n voorsitter deur die Sinode benoem



een verteenwoordiger aangewys deur
elk van die volgende taakspanne:

35.2.4 Diensgroepe

o

Predikanteversorging

o

Ontwikkeling van administratiewe
personeel

o

Ontwikkeling
van
kerkrade,
kerkraadslede en gemeenteleiers

35.2.4.1Algemeen

35.2.4.1.2
Diensgroepe maak gebruik
van taak- en aksiespanne om hulle opdrag
uit te voer.
35.2.4.1.3
Taak- en
aksiespanne
bestaan normaalweg uit vier lede.
35.2.4.1.4
Toestemming kan van die
Sentrale Bestuursgroep verkry word om
nuwe taak- en/of aksiespanne te vorm en
om die ledetal van Leiersgroepe, taak- en/of
aksiespanne te wysig.
35.2.4.1.5
Diensgroepe moet sorg dra
dat hulle binne die begroting wat die
Diensgroep-Administrasie goedgekeur het,
bly.
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Leiers-

Die Diensgroep vir Leierskapsroeping word
saamgestel uit

35.2.3.5.2.4
hanteer vertoë en laat
ingekome stukke met verslag aan die
Sinode.

35.2.4.1.1
Diensgroepe
bestaan
normaalweg uit ‘n minimum van vier en ‘n
maksimum van agt lede, konstitueer aan die
einde van elke gewone vergadering van die
Sinode en beplan hulle werksaamhede so
gou moontlik na die sinodesitting. ‘n
Voorsitter en skriba neem die leiding in die
diensgroepe.

vir

35.2.4.2.2

Opdrag

Die Diensgroep vir Leierskapsroeping
beplan, stimuleer, inisieer, koördineer en
beheer die werksaamhede van die Sinode
op hierdie terrein.
35.2.4.3
Diensgroep vir Gemeentelike-Roeping
35.2.4.3.1

Samestelling

Die Diensgroep vir Gemeentelike Roeping
word saamgestel uit


‘n voorsitter deur die Sinode benoem



een verteenwoordiger aangewys deur
elk van die volgende taakspanne
o

Jeug en families

o

Spiritualiteit en erediens

o

Fasilitering

o

Fokusbedieninge (Koördineer eenderssoortige gemeentes en bedieninge, bv klein en meerkoppige
gemeentes, Boesmans)

o

Vrouebediening
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o

1. Teologiese Fakulteit Stellenbosch –
Kuratorium, Eksamenkommissie en Kieskollege: Een primariuslid met sekundus.

Mannebediening

35.2.4.3.2

Opdrag

Die Diensgroep vir Gemeentelike Roeping
beplan, stimuleer, koördineer en beheer die
werksaamhede van die Sinode op hierdie
terrein.

2. Teologiese Fakulteit Pretoria –
Kuratorium, Eksamenkommissie en Kieskollege: Een primariuslid met sekundus.

35.2.4.4Diensgroep
roeping

3. Teologiese
Fakulteit
UOVS
–
Kuratorium, Eksamenkommissie en Kieskollege: Een primariuslid met sekundus.

35.2.4.4.1

vir

Gemeenskaps-

Samestelling

Die Diensgroep vir Gemeenskapsroeping
word saamgestel uit


‘n voorsitter deur die Sinode benoem



een verteenwoordiger aangewys deur
elk van die volgende taakspanne
Maatskaplike Werk

o

Bejaardesorg

o

Getuienis

o

Publieke gesprek (Stimuleer en
inisieer waar nodig gesprek binne
die kerk en met regerings- en
gemeenskapsinstansies oor aktuele
sake wat in die kerk en samelewing
aan die orde kom, stel geskikte
materiaal bekend en doen waar
nodig grondige studie daaroor.)



die Hoof
(adviserend)



die hoof van die NG Kinderhuis
(Adviserend)

35.2.4.4.2

Werker

Opdrag

Die Diensgroep vir Gemeenskapsroeping
beplan, stimuleer, inisieer, koördineer en
beheer die werksaamhede van die Sinode
op hierdie terrein, en tree op as die
voortsetting van die Sinodale Kommissie
vir Diens van Barmhartigheid wat die
geregistreerde Welsynsorganisasie van die
Ned Geref Kerk in Namibië is.
35.2.4.5
die Sinode

35.2.4.5.1.3
Tussenkerklike Kommissie Namibië (TKKN) (aangewys deur die
Moderatuur)
35.2.4.5.1.4
Council of Churches in
Namibia (aangewys deur die Moderatuur)

o

Maatskaplike

35.2.4.5.1.2
Bybelgenootskap
van
Namibië: een lid met sekundus (aangewys
deur die Diensgroep Administrasie.)

Verteenwoordigers

van

35.2.4.5.1.5
Namibia
Evangelical
Theological Seminary (aangewys deur die
Taakspan vir Getuienis)
35.2.4.5.2
Na raadpleging met die
voorsitters van Kommissies en die
voorsitters van Diensgroepe gee die
assessor
die
name
deur
van
verteenwoordigers van Namibië wat in
kommissies van die Algemene Sinode moet
dien.

3
HANTERING VAN
REGLEMENTE
3.1 Reglement A1 Orde
Die Sinode gee opdrag aan die DiensgroepAdministrasie om Reglement A1 te wysig
in ooreenstemming met die nuwe struktuur
vir goedkeuring deur die Sinodale
Kommissie.

3.2 Reglement A2 Scriba Synodi
Word behou

3.3 Reglement A3 Actuarius
Synodi

Sinodale verteenwoordigers word soos volg
aangewys:

Word behou

35.2.4.5.1.1
Kuratoria
deur die Sinode)

3.4 Reglement A4 Skriba van die
Ring

(aangewys

Word behou met verandering van die
opskrif na: Reglement vir die skriba van die
Ringskommissie.
Agenda 2003
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3.5 Reglement A5 –7 (Ampsbevoegdheid, Verlof van predikante
en tentmakerbediening)

3. PLIGTE VAN DIE DIENSGROEP

Word behou

3.1 die finansiële besluitneming en
boekhouding van alle sinodale fondse
behartig;

3.6 Reglement B1 – Reglement
vir die Sinodale Kommissie vir
Administrasie
Die Sinode vervang die bestaande
Reglement vir die Sinodale Kommissie vir
Administrasie met ‘n nuwe reglement vir
die Bestuursdiensgroep vir Administrasie,
wat soos volg lui:

Benewens sy opdrag soos vervat in Bep
35.2.3.2.2, moet die Diensgroep

3.2 vaste eiendomme van die sinode beheer
en versorg;
3.3 administratiewe personeel aanstel,
toepaslike
salarisskale
bepaal,
alle
administratiewe werksaamhede van die
sinode beheer en daaroor toesig hou;

REGLEMENT VIR DIE DIENSGROEP-ADMINISTRASIE (DGA)

3.4 'n
geregistreerde
ouditeur
(geoktrooieerde rekenmeester) aanstel wat
jaarliks die finansiële rekords van die
sinode ouditeer.

1. NAAM

4. MAGTE VAN DIE DIENSGROEP

Reglement B1

Diensgroep
Sinode

vir

Administrasie

vir

die

4.1 mag Taakspanne aanwys na die eis van
omstandighede;

2. SAMESTELLING
2.1 Die Admin-Groep bestaan uit
* vyf lede deur die Sinode aangewys
(drie moet kundiges tov finansies,
mannekrag en administrasie – insluitende
argief – wees)
* een verteenwoordiger uit elk van die
Diensgroepe vir Leierskap-, gemeente- en
Gemeenskapsroeping
*

Die Diensgroep

die Aktuarius

4.2 besit die alleenbevoegdheid om vaste
eiendom vir die Sinode te verkry, te
beswaar, te verhuur of te vervreem;
4.3 keur jaarliks die begroting waarvolgens
sinodaal-goedgekeurde werksaamhede in
die daaropvolgende jaar gedoen moet word,
goed;
4.4 mag namens die Sinode ‘n regsproses
in ‘n geregshof instel of verdedig;

*

die Saakgelastigde (Adviserend)

4.5 magtig die Saakgelastigde, of by sy
afwesigheid die Voorsitter van die DGA,
om prokurasies en ander dokumente wat vir
‘n regsproses nodig is, te onderteken.

*

die Finansiële Bestuurder (Adviserend)

5. VERSLAG

* die
Administratiewe
(Adviserend)

Bestuurder

2.2 Die DGA kies sy eie voorsitter en
ondervoorsitter. Die sekretariaat setel in die
Sinodale Kerkkantoor.
2.3 Die DGA kies drie addisionele lede om
saam met die voorsitter en ondervoorsitter
die
Dagbestuur
te
vorm.
Die
Saakgelastigde, Finansiële Bestuurder en
Administratiewe
Bestuurder
dien
ampshalwe adviserend in die Dagbestuur.
2.4 Vakatures tov. kundige lede word deur
die DGA self gevul, met kennisgewing aan
die skriba van die sinode.

Die Diensgroep lewer verslag aan die
Sinode.
6. WYSIGING
Slegs die Sinode van die NGKN kan die
reglement wysig.

3.7 Reglement B1 (A) – Reglement
vir die Saakgelastigde
3.7.1 Hierdie reglement word nie weer in
die uitgawe van die Bepalinge en
Reglemente opgeneem nie.

2.5 Die DGA het die reg om adviserende
lede te koöpteer.
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3.7.2 Aangesien die sinodebesluit van
1999 nog nie uitgevoer is nie, besluit die
Sinode:
3.7.2.1 Die Sinode behou Reglement
B1(A) voorlopig as breë posbeskrywing.
3.7.2.2 Die Diensgroep vir Administrasie
sien
toe
dat
‘n
personeelbeleid,
posbeskrywing
en
diensooreenkoms
opgestel word, vir goedkeuring deur die
Sinodale Kommissie.
3.7.2.3 Na die goedkeuring van die
bogenoemde stukke deur die Sinodale
Kommissie verval Reglement B1(A)
3.7.2.4 Die Sinode gee aan die Sinodale
Regskommissie opdrag om nadat hierdie
opdrag uitgevoer is Bepaling 7.11 bestudeer
en die Sinode met aanbevelings te dien.

+ Bejaardesorg
+ Getuienis
+ Publieke gesprek


Die Hoof
(adviserend)



die hoof van die NG Kinderhuis
(Adviserend)

Maatskaplike

Werker

4.2 Vakatures word deur die DGSR gevul,
met kennisgewing aan die skriba van die
Moderatuur.
4.3 Die DGSR het reg om adviserende lede
te koöpteer.
5. VERGADERINGS
Die DGSR
5.1 vergader minstens een keer per jaar;

3.8 Reglement B2 – SKDB en
Reglement B3 – SGK [Getuienis]

5.2 kies sy eie dagbestuur wat na die eis
van omstandighede vergader.

Word vervang met die volgende nuwe
reglement B2:
Reglement vir die
Diensgroep vir Gemeenskapsroeping

6. OPDRAG EN BEVOEGDHEDE

Reglement B2
REGLEMENT VIR DIE DIENSGROEP
VIR
GEMEENSKAPSROEPING
(DGSR)
1. NAAM
Diensgroep vir Gemeenskapsontwikkeling
van die NGKN (DGSR)
2. DOELSTELLINGS
Om gemeentes en lidmate van die Ned
Geref Kerk in Namibië voortdurend bewus
te maak van hulle roeping ten opsigte van
die gemeenskap waarin hulle leef en werk.
3. BEVOEGDHEIDSGEBIED
Die DGSR funksioneer as geregistreerde
Welsynsorganisasie binne die grense van
die Republiek van Namibië.
4. SAMESTELLING
4.1 Die DGSR word saamgestel uit


‘n voorsitter deur die Sinode benoem



een verteenwoordiger van elk van die
volgende
taakspanne,
deur
die
taakspanne aangewys:
+ Maatskaplike Werk
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Die DGSR
6.1 is die wettige voortsetting van die
Sinodale Kommissie vir Diens van
Barmhartigheid (wat die geregistreerde
Welsynsorganisasie van die Ned Geref
Kerk in Namibië is) sowel as die Sinodale
Kommissie vir Getuienis (vgl Bep
35.2.4.4.2.1);
6.2 beplan, stimuleer, inisieer, koördineer
en beheer die werksaamhede van die
Sinode op hierdie terrein;
6.3 dra, waar gemeentes en ringe nie
daartoe in staat is nie, sorg vir
6.3.1 die lewering
gesinsorgdienste;

van

kinder-

en

6.3.2 die oprigting, instandhouding en
bedryf van inrigtings vir sorgbehoewendes
van alle ouderdomsgroepe;
6.4 oorweeg aansoeke om hulp uit die
Gemeente-ondersteuningsfonds (GOF);
6.5 verteenwoordig die kerk by
owerheid en welsynsorganisasies
barmhartigheidsdiens;

die
tov

6.6 sien toe dat geouditeerde state van alle
KM-Rade en inrigtings wat staatsubsidie
ontvang, jaarliks vóór 30 Junie aan die
Ministerie vir Gesondheid en Maatskaplike
Dienste voorgelê word;
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6.7 wys taak- en/of aksiespanne aan na die
eis van omstandighede;
6.8 lewer verslag aan die sinode.
7. WYSIGING
REGLEMENT

VAN

DIE

3.14 Reglement C1 – 4 (Beheer en
administrasie van kerklike
goedere en fondse, stigting van
gemeentes, kombinasie van
gemeentes, eenwording van
gemeentes)

Die sinode kan hierdie reglement wysig.
Behou

8. ONTBINDING
Die Sinode kan die DGSR ontbind in welke
geval enige bates van die DGSR deur die
Sinode aangewend moet word vir 'n
soortgelyke doel as waarvoor dit
byeengebring is.

3.15 Reglement F1 –
Pensioenfonds

3.9 Reglement B4 – SKG
[Gemeentebediening]

Reglement vir die DR Church Namibia
Retirement Fund (Bep 13.2.1)

Verval. Die sinode gee opdrag aan die
Diensgroep vir Gemeentelike Roeping om
‘n reglement vir sy werksaamheid te
ontwikkel en aan die sinode voor te lê vir
goedkeuring.

Die Sinode van die Ned Geref Kerk in
Namibië (alle konstituerende gemeentes
inbegrepe) neem as werkgewers deel aan
die DR Church Namibia Retirement Fund.
Die Reëls van die Fonds is by die Sinodale
Kerkkantoor in Windhoek verkrygbaar.

3.10 Reglement B5 – SJK
Verval

3.15.1 Die Sinode vervang die bestaande
bewoording in die uitgawe van die
Bepalings en Reglemente met:

3.16 Reglement F2
Behou

3.11 Reglement B6 – SKLAS
Verval

3.17 Reglement F3 – Teologiese
Toerustingsfonds

3.12 Reglement B7 – TKK
Namibië

3.17.1 Die bestaande reglement word
vervang met die volgende nuwe reglement:

Behou

Reglement F3

3.13 Reglement B8 –
Ringskommissie

REGLEMENT VIR DIE TEOLOGIESE
TOERUSTINGSFONDS

3.13.1 Die Sinodale Regskommissie sal in
sy tweede verslag ‘n nuwe reglement aan
die Sinode voorlê.

1. NAAM
Die naam van die fonds is “Die Teologiese
Toerustingsfonds”
2. DOELSTELLINGS
2.1 Om persone te finansier wat in opdrag
van die Sentrale Bestuursdiensgroep (Bep
35.2.3) met besondere studie besig is;
2.2 om predikante van die kerkverband te
finansier
om
kursusse,
seminare,
ensovoorts, by te woon met die doel om
hom/haar binne die gerasionaliseerde opset
van die Sinode as “spesialis(te)” op die
terrein van ‘n bepaalde diensgroep, taaken/of aksiespan op te lei/beter toe te rus;

32

2.3 om manuskripte
oordeel
van

wat volgens die
die
Sentrale
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Bestuursdiensgroep vir die Ned Geref Kerk
in Namibië van besondere betekenis is en
waarvoor geen ander uitgewer of finansier
gevind kan word nie, te publiseer en te
versprei.

3.21.2 Die Diensgroep-Administrasie kry
opdrag om die riglyn deeglik te hersien met
verslag aan die Sinode.

3. BEHEER

Behou

Die fonds word deur die DiensgroepAdministrasie administreer en bestuur.

3.23 Beleidsbesluit BB1 – Die
Ned Geref Kerk en ander
Christelike Kerke

4. PROSEDURE VIR TOEKENNINGS
4.2.1 Diensgroep, taak- of aksiespan rig
‘n gemotiveerde aansoek vir ‘n toekenning
uit die fonds aan die DiensgroepAdministrasie.
4.2.2 Die
Diensgroep-Administrasie
besluit finaal oor toekennings uit die fonds.
5. VERSLAG
Die betrokke diensgroep, taak- of aksiespan
aan wie ‘n toekenning gedoen is, doen na
afloop
van
elke
studie/kursus/reis,
ensovoorts,
aan
die
Sentrale
Bestuursdiensgroep verslag oor die
resultate.
6. WYSIGING
Slegs die Sinode kan hierdie reglement
wysig.

3.18 Reglement F4 –
Gebeurlikheidsfonds
Behou

3.19 Reglement F5 – Fanan
Sendingfonds
Die reglement word in die uitgawe van die
Bepalings en Reglemente opgeneem.

3.20 Riglyn R1 – Gemeentes wat
te klein word
Hierdie riglyn word na die DiensgroepAdministrasie verwys om dit, met
afhandelingsbevoegdheid, in ooreenstemming te bring met die huidige kerkordeartikels, bepalings en reglemente.

3.21 Riglyn R2 – Registers
3.21.1 Die riglyn word in die volgende
uitgawe van die Bepalings en Reglemente
van die NGKN opgeneem.

3.22 Riglyn R3 – Kerklike geskille

Behou

3.24 Beleidsbesluit BB2 –
Ekumeniese Beleid van die NG
Kerk
Verval aangesien dit nou as besluite van die
Algemene Sinode by Kerkorde Artikel 70
gevoeg is.

4
BEPALINGS tov DIE
RING
4.1 Nuwe Bepaling 29.2.1 wat
bestaande 29.2.1 en 29.2.3 vervang:

die

Ringe vergader elke tweede jaar so gou
moontlik na die afsluiting van die finansiële
jaar op ‘n tyd en plek deur die ring bepaal.
Hierdie vergaderings word gehou in die jare
waarin die Sinode nie vergader nie. Ringe
vergader wel in
die jaar waarin die
Algemene Sinode vergader.
4.2 Nuwe Bepaling 29.4 wat
bestaande 29.4.1 en 29.4.2 vervang:

die

Buitengewone vergaderings van die ring
word belê deur die voorsitter of skriba van
die ringskommissie as die ringskommissie
so besluit of op versoek van minstens twee
kerkrade uit die ringsgebied.
4.3
Nuwe
Bepalings
wat
bestaande 29.5.2 en 29.5.3 vervang:

die

29.5.2 By die konstituering en opening
van die ringsvergadering word die
voorskrifte van die Reglement van Orde
(Regl A1) gevolg.
29.5.3 Die ringsvergadering word deur die
Ringskommissie gelei.
4.4 Woord verandering in Bepaling 30.1:
Kerkraadslid word: ouderling/diaken
4.5 Nuwe Bepaling wat voor die
bestaande Bepaling 31.1 ingevoeg word:
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Taak van die ring
(i) Die NGKN verstaan die roeping van
die ring so:


Die ring bied aan die gemeentes in
die ringsgebied die geleentheid om
kerkverband te vier.



Die ring voer sy opsigtaak uit deur
na gemeentes om te sien, hulle aan
te moedig, raad te gee, by te staan
en waar nodig te vermaan.

(ii) Die ring moet sorg dra dat al die fasette
van sy roeping wat in Artikel 31 genoem
word en die hele terrein van die kerklike
lewe in die gemeentes (vgl Hoofstuk 4 van
die Kerkorde) aandag kry en so sy
profetiese, priesterlike en koninklike
roeping uitvoer.
(iii) Die ring moet steeds op die hoogte bly
van besluite en aksies van die Algemene
Sinode en die Sinode van Namibië wat die
kerklike lewe in die ringsgebied raak.
(NB die numering van die hele bepaling
word aangepas)
4.6 Vervang
31.3.1 met:

die

bestaande

Bepaling

Om sy profetiese, priesterlike en koninklike
roeping uit te voer kan die ring, na
behoefte, gebruik maak van kommissies
en/of taakgroepe, Hulle hoef nie ‘n replika
te wees van die kommissies/taakgroepe
wat die Sinode of Algemene Sinode
gebruik nie. Die ring moet sorg dra dat aan
Kerkorde Artikels 50, 52, 53 en 54
uitvoering gegee word.
NB Hierdie nuwe bepaling bring mee dat
Bep 50.2.2, 52.2, 53.2 en 54.4 verval.
4.7 Vervang
31.3.2 met:

die

bestaande

31.3.2 Ringskommissie:

34

Bepaling

31.3.2.1Die ring kies elke vier jaar, aan die
einde
van
sy
vergadering,
‘n
ringskommissie bestaande uit ‘n voorsitter,
skriba en een addisionele lid met drie
sekundi. ‘n Persoon mag nie meer as twee
keer agtereenvolgens as voorsitter van die
ringskommissie verkies word nie. Die
skriba mag eweneens nie twee keer
agtereenvolgens as skriba verkies word nie.
Hulle mag wel in ‘n ander posisie verkies
word.
31.3.2.2Die ringskommissie voer opdragte
van die ring uit, neem spoedeisende sake in
behandeling, gee uitvoering aan Reglement
B8 en doen aan die volgende
ringsvergadering
verslag
van
sy
werksaamhede. Die pligte van die skriba
van die ringskommissie word in Reglement
A4 uiteengesit. Hy ontvang jaarliks ‘n
honorarium soos deur die Sinode vasgestel.

5
BEPALINGS tov DIE
KERKRAAD
5.1 Wysiging van Bepaling 26.1.7
Ampsbediening en evangelisasie word:
gemeentebediening
5.2 Wysiging van Bepaling 26.2.1.1
Kerkraadslid(lede)
ouderling(e)/diaken(s)

word:

5.3 Wysiging van Bepaling 26.3.1
Vir die uitvoering van sy profetiese,
priesterlike en koninklike roeping kan die
kerkraad gebruik maak van staande,
tydelike (dws tydens ‘n vergadering) en ad
hoc-kommissies of taakspanne, aksiegroepe
om hom te adviseer of opdragte uit te voer.
Kommissies/ taakgroepe kan ook lidmate
en kundiges wat nie lede van die kerkraad
is nie, insluit.
NB

Bep 50.2.1, 52.1, 53.1 en 54.3 verval
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Bylae 5

VERSLAG VAN DIE RINGSKOMMISSIE VAN GOBABIS
IN SAMEWERKING MET DIE COUNCIL OF CHURHES IN
NAMIBIA (CCN) NA AANLEIDING VAN DIE PETISIE
OMTRENT DIE OPTREDE VAN DS. HENDRIK VAN ZYL
OP TSUMKWE
wat aan ons gegee is na behore uitgevoer
het.

INLEIDEND:
Die volgende verslag is saamgestel om
uitvoering te gee aan die versoek van die
ring van Grootfontein dat die aanleidende
faktore tot en omstandighede van die
sogenaamde 'nadelige gerug' aangaande ds.
Hendrik van Zyl ondersoek word. Die
gerug het beslag gekry in die vorm van ‘n
petisie deur "unhappy and angry
resistance". In die uitvoering van die taak
nadat die versoek ontvang is, is aanvanklik
‘n gesprek gevoer met di. Schalk Pienaar
en Clem Marais om ‘n besoek aan
Tsumkwe te beplan. Hierdie besoek, deur
dr. Matteus Kapolo van die CCN se
kantoor vir Faith, Justice and Society, ds.
Johannes Maritz en dr. Jan Woest van die
ring van Gobabis, is gedurende die week
van 30 Junie tot 3 Julie onderneem. Die
verslag probeer om onder die volgende
hoofde die werksaamhede van die
ondersoekgroep weer te gee.
A. Opdrag
B. Prosedure van uitvoering
C. Bevindinge
D. Aanbevelings
Vanweë die samestelling van die
ondersoekgroep en ook die werk strategie
sal die dele van die verslag wat deur dr.
Kapolo geskryf is, in die oorspronklike
Engels waarin hy dit geformuleer het,
weergegee word. Omdat dit vir ons baie
moeilik is om na die aanvanklike ondersoek
en werksverdeling weer bymekaar te kom
vir afronding, konsolidering en finalisering
van die verslag, het ons besluit om elkeen
van die ondersoekgroep se bevindinge en
aanbevelings soos hy dit geformuleer en per
e-pos aan die ander lede gekommunikeer
het onder sy eie naam weer te gee sodat die
lesers van die verslag die volle perspektief
van die groep in oënskou kan neem. Ons
vertrou dat hierdie werkswyse die opdrag
Agenda 2003

A. OPDRAG:
Die opdrag van die ondersoekgroep is
verstaan as om die faktore wat aanleiding
gegee het tot, die omstandighede van en
ook die moontlike afloop en gevolge van
gebeurlikhede te ondersoek wat aanleiding
gegee het tot die opstel van ‘n petisie deur
ontevredenes op Tsumkwe (Aanhangsel 1,
vgl p 44) waarin die optredes van ds.
Hendrik van Zyl as oorsaak van spanning in
die gemeenskap aangebied word. Alle
moontlike tersaaklike inligting en gegewens
moes versamel en beoordeel word om ‘n
ewewigtige perspektief op die situasie te
probeer bevorder sodat in die lig daarvan
besluit kan word oor enige moontlike aksies
en optredes.
Ds. Van Zyl word veral beskuldig daarvan
dat
hy
glo
rassisme,
tribalisme,
verdeeldheid en Boesmanisme in Tsumkwe
sou inbring en bevorder. Die oorsprong en
geldigheid van hierdie tipe bewerings was
veral die fokus van die ondersoek.

B. PROSEDURES VAN
UITVOERING: [dr. M Kapolo]
Interviews Execution.
30 June 2003, Grootfontein
Our very first interview took place in
Grootfontein were we met with two
representative
from
the
SWAPO
Otjozondjupa Regional Office.
How
SWAPO as the only political party got
involved in the misunderstandings between
Reverend Van Zyl and the community of
Tsumkwe is not clear to us. According to
the information which was given to us, the
SWAPO officer have attended the
demonstration and handing over of the
petition to the local police office. The
following is the SWAPO findings on the
issue:- Reverend Van Zyl do not have
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pastoral approach to issues. Therefore
people are not happy with him. The
Reverend is playing police role rather than
concentrating to his pastoral or Church
service. The Reverend is involved in
business whereby he (the Reverend) cheat
the people in the transactions process.
Because of such allegations against
Dominee Van Zyl, they as a political party
advice the Church if it is possible to remove
Dominee Van Zyl from Tsumkwe
1 July 2003, Tsumkwe
Interview with the School Principal.
According to the School Principal, the
misunderstanding between her and Ds. Van
Zyl is only over the incident of a school
child who passed away and the body was
not allowed to enter the Church. What
happened at the funeral service, the
mourners (people) were inside the Church
while the body was outside under the
nearby tree. According to the school
principal Ds.Van Zyl told them that "Bible
rules do changes". She complained that Ds
Van Zyl did not show respect to people.
About the issue of "Kasipembe", she said
the dominee where supposed to find a good
method how to address the issue, not the
way the pastor has acted. She said the
community is expecting a pastor to deal
with problems in a peaceful manner but not
to use force. The dominee cannot operate
like a police force. Therefore she claimed
that the dominee should "change" for a
peaceful relationship in the community. He
should also be careful not to involve
himself in the "Kamaku" business.
Interview
with
Administrator

Tsumkwe

Town

The Town Administrator expressing his
views that he doesn't have any personal
problem with Ds. Van Zyl. He is only not
happy on the incident where Ds. Van Zyl
involving himself in matters not concerned
his pastoral duties. Specifically he pointed
to what he called "demarcation of the
existing erf'. In a letter (no date given but
faxed to the SWAPO Grootfontein Office
on June 30) to Kamehozu, a Regional
Mobilizer, SWAPO Office, he entitled his
letter as "Continuous misunderstanding
between people and Rev. Van Zyl".
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According to the town administrator the
kindergarten fence cannot be removed
without a consent from the town
administration. He showed us the town
planning.
According to that town planning, no
fencing will be down against the existing
map of the town. Apart from this fencing
of kindergarten he indicated that he doesn't
have problem with dominee Van Zyl.
Generally he found the dominee as one
sided in his ministry. According to him the
dominee concentrate his service to San
people alone. As a pastor the dominee were
supposed to give service to everybody not
to single out a particular group of people.
About the Kasipembe issues, the town
administrator
said
the
dominee's
involvement into Kasipembe case and tried
to stop it that is not bad at all. However,
the method which was used is not
acceptable by the community.
On the question for the church to remove
Ds.Van Zyl from Tsumkwe, he stated that
"I cannot recommend the removal of Ds.
Van Zyl. But you need to talk to him. He
is here to serve spiritually the community of
Tsumkwe. The community expect him to
teach all the people about the Word of God.
Occasionally he indicated that his Church
belongs to San People alone.
Every
Namibian citizen has a right to stay
everywhere in Namibia".
Other
recommendation; The dominee should be
away from business. He should stop to be
involved in the town planning affairs. "We
want him to invite us (all) people to attend
the Church". He should not grouping the
people.
NB:
We tried to have an interview with
Mr. Piet Kautondokwa and the Owner of
Savanna Shop Market. At both places we
were informed that the two people were out
of town. We wanted very much to have an
interview with Mr. Kautondokwa because
in most cases people referred us to him.
2. July 2003, Interview with the local
Police station commander.
According to the station commander, they
received a complainment from the
traditional chief that he was very much
disturbed by the brewery of Kasipembel in
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the Tsumkwe area. The traditional Council
passed a resolution to stop Kasipembe
brewery in Tsumkwe.

villages pick up dead bodies and bring them
to the mortuary and transport them once
again at the funeral place.

That request was made in November of
2001 when the traditional Chief wrote a
letter to the police to stop the brewery of
Kasipembe. Even after the local Chief
informed the community to stop brewing
Kasipembe, the community turned a deaf
ear on the matter. This year the dominee
came to police station and reported the
problem of Kasipembe in the community.
The police on their part felt also that
something need to be done against
Kasipembe. Since the police do not have a
transportation, they requested Ds. Van Zyl
to transport them to the shebeens area.
Dominee Van Zyl accepted this request and
transport the police. At the scene only the
police took part in pouring down of
Kasipembe. Ds. Van Zyl remained seated
in his car.

- The dominee is helping in transporting
drought food to the villages

At one incident the police reported that Ds.
Van Zyl went at Mr. Kautondokwa’s house
and ask his wife why they were brewing
Kasipembe. Later in the afternoon Mr.
Kautondokwa came at Ds. Van Zyl's
house. Kautondokwa was very upset for
what the dominee has done. It is against
that background that Mr. Kautondokwa
organized a demonstration against Ds. Van
Zyl.
The station commander informed us that on
the day of demonstration and handing over
of the petition to the police, they found out
that the petition was made against Ds. Van
Zyl. It was Mr. Piet (Peter) Kautondokwa
who spoke the most. Many people who
attended the demonstration were nonbushman people (“Swart mense” as San
people call them). The few local San
people who were at the occasion wanted to
ask questions, but they were not given
chances to speak.
The police noted the following
- The people who are brewing Kasipembe
they do so against the local Chief’s order.
- The police do not have problem with Ds.
Van Zyl. According to them the Dominee
is of great help in the Tsumkwe
community.
The dominee is always
available to give help to anybody in need.
The dominee is the one who coes into the
Agenda 2003

- Without the dominee the San community
in Tsumkwe and surrounding villages will
suffer a lot.
Interview with San members of the
Dutch Reformed Church.
The were about between 50 - 70 people
who attended the interview. Both men and
women expressed their feelings. They
informed us that they do not have a
problem with Ds. Van Zyl. The dominee
is really helping them in all their needs.
They (San) said they have problem with
“Swart mense” in their area. It is the "swart
mense" who even make Kasipembe against
the will of the local chief. On the petition
they said they did not participated in the
drafting of the petition. To them the
petition does not reflect their opinion.
On the question of removing Ds. Van Zyl
from the area, the congregation strongly
said, "THE DOMINEE SHOULD STAY".
One man said loud "PIET MUST BE
REMOVED FROM HERE, BECAUSE HE
IS THE TROUBLE MAKER". It is the
“swart mense” who wants Ds. Van Zyl to
be removed from Tsumkwe, shouted
another. To remove the dominee from us,
"we will die". Who will help us? "We trust
the dominee, he is always faithful in his
service". "We are thankful to the dominee",
comment another.
In addition they reported that
- San people are being beaten because of
Kasipembe (Mense word gemoer).
- They want Kasipembe to be stopped in
Tsumkwe.
-

Ksipembe make people sick.

- They made Kasipembe too strong to
make people drunkard.
- Many people have become addicted on
Kasipembe.
Interview with Traditional Council
There were seven Traditional Council
members and three Church Council
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Representative. This interview took place
soon after we heard the views of the San
community. Therefore members of the
Traditional and Church Councils confirmed
to us that the San people has expressed their
true
feeling
concerning
the
misunderstandings in Tsumkwe. They are
in agreement with what we have heard from
the people themselves.
NB:
We visited the kindergarten to
familiarize ourselves with the fencing
(demarcation) issues which has been
reported by the town administrator. We
found the building is under the renovation
process. The constructor informed us that
since on the northern area of the building
there will be no enough space, they will
remove children’s play equipment to the
other side of the building.
Interview with Ds. Van Zyl.
The dominee has expressed that the
Bushmen have a drinking problem. Most
of them have become alcohol addicted.
Kasipembe is really a problem to the
Bushmen.
It makes the people sick,
especially they drink while there are
hungry. He said that he transported the
police, however he didn't participate in
pouring down Kasipembe. The police acted
themselves without the pastor’s assistance.
- At Mr. Kautondokwa's house, he asked
Kautondokwa's wife if she a licence to
brew Kasipembe. The same day in the
afternoon Mr. Kautondokwa came to the
parsonage very angry. This is how the
whole issue of Kasipembe caused
misunderstanding between the dominee and
mr. Kautondokwa.
The dominee explained to us how
Kasipembe is really a problem to the whole
community. There are even some of the
local Church representatives who are
selling Kasipembe.

C-1 FINDINGS [dr. M Kapolo]
1. The misunderstandings in Tsumkwe
has been politicized. There is no clarity
how SWAPO as a political party got
involved in the petition.
2. Misunderstandings are reported to
SWAPO party rather than to concerned
Government Ministries.
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3. Kasipembe brewers do not respect the
Tsumkwe Traditional Council's decisions.
The idea to stop Kasipembe came from the
Traditional Chief.
The police acted
according to the chiefs order, yet people
have no respect of that decision.
4. The petition do not expressing the
feeling of the community of Tsumkwe
5. The misunderstandings is not really
between Ds. Van Zyl and the community
of Tsumkwe, but rather a personal problem.
6. For all the people or group we have
spoken to except a single one who
demanding for the removal of Ds. Van Zyl.
Every appreciates Ds. Van Zyl's service to
the community.
7. Brewery of Kasipembe has caused a
conflict of interest in some civil servants.
Those are the people who are not happy
with what the pastor is doing trying to do.
8. San people have admitted that
Kasipembe is a problem and they want it to
be stopped.

D-1 RECOMMENDATIONS [dr. M
Kapolo]
1. There is no case for the Church to
remove Ds. Van Zyl from Tsumkwe.
2. The request of local police commander
and the San people for Ds. Van Zyl should
be respected.
3. Ds. Van Zyl and Mr. Kautondokwa
need to be brought together to reconcile
their personal differences.
4. A mechanism/strategy is needed how to
address Kasipembe in Tsumkwe.
Kasipembe issue need to be brought into
the attention of concerned Government
Ministries to work out a way how to protect
the San people against Kasipembe’s
exploitation.

C-2 Bevindinge [ ds. JGH
Maritz]
1. Kasjepembe
‘n Groot deel van die ongelukkigheid die
afgelope tyd het te doen met die probleem
van kasjepembe.
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1.1 Daar is heelwat nuwe inwoners van
Tsumkwe wat kasjepembe stook en
verkoop.
1.2 Die Boesmans getuig daarvan dat ‘n
groot klomp van hulle mense aan die
kasjepembe verslaaf is. Die uitwerking van
kasjepembe op die gebruikers is egter
katastrofies. Hulle sê dit is soos gif wat
hulle mense doodmaak.
1.3 Die Tradisionele Boesman Owerheid
het reeds is November 2001 ‘n brief by die
polisie ingedien waar hulle die polisie
versoek om die stook en verkoop van
kasjepembe stop te sit. Die polisie se
distrikshoof het ‘n vergadering met die
gemeenskap gehad waarin die saak
aangespreek is en die lede van die
gemeenskap se samewerking gevra is.
1.4 Aangesien daar nog geen amptelike
optrede van die polisie se kant af gekom het
nie, het Ds. van Zyl vanjaar die polisie twee
keer gevra om iets te doen. Die polisie was
gewillig, maar het nie ‘n voertuig gehad
nie. Hulle het hom gevra om sy voertuig
beskikbaar te stel. Hy het dit gedoen deur
self die voertuig te bestuur. Die polisie het
by van die stokerye aangegaan en die
kasjepembe uitgegooi.
1.5 Ongelukkigheid
het
onder
die
kasjepembe verkopers ontstaan. Ds. van
Zyl is daarvan beskuldig dat hy die
kasjepembe uitgegooi het.
2. ‘n Petisie is opgestel waarin die
beswaardes hulle ongelukkigheid teenoor
oor ds. van Zyl verwoord. Die mening
onder lede van die gemeenskap is dat die
petisie hoofsaaklik die werk van ‘n mnr.
Piet is, daarom is die petisie sonder
handtekeninge ingedien.
3. In Vergadering is op 10 April 2003
gehou onder voorsitterskap van mnr.
Rapama Kamehozu, organiseerder van
SWAPO in Otjozondjupa.
Daar is ongelukkigheid oor die wyse
waarop die vergadering gehou is, omdat die
polisie en die Boesmans nie ‘n spreekbeurt
gekry het nie.
4. Die Tradisionele Raad van die
Boesmans voel ongelukkig oor die feit dat
hulle nooit in die hantering van die saak
geken is nie.
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5. Daar is beskuldigings dat ds. van Zyl
besigheid bedryf en in die proses die
Boesmans te na kom. Die Boesmans
daarteenoor getuig dat hulle baie tevrede is
met die wyse waarop ds. van Zyl hulle
hanteer. Hulle het waardering vir die feit
dat hy hulle help en dat hulle hom kan
vertrou. Hulle sê dat hulle mense sal
doodgaan as ds. van Zyl weg moet gaan.
Hulle beskuldig egter op hulle beurt ander
lede van die gemeenskap, in besonder die
kasjpembe verkopers daarvan dat hulle die
Boesmans misbruik en oneerlik is in die
besigheid wat hulle met die Boesmans
doen.
6. Sommige lede van die gemeenskap
voel baie sterk daaroor dat ds. van Zyl hom
slegs moet beperk tot die prediking en werk
was uitsluitlik kerklik van aard is.
7. Me. Shipango, die skoolhoof, voel
ongelukkig oor die wyse waarop ds. van
Zyl 'n begrafnisdiens hanteer het.
Ds. van Zyl was nie bewus daarvan dat die
skoolhoof daaroor ongelukkig is nie, en het
ingewillig om met haar die saak op te neem.
8. Mnr. Shipango, die "stadsklerk" is
ongelukkig omdat ds. van Zyl die penne
van die grens tussen die skoolhoof se huis
en die kleuterskool gesoek het saam met
persone van werke, en nie met hom as die
persoon in beheer daaroor onderhandel het
nie.
Ds. van Zyl is gewillig om met mnr.
Shipango die saak op te neem en is selfs
gewillig om 'n groot deel van die erf van
die kleuterskool af te staan.
9. Mnr. Kamehozu voel dat ds. van Zyl
hom op terreine begeef wat nie die
verantwoordelikheid van die kerk is nie.
Hy wil weet of ds. van Zyl met die mandaat
van die kerk optree. Hy voel dat ds. van
Zyl verplaas moet word.
10. Die Boesmans en ander getuig dat Piet
die groot stoker van kasjepembe is. Dit is
algemene feite dat hy en sy vrou die
Boesmans slaan en uiters wreed aanrand
wanneer hulle nie betyds hulle skuld betaal
nie. Die Boesman gemeenskap voel dat
Piet verplaas moet word.
11. Vanweë die spanning in die
gemeenskap is die polisie op Tsumkwe
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deur hulle hoofde versoek om tot verdere
kennisgewing, nie op te tree teen die
kasjepembe stokery en verkopery nie.
12. Daar is aantuigings dat ander kerke deel
neem aan die verkoop van kasjepembe.
13. Die spanning rondom ds. van Zyl het
hoofsaaklik daarmee te doen dat daar ‘n
geweldige nood onder die Boesmans is.
Omdat daar nie ander sterk leiers in die
gemeente is nie, moet hy noodwendig oor
‘n breë front betrokke raak by die nood.
Dit bring hom in botsing met ander partye.

D-2 AANBEVELINGS [ds. JGH
Maritz]
1 Daar moet nuut besin word oor die
bediening van ds. van Zyl omdat die eise
wat aan hom gestel word rakende die
opheffing en versorging van die Boesmans,
op die lang duur die geestelike bediening
kan strem. Daarmee saam bring hierdie
tipe werk hom noodwendig in botsing met
ander partye wat ander agendas het. Ds.
van Zyl se hande moet losgemaak word vir
‘n groter inset in gemeentewerk.
2. Daar moet gekyk word na die
moontlikheid van iemand anders wat die
materiële versorging en opheffing van die
Boesmans kan oorneem.
3. Die hele gemeenskapsontwikkeling van
Boesmanland sal saam met die staat en
ander belanghebbende partye nuut bedink
word. Veral die kosvoorsiening aan die
Boesmans verdien onmiddelike aandag.
4. Ds. van Zyl word versoek om waar sy
werk ander lede van die gemeenskap raak,
met hulle voortydig in gesprek te tree om
misverstande te voorkom.
5. Ds. van Zyl word versoek om in
afsonderlike gesprekke met mnr. en me.
Shipango te gaan om die lug tussen hulle te
suiwer.
6. Aangesien
die
gemeenskap
op
Tsumkwe besig is om te verander, word ds.
van Zyl gevra om die moontlikheid te
ondersoek om die bediening van die kerk
ook uit te brei na ander bevolkingsgroepe.
7. Die betrokke ministeries word ingelig
oor die betrokkenheid van amptenare by die
kasjepembe stokery en verkope en van die
feit dat die persone Boesmans slaan en
40

mishandel. Die versoek van die Boesmans
dat Piet verplaas moet word, moet ook met
die betrokke ministerie gekommunikeer
word.
8. Die Tradisionele Boesman Raad se
gesag moet erken word.
9. Die leiers van die verskillende
belangegroepe van die gemeenskap moet
onder die leiding van 'n neutrale paneel
bymekaar gebring word, sodat sake wat
konflik veroorsaak, uitgepraat kan word, en
ooreengekom kan word om saam te werk
aan gemeenskaplike doelwitte.
10. Vanweë die sensitiwiteit van
situasie op Tsumkwe, moet lede
verantwoordelik is vir party politiek,
nie betrokke raak by die bantering
gemeenskap kwessies nie.

die
wat
liefs
van

C-3. BEVINDINGE: [dr. JC
Woest]
1. Dit was vir die ondersoekgroep baie
ongelukkig dat ons tydens ons besoek ‘n
hele paar persone wat klaarblyklik direk
betrokke was by die hele aangeleentheid nie
op Tsumkwe kon aantref om met hulle
onderhoude te voer nie. Derhalwe is ons
bevindinge gebaseer op die stukke wat ons
ontvang en die onderhoude wat ons met
diegene wat wel beskikbaar was kon voer.
2. Dit is duidelik dat die tradisionele raad
van die Boesmangroep rondom Tsumkwe
(die Ju/hoansi) intens besorg is oor die
voortdurende toename in die voorbereiding,
verspreiding en algehele misbruik van ‘n
gestookte brousel genaamd Kashepembe in
Boesmanland. Hulle het blykbaar reeds in
November 2001 'n skriftelike versoek om
optrede daarteen tot die streekshoofkantoor
van die Namibiese Polisie op Tsumeb gerig.
'n Afskrif van hierdie skrywe is ongelukkig
nie beskikbaar nie en ons kon nie insae
daarin kry nie. In antwoord op hulle
versoek het die streeksbevelvoerder
inderdaad streng optrede belowe en
skriftelike kennisgewing hieromtrent aan
die polisiekantoor op Tsumkwe gestuur in
Desember 2001.
3. Die Boesmans is oortuig dat die
gebruik van Kashepembe baie sleg en
vernietigend vir hulle mense is. Hulle
reken dat die sterftesyfer onder hulle
gedurende die afgelope jare opmerklik
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toegeneem het. Hulle glo dat Kashepembe
beslis baie daartoe bygedra het omdat dit op
uiters ongesonde wyse gestook word van
allerlei vuil en selfs giftige goed; dat dit
hulle weerstand teen siektes verlaag en dat
dit hulle vatbaarheid vir tuberkulose
verhoog omdat mense na die drink van
kashepembe begin het om bloed te hoes.
4. Gedurende die afgelope dekade het die
bevolkingsamestelling van die gemeenskap
te Tsumkwe drasties verander. Beduidende
getalle van 'n verskeidenheid ander
bevolkingsgroepe
in
Namibië
soos
Kavango’s, Capriviane, Herero’s en
Owambo’s het om verskillende redes wat
wissel van staatsdiensposte tot blote
opportunistiese
entrepreneurskap
en
ekonomiese uitbuitery na Tsumkwe migreer
en hulle daar gevestig. Hierdie omringende
gemeenskap word deur die gemeente op ‘n
onderbewuste vlak as baie bedreigend
ervaar. Verskeie insidente het reeds daartoe
aanleiding gegee dat die Boesmans die
ervaring maak dat hulle eintlik stemloos is
en dat hulle regte as tradisionele inwoners
van die gebied nie erken word nie.
5. Die Boesmans getuig dat die hooffigure
in die hele drank voorbereiding en
verspreidingsaga mense is van hierdie ander
bevolkingsgroepe. Verskillende getuies het
beweer dat allerlei negatiewe praktyke soos
op skuld verkope, prys bedrog op kurios,
aanrandings, (selfs by een geleentheid 'n
moord),
seksuele
uitbuiting
met
gepaardgaande
HIV-verspreiding
en
toenemende verslawing aan die orde is en
selfs toeneem as gevolg van die
verspreiding van kashepembe aan die
Boesmanbevolking.
6. Sedert sy koms na Tsumkwe in 1998 het
ds. Van Zyl en sy gade in opregtheid 'n
vriendelike gesindheid teenoor en gesonde
verhoudinge met al die lede van die
gemeenskap nagestreef en gehandhaaf.
Hulle het egter geen kompromie met enige
negatiwiteit en sonde aanvaar nie. Dit is
klaarblyklik iets wat mense wat met
onchristelike praktyke besig was, aanstoot
gegee en gefrustreer het. Ook het die van
Zyls met ywer en toewyding 'n besondere
sorg
en
bediening
teenoor
die
Boesmangemeente wat hulle primêre
verantwoordelikheid is, uitgeleef. Hulle het
nie net Woordbediening en pastorale sorg
Agenda 2003

gepraktiseer nie, maar ook aksies van
missionêre diakonaat geïmplementeer soos
onder andere 'n gemeenteboerdery, 'n
kloudoring (kamakoe) ontginning en 'n
curio-handel om die gemeentelede te help
om kos te verdien.
7. In onderhoude met betrokkenes het dit
duidelik geword dat mense oorwegend 'n
baie
verskraalde
begrip
van
die
evangeliebediening het. Daar word verwag
dat leraars of pastore hulle uitsluitlik met
geestelike aktiwiteite soos prediking,
pastoraat en voorbidding moet besig hou en
geensins by die liggaamlike en ekonomiese
welsyn van hulle mense betrokke moet raak
nie.
8. Op 'n stadium verlede jaar het ds. Van
Zyl kennis gekry van 'n stokery van
kashepembe naby sy huis wat deur die vrou
van 'n amptenaar van die Ministry of
Environment and Tourism, 'n ene Piet of
Petrus Kautondokwa bedryf word. Toe hy
hierdie vrou gaan konfronteer het oor die
onwettigheid en onwenslikheid van haar
bedryf het sy haar man in kennis gaan stel
wat homself baie sterk en negatief teenoor
ds van Zyl uitgespreek het. Klaarblyklik
gebruik hierdie mense wederregtelik
staatsvoertuie vir die vervoer van
bestanddele vir die stook van kashepembe
en ook vir die verspreiding van kashepembe
in die Boesmannedersettings rondom
Tsumkwe. (Vir sy persoonlike getuienis
aangaande hierdie gebeure en ook die
verdere verloop van die situasie kan ds.
Van Zyl se stukke gelees word. Sien
aanhangsel 2, p 43.)
9. Ds van Zyl wat bewus was van die
polisie-kennisgewing in verband met streng
optrede teen kashepembe-stokery en
verkope (sien punt 2 hierbo), het ‘n paar
keer gedurende 2002 by die polisie gaan
verneem wat hulle optrede behels en hulle
waarskynlik
ook
aangemoedig
tot
definitiewe optrede omdat die bedryf sy
gemeentelede baie nadelig geaffekteer het.
10. Tydens 'n besoek in Maartmaand 2003
aan die polisiekantoor om nogeens te
verneem wat die polisie omtrent die hele
aangeleentheid
doen,
het
die
stasiebevelvoerder, omdat sy stasie as
gevolg van ‘n ongeluk sonder’ n
diensvoertuig is, vir ds. van Zyl versoek om
lede van die polisie met sy voertuig te neem
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na die plekke waar kashepembe gestook
word. Hy het hulle vervoer na die plekke
wat hulle uitgewys het en hulle het die
dromme en houers met die drank in,
omgekeer en uitgegooi. Alhoewel ds. van
Zyl blykbaar as ‘n wetsgehoorsame burger,
na sy besef, slegs hulp wou verleen aan die
polisie in die uitvoering van hulle pligte,
was hierdie optrede, wat ons betref, 'n
ongelukkige oordeelsfout aan sy kant
aangesien die stokers daardeur die kans
gebied is om hulle argwaan en frustrasie
hoofsaaklik op hom te kon fokus.
11. Klaarblyklik het Piet Kautondokwa en
sy vrou (waarna in punt 7 hierbo verwys is)
ná hierdie gebeure die primêre en leidende
rol gespeel om 'n klompie mede
kashepembe-stokers te instigeer tot
opruiende optrede.
Hulle twee het
waarskynlik persoonlik en eensydig die
baie negatiewe en grotendeels onware
petisie opgestel.
Hulle het ook die
geleentheid van ‘n toevallige (?) besoek van
ene
mnr.
Kamehozu,
die
streeksmobiliseerder van die SWAPO-party
vir die Otjozondjupa streek, aan Tsumkwe
op 10 April 2003, benut om 'n
ontevredenheidsvergadering te belê met
hom as voorsitter.
Tydens hierdie
vergadering is ds van Zyl se optrede en
bediening deur lede van die gemeenskap
met betrokkenheid by die kashepembebedryf, bespreek en veroordeel. Min lede
van die Boesmangemeente was by hierdie
vergadering
teenwoordig.
Die
standpuntinname van die vergadering asook
die atmosfeer waarin dit plaasgevind het
getuig geensins van ewewigtigheid,
opregtheid of positiewe bedoelings nie.
12. Mnr.
Kamehozu het na die
ondersoekgroep se oordeel, buite sy
bevoegdheid en sonder enige jurisdiksie
van die streeks- of gemeenskapsowerhede
opgetree deur die vergadering te hanteer,
aangesien die hele aangeleentheid geen
partypolitieke konnotasies of implikasies
gehad het nie. Deur sy betrokkenheid en
volgens sy huidige standpuntinname word
die situasie heeltemal onnodig en sonder
helderheid van die motivering daarvoor,
verpolitiseer. Volgens verskeie getuies,
behalwe natuurlik sy eie en diegene ten
gunste van wie hy was, was hy ook nie
onpartydig in sy voorsitterskap nie, het hy
nie aan alle partye spreekbeurte verleen nie
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en het hy met negatiewe emosionaliteit op
ds. van Zyl persoonlik gereageer toe
laasgenoemde versoek het dat die polisie
hulle kant van die aangeleentheid aan die
teenwoordiges kon verduidelik. Vir ‘n
regverdige en deursigtige soeke na ‘n
oplossing van die aangeleentheid is mnr.
Kamehozu se betrokkenheid eerder ‘n
struikelblok as ‘n hulp. Sy persoonlike
aandrang dat ds. Van Zyl Tsumkwe moet
verlaat, is ongevraagd en laat ‘n vermoede
ontstaan van ongunstige motiewe en
persoonlike politieke ambisies wat 'n
onderliggende rol speel in sy betrokkenheid
by die hele aangeleentheid.
13. Sedert die vergadering is daar
klaarblyklik by ander lede van die
amptenary soos veral mnr. Chipango, die
hoof van die kantoor van die Ministry of
Regional en Local Government and
Housing op Tsumkwe en sy eggenoot wat
die Prinsipaal van die plaaslike Junior
Sekondêre skool is, 'n tendens tot
negatiwiteit teenoor enige optredes van ds.
Van Zyl. 'n Oënskynlik onskuldige situasie
soos die aanduiding aan kontrakteurs waar
hulle ‘n heining rondom ‘n gerestoureerde
kindertuin moet oprig, bied nou aan hulle
die geleentheid om 'n beswaarbrief nogeens
aan die adres van mnr. Kamehozu te rig.
(Sien Aanhangsel 3 (p 49) waarin ds. Van
Zyl in 'n veralgemenende trant aangekla
word as dat hy daarop uit sou wees om
misverstand en onmin in die gemeenskap te
bevorder.) Nugtere betragting van die
situasie en ook getuienis wat ingewin is
omtrent vraagtekens in verband met die
legitimiteit van hierdie twee persone se
burgerskap van Namibië, laat die indruk
posvat dat hierdie tendens blyke toon van 'n
kwaadwillige en mitsdien georkestreerde
poging om ds. Van Zyl te diskrediteer.
Hierdie tendens, in aansluiting by ander
nuanses gedurende getuienis aan die
ondersoekspan, laat die vermoede posvat
dat die beskuldiging van rassisme en
tribalisme nie aan die adres van ds. Van
Zyl gerig kan word nie, maar eerder aan dié
van verskeie klaers.
14. 'n
Onverklaarbare
en
totaal
onaanvaarbare toedrag van sake is die
getuienis van die lede van die polisie dat
hulle tans opdrag ontvang het om tot
verdere kennisgewing nie verder op te tree
teen die kashepembe bedryf nie. Die
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huidige situasie is dus dat kashepembe
steeds op Tsumkwe gestook en aan die
bykans weerstandlose Boesmans versprei
word met al die gepaardgaande negatiewe
gevolge daarvan.
15. Ds. Van Zyl en sy eggenote is steeds
toegewy
aan
hulle
roeping
en
verantwoordelikheid in die bediening van
die Boesmans en alhoewel die hele
aangeleentheid
vir
hulle
uiters
onaangenaam en hartseer is, is hulle vol
vertroue dat reg en geregtigheid tog in die
Naam van die Here tot heil van sy
gemeente in Tsumkwe sal geskied. In die
lig van die samehang van die ingewinde
getuienis en die huidige omstandighede op
Tsumkwe, bevind die ondersoekspan
derhalwe dat die beweerde nadelige gerug
wat rondom ds. Van Zyl se gesindheid,
optrede en bediening ontstaan het, wesenlik
ongegrond is. Regstellende optrede word
eerder en inderdaad vereis ten opsigte van
verskeie van die ander rolspelers in die
aangeleentheid as by die van Zyls.

D-3 AANBEVELINGS [dr. JC
Woest]
Die volgende reeks aanbevelings is nie
noodwendig in volgorde van prioriteit nie,
maar is na my oordeel optredes wat kan
help om die aangeleentheid in ‘n redelike
mate op te klaar en voortgaande
ongelukkigheid te voorkom.
1. Dat ds Van Zyl en sy eggenote na
aanleiding van die bevindinge van die
ondersoekspan bemoedig en ondersteun
word
in
hulle
bedieningsverantwoordelikheid ten opsigte
van hulle gemeente. Dat hulle versoek
word om voortaan bedag te wees op die
voortdurende en drastiese veranderinge van
die situasie en gemeenskap van Tsumkwe
sodat hulle "opreg soos die duiwe en
versigtig soos die slange" sal kan meewerk
aan die praktisering van 'n steeds
vernuwende missionêre benadering van die
NGKN in Boesmanland.

versoek word om mnr. Kamehozu te
beveel om sy betrokkenheid by die situasie
onmiddelik te staak en hom as politieke
amptenaar te weerhou van enige inmenging
in
gemeenskapsen
kerklike
aangeleenthede.
3. Dat die Streeksbevelvoerder van die
Namibiese Polisie vir Otjozondjupa te
Tsumeb genader word vir opklaring van die
huidige staking van optrede deur die
polisie. In belang van die Boesmans moet
die erns van die kashepembe-euwel
nogeens en by herhaling onder sy aandag
gebring word indien nodig.
4. Dat die Ministry of Environment and
Tourism op hoë vlak gekontak en in kennis
gestel word van die onregmatige aktiwiteite
van hulle amptenaar mnr.
Piet
Kautondokwa met betrekking tot die
kashepembe-bedryf, met die versoek dat
dringend daaromtrent opgetree word. Ook
moet die versoek van die Boesmanbevolking dat hy terstond uit Tsumkwe
moet weggaan aan hulle gekommunikeer
word.
5. Dat skrywes aan mnr. en mev.
Chipango gerig word om hulle in te lig
omtrent
die
bevindinge
van
die
ondersoekspan en hulle vriendelik te
versoek om nie met 'n negatiewe gesindheid
jeens die van Zyls te leef nie aangesien daar
geen gronde voor is nie.
6. Dat inisiatief geneem word, deur
mitsdien die CCN, om die hele situasie met
betrekking tot die lewensomstandighede
van die Boesmanbevolking in hulle
tradisionele
vestigingsgebied
as
‘n
aangeleentheid vir openbare debat op die
tafel te plaas en met die owerhede daaroor
in gesprek te gaan.
Hiermee vertrou ons is die opdrag aan ons
gegee, met enige mate van volledigheid
uitgevoer.
Dr M Kapolo,
Ds JGH Maritz
Dr JC Woest

2. Dat die hoofbestuur van die SWAPOparty in kennis gestel word van die verloop
van die hele aangeleentheid en hulle
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Transkripsie van petisie teen ds HJ van Zyl
PETITION

DATE: 09-04-2003

UNHAPPY AND ANGRY RESIDENCE
of Tsumkwe Settlement of about 500
people of different Denominations of
churces of 1. ELCIN (Evangelical Church,
2.Seventh Day, 3. Prophecians, 4. Catholics
AND Workers, peasant unemployed youth,
and peaceful Ju'/hoansi present at the
meeting wants to opt this petition to the
NG-Church Leader MR (DS )VAN ZYL of
(Nederduits-Reformed Church.
The
petition Reads as follows “We the unhappy
people of Tsumkwe got problem with the
Referend of NG Kerk in Tsumkwe - He
claim that Tsumkwe is not Namibia But
what he called "Bushmanland" - The
question is that did he come here for the
gospel or for business? That he got may be
licence of his curous Shop, Devils claw,
Smouse of foodstuft? WHEN Namibia
became Independent is it allow to do un
constitional things like Throw away thing
of others, Shut cuca-shop, Shops or any
Business - Is this Namibia free of Dominee
alone and his church alone of Democracy
means like that? There is no peace among
our people, friendly relationship between
we Black people of Tsumkwe and
Tsumkwe who is reside since 21 March
1990.
This man "Van Zyl" Brought
Racism,
Tribalism
hatred
and
Bushmansnism among or Between Black
Namibians and Ju'/hoansi of this area. Is
this NGChurch Leader the Rular of
Tsumkwe? If like that We and Buy Devils
Claw, Craft, Smouse and everything: is that
he and his church for Divide and Role
policy of Colonial era, The people of
Namibia wants to know wether this
Dominee are the President of this country?!
We want to know if like that this One
Single man has got Ioba that people should
kill each other because of his preacher of
old Colonial Idea to our Nations. We are
people of Common Tradition and Culture
we are not white people who are Ju'/hoansi
apart from us? We the church Leaders of
Another Churchers ask you DS Van Zyl is
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there only NGK who know better and good
Gospel There are our people of our
Churchers as well - Please to not Enterfere
with other There we The residence of
Tsumkwe want That Van Zyl should be
excpelled immedeatedly from Tsumkwe
and that he should go from his church as
Dominee from his church in Tsumkwe,
Because of his practice of Racism,
Tribalism of which he as person want ot
practise. Otherwise we shall Try to do
something against
this
man
and
Church,avoidable of Not! Wether he has
been sent by his church to come and devide
our people - for example some of us has got
children with Ju'/hoansi - we share common
Ideology and Norms, Tradition as well. We
got Common History, Because of his Deeds
in Tsumkwe and Bad behavior, The
relationship Between people has change
Drastically.
We want peacefull coexistence, peace, friendship so that we can
enjoy our Democracy equally with our
people without creed This man in the form
of "Van Zyl" should be warned This
PETITION has been drown with the
approval of the Community of Tsumkwe 1.
Goverment workers 2. Unemployed youth
3, woman 4. Political Leaders 5. Business
people 6. Sympathisers.
Varios
Nationalities - Owambo speakers Damara,
Nama Herero, Ju'/hoansi, Jemba/Kavango
speakers etc.
THE PETITION conclude as follows "WE
want that our petition should be respondant
with the Immediate EXTRADICTION of
VAN Zyl Back to OTAVI (Congregation)
of his church on 11-04-2003 or Repatration
of his family Back to avoid Bloodshed and
Internal Conflict so that we can Live
together in Harmony - we want that this
petition is Loud and Clear!
Thanks
UNHAPPY AND ANGRY Resistence!!!
(Oorgetik, letter vir letter, vanaf die
fotostaat wat van die handgeskrewe petisie
ontvang
is.)
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Vergadering met SWAPO verteenwoordigers van
Otiwarongo gehou te Tsumkwe: 10 April 2003 om 17:00
(tot ong. 19:30).
Notas soos afgeneem deur ds Hendrik van Zyl
Die vergadering word in Afrikaans gehou
onder leiding van Mnr Kamehozu, daarom
is die verslag ook in Afrikaans.

1. TEENWOORDIG:
Mnre Kamehozu (Voorsitter), Shanika (wat
ook as tolk optree vir die klaers), Henry
Najoma, Ds H van Zyl, Me E van Zyl,
mnre. Jao Chiswatta en Petrus (JUTA),
lede van die polisie en lede van die publiek
(genoem "die klaers") onder segsman van
Mnr Piet (ook Petrus). (Daar was ook 'n
tolk vir die Kavango groep, maar nie vir die
Boesmans nie.)

2. SAKELYS:
Die sakelys word saamgestel uit 'n petisie
(sien p 42) wat die Voorsitter genoem het
deur klaers in die gemeenskap opgestel is.
Dit is die volgende:
2.1 Kasjepembe wat deur Ds Van Zyl
uitgegooi is
2.2 Gamagu (Duiwelsklou) - die Ds wat die
mense verneuk.
2.3 Winkel van die Ds - onwettig en hy
verneuk mense
2.4 Die feit dat hy sê Boesmanland is nie
deel van Namibia nie
2.5 Rassisme.

3. PROSEDURE:
Die voorsitter noem dat
3.1 die spreker van die klaers, mnr Piet,
eerste vrae aan die ds stel,
3.2 daarna sal die ds kans kry om sy saak te
stel en
3.3 daarna sal "ons drie die missiele
uitstuur" .

4. HANTERING VAN SAKELYS:
Piet word aan die woord gestel.
4.1 KASJEPEMPE:
Begin deur te sê dat hy 'n probleem met die
ds het (wys met vinger).
Agenda 2003

Noem dat hy jammer is dat hy moet vinger
wys. Sê dat die ds by 'n vorige geleentheid
op 3 September 2002, sy vrou by die huis
(van Piet) gekry het terwyl sy kasjepembe
gemaak het.
Hy wil weet (gooi 7
saadsoorte op die tafel):
.1 “watter van hierdie stowwe is gif” (Hy
hou dit in die lug vir die gehoor om te
identifiseer. Op 'n stadium dat dit te
luidrugtig geword het, het mnr. Shanika
gesê: "Bly stil in die hof " (Die eerste keer
dat ek toe hoor dat ons besig is met 'n
"hofsitting".)
Antwoord: nie een nie, dit is kos vir die
mense. Maar dis nie waaroor dit gaan nie.
Dit gaan oor die wettigheid van
Kasjepembe stook - mag dit of mag dit nie?
Die President het by 2 geleenthede in die
NV gesê daar is oorlog teen drankmisbruik.
Ek het gaan vra by die polisie of dit reg is
dat kasjepembe gestook word. Hulle het
die optrede geloods. Ek was by geen van
die twee geleenthede betrokke om
kasjepembe uit te gooi nie, terwyl die brief
sê ekself het dit uitgegooi. Ek keur die
stokery af op grond van wat die Sanmense
sê en op grond van my Christelike
oortuiging.
.2 Hy hoor by Dries dat ek 'n brief aan die
Onder minister van Landbou geskryf het.
Antwoord: Het bevestig dat ek dit wel
gedoen het aangesien hy en twee ander
hulle nie gesteur het daaraan dat die polisie
hulle verbied het om kasjepembe te maak.
Na die gebeure hierdie jaar dat die polisie
opgetree het, was daar nog steeds geen
onderwerping aan die gesag van die gereg
nie. Ek het vir die polisie gesê dat ek die
brief gaan skryf. Hulle het gesê ek moet
aangesien hulle ook ‘n brief gaan skryf aan
hulle hoofde.
Met die September
geleentheid, toe Piet by my plek was, het ek
vir hom gesê dat ek 'n brief gaan skryf as hy
nie ophou nie. Piet se antwoord was as jy
nie oppas nie, maak ons jou dood hierso.
Dis 'n ernstige klag wat ek gelos het, juis
sodat ons moet vrede hê met mekaar.
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3 Hy wil weet of die ds hier is vir
kasjepembe of vir die kerk?

Wou weet of enige van die klaers by was by
enige verruiling.

Antwoord: Ek is hier vir die kerk. As
navolger van Christus kan ek nie anders
praat as Christus nie.

.6 Hy wil weet of die potte kasjepembe
besig was om te kook toe die ds saam met
die polisie daar was?

.4 Hy wil weet hoeveel mense is dood aan
kasjepembe in die 3 jaar wat ek hier is?

Antwoord: Vra die polisie. Hulle het die
werk gedoen. Ek het nie gekyk nie.

Antwoord: Ek het gesê dat ek nie 'n dokter
is nie en daarom nie die vraag kan
antwoord nie. Ek luister maar na wat die
mense vir my sê. Ek begrawe ook nie al die
mense wat sterf nie.

.7 Wil weet of hy iets vir die pastoor skuld
of nie? Die ds moet sê "of ek moer vir
jou". (Hieroor was daar 'n geskil en verskil
dat hy sou gesê het dat ons mekaar sal
"moer". Een polisieman en Jao (TA) het
daarop gewys dat hy wel die eerste woorde
gebruik het. Die voorsitter het egter ook
die woorde gedraai na “mekaar” toe as dat
hy sou gesê het: "Ons sal mekaar moer".
Die geraas onder die groep is van so 'n aard
dat die voorsitter die mense vra om stil te
bly en te wag tot Piet sy saak klaar gestel
het.)

.5 Wil weet oor die besigheid. Wat se
besigheid is dit wat die ds bedryf waar die
mense verneuk word? Die ds is 'n Christen
- het nog nie ‘n ds gesien wat sake doen nie.
Hy noem dat die ds 1 kg suiker betaal vir 'n
pyl en boog.
Antwoord: Tov. die besigheid wat ek
sogenaamd bedryf wil ek duidelikheid gee
oor die saak. Die kerk het nog nooit
probeer om 'n besigheid te hê nie. Die wat
Christene is en Bybel lees, sal lees dat mens
nie die evangelie kan bring aan honger
mense nie. Vandat die kerk hier is, van
1961 af, wou die kerk die mense met wie
hy werk help. Die kerk wou nie net alles
uitdeel en die mense leer om bakhand te
staan nie. Die kerk sê toe, kom ons ruil die
kurios vir kos en verkoop dit om die
kosrekening te betaal. Vandag is die kerk
nog besig daarmee, maar so dat die mens
vir wie hy help, voel hy is iets werd en dat
dit wat hy doen, vir hom geld inbring. Die
kerk vat by elkeen wat iets aanbied, maak
nie saak of die produk goed of sleg is nie,
want hy wil elkeen help om kos in sy maag
te kry. Die kerk gee nogtans die beste prys
sodat hy kos kan kry. Niks van die
inkomste gaan na die ds. toe nie. Dit gaan
vir kos wat op rekening by Arno se winkel
gekoop word. Die skuld kan tot N$35000
per maand beloop. Dit word betaal uit die
verkope van die kurios. Daar is nie altyd so
baie wat verkoop word nie.
Die prys wat ons vir die mense betaal, is
baie beter as wat hulle wat nou gesê het dat
ek die mense verneuk, betaal. Ek betaal
beslis nie N$5-80 (wat l kg suiker kos) nie.
Van die Ju'/hoansi staan hier. Vra vir hulle
wat die prys is wat ek vir hulle gee en wat
van die klaers vir hulle gee.
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Antwoord: Het gesê dat ek nie van skuld
weet nie of wat hy met die vraag bedoel
nie. (Geen antwoord)
.8 Daar was op 9 April 'n vergadering
waar die mense gesê het die ds moet weg.
Die ds was op 3 September (2002) by my
huis en praat oor die stokery. Toe is ek by
sy huis en die ds sê dis nie Namibia nie, dis
Boesmanland.
Antwoord: Het gesê dat dit nog nooit gesê
is waarvan ek weet nie want ek weet dat dit
wel deel van Namibia is. Ek is net so 'n
Namibiese burger soos enige een wat hier
sit en wettige burgers is.
‘n Tweede spreker het opgestaan nadat Piet
gaan sit het en gevra:
.9 Hoekom is die prys van die ou brood in
die winkel van gister dieselfde prys as die
vars brood van vandag?
Antwoord: Het gesê dat die bakkery elke
dag vars brood op bestelling lewer. Ons
verkoop nie aan individue nie. Wat die
winkel met die verkope maak is hulle saak.
.10 Hoekom sê die ds dat die swart mense
nie mag werk kry by die Boma nie? (Plek in
die bos waar vragmotors wild kom aflaai
om eers aan te pas by die omgewing)
Antwoord: dat ek dit nie gesê het nie. Ek
sou wel kon gevra het hoekom swartes
meestal die werk kry en nie boesmans nie.
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Dis deel van die reg dat Boesmans ook hier
werk kry.

toe. Om reg te laat geskied het ek die
polisie gaan vra om op te tree.

.11 Hoekom ruil hy nie by swartes nie?

.4 Hy noem dat die “vegters van Namibia"
vrye transport het vir die ds na Windhoek
as hy nie in Namibia wil wees nie.

Antwoord: dat die projek onder die
Boesmans begin is en dat die aankopers
oorspronklike boesman gemaakte produkte
soek.
4.2 GAMAGU:
Piet gaan voort met sy klag:
. 1 Hy sê dat hy in die boeke by MET
gekyk het maar nie die naam van Ds Van
Zyl daar gesien nie. Hy wil weet waar die
permit is wat sê dat die ds mag handel met
gamagu? Hy kan die tel. nr. van die plek
gee waar die ds die gamagu verkoop het.
Antwoord: Antwoord dat hy swak gekyk
het. Die permit is in hulle boeke. My naam
staan in een van die permitte as dat ek 'n
koper sou wees. Ek het nooit self gamagu
gevat nie. Ek het vir die Boesmans gesê
julle vat die permit, ek sal dit verkoop vir
julle. Ek wou die beste prys aan die
Boesmans gee. Daarom het ek net die
petrolkoste en die kosbestellings van die
mense afgetrek. Die res is in kontant aan
hulle uitbetaal.
Die handelswyse is op papier beskikbaar en
ter insae vir wie belangstel.
.2 Hy was by die ds se winkel waar hy
vleis gekoop het. Hy wil weet wie nog daar
gekoop het. (Die vraag was aan die gehoor,
met 'n soort van gegrom wat onhoorbaar
was).

Antwoord: Het hom bedank vir die gratis
transport. Gesê dat daar nie sin aan is om
Windhoek toe te gaan nie aangesien dit deel
van Namibia is.
Ek bly net hier, want die Here het my
hierheen gestuur. Die kerk hier het my
gevra om te kom help.
4.3 WINKEL:
Die saak was onder 4.1 hanteer.
4.4 BOESMANLAND:
Die saak was ook onder 4.1 hanteer
4.5 RASSISME:
Die saak was nooit ter sprake nie behalwe
as die vraag rondom "die ruil by swartes"
en "die werkers by die Boma" daaronder
sou val. (Vrae wat deur die onbekende
spreker gevra is.)
4.6 Na Piet se praat, het ek geleentheid
gekry om te antwoord. Dit is hier bo by die
vrae aangedui. Ek het begin deur te vra wat
die ander groepe wat in die brief gemeld
word, se verteenwoordigers is. Waar is die
500 mense wat beswaar maak teen die ds?
Voorsitter sê vir my dat ons by die 5 punte
moet hou. Ek sê dat dit genotuleer moet
word as 'n beswaar dat almal in brief
genoem nie verteenwoordig is nie.

Antwoord: Antwoord dat ek nie die sin van
die vraag verstaan nie. (Geen reaksie nie)

5. "MISSIELE" VAN DIE
VOORSITTER:

Het wel gesê dat die vleis vir N$10-00 p/kg
verkoop is aan wie ookal wil hê. Pryse vir
hierdie jaar is N$15-00 p/kg en N$10-00
p/kg vir 900g maalvleis. Al die verkope is
om die kerkfondse te versterk om die mense
in die veld te help wat nie kos het nie.
Daarom vat ek die kos na hulle in die veld.

Die voorsitter wou weet van die polisie of
enige van die nege komponente (water,
suiker en sade) waarvan die kasjepembe
gemaak word, giftig is. Hy noem dat daar
geen onderbroek, tyres, panties of wat ook
al in is soos hy gehoor het nie. (Ek weet nie
by wie nie.)

.3 Hy wil weet of die pastoor gekom het
vir die kerk of vir besigheid?

Hy noem dat die ds niks bygevoeg het in sy
antwoord oor die inhoud nie.

Antwoord: Het weer geantwoord dat die
kerk hier is om die mense te help en om die
Woord te bedien en reg te laat geskied.
Ons het nie 'n besigheid waarvan ek leef
nie. Al die geld gaan terug na die mense

Hy sê (sy woorde en praatstyl):
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5.1. Ek wat hier staan is streeks'operator'(?)
van
SWAPO
en
ook
op
die
dranklisensieraad van Otjozondjupa. Ek
het nog nie in die wet gesien daar is lisensie
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in kasjepembe, tombo, ens (tradisioneel
gebroude drank) nie. Nou wat ek sê:hierdie
wat hier gemaak word met hierdie goed. Jy
moet dit keer - nie die pastoor, die polisie
moet dit keer. In die noorde maak hulle
goed van mahango. Daar is nie 'n wet om
die mense te keer. Hulle maak ook drank
daarvan." Hy gee dit ook. Daar is nie
lisensies vir die maak van tombo,
kasjepembe, ens nie (tradisioneel gebroude
produkte). As julle maak, moet die polisie
keer en nie die ds nie. Daarom vra ek aan
die polisie - en ek sal dit rapporteer:
Namibia se polisie doen die goeie werk
volgens wet. As die kasjepembe met sade
gemaak word is daar geen saak teen mense
wat stook. Behalwe as daar ander goed
ingegooi word. Indien daar iets verkeerd is
met die kasjepembe ek vra die kerk bly by
die kerk met die Woord van God. Los dit
vir die polisie dat hulle die werk doen.
Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is
ook 'n Christen van ELCIN. Ons pastore
preek in die kerk moenie drink en rook.
Dis nie jou werk as pastoor om daarteen op
te tree nie. Die rede en gevoel van die ds
mag goed wees, maar hoe dit gedoen word
is wat verkeerd is.
5.2. Oor die winkel en die gamagu het ons
dieselfde versoek by Mangetti en Omatako.
Mense het vir ons gevra om die "crafts" en
gamagu te verkoop want hulle word
verneuk. SWAPO se sekretaris het 'n brief
aan die minister van Landbou geskryf om 'n
plek aan te wys waar mense crafts en
gamagu kan verkoop, want mense word
verneuk.
So, ek vra die ds: pastoor jy bly nie
betrokke in 'n ding waar jy met geld werk
nie. Konsentreer op die Woord van God.
Ons het vanmiddag die sekretaris van
SWAPO gebel en hy het gesê ons moet
luister en praat en skryf en aan pastoor se
kerk skryf wat hier gedoen word. Ons sal
daarvan ook terugvoer gee aan die
vergadering,
As julle kan onthou: ek was saam met die
President hier met 'n vergadering in 1998/9
en hy het gepraat van 'n probleem met die
NGK. Ook gesê as die kerk 'n probleem
geword het, sal die regering stappe neem.
Die regering en SWAPO is dieselfde ding.
Die 'ruling' party kan nie skei nie.
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Piet, jy is 'n vry man om te praat. Of jy
gekla is of nie, elkeen het die reg om te
praat. Jy sal nie gefire word nie. Elkeen
het die reg om te praat wat hy wil.
Ons gaan Sondag, Maandag terug. Ons het
twee mense hier geplaas wat die situasie sal
dophou en rapporteer. Niemand weet wie
hulle is nie. As probleme kom van pastoor,
sal hulle terugvoer gee.
Ek het een ding vergeet: Los die
dreigemente van slaan in ons hande. Die
polisie is daar dat geregtigheid geskied.

6. "MISSIELE" VAN MNR
SHANIKA:
Daarna gee die voorsitter aan mnr Shanika
kans om sy punte te stel. Hy het ook
opgetree
as
tolk
vir
die
Oshivambosprekendes.
6.1 Moenie met mekaar speel nie. Ek is
ernstig. Julle moet baie versigtig wees met
mekaar.
6.2 Ek het 'n versoek aan die pastoor: Bly
uit hierdie goed uit. Hy moet die kerk se
goed doen en nie wat die polisie moet doen
nie. Hoekom sê ek so? Netnou staan die ds
op en kry vir Petrus (Piet) in die pad. Dan
sê hy vir hom "jy het my naam vuil
gemaak". Petrus staan op en klap pastoor.
Ons moet pasop daarvoor.
6.3 Mense wat kasjepembe verkoop soek
ook geld om te eet en vir hulle kinders
skool toe te stuur. Pastoor sê hy soek geld.
Die goed is gesond, daar is nie tyres by nie.
Die polisie moet die goed mooi opvolg.
Die polisie moet kyk. Pastoor sê is 'n groot
man, groter as die wat stook.
6.4 Laastens vra ek in nederigheid: Pastoor,
bly uit hierdie mense uit en los die mense.
Ons sal met hulle praat as hulle nie regkom
nie. Bly by jou mense in die kerk.

7. SLOTWOORDE VAN DIE
VOORSITTER:
"Ons sal rapport aan die polisie (generaal),
die sekr.gen van SWAPO, die president van
SWAPO wat ook die President van die land
is, die ds en Piet gee."
Een van die polisie teenwoordig begin deur
te sê dat hy iets wil sê oor die kasjepembe.
Die voorsitter maak hom stil en sê dat die

GEMEENTES: God se geskenk aan Namibië

Agenda 2003

Sinodale Kommissie en Moderatuur
polisie niks met die saak te maak het nie en
dat hulle na die tyd sal praat.
Ek staan op en vra of ek repliek mag kry
want ek is skuldig bevind deur die komitee
ook. En dat die polisie alles met die saak te
make het.
Die voorsitter maak my hardmondig stil en
vra: "Wie is hierdie man wat nie respek vir
swart mense het nie? Ek sal sorg dat hy
weggaan hier. Die vergadering is klaar.
(nogeens 'n groot geraas van Piet-groep)
Gaan slaap en los die ding in ons hande.
Praat niks meer verder nie. Ons moet gaan
maar moenie iets doen nie. Los die ds se
kar en los hom dat hy in sy kar kan klim in
vrede om te ry. Petrus wag vir ons, ons sal
terugkom. Hierdie ds dink hy is 'overall
chief' van Tsumkwe. Ek praat die taal van
SWAPO. Niemand sal kom sê jy lek my
voete nie. Gaan uit in vrede. Ons is
ordentlike mense wat opgevoed is. Almal
gaan nou uit. "
Hy en die polisie het saam met my en Elize
uitgeloop tot by die bakkie.

Aanloop tot die vergadering
Aantekeninge deur ds Hendrik van Zyl
Ek wil hiermee net 'n bietjie agtergrond gee
om die saak beter verstaanbaar te maak.
In Tsumkwe is 'n populasie van ongeveer
550 mense. Driekwart daarvan kan San
mense wees. Die Tradisionele Boesman
Owerheid (TA) sê op 'n stadium in verlede
jaar vir my dat hier 120 sjebeens is. Maklik
een sjebeen vir elke 3,5 mense, almal
ingereken. Ek het darem gedink hier is
rondom 50. Dit het my laat wonder of daar
nie 'n wet is wat sjebeens beheer nie. Ek
het die nuwe drankwet by Paul Smit gekry
en my voorgeneem om seker te maak dat
die wet hier ook toegepas word. Daarmee
is ek na die TA toe en gesê dat iets gedoen
moet word. Die saak is nou in hulle hande.
Van die werkers in diens van die kerk het
vir my kom sê dat daar 'n stookdrom skuins
agter my huis is. Toe ek gaan kyk, kry ek
die Piet se vrou by die opset. Ek vra toe
aan haar of hulle 'n lisensie het vir hierdie
bedryf. Sy verstaan nie Afrikaans nie en
Agenda 2003

gaan weg in die rigting van die
staatsgeboue. Ek het toe na die polisie toe
gegaan en navraag gedoen oor die
geldigheid van die wet en gesê van wat ek
gesien het. Op daardie stadium het ek met
AO Green gesels. Hy het gesê dat hulle 'n
optrede beplan. Hy wag net vir die groen
lig en ondersteuning vanaf Tsumeb. Niks
het egter gebeur totdat hy weg is waarvan
ek weet nie.
Hierdie jaar is die stryd voortgesit. Ek het
weer by die polisie aangeklop.
Die
bevelvoerder is nou Sers Uutoni. Hulle het
ook gesê dat hulle iets aan die saak sou
doen. Dit was iewers in Februarie. Toe
niks gebeur het teen middel Maart nie, is ek
weer polisie toe. Hy het gesê dat hulle nie
'n voertuig het vir die werk nie, en of hulle
myne kan gebruik. So het ek toe die polisie
rondgery terwyl hulle al die stookdromme
omkeer en die drank uitgooi wat klaar
gemaak is.
Daaroor was daar hewige reaksie. Die
stokers/eienaars van sjebeens het gaan kla
oor ek die kasjepembe uitgooi. Die polisie
het hulle verseker dat ek niks uitgegooi het
nie, dat hulle in beheer was van die operasie
en dat hulle net my voertuig gebruik het.
Van hulle was ook by my om hulle
ongelukkigheid uit te spreek omdat ek ‘n
verraaier is. Hoe kon ek die mense gaan
verkla by hulle vyande. Ek het gesê dat die
goed onwettig is, maar dat die polisie die
werk gedoen het. Hulle kan daar gaan kla.
Hulle wou my en die polisie aankla. Die
polisie het gesê hulle mag kla, solank
elkeen wat beswaar het hulle naam by sit.
Dit het hulle nooit gedoen nie. Hulle het
gesê dat die TA aan hulle die reg gegee het
om die stokerye te bedryf. Die polisie het
hulle egter gewys op 'n brief wat deur die
TA geskryf is waarin stokery verbied word.
‘n Week of wat daarna was die Adj min.
van Justisie blykbaar hier. Ek was nie hier
nie. Die polisie het aan hom die saak
gestel. Hy het met die TA gepraat oor die
drank en daarna met al die beswaardes.
Aan die beswaardes het hy gesê, volgens
die polisie aan my, dat kasjepembe gif is,
dat dit sleg is vir mense en dat dit nie
gebrou mag word nie.
Twee weke na sy besoek het van die
werkers weer vir my kom sê dat hierdie
mense steeds drank stook. Ek het dit weer
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aan die polisie genoem, hardop gewonder
of die dromme nie vernietig moet word nie
en gery. Toe ek op 'n stadium weer die
bevelvoerder raakloop, sê hy dat die
dromme afgeneem is asook die gestookte
drank.
Donderdag, 10 April, kry ek 'n oproep van
die polisie wat vra dat ek na hulle toe moet
kom, Ek het klaar gemaak die oggend
waarmee ek besig was (preek skryf) en toe
daarheen gegaan. Ek moes toe eers voor 'n
toe deur staan sonder enige reaksie op my
klop. Een van die polisiemanne beveel toe
aan dat ek oopmaak en instap as hulle gesê
het ek moet kom. In die kantoor was toe
die drie vreemdelinge, mnr Shipango, die
Bevelvoerder en Sers Willemien. Ek is nie
voorgestel nie, hoewel die voorprater van
die onbekende groep toe vra of ek dalk 'n
dominee is. Hy kan dit op my gesig sien.
(Kan jy glo?) Hy sê toe dat hy ook 'n
Christen is.
Hulle wys toe vir my die brief/petisie en sê
ek moet my nie steur aan wat hulle sê nie.
Ons sal vanaand 'n vergadering hê en die
sake oplos. Die voorprater sê toe ook op 'n
stadium dat hierdie mense (verwysende na
die boesmans) se koppe leeg is. Ek sê toe
voor die groep hy moet nie die manne
onderskat nie. Hulle is inteendeel slimmer
as wat 'n mens dink. (Ek dink nie hy was
daarmee beïndruk nie.) Ek lees toe vlugtig
die brief en sien dat die klagtes gaan oor dit
wat in die sakelys genoem word. Die man
sê toe ook dat hy eers met die groep wat
ongelukkig is, wil gaan praat, dan sal hy na
my toe kom. Om 12:15 daag hy dan ook by
ons op en die inhoud van die brief word
weer aangehaal. Hy sê toe hoe die sakelys
gaan lyk en vra my solank uit na wat
aangaan. Soos by die polisie vertel ek weer
aan hom, nou meer breedvoerig, wat die
kerk hier doen. Hy vra toe of ek 'n lisensie
het vir die winkel. Ek sê toe sover ek weet
is daar nie meer 'n handelslisensie nodig vir
'n winkel nie, maar dat ons wel geregistreer
is as 'n "CC". Dit is 'n nie winsgewende
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organisasie en slegs tot hulpverlening aan
die boesmans. So is ook die gamagu net
om die boesmans te help.
Ek het toe weer vir hom gesê dat die
boesmans nie so dom is as wat hulle dink
nie. Hulle is toe weg, nog steeds geen
poging om te sê wie hulle is en wat hulle
nering is nie.
Toe ons by die vergadering opdaag, het ek
aan een van die besoekers gevra wat hulle
name is. Hy het dit toe eers vir my
genoem. Ek weet ook nie eers of ek reg
gehoor en gespel het nie. Ek het dit later
met Jao gekontrolleer. In die vergadering
het ons geluister en geantwoord soos in die
verslag genoem en gehoop dat alles reg en
billik sou verloop. Toe die voorsitter sy
standpunt inneem dat ons skuldig is, het ek
geweet dat alles nie reg en billik is nie. Ek
het gedink ek sou nog kans kry om repliek
te lewer. Ek het egter nie kans vir repliek
gehad nie. Geeneen van die Boesmanraad
(TA), wat almal SWAPO lede is, of ander
boesmans is geleentheid gegee om te praat
nie. Hulle het selfs gevra of hulle mag
praat, op die voorsitter se skouer geklop,
maar is geheel geïgnoreer. Dit was 'n slegte
belewenis vir hulle.
Die komitee het hier opgedaag sonder dat
iemand uit die JUTA - geledere geweet het
hulle kom. Behalwe natuurlik die klaers.
Hulle het ook sonder die parlementslid,
Royal, van Boesmanland (die amptelike
naam is nou Tsumkwe-Wes en -Oos) hier
aangekom. Volgens die TA hoort dit nie so
nie.
Soos ek genoem het, dit wat hulle kwyt
geraak het ten opsigte van die wettigheid
van die kasjepembe, is 'n paar weke gelede
deur die Adj. Nfin. van Justisie aan die
polisie, TA en van die klaers,
bekendgemaak as onwettig en gevaarlik vir
mense. Hy het nog dagga ook by genoem.
(Nou wonder ek wie die hoogste gesag
het?)
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Brief van mnr Chipango aan mnr Kamehozu:
Demarcation of erf
Attention: Cde Kamehozu
Regional Mobilizer
Swapo Office
Grootfontein
Dear Sir
Re:
Continuous
misunderstanding
between people by Rev van Zyl
As you are aware that there has been an
outcry of the people about the way the rev
is living with the people. On several
meetings his conduct was raised by many
people.
To my surprise on the 26th June 2003, I
found the rev in the School principal yard
checking points with the idea of cutting the
fence. He had invited fellow three white
men from works of Grootfotein to come
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and help hom with this demarcation of the
existing erf.
I told mr Van zyl not to get involved int the
work which does not belong to him. He told
met that he was a soldier so he can not read
maps that is why he brought these
gentlemen.
I told him that is was not his dute to cut any
erf at all. He insisted that he will go ahead
without any fear of anyone in Namibia.
I reminded him of respecting of each other,
But he showed no sense of shame. On top
of all existing erfs were to remain as they
are, this was discussed from the beginning
of planning for Tsumkwe.
Yours Truly
C.T. Chipango
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A3. VERSLAG VAN DIE SINODALE REGSKOMMISSIE
INLIGTINGSFORMAAT
Alles in die verslag wat nie
spesifiek van aanbevelings
voorsien is nie.
BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt 1.1.2

Nie-publikasie van ‘n
boek in 2001

Punt 4

Publikasie van nuwe
Kerkorde-boek

Punt 5

Jurisdiksie van appèlliggaam

Punt 7

Herstrukturering van
sinode

KONFERENSIEFORMAAT
Geen
Geagter Voorsitter, Broers en Susters
Die Sinodale Regskommissie het sedert die
vorige Sinode twee keer vergader en ‘n
verdere vergadering word vir 10 Oktober
2003 beplan. Die Kommissie doen graag
verslag van sy werksaamhede.

1. KERKORDE, BEPALINGE
EN REGLEMENTE VAN DIE
NGKN 2001
1.1 2001-UITGAWE
1.1.1 Aangesien die Sinode van 2001
slegs twee veranderinge aan sy Bepalinge
aangebring het, naamlik aan Bepaling 2.9.3
en 13.2.2, en verder ‘n nuwe reglement vir
die SKDB goedgekeur het, het die
Kommissie geoordeel dat dit nie nodig is
om ‘n nuwe uitgawe gereed te maak en te
laat druk nie.
1.1.2 AANBEVELING:
keur hierdie optrede goed.

Die Sinode

1.2 BEPALING 13.2.2
1.2.1 Die besluit van 2002 om Bepaling
13.2.2 te wysig, was nie baie duidelik nie
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en die Aktuarius het by navraag die
Sinodale Kerkkantoor geadviseer dat die
Sinode
nie
kerkvergaderinge
se
verantwoordelikheid
om
mediese
voorsiening vir hul werknemers, wat
kwalifiseer, opgehef het nie, maar slegs die
verpligting om by ‘n spesifieke fonds in te
skakel, weggeneem het.
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie
beveel by die Sinode die wysiging van
Bepaling 13.2 (Pensioen- en Mediese
Fondse) aan wat hierdie saak duidelik sal
stel en ook dat die NGKN nou ‘n eie
pensioenvoorsiening vir predikante maak.
Die SRK het die voorgestelde Bepaling
13.2 en 13.3 bespreek en vind dit in orde.
Die aangeleentheid hoef dus nie weer na die
Tydelike Regskommissie verwys te word
nie.

2 WYSIGING VAN BEPALINGE AGV BESLUITE VAN
DIE ALGEMENE SINODE
2002
Die Kommissie sal in sy tweede verslag ‘n
oorsig van die Bepalinge en Reglemente
wat geraak word aan die Sinode gee.

3 REDAKSIONELE
VERBETERINGS AAN DIE
TEKS VAN DIE BEPALINGS
Die Kommissie het van die Saakgelastigde
‘n aantal redaksionele verbeteringe ontvang
wat aan die nuwe SRK deurgegee sal word
met die oog op die 2003-uitgawe van die
Bepalinge en Reglemente.

4 KERKORDEBOEK 2003
AANBEVELING: Die Sinode gee aan
die SRK opdrag om die rubriek KEUR
VAN
BELANGRIKE
SINODEBESLUITE deeglik te hersien.

5 JURISDIKSIE
5.1 Die SRK is van oordeel dat dit
noodsaaklik is om duidelikheid te kry oor
die jurisdiksie van appèlliggame binne die
kerk, wat buite Namibië gesetel is, oor
persone in Namibië asook oor die feit dat
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Namibiese predikante se ampsbevoegdheid
deur die ARK wat in die RSA gesetel is,
hanteer word.

voorgestelde struktuur te verkry en
amendemente en voorstelle in te dien en
te motiveer:

5.2 AANBEVELING: Die Sinode gee
aan die SRK opdrag om die jurisdiksie
van appèl-liggame wat buite Namibië
gesetel is asook die implikasies van die
feit dat Namibiese predikante se
ampsbevoegdheid deur die Algemene
Regskommissie
hanteer
word,
te
ondersoek met verslag aan die Sinode.
Die Algemene Regskommissie moet
tydens die ondersoek geraadpleeg word.

7.1.5.2.1
Vrydagaand 10 Oktober
vanaf 19:30 by die Kerkgebou van
Pionierspark kan enige afgevaardigde
die Tydelike Regskommissie ontmoet.

6. BEPALING 8.4.1.3
Die bepaling handel oor die gegewens
benodig met die oog op aanstelling as
huweliksbevestigers.
AANBEVELING: Die Sinode keur ‘n
nuwe punt 12 goed wat soos volg lui:
“afskrif van paspoort sowel as
werkspermitstempel
waar
van
toepassing”

7.1.5.2.2
Saterdag 11 Oktober
tydens die verslag van Renovaré word
die nuwe struktuur verduidelik en
toegelig en afgevaardigdes kry die
geleentheid om vrae, voorstelle, en
amendemente op indekskaarte deur te
gee.
7.1.5.2.3
Sondagaand 12 Oktober
na die aanddiens kry afgevaardigdes nog
‘n keer die geleentheid om die Tydelike
Regskommissie te ontmoet en voorstelle
in te dien.

7.1 Die Moderatuur het die voorgestelde
wysiginge na die SRK deurgestuur vir
kommentaar en afronding.

7.1.5.3 Die Tydelike Regskommissie
werk amendemente en voorstelle in die
pakket in en lê op Maandag 13 Oktober
‘n nuwe dokument aan die Sinode voor
vir bespreking en besluitneming.
Aangesien afgevaardigdes van Vrydag
tot Sondag ruim geleentheid het om
voorstelle en amendemente in te dien en
te motiveer, word daar Maandag nie
verdere voorstelle of amendenente
ontvang nie.

7.2 Die finale dokument word as Bylae tot
die Sinodale Kommissie se verslag aan die
sinode voorgelê (vgl p 24).

7.1.5.4 Die vergadering stem nie oor elke
punt in die pakket nie, maar oor die
geheel.

7.3 Die nuwe struktuur sal tydens die
Renovaré-verslag verduidelik en toegelig
word.

7.1.5.5 Die Sinode wys die eerste
verteenwoordigers van die taakspanne in
die Diens-Groepe aan aangesien daar
nog nie taakspanne bestaan wat dit kan
doen nie.

7. HERSTRUKTURERING
VAN DIE SINODE

7.1.4 Die Sinode se aandag word daarop
gevestig dat nommers van bepalinge en
reglemente in die uitgawe van die
Bepalinge en Reglemente van die NGKN
kan verskil van die nommers wat in
aanbevelings voor die Sinode verskyn.
7.1.5

AANBEVELINGS

7.1.5.1 Die wysiginge word as ‘n pakket
aan die Sinode voorgelê.
7.1.5.2 Afgevaardigdes kry die volgende
geleenthede om inligting oor die
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8 TWEEDE VERSLAG VAN
DIE SINODALE REGSKOMMISSIE
Die SRK sal ter vergadering ‘n tweede
verslag indien.
Dr GL Buys (Voorsitter)
Dr HS GROBLER (Aktuarius - skriba)
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A4. SINODALE KOMMISSIE VIR ADMINISTRASIE
INLIGTINGSFORMAAT
Die verslag bevat volledige
inligting oor die stand van die
sinode se fondse en ander bates.
BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt 7.3

Wysiging van
Bepalings mbt
pensioen en medies

Punt 12

Reiskostes vir
vergaderings.

Punt 13

Sinodale kollektes

KONFERENSIEFORMAAT
Geen
1. OPDRAGTE AAN DIE
KOMMISSIE
Die Sinode het aan die SKA die volgende
sake opgedra:

1.1 Herevaluering van die
Pensioen-fonds (Handelinge
2001, p 109, los voorstel)
Die
verwikkelinge
rondom
die
pensioenfonds word in die verslag hanteer
onder para 7.

1.2 Eiendomsreg van Inrigtings
(Handelinge 2001, p 109, pt 22.2.2)
* Met die afwenteling van werksaamhede
van Tehuise vir Bejaardes na Ringe in die
jare-90, is die eiendomsreg van verskeie
Inrigtings ook amptelik oorgedra na die
betrokke
ringe.
Die
gedeeltelike
terugwenteling van hierdie werksaamhede
na die sinode, het te weeg gebring dat die
betrokke Inrigtings weer in naam van die
Sinode geregistreer moes word.
* Reëlings is getref dat al drie inrigtings vir
Bejaardes nou weer in die naam van die
“Ned Geref Kerk in Namibië” geregistreer
is. Die betrokke inrigtings is Ons Tuiste
(Keetmanshoop), Huis Deon Louw
(Gobabis) en JT Potgieter (Windhoek)
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2. FONDSE VAN DIE SINODE
2.1 Hier volg ‘n opsomming van die
Fondse wat tans deur die Sinodale
Kommissie vir Administrasie bestuur word.
Algemene Sinode Fonds
NGKN Sinode Fonds
Instandhoudingsfonds:
Geboue: Algemeen
Geboue: Kerksentrum
Toerusting
Vervangingsfonds Voertuie
Getuieniskommissie (SGK)
Christelike Alkoholiste Diens
Fanan Sendingfonds
Skoolverlatersfonds
Gebeurlikheidsfonds
H Nell Studiefonds
Kapitale waarde
Lenings/beurse
Gemeente Onderst. fonds
Teologiese Toerustingfonds
Sinodale Jeugkommissie
Jeug Staptoerfonds
Blye Boodskapfonds
Hulpfonds VGK leraars
Sielkundige Dienstefonds
OKC fonds
Reserwe fonds
Wins met verkoop van
Schanzen-woonstelle

2.2 Die
fondse
aangewend:

2003
272,371
272,284

2002
312,645
222,600

1,470,368
325,608
91,288
91,407
85,491
217,811
185,528
59,394
406,870
421,865
969,882
(548,017)
526,510
41,670
13,244
3,882
580,870
15,911
7,370
16,949
1,685,125

1,714,224
424,037
64,947
82,295
51,996
188,528
199,041
42,889
320,755
118,003
920,849
(802,846)
486,267
39,743
1,886
3,702
597,672
15,173
5,368
1,921,52

61,700

61,700

word

soos

volg

2.2.1 Algemene Sinode Fonds: Die
fonds dek die reis- en verblyfkoste van
afgevaardigdes na die tweejaarlikse sitting
van die Algemene Sinode. Die laaste twee
sittings het in Pretoria plaasgevind.
2.2.2 NGKN Sinodefonds: Die uitgawes,
hoofsaaklik reis, verblyf en etes, van die
plaaslike Sinodesitting word uit dié fonds
gedelg.
2.2.3

Instandhouding Geboue

2.2.3.1 Algemeen: Die vaste eiendomme
van die Sinode verg
voortdurend
onderhoud. Par 10 hier onder bevat
volledige besonderhede oor die eiendomme
van die sinode.
2.2.3.2 Kerksentrum: Die inkomste en
uitgawes van die Kerksentrum was apart
gedokumenteer. (Vanaf 1 April 2003 (na
die verkoop van die Sentrum) is die saldo in
die rekening oorgedra na: Instandhouding
Algemeen.)
2.2.4 Instandhouding Toerusting: Word
aangewend vir die instandhouding en
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vervanging van kantoortoerusting onder
beheer van die SKA
2.2.5 Getuieniskommissie: Die fonds
bestaan uit ad hoc-donasies wat vir
sendingaktiwiteite aangewend word. Die
SGK besluit oor die aanwending.
2.2.6 Christelike Alkoholiste Diens
(CAD): Die fonds word aangewend vir
middel afhanklike persone wat by die KMR
aanmeld vir rehabilitasie.
2.2.7 Gebeurlikheidsfonds: Die fonds
het ten doel om vir alle ad hoc-krisis
uitgawes waarvoor die ander fondse nie
voorsiening maak nie, te voorsien.
2.2.8 Skoolverlatersfonds: Word jaarliks
deur die sub-kommissie Kampe (‘n subkommissie van SJK) aangewend vir
jeugkampe. Ook dié kommissie genereer
hul eie fondse buite om eweredige bydrae.
‘n Sinodale kollekte word tans nog
opgeneem, maar die sinode word hierdie
jaar gevra om dit te staak.
2.2.9 Hendrik Nell Studiefonds: Die
fonds het ten doel om hulp te verleen aan
studente in die vorm van beurse en lenings.
Teologie- en Maatskaplike Werkstudente
kwalifiseer vir beurse en geniet voorkeur by
die toekenning. Studente moet jaarliks vóór
30 September op die voorgeskrewe vorm
aansoek doen.
2.2.10 Gemeente Ondersteuningsfonds:
Die doel van die fonds is om aan gemeentes
wat as gevolg van natuur en ander rampe in
finansiële krisis gedompel is, finansiële
hulp te verleen.
2.2.11 Fanan Sendingfonds: Die fonds is
deur wyle ds Fanan van der Spuy gestig.
Die reserwe kapitaal is vasgestel op N$100
000. Rente verdienste word aangewend om
die sendingaksie in die NG Kerk in
Namibië te bevorder – veral insover dit op
die jeug betrekking het.
2.2.12 Teologiese Toerustingfonds: Die
doel van die fonds is om;




persone te finansier wat in opdrag van
die Sinodale Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake (SKLAS) “met besondere
studie” besig is in terme van Regl
B6.5.2 (Reglement vir SKLAS)
voorsitters of ander persone van ‘n
kommissie van die Sinode te finansier
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om kursusse/seminare, ens. by te woon
met die doel om hom/hulle binne die
gerasionaliseerde opset van die Sinode
as “spesialiste” op die diensterrein van
die bepaalde sinodale kommissie op te
lei/beter toe te rus;


manuskripte wat volgens die oordeel
van SKLAS vir die Ned Geref Kerk in
Namibië van besondere betekenis is en
waarvoor geen ander uitgewer of
finansier gevind kan word nie, te
publiseer of te versprei.

Na aanleiding van die opdrag aan die
Moderatuur om aandag te gee aan die
herstrukturering van die sinode, kom daar
vanjaar in die verslag van die Moderatuur
aanbevelings voor die vergadering wat vra
vir wysiginge aan die manier waarop
aansoek om hulp uit hierdie fonds gedoen
kan word.
2.2.13 Jeug: Staptoerfonds: Die fonds is
ingestel deur lidmate wat aan ‘n aksie van
die SJK deelgeneem het.
2.2.14 Sinodale Jeugkommissie (SJK):
Die fonds staan onder die jurisdiksie van
die SJK en word na oordeel van die
Kommissie aangewend vir aktiwiteite van
die jeug. Dit word befonds uit donasies,
onder andere van die Algemene
Jeugkommissie.
2.2.15 Blye Boodskap Fonds: Die doel
van die fonds is om finansiële
ondersteuning te gee aan die dosentepos te
NETS. Die fonds is oorspronklik deur
Trustees buite die NG Kerk beheer maar is
sedert 1996 (met die goedkeuring van die
Trustees) onder beheer van die SKA
geplaas. Die renteverdienste van die fonds
word aangewend nadat voorsiening vir
kapitale groei gemaak is.
2.2.16 Hulpfonds VGK leraars: Die fonds
is deur die SGK gestig met fondse wat deur
‘n erflating aan die Kommissie bemaak is.
Die doelstelling van die fonds is om
finansiële hulp in die vorm van lenings aan
voormalige EGKA, nou VGK leraars, te
verskaf.
2.2.17 Sielkundige Dienstefonds: Soos
die naam aandui word die fonds deur die
KMR aangewend vir hul kliënte wat ‘n
meer gespesialiseerde terapie benodig.
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2.2.18 Vervangingsfonds voertuie: Die
fonds word d.m.v. eweredige bydraes (via
die begroting) aangevul vir die vervanging
van die motorvoertuie van die Hoof- en
Senior Maatskaplike Werker.
2.2.19 Reserwe Fonds: Die aanwending
van die Fonds is tans beperk tot die
befondsing van die Renovaré aksie. Sedert
die Sinode sitting 2001 is die volgende
Renovaré uitgawes teen die fonds
gedebiteer:
 2001/02
N$
123 305
 2002/03
N$
321 783
2.3 Waarde van Bates onder toesig en
beheer van die SKA
Vaste Bates
N$
Grond en Geboue - teen kosprys
Meubels en toerusting
Voertuie
Vaste beleggings
Bedryfsbates
Bank
Kennisgewing deposito
Kontant op hande
Munisipale deposito’s
Ander deposito’s
Debiteure

N$

Totale bates
Min: Laste (Krediteure)
Netto bates

10 048 632
2 503 769
232 688
135 093
7 177 082
6 283 577
886 036
484 207
2 300
1 341
1 400
4 908 293

N$ 16 332 209
(2 561 158)
N$ 13 771 051

2.4 Inkomstestaat
Opsommend sien die bedryfsinkomste en uitgawe vir die afgelope twee finansiële
jare soos volg daaruit:
2003
Inkomste
Uitgawes
Surplus/(Tekort)

2002
2 136 266
2 138 362
(2 096)

2 381 227
1 852 871
528 356*

* Surplus te wyte aan wins met die verkoop
van vaste bates.

3. KINDERHUIS REKENING
Inkomstestaat
Die inkomste en uitgawes vir die 2001/02
en 2002/03 sien soos volg daaruit;
2003
Inkomste
Uitgawes
Surplus/(Tekort)

2002
473 455
473455
Nul

Balansstaat
Die bates en laste in die balansstaat sien
soos volg daaruit;
2003
Opgehoopte Fonds
3 618 470
Studiefonds
439 237
Instandhoudingsfonds:
Geboue
532 491
Instandhouding & Vervanging:
Toerusting
597 427
Vervangingsfonds Voetuie
500 000
Kersfonds
45 679
Basaarfonds
Word verteenwoordig deur:
Kontant & Beleggings
Grond en Geboue
Motorvoertuie
Toerusting
Debiteure
Depositos
BTW
Krediteure

490 668
584 828
500 000
31 459
9 606

3 674 332
1 723 205
197 208
88 512
7 575
900
11 103
(15 417)

4. VENNOOTSKAPTRUSTFONDS (VTF)
4.1 Die doel van die fonds is om die
NGKN in staat te stel om d.m.v.
Inrigtingsversorging, gesinssorg, en/of
ondersteuningsdienste bystand te verleen
aan sorgbehoewende persone.
Rente
inkomste is die enigste aanvulling en moet
voorsiening maak vir kapitaalversterking en
aanwending
4.2 Die SKA bestuur die fonds in terme
van die konstitusie van die VTF. Die SKA
het die afgelope twee jaar die volgende
subsidies aan die drie Inrigtings vir
Bejaardesorg en die vier KM Rade betaal:
 2002
N$ 1 291 203
 2003
N$1 326 867
Hierdie subsidie moes onderskeidelik met
N$200 000 en N$206 756 uit Eweredige
Bydraes aangevul word.
4.3 Die VTF se bates bestaan uit kontant
waarvan die waarde op 31/3/03 N$16 623
521 beloop.

5 KERKLIKE
MAATSKAPLIKE RADE
Opsomming van die finansiële state van die
KM Rade soos op 31/3/2003:

566 483
398 001
168 482

WDH Wlvbaai
Inkomste

56

3 596 903
1 725 907
317 208
92 497
20 500
900
21 113
( 41 724)

2002
3 618 468
452 389

414 781

351 656
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Uitgawes
400 329
Surplus/(Tekort) 14 452

356 060
(4 404)

Opgehoopte fonds 223 402
Ander fondse
Vervangingsfonds:
Voertuie
253 000
Toerusting
48 205
Kindersorgfonds
Ichtusfonds
115 595
Stabilisasiefonds
Noodfonds
7 045
Kursusfonds
Noodspens
1 941
Word verteenwoordig deur:
Beleggings
587 441
Toerusting
16 986
Motorvoertuie
95 198
Debiteure
12 801
Krediteure
(63 238)

173 526
6 117

194 489

92 026
29 725
13 854
-

262 705
22 636
47 503
(2 750)

181 045
15 113

123 731 80 355

131 041 39 349
21 604 9 737
10 000
-

205 676 71 755
*83 200
- 57 735
6 004
(8 504)
(49)

*Verteenwoordig Motorvoertuie en Toerusting

6. INRIGTINGS VIR BEJAARDES
Opsomming van die finansiële state van die
drie Tehuise vir Bejaardes soos op 31/3/03:
Inkomste
Uitgawes
Surplus/(Tekort)

JTP
3 741 502
3 352 147
389 355

HDLouw
1 296 858
1 106 135
190 723

O/Tuiste
1 414 089
1 208 972
205 117

Opgehoopte Fondse

4 645 288

1 179 477

1 333 447

88 867
302 816
268 604

315 785
40 623
-

6 000
30 000
500

1 600
216 934
1 936
21 498
-

118 735
45 201
10 245
-

5 000
89 568
25 000

Verteenwoordig deur;
Beleggings
990 991
Grond en Geboue
4 097 399
Meubels en Toerusting 410 237
Motorvoertuie
35
Debiteure
168 324
Voorraad
Krediteure
(140 941)

743 955
830 975
96 613
46 787
16 690
24 305
(27 761)

451 979
768 984
215 548
8 917
87 892
(43 805)

Ander fondse
Instandhoudingsfonds:
Geboue
Toerusting
Sorg vir Mekaarfonds
Gespreksgeleentheid:
Inrigtings
Verrvanging: Voertuie
AZGroup
Ontspanningsfonds
Noodhulp
Begrafnis
VTF
Reserwe Fonds

Nota: Die state van Huis Deon Louw was
nie deur ‘n geoktooieerde rekenmeester en
geregistreerde ouditeur saamgestel nie.
Die SKA het dit derhalwe nie goedgekeur
nie. Dit is na die Inrigting terug verwys
met die dringende versoek dat dit in 2004
saam met hierdie jaar se state aan ‘n
geoktrooieerde rekenmeester voorgelê
moet word vir ‘n oudit.
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7 MEDIES- EN PENSIOENFONDS
Gesamentlike aanbevelings oor die
volgende twee punte (7.1 Mediesefonds en
7.2 Pensioenfonds) volg in par 7.3 hier
onder.

7.1 Mediesefonds
Vir predikante
* Alle predikante word tans verplig om aan
‘n goedgekeurde mediese fonds te behoort,
en kerkrade is (in terme van Bep 13.2.2.1)
verplig om die volle maandpremie te betaal.
In 2001 het die sinode die verpligting vir
almal om aan die fonds waarby die sinode
as groep ingeskakel is (tans Namibia
Medical Care) te behoort, weggeneem.
Kerkrade is egter welkom om steeds deel
van die groep te wees. Die verpligting om
aan ‘n fonds te behoort, is nie geskrap nie.
* Die voorskrif dat kerkrade die volle
maandpremie vir predikante moet betaal,
het ‘n historiese wortel van ‘n ander
voordeel
wat
na
onafhanklikheid
weggeneem is, en omgeskakel is na ‘n volle
mediese premie. Dit is nie billik om dit
sonder meer van toepassing te maak op alle
nuwe aanstellings nie. Die mate waartoe
kerkrade medeverantwoordelikheid neem
vir ‘n mediese premie, behoort deel te wees
van die onderhandelingsproses tussen
predikant en kerkraad wanneer oor ‘n
vergoedingspakket gepraat word.


Alle geordende werknemers van die
sinode is tans verplig om aan Namibia
Medical Care te behoort. Verskeie
gemeentes neem vrywillig deel aan
hierdie groep. Daar is tans 106 lede.

Vir nie-geordende personeel
* Kerkrade moet tans toesien dat niegeordende
personeel
wat
daarvoor
kwalifiseer,
lidmaatskap
van
‘n
goedgekeurde fonds geniet, en moet 50%
van die maandpremie betaal (volgens Bep
13.2.2.2). Die formulering “... wat daarvoor
kwalifiseer, ...” laat ruimte daarvoor dat ‘n
werknemer wat reeds mediese voorsiening
deur ‘n gade se mediese fonds geniet, of ‘n
laag-besoldigde werker wat tevrede is met
die voorsiening wat geniet word as
staatspasiënt, nie verplig is om aan die
medies te behoort nie.
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* Die voorskrif dat die kerkraad verplig is
om 50% van die maandpremie te betaal,
kan bevraagteken word. Soos in die geval
van predikante, behoort die mate waartoe
kerkrade medeverantwoordelikheid neem
vir ‘n mediese premie, deel te wees van die
onderhandelingsproses tussen werknemer
en
kerkraad
wanneer
oor
‘n
vergoedingspakket gepraat word.


Alle nie-geordende werknemers van die
Sinode is tans verplig om aan Namibia
Medical Care te behoort. Verskeie
gemeentes neem vrywillig deel aan
hierdie groep.

7.2 Pensioenfonds

7.2.1 Agtergrond
In die loop van 2001 het die Regering die
erkenning van die Predikante en Weduwee
Pensioenfonds (PWP) as ‘n “erkende
buitelandse Fonds” teruggetrek. Dit het
meegebring dat reëlings getref moes word
dat die predikante wat lede van die PWP
was, voorsien moes word van ‘n Namibiese
Pensioenfonds. Hoewel die aanvanklike
appèl was dat die nuwe Fonds binne 90 dae
in plek moes wees, is vergunning verkry
om die implementering uitgestel te kry tot 1
April 2003.Vanweë die dringendheid van
die saak, het die SKA die hele proses
deurgevoer.
Ná ondersoek is bevind dat dit die beste sal
wees om die predikante by die bestaande
NG Kerk Pensioenfonds te laat inskakel.
Dit is die fonds waaraan die nie-geordende
werknemers van die Kerk behoort.

7.2.2 Oorskakeling
Ses en vyftig leraars het derhalwe op 1
April 2003 vanaf die PWP (‘n Vaste
Voordeelfonds) ingeskakel by die NG Kerk
in Namibië Pensioenfonds (‘n Vaste
Bydraefonds). Tien leraars het die keuse
uitgeoefen om hul aandeel in PWP as ‘n
volopbetaalde aandeel te laat en sodoende
aldaar ‘n uitgestelde pensioen bekom.
Hulle sal dus by aftrede voordele uit twee
fondse ontvang. Die res het hulle volle
aandeel na die Namibiese Fonds oorgedra.
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7.2.3 Aanwys van Trustees
Die Fonds word in terme van sy reëls deur
ses Trustees bestuur. Drie Trustees word
deur die Sinode as werkgewer aangewys en
drie word deur die lede verkies.
Die drie lede-trustees is d.m.v. ‘n
posstemming verkies. By die opstel van die
verslag was die uitslag nog nie bekend nie.

7.2.4 Verpligte lidmaatskap
Predikante is tans verplig om aan ‘n
Pensioenfonds te behoort. Die beredenering
oor die wenslikheid en houdbaarheid
daarvan, sal plaasvind by die behandeling
van ‘n Beskrywingspunt in die verband wat
deur die gemeente Leonard ingedien is. Vir
hierdie verslag word volstaan met die status
quo.
In terme van die Inkomstebelastingwet, is
die NG Kerk se Pensioenfonds ‘n
goedgekeurde Fonds. Dit beteken dat
bydraes wat deur lede tot die fonds gemaak
word, aftrekbaar is vir belasting doeleindes.
Daar is egter ‘n baie belangrike voorwaarde
in die wet: alle werknemers van die
werkgewers wat deel aan die fonds, is
verplig om lede van die fonds te wees.
In terme van die Fonds se reëls is die sinode
sowel as al die gemeentes van die
kerkverband,
werkgewers.
Al
die
gemeentes is outomaties ingesluit omdat
predikante tans verplig is om aan die Fonds
te behoort. Die Fonds word deur die
Inkomstebelastingwet verplig om in sy (die
Fonds se) reëls lidmaatskap van die Fonds
verpligtend te maak vir alle werknemers in
diens van die werkgewers wat deel het aan
die Fonds. Indien werkgewers nie hieraan
voldoen nie, kan die belastingtoegewing vir
die hele Fonds in gedrang kom.
Hierdie verpligting sal moet neerslag vind
in die Bepalinge van die sinode.

7.2.5 Beleggingsfilosofie
Die SKA is tans besig om, in oorleg met die
Trustees, te werk aan die ontwikkeling van
‘n beleggingsfilosofie aan die hand waarvan
die belegging van die Fonds se gelde
gedoen moet word.
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7.3 Aanbevelings
7.3.1 Werkgewerstrustees
Pensioenfonds

vir

Die Sinode (as werkgewer) wys die
volgende persone vir ‘n termyn van vier
jaar as verteenwoordigers op die Raad
van Trustees aan, nl. Mnre D Wright, H
Kruger, K Groenewald.
7.3.2

Hersiening van Bepaling 13.2

Die sinode herformuleer Bepaling
13.2, “Pensioen- en Mediese Fondse”,
soos volg, met hernumering van die
bestaande Bepaling 13.3 en verder:
13.2

Pensioenfonds

Die kerkvergadering voorsien vir elke
werknemer in sy diens ‘n pensioen in die
Dutch Reformed Church Retirement
Fund. Beide werkgewer en werknemer is
verplig om die bydraes soos bepaal deur
die Reëls van die Fonds, te betaal.
13.3

Mediesefonds

Dekking
onder
‘n
geregistreerde
Mediesefonds is verpligtend vir alle
werknemers wat daarvoor kwalifiseer.
Die mate waarin die kerkvergadering
finansieël verantwoordelikheid neem vir
die maandpremie is deel van die
vergoedings-onderhandeling.

8. VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS
Die SKA stel jaarliks die rigskaal vir
predikantevergoeding van die Algemene
Sinode aan Kerkrade beskikbaar.

9. WERKSAAMHEDE VAN
DIE KOMMISSIE
9.1

Eweredige Bydraes

Die SKA begroot jaarliks ‘n bedrag wat
aangewend word om die besluite van die
Sinode uit te voer. Vir 2002/03 is N$1 232
219 van gemeentes verhaal, wat soos volg
aangewend is:

sinodes dra op’n eweredige basis by tot die
totale begroting.
9.1.2 Sinodale Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid: N$206 756.00
Die bydrae word aangewend ter aanvulling
van die bedrag wat deur die VTF
goedgekeur word vir die subsidiëring van
losiestariewe vir bejaardes en die
instandhouding van die KM Rade. (Sien
ook par 4 hier bo.)
9.1.3 Sinodale
N$479 664

Getuienis

Kommissie:

Die bedrag is soos volg aangewend:
Subsidie aan VGK leraars
en pensionarisse
Koördineerder Kunene Streek
Koördineerder Noord-Ooste
Teologiese Opleidings Fonds
Sending Sentrum
Sending Retraite
Bydrae aan RGK Grootfontein
Skriba Kunene Streek
Bydrae aan Tsumkwe
& Luhebu-Noord
Dosentepos NETS
TOTAAL

N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$

61 000.00
90 200.00
90 200.00
12 000.00
12 000.00
12 000.00
9 000.00
6 000.00

N$ 14 000.00
N$173 264.00
N$479 664.00

9.1.4 Sinodale
Kommissie
Administrasie: N$504 166

vir

Die inkomste uit eweredige bydrae word
aangevul met rente verdienste en verhuring
van eiendomme van die Sinode. Die
kommissie se uitgawes bestaan hoofsaaklik
uit personeel vergoeding en algemene
kantoor uitgawes (sluit ook mediese
subsidies aan emeriti en vergoeding vir reis
en verblyfkoste van sinodaal afgevaardigde
personeel in).

10. VASTE EIENDOMME
VAN DIE SINODE
10.1 Kerksentrum
Die Kerksentrum is aan die Nictus groep
verkoop vir ‘n bedrag van N$ 5 miljoen.
Die SKA het ‘n eerste verband teen die
eiendom geregistreer.
Oorname het
plaasgevind op 1 April 2003.

9.1.1 Bydraes aan Algemene Sinode:
N$41 633.00

10.2 Sinodale Sentrum te
Feldstraat 34

Die bedrag word deur die Algemene Sinode
aangewend vir die instandhouding van sy
werksaamhede. Die 10 samestellende

Word steeds gebruik as kantore vir die
personeel van die SKA en KM-Raad
Windhoek.

Agenda 2003

GEMEENTES: God se geskenk aan Namibië

59

Sinodale Kommissie vir Administrasie

10.3 NGKN Kinderhuis (Huis
Maerua)

12. REISKOSTE VIR
VERGADERINGS

Die “noemnaam” van die Kinderhuis is op
versoek van die inwonende kinders gewysig
na “Huis Maerua”. Twintig wetsbestede
kinders met drie huisouers word in die
kompleks gehuisves.

Die Sinode 2001 (Handelinge 2001 para
22.3.6 p 107) het besluit om;

Die SKA het ‘n volledige tweeslaapkamer
woonstel teen ‘n koste van ±N$300 000 op
die perseel aangebou. Dit vervang die twee
vertrekke wat vroeër vir die aflosouer
gebruik is.

10.4 Schanzen-Oord
Die bestaande vier en twintig woonstelle te
Schanzenweg is aangevul met nege en
dertig wat in die Jeugsentrum ingerig is
(totaal 63).
Die omskepping van die
Jeugsentrum in ‘n aftree-oord is voltooi en
bemark. Die projek se gewildheid kan
gemeet word aan ‘n waglys van ± 20
bejaardes. Die bestaande sorgafdeling, wat
deur JT Potgieter Tehuis bedryf word, is
van agt kamers vergroot na sestien.
‘n Finale weergawe van inkomste en
uitgawe kan bereken word nadat die
krediteure vergoed is en die finale
rekeninge aan die inwoners beskikbaar
gestel is. ‘n Koste verslag sal tydens die
Sinodesitting beskikbaar gestel word.

10.5 Sinodale wonings
Die SKA het die volgende wonings sedert
die vorige sinodesitting verkoop, nl:
 Erf 894 PP (Schlettweinstr)
N$420 000
 Erf 535Ac (Bodinstraat)
N$460 000
*
 Erf 219 HP (Papagaienweg) N$560 000
*
 Erf 262 Outjo (ou sendinghuis) N$260 000
* agentekommisse ingesluit

11.

ARGIEF

Die bestuur van die Argief word deur ‘n
sub kommissie van die SKA gedoen. Die
ooreenkoms vir die oordra van die stukke
na die staatsargief is nie gefinaliseer nie.
Die SKA is van oordeel dat die ooreenkoms
in heroorweging geneem word.
Die saak geniet aandag.
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“22.3.6.3 .......vanaf 1 April 2002 slegs een
bedrag per kilometer uit te betaal vir
amptelike reise,
22.3.6.4 stel die kilometer bedrag vas op
die gemiddelde tussen die lopende- en vaste
koste komponente vir ‘n 1800 voertuig,
soos weergegee in die AA tabelle”
Ter motivering vir hierdie besluit is
geargumenteer dat ‘n predikant reeds in die
motortoelae wat die gemeente betaal, die
vastekomponent van ‘n motortoelaag kry.
Reise in belang van die sinode behoort
derhalwe slegs teen die loopkoste vergoed
te word. Aangesien daar egter ook
kerkraadslede is wat soms ten bate van
kerkvergaderinge moet ry, is ‘n kompromis
aangegaan deur die gemiddeld tussen die
vaste- en loopkoste te bepaal as reistoelaag.
Predikante word hierdeur as’t ware reeds
bevoordeel.
Die tarief van toepassing vir 2003/04
beloop N$1.78 per kilometer terwyl die
tarief volgens die AKF motortoelae (N$52
680 ÷ 18 000km) N$2.927 per km beloop.
Karasburg het die SKA versoek om reise
wat in belang van die sinode onderneem is,
teen die volle AKF-tarief per kilometer te
vergoed.
Benewens die beginsel wat reeds hier bo
beredeneer is, sou die koste imlikasie vir
die verhoging in reiskoste aansienlik wees.
Aan
reiskoste vir die bywoning van
Sinodale aktiwiteite is in 2002/03 ± N$22
000 spandeer. Bereken teen N$1.78 per km
beteken dit ‘n afstand van 12 360km.
Indien die tarief aangepas word na N$2.93
per km, verhoog die uitgawe (vir dieselfde
afstand) na N$36 215. Dit beteken ‘n
verhoging van 64.6% in die uitgawe vir
reiskoste wat noodwendig ‘n verhoging in
eweredige bydrae tot gevolg sal hê.
AANBEVELING
Die Sinode handhaaf sy besluit dat die
kilometer bedrag vir reise in belang van
die sinode onderneem, op die gemiddelde
tussen die lopende- en vaste koste
komponente vir ‘n 1800 voertuig, soos
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weergegee in die AA tabelle, vasgestel
word.”

10 Hugenote Kollege

13. VERPLIGTE SINODALE
KOLLEKTES

12 Christelike Lektuurfonds (CLF)

13.1 Staking van kollekte vir
Skoolverlaters

In die dag-tot-dag funksionering van die
SKA, het daar meermale al ongemak
ontstaan wanneer beleidsbesluite geneem
moet word. Daarom sien die SKA heelwat
potensiaal in die voorgestelde nuwe
struktuur soos dit aan die kommissie
verduidelik is. Die daarstelling van ‘n
Bestuursdiensgroep, wat bestaan uit die
Dagbesture van die Admin-groep en die
Moderatuur, sal in alle waarskynlikheid
veel doen om die ongemak wat soms ervaar
word te ondervang.

Vanweë verskeie faktore is die Fonds vir
Skoolverlaters tans dormant. Daar was die
afgelope jaar geen uitbetaling uit die fonds
gevra nie. Derhalwe het die SKA in oorleg
met die SJK besluit om aan te beveel dat
die verpligte kollekte vir eers gestaak word.
AANBEVELING: Die sinode besluit om
die verpligte sinodale kollekte vir
Skoolverlaters met ingang 1 April 2004
te staak.

13.2 Lys van verpligte sinodale
kollektes
AANBEVELING: Die sinode besluit dat
die volgende Sinodale Kollektes vanaf 1
April 2004 opgeneem moet word:
1 Namibia Evangelical
Seminary (NETS)

Theological

2

Stranddiens

3

Hendrik Nell Studiefonds

4

Gemeente Ondersteuningsfonds

5

Christelike Alkoholiste Diens (CAD)

6

Huis Maerua (NG Kerk Kinderhuis)

7

Bybelgenootskap van Namibië

8

Biblia Walvisbaai

9

Algemene Bedieningsfonds
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11 Teologiese Fakulteite

14 SINODALE STRUKTURE

Die SKA wil dus sy ondersteuning gee aan
die implementering van die voorgestelde
struktuur.

15 SKA-KUNDIGES
Die SKA betuig graag sy dank en
waardering teenoor mnre Nico Tromp,
Gerhard Swart en Coen van Graan vir hul
diens as kundige adviseurs van die SKA
gedurende die afgelope twee jaar.
Die vergadering sal deur die Kommissie vir
Kommissies gedien word met name van
kundiges wat in die nuwe bedeling deel van
die Admin-Groep sal uitmaak.
DS MJN VAN DER MERWE ,
(Voorsitter)
MNR JH LE GRANGE (Skriba)
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A5. Sinodale Getuieniskommissie
INLIGTINGSFORMAAT

sinode is die volgende as riglyne vir die
werksaamheid van 'n streekskoördineerder
goedgekeur.

Die verslag bevat omvattende
inligting oor wat op die
Getuienisterrein aan die gang is.
Alles word as gelese beskou, en
kom nie noodwendig punt-vir-punt
aan die orde nie.

1

Verleen hulp op versoek van
gemeentes
en
neem
verantwoordelikheid indien versoek
word om die vakatures wat ontstaan
het om dienste te reël en te koördineer;

2

Koördineringswerk vir besoekende
spanne/indiwidue in die streek;

BESLUITNEMINGSFORMAAT

3

Navrae en advies ten opsigte van die
streek hanteer;

4

Identifiseer die behoeftes van die
streek met verslag aan die SGK;

5

Praktiese sendingwerk;

6

Hulp ten opsigte van opleiding bv
Afstandsonderrig deur NETS (TEE)
en Projek-Amos;

7

Koördineer tov skakeling met ander
kerke en para-kerklike instansies;

8

Literatuur verspreiding en bepaling
van behoeftes.

9

Samewerking met die Ringsgetuieniskommissies binne wie se streek die
werk resorteer.

Geen
KONFERENSIEFORMAAT
Punt 1
Punt 4

Punt 6

Rol van die Instituut
vir navorsing
Verwagtinge mbt die
Namibiese Sending
Sentrum
Vennootskap vir
gestuurde gemeentes

1 Teologiese opleiding
* Die SGK se eerste prioriteit is
teologiese opleiding. Dit kry gestalte in die
persoon van dr GL Buys wat as dosent by
die Namibia Evangelical Theological
Seminary (NETS) werksaam is.
* ‘n Volledige verslag oor die
werksaamhede van NETS word as Bylae 1
tot hierdie verslag aangeheg. (Vgl p 64.)
* Die SGK het goedgekeur dat dr Buys se
taakomskrywing (soos in pt 7 van die
NETS-Verslag aangetoon), gewysig word.
Besprekingsvraag:




Sien u potensiaal in die Instituut vir
Navorsing (NRI) om as dienssentrum
vir Voortgesette Teologiese Opleiding
(VTO) binne en buite die NG Kerk te
funksioneer?

3 Koppelinge: NGK en VGKgemeentes
* Tans is daar nog ‘n aantal NG-gemeentes
wat 'n historiese "koppeling" met sekere
VGK-gemeentes het. Die koppeling behels
finansiële,
morele
en
geestelike
ondersteuing.


Walvisbaai-Meersig met Kaisosi (ds Sitji)



Windhoek-Wes met Takuasa-Mashare (ds
Hakusembe)



Windhoek-Oos met Takuasa (ds Hausiku)



Academia
Sikonga)

Indien wel, hoe?

2 Streekskoördinering
Die streekskoördinering bly steeds tweede
prioriteit van die SGK. By die vorige
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Die werksaamheid funksioneer bevredigend
en realiseer in die onderskeie streke in 'n
kombinasie van die 9 punte hier bo. In die
Noord-weste is ds Jacob Schoeman, in die
Noord-Ooste (Grootfontein) ds Hans Steyn
en in die Kavango ds Jan de Beer die
streekskoördineerders.

met
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Windhoek met Immanuel Kavango (ds
Chipeio)

Kerk op te tree met betrekking tot werk in
Angola.



Okahandja met Opuwa (ds Mutambo)



Walvisbaai met Opuwa (ds Kakondo)

In Februarie 2003 is 'n geleentheid gereël
waar al die rolspelers in Namibië
bymekaargekom
het
om
hulle
werksaamheid te bespreek en van mekaar te
leer ken. Die Algemene Jeugkommissie (dr
Louis Dressel) en die RSA-ankergemeente,
Ellisras (ds Danie Jordaan), het deurlopend
kontak met die SGK gehou. Daar is
voortdurend kennis ontvang van hulle
werksaamhede betreffende Angola.

* Hierdie saak is ná die vorige besluit van
die sinode slegs 'n bilaterale ooreenkoms
tussen twee gemeentes. “Koppelinge” is
dus nie meer ‘n prioriteit op die SGK se
agenda nie.

4 Namibiese Sendingsentrum (NSS)
Werksaamhede:
1 Die NSS fasiliteer die Disciple 2020
proses. Die visie is: "Die hele evangelie
deur die hele kerk aan die hele wêreld."
2 Koördineringsfunksie ten opsigte van
die 11 forums. Die bymeaar bring van
instansies wat dieselfde oogmerk het ten
einde oorvleuling uit te sny.
Die forums sluit in: Gebed, Navorsing,
Ontwikkeling van instrumente vir die
bediening, media, Kinders en Jeug, Vroue,
evangelisasie, kerkplanting en dissipelskap,
armoede,
musiek
en
drama,
sendingondersteuning en mobilisering en
leierskap
3 Navorsing en databasis van dit wat in
Namibië gebeur en die kontak met
sendeling vanuit Namibië.
Van die werk wat die NSS tans doen, is
vroëer deur die sinode se sendingsekretaris
gedoen. Die huidige bestuurder van die
NSS is mnr Japie van Vuuren, vroeër
predikant van Gobabis.
Besprekingsvraag
Wat wil u graag hê moet die Namibiese
Sendingsentrum vir u gemeente doen?

6 Venootskap van
Gestuurde Gemeentes
Prof Pat Keifert van Church Innovations het
sy Venootskap vir Gestuurde-gemeentes by
‘n vergadering in Windhoek bekendgestel.
Hy het op die volgende uitkomste gefokus:
1. Wat beteken dit as 'n gemeente ontdek
dat sending nie 'n aksie van die gemeente is
nie, maar die identiteit van gemeentewees
is?
2.
Wat
beteken
dit
om
'n
gestuurde/missionêre gemeente te wees in
hierdie tyd van post-Christendom?
3. Op watter manier word 'n gemeente se
proses verryk wanneer hulle deelneem aan
'n vennootskap/cluster waar hulle saam met
ander gemeentes leer?
4. Hoe oorbrug gemeentes hierdie gaping
van
instandhouding
na
'n
gestuurde/missionale fokus?
Besprekingsvraag
Watter potensiaal sien u in die
"Venootskap van gestuurde Gemeentes"?
Ds DJ De Vos (Voorsitter)
Ds WHJ Coetzee (Skriba)

5 Angola
Die SGK is deur die Algemene Sinode
versoek om as Koördineerder vir die NG

Agenda 2003

GEMEENTES: God se geskenk aan Namibië

63

Sinodale Getuienis Kommissie
BYLAE 1

VERSLAG VAN NETS (1999 – 2003)
Die voltydse kursusse word egter op tersiêre
vlak aangebied, terwyl die afstandskursusse tans
nog net op primêre en sekondêre vlak aangebied
word. In 1998 is daar op versoek van kerke ook
begin met aandklasse op tersiêre vlak. Die getal
studente in elke kursusprogram het die
gewensde groei getoon. Die jaarlikse statistieke
was soos volg (totale registrasies vir die jaar):

1. Kursusse en Studente
NETS bied voltydse en deeltydse (residensiële
en afstand) kursusse aan. Die afstandskursus
(genoem TEE = Theological Education by
Extension) voorsien in ‘n baie besondere
behoefte en is finansieel en kerklik soms meer
haalbaar en effektief as die voltydse kursusse.
Kursus

Toelatingsvereiste
1999

Getal studente
2000

2001

2002

2003

Residensiële kursus (voltydse studies):


Diploma in Bybel,

toelating: Graad 10

2

4

2

1

1



Diploma in Teologie,

toelating: Graad 12 15

20

23

22

20



Baccalaurius Theologiae,
toelating: Graad 12
(vanaf 2002 deur PUvCHO) + univers.vryst.

-

-

-

5

5

17

24

25

28

32

Totaal:

Afstandskursus – TEE (Deeltydse tuisstudies: begin 1996):
Afstandsonderrig, werkswinkels en besoeke
van dosent aan elke streek


Sertifikaat in Bybelkunde en Kerklike
Bediening: vir semi-geletterdes +
AOKs (Afrika Onafhanklike Kerke).



Senior Sertifikaat in Bybelkunde en
Kerklike Bediening: toelating = graad 8



Sertifikaat in Teologie (Brugkursus):
toelating = ± Graad 10



Diploma in Teologie (tans in
ontwikkeling): toelating = Graad 12 (of
brugkursus)

Kerklike verteenwoordiging van studente:
Die voltydse studente is verteenwoordigend van ±20 denominasies. Dit is
jammer dat sommige van hierdie studente
NETS moes verlaat. Dit is gewoonlik
weens
onvoldoende
finansiële
ondersteuning, bv. 4 wat in Februarie 2003
weggewys moes word. Enkele gevalle van
skorsing deur swak akademiese vordering
of weens dissipline het ook voorgekom.
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2. Bestuur van NETS
Die bestuur van NETS word hanteer deur sy
Raad, waarop die NG Kerk sitting het (vanaf
1999
was
ds
Willie
Coetzee
die
verteenwoordiger van die NGKN. Hy is tans
ondervoorsitter van die NETS Raad). Die
NETS Raad bestaan uit vier lidmaatskapkategorieë (die getal lede by elke kategorie volg
in
hakies):
Kerkgenootskappe
(11),
sendinggroepe
(4),
professionele
lede:
Kerkleiers (4), onderwys en sakeleiers (3),
NETS personeel [hoofde van afdelings] (4),
NOSA - Oud-studente-organisasie (1). Die
totale ledetal van die NETS Raad is 27.
Die betrokkenheid van die NG Kerk in die Raad
is gegrond op die sekondering van een voltydse
dosentepos asook een studentebeurs.
Die
konstitusie bepaal dat kerke (of sendinggenootskappe) stemhebbende lede van die Raad
word op grond van die borging van dosente
en/of studente. NETS het sy dank teenoor die
NGKN uitgespreek vir die ondersteuning van
die verlede, vir die leiding as stigtingslid van
die
NETS
Raad, asok lid
van die CFAD
(Komitee
vir
Finansies
en
Administrasie),
asook
dmv
klasse
van
deeltydse
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hulpdosente – wat van tyd tot tyd uitgehelp het
– veral met vakke wat fokus op “gereformeede
teologie”. Die NETS Raad het versoek dat
hierdie ondersteuning voortgesit sal word en
indien moontlik ook uitgebrei sal word, veral
mbt die nuwe “Instituut vir Navorsing” wat
vanaf 2003 deur die NG dosent bestuur word.

3. Dosente/uitvoerende
personeel (1999 – 2003)
Die huidige getal poste vir voltydse dosente of
uitvoerende personeel is 10. Hierdie getal het
geleidelik gegroei oor die jare. In 1992 het
NETS begin met 5 voltydse dosente. Hulle was
verteenwoordigend van 2 Namibiese Kerke en
1 internasionale sendingorganisasie. In 1999
was daar 9 voltydse dosente, insluitende die
TEE hoof (afstandskursusse). In 2000 het die
pos van TEE Koordineerder (afstandonderrig)
bygekom = totaal 10. Teen 2003 was die
kerklike verteenwoordiging van die NETS
dosente soos volg: 5 Namibiese Kerke en 3
internasionale sendinge.
Die dosente (of voltydse uitvoerende personeel)
aan NETS het in die afgelope vier jaar (19992003) normale wisseling getoon. Vyf voltydse
dosente of personeellede het NETS in die
tydperk verlaat (= ↑) terwyl ses ander weer by
NETS aangesluit (= →) het. Tans word twee
nuwe poste beplan, een vir die afstandsprogramme (2004) en een vir ‘‘n voltydse of
deeltydse bemarkingsbestuurder. (Hierdie twee
poste word nognie in die lys hieronder getoon
nie). Die oor die afgelope vier jaar was die
personeel soos volg (alfabeties). Van hierdie
totale groep was 10 geordende predikante (= *):

Die name van dosente wat NETS verlaat
het, is in kursief gedruk:
→ Beukes,
Berdian
(Dosent
Studenteprakties & NOSA: NETS Dip.Th.,
B.A.Hon-Th., UVS)
* ↑ Breure,
Johan
(Hoof:
Afstandsonderrig, B.Th. Utrecht: M.Th. UNISA); vertrek 30.01.2001
* Britz, Patrick (Studentehoof: NETS
Dip.Th., B.A.Hon-Th. UVS);
* Buys, Gerhard (Rektor, nou Dir.
Navorsing: B.Th. [UVS], M.Th., D.Th. [Stel]);

↑ Judd, LeRoy (Akademiese hoof:
D.Miss. Trinity Evang. Div. School);
vertrek 30.04.2003
*→ Khoaseb, Martin (Rektor: B.Th. Bible
Institute, Kaapstad, B.Th.Hon. UNISA);
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* Kuligin, Victor (Tesourier: M.A.Th.
Wheaton, M.Th. Stel); vertrek 12 maande
tuisbesoek.
Naude,
Graham
Biblioteekdienste:
B.Th.hon.
Dip.Biblio. Univ.Kaapstad);

(Hoof
UNISA,

*→ Prentice, Hugh (Akademiese hoof – na
Judd); begin 01.01.2003
→ Prentice, Dorothy (Administrateur en
Tesourier – na Kuligin: ) begin 01.01.2003
↑ Scarlett,
Helen
(Voltydse
bibliotekaresse: Degree Library, Dip.Th.);
vertrek 31.12.2002
* ↑ Schüürmann, Matthias (Studentehoof:
L.Th. Basel – Freie Academie); vertrek
30.04.2000
* ↑ Swartbooi, Hans (Koordineerder:
Afstandsonderrig, NETS Dip.Th.); vertrek
30.08.2002
*→ Van
Dam,
Cornelis
(Hoof:
Afstandsonderrig, B.Th. Utrecht, M.Th.
UNISA);
*→ Van
Rensburg,
Sebastian
(Koordineerder: Afstandsonderrig, NETS
Dip.Th.).
Totaal: 10
Alle NETS dosente word met in ’n dubbele
opdrag aangestel, nl. 50% as dosent en 50% in
die NETS administrasie, bv. hoofde van
departemente, soos prinsipaal, akademiese hoof,
studentehoof, Tesourier, kampusbestuur en
biblioteekdienste. So is Dr Buys (die NGKN
dosent) op 1 Junie geskuif vanaf die
Prinsipaalspos na die nuwe pos van Hoof van
Navorsing.
Sommige poste is alleen
administratief, bv. vir afstandskurusse en die
Biblioteekhoof (daarom word almal nie dosente
genoem nie, hoewel feitlik alle poste teologiese
kwalifikasies vereis).

4. Teologiese begronding
van NETS
NETS bly steeds begrond in evangeliesgereformeerde teologie.
Die waarborg
hiervoor word verskaf in die NETS
geloofsverklaring (Konstitusie Art.3) en ’n
staande
beleidsdokument:
“NETS
perspektief oor Evangeliese Teologie” (wat
deur alle dosente en personeel onderteken
en uitgeleef word).
As sodanig geniet
NETS reeds internasionale erkenning en
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ondersteuning. Binne die waarborg van
hierdie teologiese raamwerk kan die NGKN
tuisvoel en betrokke bly as stigterslid van
NETS.

5. Kerklike betrokkenheid by
NETS
NETS betrek al meer gevestigde kerke van
Namibië in sy opleiding (vgl. die bylae oor:
”Kerklike verband van NETS studente” –
bylae 2). Verskeie van die nie-lidkerke in
die lys, het reeds belangstelling getoon om
in te skakel, bv. die Anglikaanse Kerk;
Die Raad van Kerke in Namibië het goeie
betrekkinge met NETS. Die CCN het
onlangs vir Dr Buys amptelik as Rektor van
NETS gevra om die opening van die Raad
se algemene vergadering waar te neem,
gevolg deur Prof Paul Isaak van UNAM en
Dr Henry Platt van die VGK, op die
daaropvolgende
twee
sittings.
Dr
Nakamhela, die CCN se (vorige) Algemene
Sekretaris, het ook by twee geleenthede by
NETS opgetree.

6. Erkenning van
universiteite en akkreditasieliggame
NETS geniet erkenning en amptelike samewerking op verskillende vlakke met
universiteite
en
internationale
akkrediteringsrade en institute, soos volg:


UVS:
Vrystaat;



JBSA
Joint Board vir Diploma in
Teologie in Suid-Afrika;



Universiteit

van

die

PUCHO
Potchefstroom Universiteit
vir Christelike Hoër Opvoeding



Paulinum: Paulinum,
Verenigde
Evangelies Lutherse Seminarie;



ACTEA: Accrediting Council
Theological Education in Africa;



OCI:
Overseas
International;



IEGTE:
Institute for Excellence in
Global Theological Education;

for

Council

7. Instituut vir Navorsing
(NRI)
In 1999 het NETS besluit om ‘n Instituut
vir Navorsing te begin, wat al meer geblyk
het ‘n baie groot behoefte te wees.
Ongelukkig was daar gaan personeel
beskikbaar wat die regte ervaring en
toerusting vir die pos gehad het nie. Na die
aanstelling van Ds. Martin Khoaseb as
nuwe Prinsipaal van NETS in Januarie
2003, het die Raad besluit om Dr Buys
weer as normale dosent aan te wend.
Terwyl alle NETS dosente egter ‘n 50%
administratiewe verantwoordelikheid het
(sien hierbo), het die Raad hom gekies om
hoof te word van die langverwagte instituut.
Die werk van die instituut het amptelik op 1
Junie 2003 begin, en het reeds aansienlike
ondersteuning van hoofstroom Kerke in
Namibië verwerf.
Die werksaamhede van die instituut kan
vergelyk word met dié van BUVTON op
Stellenbosch, hoewel dit gerig bly op
ondersteuningsdienste aan Kerkgroepe in
Namibië. Met die oog op navorsing is
samewerking met ander teologiese inrigtings baie noodsaaklik. Daarom het NETS
reeds met ander inrigtings soos Paulinum
begin saamwerk – soos ook voorheed in die
TEE program. Hoewel die NETS Navorsingsinstituut veral met sy eie lidkerke
werk, word daar ook met alle Kerke wat
belangstel saamgewerk. Ten spyte van die
samewerking met ander groepe bly Dr Buys
primer ‘n NETS dosent, wat steeds sekere
klasse by NETS hanteer.

8. Sendinggerigtheid van
NETS
NETS doen steeds sy werk met ’n
besondere klem op die getuienistaak van
die kerke in Namibië. Daar is vier komponente van die werk aan NETS wat direk
aansluiting vind by die sendingtaak van die
sinode van die NGKN. Daarbenewens
lewer die NGKN deur NETS ’n
betekenisvolle bydrae tot EvangeliesGereformeerde teologie in Namibië:
Wêreldsending:
NETS se voltydse program is so ingerig dat
voltydse studente sowel as moontlike
tentmakersendelinge hulle kan toerus met die
oog op wêreldsending. Aandklasse op Diploma
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vlak word aangebied as deel van kort
sertifikaat-kursusse in sending, jeugwerk, ens.
Een van die voltydse NETS studente, ‘n lidmaat
van die Lutherse Kerk (ELCRN) - sal einde van
2003 (DV) die NETS Diploma in Teologie
ontvang, om vanaf 2004 voltyds sendeling in
Indië te word.

Boesmangemeentes:
Die Boesmangemeentes van die NGKN kan
steeds gebruikmaak van die deeltydse
Sertifikaat-kursusse van NETS (TEEprogram). Daar is ook ‘n groot getal
gemeentes van ander kerkgenootskappe wat
van hierdie selfde kursusse gebruikmaak.
Geestelike werkers vir NGK en VGK:
Geestelike werkers wat vir plaaslike
getuienisaksies van NG, sowel as
gemeentelike
bediening
van
VGK
gemeentes, word steeds aan NETS opgelei.
Vir studente van die VGK, wat nie verder
as Dip.Th. of B.Th. studeer nie, hanteer
NETS wel die voorbereiding vir
legitimasie, in die vak: “Reformed Distinctives”.
Predikante:
Weens die akkrediteringsooreenkoms van
NETS met die NG Fakulteit aan die UOVS
(Bloemfontein) kan studente van die NGK,
VGK of ander Kerke - wat hoëre opleiding
vereis en sodanige versoeke rig – ook hulle
aanvanklike drie jaar by NETS aflê –
voordat hulle hulle finale drie jaar op
Bloemfontein voltooi. Op Bloemfontein
word hierdie studente in besonder voorberei
met die oog op legitimasie vir ’n voltydse
bediening in enige van die twee genoemde
NG kerkverbande.
Onafhanklike Afrika Kerke:
Die Algemene Sinode van 1994 het onder
die aandag van gemeentes en sinodes
gebring dat die bediening van die evangelie
aan Onafhanklike Kerke uit Afrika hoë
prioriteit behoort te geniet. Deur die NGKN
se aandeel by NETS word ’n besondere
getuienis teenoor hierdie kerke uitgedra wat
dikwels van ‘sinkretistiese’ tendense
beskuldig word – om hulle met
Skrifgetroue teologie te bedien.
Helpende hand aan ander kerkgroepe:
Deur sy betrokkenheid by NETS bied die NGKN
ondersteuning aan ander kleiner gereformeerde
of evangeliese kerkgroepe wat nie alleen die
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mas kan opkom, tov teologiese opleiding nie.
Die bydrae van die NGKN aan NETS word
erken, waardeer en raakgesien deur die CCN,
ander hoofstroom kerke sowel as die Namibiese
regering. Deur die nuwe Navorsingsinstituut
lewer NETS ‘n gewaardeerde bydrae ten
opsigte van nagraadse opleiding en kerklike
publikasies.
(Sien
www.nets.iway.na/index28.html).
Ook die
gemeentes van die VGK sal ongetwyfeld
voordeel
trek uit hierdie navorsing en
publikasies.

Verskaffing van inligting op die terrein
van Afrika kerke en kulture:
Op beperkte wyse bied die NETS Instituut
ook inligting (feedback) oor bedreigings vir
Jongkerke en die evangelie in Namibië, bv.
Sinkretisme, Moslem infiltrasie, Kerklike
nood en verval, sodat die NGKN kan
kennisneem en relevante bystand kan
verleen.
In al bg. kategorieë word NETS kandidate
met welslae, aktief aangewend na
voltooing van hulle studies, en word hulle
bydrae al meer gesien oor die lengte en
breedte van die Namibiese samelewing –
van voetsoolvlak tot in regeringskringe.

9. Ooreenkoms tussen SGK
en Windhoek-Wes kerkraad
Die SGK en die sinode van 1999 het
“teologiese opleiding” reeds as hoogste
prioriteit
geïdentifiseer.
Dit
is
geïmplemeteer deur die voortgaande
ondersteuning van een dosentepos aan
NETS.
Kerklik het die SGK ‘n
ooreenkoms met die kerkraad van
Windhoek-Wes aangegaan t.o.v. die pos
van Dr Buys. Hierdie ooreenkoms met
Windhoek-Wes werk nog goed. Onlangs is
daar met Windhoek-Wes gesprek gevoer
oor die posverskuiwing van Dr Buys binne
NETS, en is besluit dat sy inskakeling by
Windhoek-Wes steeds kan voortgaan.
AANBEVELINGS:
Ons is bewus van tafeltent-gesprekke wat by die
sinode sal plaasvind. Dit sou waardeer word as
die sinode die volgende punte kon bespreek en
dan besluite daaroor kon neem (die formulering
hieronder is ‘n blote riglyn):
1.

Teologiese
getuienis:

opleiding
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Die sinode herbevestig sy ondersteuning
van die strategiese belang van teologiese
opleiding.
Die sinode (Oktober 2003)
maak daarom opnuut voorsiening vir 1
dosentepos aan NETS.
2.

Die teologiese koers van die inrigting:
Die sinode neem met waardering kennis
van die werk van NETS, asook van die
evangelies-gereformeerde teologie van die
kursusse wat aangebied word;

3.

Studentebeurs(e):
Die sinode keur die beursondersteuning vir
een voltydse student uit die NG Kerkfamilie aan NETS goed.

4.

5.

Voortgesette opleiding: In tye van ernstige
bedryginge vir die Christendom in
Suidelike Afrika is die sinode dankbaar vir
die “voortgesette ondersteuning” wat
NETS aan geordende predikante van alle
kerke bied, deur middel van sy
Navorsingsinstituut. Die sinode soen ‘n
beroep op sy predikante om waar moontlik
bystand te verleen aan predikante en
Jongkerk-gemeentes van Namibië, wat in
die NETS instituut saamwerk.

PAST MARTIN KHOASEB
NETS Rektor (Prinsipaal)

Hulpdosente van die NG Kerk:
Die sinode is dankbaar dat sy predikante –
indien sulke versoeke gerig word behulpsaam is by deeltydse klasse aan
NETS, en betrokke is by die koördinering
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van TEE kursusse op die plase en in die
verskillende streke (regions) van Namibië.

DR GERHARD BUYS
NETS dosent en NRI Direkteur
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Maatskaplike Werk

À6. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS VAN
BARMHARTINGHEID: MAATSKAPLIKE WERK
INLIGTINGSFORMAAT
Die hele verslag is as inligting
bedoel en sal as gelese beskou
word. Volledige inligting oor
Kerklike Maatskaplike Werk word
gekommunikeer.
BESLUITNEMINGSFORMAAT
Punt 6.4

Goedkeuring van
roeping

KONFERENSIEFORMAAT
Geen
1 Inleiding
Die maatskaplike werkdienste van die NG
Kerk is in die proses van vernuwing, soos
wat dit die geval met die gemeentes van die
Kerk is.
Hierdie vernuwing kan ook
bekend staan as die Renovare program vir
maatskaplike werkers. Die diensleweringspatrone van die maatskaplike werkers word
gesinkroniseer met die Renovaré-program
vir predikante en gemeentes. Die doel met
hierdie vernuwing is drieledig:
1. Om die poste te integreer by die
binnekring van gemeentes, sodat
professionele dienste vir predikante en
gemeentelede beskikbaar is.
2. Om Kerklike Maatskaplike Werk te
doen op die model van “missionêre
diakonaat”, waar gemeentes diens
lewer aan hulleself, maar ook aan die
gemeenskap waarin die gemeente geleë
is.
3. Om relevante maatskaplike werk te
doen.
Hierdie verslag sal dus toekoms gerig wees.
Om die toekoms perspektief in die regte lig
te sien, word agtergrond inligting
vervolgens aangebied.
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2 Die agtergrond van Kerklike Maatskaplike Werk
2.1 Een van die redes waarom die N G
Kerk besluit het om maatskaplike werkers
by die Hugenote Kollege op te lei, was
omdat daar ‘n behoefte was aan Kerklik
georiënteerde maatskaplike werk.
Die
droom was dat die gekwalifiseerde
maatskaplike werker ‘n professionele
spanlid saam met ‘n predikant en ‘n
kerkraad sal wees, wat gemeentelede toerus
om hulle “amp as gelowige” uit te lewe.
Die eerste generasie leiers van die NG Kerk
se skool vir maatskaplike werk soos drr.
Johan van der Merwe, Willem Smith, Gert
van Zyl, Owen le Roux en mev A Basson,
het saam met ds Kolie Kotzé gewerk in die
rigting van die “professionele” amp van
gelowige - die maatskaplike werker.
Hierdie visie is by sommige KM-Rade
toegepas, maar die wese van die plan het
nie tot volle gestalte gekom nie.
Die redes hiervoor lê onder andere
opgesluit in die politiek, staatsubsidie vir
dienslewering en die professionalisering
van maatskaplike werk. Na ± 52 jaar is die
tyd dalk nou ryp vir die verwesenliking van
die droom vir Kerklike Maatskaplike Werk!
2.2 Gedurende 1965 - 1980 is baie aandag
bestee aan die professionalisering van
Maatskaplike Werk. Die beroep het ‘n
sterk terapeutiese inslag gekry wat gelei het
tot individuele- en groepsonderhoude agter
toe deure. Maatskaplike werkers beskou
hulle werk as vertroulik en daar is al hoe
minder verslag gedoen oor die aard van
maatskaplike probleme en die inhoud van
hulpprogramme. Dit het daartoe gelei dat
hierdie beroepsgroep geïsoleer geraak het.
Gemeenskapswerk
as
metode
in
maatskaplike werk is sedert 1970 in SuidAfrika ingelyf by die opleiding. Hierdie
metode pas ideaal aan by gemeentesentriese
maatskaplike werk. Die beoefening van
gemeenskapswerk kom gemaklik by
ekstroversiewe geaardhede, maar die
introversiewe maatskaplike werker skram
daarvan weg en verkies om individuele
onderhoude te voer. Die SKDB het ook nie

GEMEENTES: God se geskenk aan Namibië

69

Maatskaplike Werk
hierdie metode beklemtoon as ‘n
noodsaaklike deel van hulle maatskaplike
werkers se pligstate nie.
(Ander
welsynsorganisasie het dit wel gedoen).
Terwyl die maatskaplike werk beroep so
besig was met professionalisering, het daar
‘n al hoe groter wordende gaping gekom
tussen die werker, die predikant en die
gemeente. Daar was soms gevoelens van
bedreigdheid tussen die drie partye.
2.3 Omdat die Staat 75% subsidie betaal
het vir die instandhouding van ‘n
maatskaplikewerk-pos, het hy ook die
voorskrifte
vir
diensleweringspatrone
voorsien. Die Staat was sodoende die
eintlike werkgewer en nie die N G Kerk
nie, omdat hy die grootste finansiële bydrae
tot die pos gelewer het.
Kerklike
maatskaplike werkers het al hoe meer met
die Staat se voorskrifte geïdentifiseer, en
nie met die behoeftes en verwagtings van
predikante en gemeentes nie.
Sedert die onafhanklikheidswording van
Namibië in 1990, is die Staat se subsidie
bydrae 35% - ‘n minderheidsaandeel met
byna geen voorskrifte nie.
Die
diensleweringspatrone van die kerklike
maatskaplike werkers het egter nog nie by
die verandering aangepas nie.

3 Die huidige situasie van
die Maatskaplike Werkers in
diens van die NG Kerk in
Namibië
3.1 Die diensleweringstyl van die NG kerk
se maatskaplike werkers is hoofsaaklik op
gevallewerk gerig met kliënte uit ‘n lae
inkomstegroep,
lae intelligensie en
meervoudige kroniese gesinsprobleme.
Die potensiaal van hierdie mense om te
verander en sosiaal meer bevredigend te
funksioneer, is ook laag. Daar is dus min
resultate op die maatskaplike werkers se
professionele insette.
3.2. Daar is besluit om ‘n persoonlikheidsportefeulje van die maatskaplike werkers in
diens van die NG Kerk te verkry, om
sodoende op ‘n meer wetenskaplike wyse
uit te vind wat die persoonlikheidsbates van
die werkers is.Die Myers Briggs toetse, die
uitslag van die breinprofieltoets en die
Netwerk kursus het uitgewys dat sewe uit
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nege werkers introversief is en verkies om
nie met groot groepe en gemeentes te werk
nie. Hierdie temperaments-oriëntasie saam
met die ander reeds genoemde faktore het
daartoe bygedra dat hulle as beroepsgroep
al hoe meer geïsoleerd geraak het van
predikante en gemeentes.
Die maatskaplike werkers het nie sterk
leiding geneem by KM-Rade nie en het nie
visionêr opgetree ten gunste van die
benutting van gemeentelede as vrywillige
werkers wat ondersteuningsdienste aan
hulle geregistreerde kliënte kan lewer nie.
Kerklike maatskaplike werk het in Namibië
gedurende die vroeë tagtiger jare aandag
gekry, maar geleidelik doodgeloop. Op die
oomblik werk slegs drie werkers direk met
gemeentes en predikante.
3.3 Na aanleiding van bogenoemde
situasie, bestaan daar gevaar vir
voortgesette indiensneming en besoldiging
van maatskaplike werkers. Die ekonomiese
situasie van blanke NG Kerk-lidmate is
soms onder bedreiging en as daar prioriteite
vir dienslewering gestel moet word, kan die
onbekendheid van die werkers en hulle
werk daartoe lei dat hulle uitgefaseer word.
Aan die ander kant is daar ‘n oplewering in
NG Kerk-lidmate se direkte betrokkenheid
by diens van barmhartigheid, en vervul die
lidmate
in
die
behoefte
van
hulpbehoewendes.
Hierdie lidmate is
bereid om fondse beskikbaar te stel vir
diesulkes en nie vir die “onsigbare” kliënte
van maatskaplike werkers nie.
Gemeentes wat besig raak met kerklike
vernuwing en evangelisasie, kan die
professionele insette van ‘n maatskaplike
werker by gemeenteprojekte, baie sinvol
gebruik. Die werker het die teoretiese
kennis, beroepservaring en professionele
vaardighede wat die predikante se arms kan
versterk om gemeentelede te begelei tot
dienslewering aan mekaar en aan die
persone buite die familie van Christus.
3.4 Die NG Kerk in Namibië bevind haar
in algehele nuwe omstandighede. Die
Maatskaplike Werkers van die Kerk moet
relevant wees tot hierdie veranderde
omstandighede:


Politieke
veranderinge
het
‘n
veranderde subsidie-stelsel in werking
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gestel en ander fokuspunte vir
maatskaplike dienslewering, naamlik
gemeenskapontwikkeling.Die kerklike
maatskaplike werkers moet diens lewer
volgens die voorskrifte van hulle
werkgewer wat 65% van hulle salarisse
betaal, teenoor die 35% van die Staat se
subsidie-bydrae.




Die vernuwing binne die NG Kerk is
verfrissend en lewegewend.
Die
professionele
fasiliteite
waaroor
maatskaplike werkers beskik, moet
saamvloei in die stroom van vernuwing
volgens die gees van die Renovaréprogram. Kerklike maatskaplike werk
soos dit tans beoefen word, is nie
relevant tot die Kerk se behoeftes en
tendense nie. Hierdie beroepsgroep is
na aanleiding van hulle opleiding ideaal
toegerus om gemeentelede, kerklike
groepe en omliggende gemeenskappe te
bedien.
Daar is ‘n behoefte aan vernuwende
dienspatrone vir maatskaplike werkers
in die algemeen. Die werkswyses wat
gevolg word is nie relevant tot die land
of die Kerkgemeenskap se behoeftes
nie. Die diensleweringspatrone is 30
jaar oud.
Intussen het daar
klemverskuiwings
gekom
waar
verbeterde resultate behaal sal word as
daar meer toepaslik gewerk word. ‘n
Renovaré-program vir maatskaplike
werkers
is
nodig
om
die
diensleweringspatroon uit te brei na
groter groepe en gemeenskappe.

4 Strategiese beplanning vir
die Missionêre Diakonaat
van die NG Kerk
Daar is drie strategiese vrae wat deur ‘n
taakspan beantwoord is wat die fondasie lê
vir
die
Strategiese
Plan
vir
maatskaplikewerkdienste. Hierdie vrae met
die insig van die taakspan is die volgende:

4.1 Wat is relevante Kerklike
Maatskaplike Werk?

gemeenskap waarin die gemeente geleë
is.


Die maatskaplike werker tree op as die
professionele amp van die gelowige en
begelei geestelike leiers om dienste te
lewer aan gemeentelede en aan mense
in nood in die gemeenskap rondom die
gemeente.

4.2 Wat is geïntegreerde
dienslewering van maatskaplike
werk van die NG Kerk? Is
geïntegreerde dienslewering
moontlik?
INSIG:


Die KM-Raad werker is deel van die
“Liggaam van Christus” en nie ‘n
aparte entiteit nie. Met ander woorde,
die maatskaplike werker van die NG
Kerk moet geïntegreer word by die
raamwerk
van
pastoraleen
gemeentewerk.



Die KM-Raad werker en gemeentelede
moet saam diens lewer aan lidmate van
die gemeente en persone met nood in
die gemeenskap.



Gemeentes se bestaande bediening
moet deur die maatskaplike werker
gebruik word om diens te lewer aan
mense in nood in die gemeente en in
die gemeenskap.



Geïntegreerde
dienslewering
is
moontlik as die predikante en
gemeentes bewus gemaak word van
hulle
professionele
kennis
en
vaardighede en hoe die gemeente
daarby kan baat.



Al die betrokke partye, naamlik die
geestelike leiers, gemeentelede en
maatskaplike werkers moet in staat
gestel word om in spanverband saam te
werk aan die missionêre diakonaat van
die Kerk.



Bepaalde herorganisering sal gedoen
moet word aan poste en paradigmas.

INSIG:


Dit is maatskaplike werk wat tred hou
met die realiteit van die maatskaplike
problematiek in die gemeente en in die

Agenda 2003

GEMEENTES: God se geskenk aan Namibië

71

Maatskaplike Werk

4.3 ‘n Lys van programme
waaraan maatskaplike werkers en
gemeentes as ‘n span kan
saamwerk:
INSIG:




Doen eers ‘n behoefte bepaling van die
nood in die gemeente en in die
omliggende gemeenskap, en ontwikkel
dan programme na aanleiding van die
resultate.
Die volgende
voorgestel:

programme

word

4.3.1 Bewusmakings programme ten
opsigte van
o MIV/VIGS
o Armoede
o Werkloosheid
o Diefstal, geweld, korrupsie
o Immoraliteit
o Dwelms
o Enkel ouerskap
o Ongeletterdheid
o Trans kulturele sake.
4.3.2
o
o
o
o
o
4.3.3

Toerustingsprogramme:
Rebelse jeug
Pospar (ouerbegeleiding)
Bejaardheid
Huwelikstoerusting
Siekeberaad.
Oorbruggingsprogramme:

o

Koördinering met aanverwante
projekte
o Kruis-kulturele werk
o Paradigma-verskuiwing.
Voortspruitend uit bogenoemde inligting,
moet die taakspan ‘n strategiese plan vir
Kerklike Maatskaplike Werk opstel waarin
‘n Visie, Missie, Doelstellings, Strategieë
en Aksiestappe uiteengesit word.
‘n
Vyfjaar plan moet uit die strategiese plan
ontwikkel word wat meetbare doelstellings
bevat sodat vordering gemeet kan word.

5. ‘n Renovaré-program vir
Maatskaplike Werkers
Daar was nog nooit voorheen navraag
gedoen na die effektiwiteit van die Kerklike
maatskaplike werkers se dienspatrone nie.
Die isolasie van die beroepsgroep het al hoe
meer krities geraak en na aanleiding van die
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Renovaré-program vir predikante en
gemeentes, het dit tyd geword om hierdie
stagnasie
aan
te
spreek.
‘n
Vernuwingsprogram is soos volg geïnisieer:
5.1 Die maatskaplike werkers is bewus
gemaak van die noodsaaklikheid van
vernuwing tydens individuele gesprekke;
twee groepsupervisie sessies en twee
jaarvergaderings van die SKDB.
5.2 ‘n Battery toetse is gebruik om die
werkers bewus te maak van hulle
temperament, breinfunksionering, gawes,
passies en styl. Die doel daarvan was om
hulle selfkennis te verbreed sodat hulle kon
vasstel hoe hulle kan inskakel by kerklike
maatskaplike werk.
Die resultate van die toetse is verwerk in ‘n
persoonlikheidsportefeulje, wat as basis
dien vir toekomsbeplanning.
Hierdie
oefening was insiggewend deurdat dit
individuele
probleemareas
wat
onderliggend was, geopenbaar het. Die
werker en haar dienste kan nou meer
spesifiek bemark word en predikante en
gemeentelede kan hierdie kragbron gebruik.
5.3 Na aanleiding van die gemeenteprofiel
en die portefeulje van die werker, kan
gemeente projekte geïdentifiseer word waar
die werker en gemeentelede saam kan werk.
Hierdie veranderde dienspatroon sal die
werker en haar werk meer sigbaar maak en
persone met die potensiaal om te groei sal
baat by haar dienste. Hierdie positiewe
ervarings sal die noodsaaklikheid van
kerklike maatskaplike werk beklemtoon en
dit behoort te lei tot die beskikbaarstelling
van fondse vir maatskaplikewerkposte.
5.4 Geïndividualiseerde pligtestate is vir
elke werker uitgewerk wat vir haar groter
beroepsbevrediging sal gee.
Hierdie
pligtestate hou rekening met die bestaande
eise in die gemeenskap en sal nie drasties
aangepas word nie, omdat dit weer
aanleiding kan gee tot verwarring en chaos.
Daar word in die vooruitsig gestel dat die
pligtestate vir maatskaplike werkers
herskryf word sodat kerklike maatskaplike
werk duidelik omskryf word as ‘n integrale
deel van die werker se dagtaak.
Toekomstige keurings vir poste sal aan die
hand van hierdie verwagtings geskied.
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5.5 Die implikasies van die Renovaréprogram vir maatskaplike werkers is die
volgende:


bestaande pligtestate sal geleidelik
aangepas
word
by
Kerklike
verwagtinge;



die werkers sal die geleentheid kry om
volgens
hulle
persoonlikheidsportefeulje te werk;







praktiese probleme wat met hierdie
vernuwing gepaard gaan, moet met
aanverwante partye uitgesorteer word,
byvoorbeeld die Ministerie van
Gesondheid en Maatskaplike Dienste,
mede kollegas van ander welsynorganisasies, mede kollegas binne die
KM-Raad, predikante en kerkrade;
die maatskaplike werkers moet die
implikasies van hulle persoonlikheidsportefeulje verstaan en daarby aanpas,
sodat hulle met meer energie kan werk
vir beter resultate; en
die
werkers
wat
nie
die
vernuwingsproses wil deurloop nie,
moet die geleentheid kry om te bedank.

6 Roeping / visie
6.1 As
vrug
van
‘n
strategiese
beplanningsessie, is die volgende roeping
(visie) vir die Kerklike Maatskaplike Werk
gebore: Dit is die roeping van die NG Kerk
om ‘n Buro vir Barmhartigheid
beskikbaar te stel wat die Kerk begelei tot
‘n Bybelse antwoord op vandag se nood.
6.2 Dit sal die Taakspan vir Maatskaplike
Werk wat nou deur die sinode aangewys sal
word, se werk wees om in die reses verder
hiermee te werk en aan die roeping
behoorlike gevolg te gee.
6.3 ‘n Verduideliking vir die betekenis van
die sleutelwoorde van die Roeping is soos
volg:


BURO:
Hiermee word bedoel ‘n
nasionale multi-dissiplinêre werkgroep
met ‘n adres. Hierdie Buro sal satelliet
kantore hê in verskillende streke van
die land en kan skematies soos volg
voorgestel word:

Agenda 2003

Koördinerings
Buro
Gemeente

Sateliet Buro

Multi dissiplinêre
werkgroep

Gemeenskap

Die Satelliet kantore is almal verbind aan ‘n
koördineringsliggaam
en
funksioneer
selfstandig in ‘n werksarea.
Die
barmhartigheidswerk word in gemeentes
gedoen, en buite gemeentes in omliggende
gemeenskappe.
‘n Multi-dissiplinêre werkgroep doen die
werk wat bestaan uit ‘n gekwalifiseerde
maatskaplike werker, predikante, geestelike
leiers in gemeentes, gemeentelede, hulp
professies in die area, ander kundiges.
(Groter liggaam van Christus)
Spesialiste en kundiges se kennis, gawes en
vaardighede sal ook beskikbaar wees vir die
NG Kerk in Namibië, deur middel van
kursusse, konsultasies en navorsing.
Hierdie buros verskil van die huidige
KMR-kantoor waar die maatskaplike
werker as enigste professionele persoon ‘n
diens lewer aan hoofsaaklik buite-kerklike
kliënte.
Gemeentelede, predikante en ander multiprofessionele spanlede is nie betrokke by
hierdie dienslewering nie. Die kundigheid
en gawes van ‘n satelliet kantoor word nou
beskikbaar gestel vir die NG Kerk in
Namibië.
BARMHARTIGHEID:
Dit behels die konstruktiewe aanspreek van
die nood van mense binne en buite die NG
Kerk, wat gedryf word deur ‘n innerlike
roeping tot naaste diens.
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Tot dusver was die dienslewering van die
Kerk se maatskaplike werk gerig op
statutêre werk wat deur die Staat
(Ministerie Gesondheid en Welsyn en die
Ministerie van Justisie) gedryf was. Baie
min groepwerk en gemeenskapswerk is
gedoen, en geen navorsing nie.
Die
maatskaplike werk was eensydig en in
isolasie gedoen.



Demografiese
model
om
die
bevolkingstendense
binne
NGgemeentes en gemeenskappe te
identifiseer en pro-aktief te werk.



Veranderings bestuur om gemeentes by
te staan in die groeipyne van
verandering.



Groepwerk.

Volgens die droom wat hierbo geformuleer
is, word die isolasie verbreek deur ‘n multidissiplinêre
werkgroep
en
die
beskikbaarstelling
van
professionele
vaardighede
aan
predikante
en
gemeentelede ook. Die Kerk as primêre
werkgewer word erken en bedien.



Die Bybelse
beskouing.

BYBELSE ANTWOORD:

Die patroon van dienslewering tot dusver
was hoofsaaklik individuele onderhoude
met buitekerklike kliënte, groepwerk met
kliënte,
radiopraatjies
oor
spesialiteitsterreine van maatskaplike werk,
vakansie projekte vir kinders en kursusse
vir volwassenes wat wyd geadverteer is.
Hierdie was almal pogings van individue
sonder ‘n ondersteunende span.

Professionele hulp, barmhartigheid en die
betoning van liefde en versorging, moet
vanuit ‘n Bybelse lewens- en wêreld
beskouing gedoen word.
Hier word
spesifiek verwys na die hantering van
armoede, werkloosheid, immoraliteit en
verhoudings probleme. Daarby moet die
multi-dissiplinêre werkgroep wat die
dienste lewer, funksioneer volgens die
liggaamsmodel in 1 Korintiërs 12. Persone
moet werk volgens hulle gawes, passie en
styl om optimale produktiwiteit te kry.
Die verskil tussen die hede en toekomstige
inkleding van dienslewering, is dat
maatskaplikewerk-hulp
was
verleen
volgens Staatsvoorskrifte, persoonlike
opinies en die geïntegreerde teorie van
akademiese opleiding wat tussen 15 en 30
jaar oud is. Daar is geen struktuur vir die
beoefening van barmhartigheid volgens ‘n
Bybelse perspektief nie. Die konsep om
volgens gawes maatskaplike werk te doen,
is slegs onlangs ingestel.
Volgens die DROOM vir dienslewering,
moet maatskaplike werkers se pligstate so
saamgestel
word
dat
hulle
‘n
verskeidenheid van modelle implementeer
wat sinkroniseer met die groei binne die
NG Kerk, naamlik:


Psigo-sosiale werk.



Gemeenskapswerk.



Transformasie model waar dienste
gelewer word saam met die groter
liggaam van Christus.
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lewens-

en

wêreld

BEGELEI:
Hiermee word bedoel: bewusmaking;
motivering; toerusting; mobilisering van
kliënte en die multi-dissiplinêre spanlede.

Omdat die meerderheid van die huidige
personeel nie groep- en gemeenskapswerk
vaardighede het nie en dit ook nie
ontwikkel het nie, is daar nie bogenoemde
omskrywing vir begeleiding beoefen nie.
In die toekoms moet die pligstaat vir
maatskaplike werkers die VISIE vir
dienslewering van die NG Kerk insluit;
moet personeel gewerf en gekeur word wat
uitvoering kan gee aan die VISIE en moet
huidige personeel indiensopleiding kry om
die droom uit te leef volgens hulle gawes,
passie en styl.
NOOD:
Aktuele maatskaplike nood moet aandag
kry binne die konteks van die plaaslike
gemeentes en hulle gemeenskappe.
Tot dusver het NG-gemeentes gekies om
aandag te bestee aan bejaardes en kinders in
die NG Kerk Kinderoord. Die werklike
nood in die land is egter:


armoede;



werkloosheid;



seksueel immoraliteit (prostitusie;
MIV/
VIGS;
homoseksualiteit;
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promiskuïteit; seksuele geweld teen
vroue en kinders);


diskriminasie teen dogters en vroue;



misdaad; en



swak ouerskap.

In die toekoms moet die verskillende
Buro’s met hul multi-dissiplinêre spanne
aandag bestee aan die werklike nood waarin
gemeentelede en gemeenskapslede verkeer.
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6.4 Aanbeveling: Die Sinode keur die
geformuleerde roeping vir Kerklike
Maatskaplike Werk goed en gee opdrag
aan die Taakspan vir Maatskaplike
Werk om in die reses hieraan gevolg te
gee.

Dr M Grobler Voorsitter
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A7. Sinodale Kommissie: Diens van Barmhartigheid:
Bejaardesorg
INLIGTINGSFORMAAT
Die hele verslag is as inligting
bedoel en sal as gelese beskou
word
BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
KONFERENSIEFORMAAT
Punt 4

Drie vrae wat nie bedoel
is om op ‘n besluit /
getuienis van die sinode
uit te loop nie. Die
gespreksresultate word
aan die Taakspan vir
Bejaardesorg
teruggevoer om in die
reses verder mee te werk.

1. Opdragte van die sinode

bestuurder verlaat het. Die voorsitter van
Ons Tuiste se beheerraad het derhalwe
sitting geneem op die vergadering. Verder
het die sekretaresse wat in diens van die
sinode was, mev AL Mostert, na jare diens
afgetree en weer die probleem van
ondersteuningsdienste aan kommissies op
die voorgrond laat kom. Daar is uiteindelik
met Mev. Mostert onderhandel om steeds
voort te gaan in 'n deeltydse pos.
Die dagbestuur het bestaan uit die
voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse en
mev S Coetzee as addisionele lid, met die
saakgelastigde wat ex officio sitting
geneem het.

2.2

Vergaderings

Die kommissie het vergader op 30
November 2001, 14 Junie 2002, 08
November 2002 asook op 08 Augustus
2003 waartydens hierdie verslag gedien het
vir goedkeuring.

2.3

Werksaamhede

Die sinode het geen nuwe opdragte aan die
kommissie opgedra buiten die gewone
werksaamhede wat aan die kommissie
opgedra is by wyse van sy Grondreëls en
die reglement van die SKDB nie.

Die kommissie het in die algemeen aandag
gegee aan die sake wat aan hom opgedra is
en die kommissie wens om die volgende
sake uit te lig. Verder aan sal die knelpunte
wat sigbaar geraak het oor die verslagtyd
uitgelig word in 'n afsonderlike punt van
die verslag.

2. Oorsig van
werksaamhede

2.4 Beheerrade van inrigtings en
inrigtingverslae

2.1 Personeel

2.4.1 JT
Potgieter
(Windhoek)

Die nuwe kommissie het gekonstitueer na
die vorige sinode met ongeveer dieselfde
personeel as in die vorige termyn. Ds MJN
van der Merwe is weer as voorsitter
aangewys en mev ESE Swart as
ondervoorsitter. Ten tye van die November
2002 vergadering is verneem dat die JT
Potgieter Tehuis (JTP) voortaan nie meer
met 'n Beheerraad funksioneer nie en dat
die voormalige voorsitter, mnr JG
Lombard, derhalwe nie meer lid van die
vergadering is nie. Nog 'n verandering wat
plaasgevind het, was dat mnr MJ Uys van
Ons Tuise Keetmanshoop die Tehuis as
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Tehuis

2.4.1.1 Beheeraad: Die beheerraad van die
JT Potgieter Tehuis is afgeskaf in
antisipasie
van
'n
gesentraliseerde
beheerraad vir alle inrigtings in Windhoek.
Die saak staan steeds oor en is nog nie
gefinaliseer nie. Ten spyte hiervan
funksioneer die inrigting na wense onder
die bestuur van Schalk van der Merwe. Die
sinodale administrasie gee tans insette saam
met Schalk ter wille van die goeie
funksionering van die Tehuis.
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2.4.1.2 Inwoners: Alle aanduidings is dat
die JT Potgieter Tehuis in 'n wesentlike
behoefte voldoen en nie oor genoeg
geriewe beskik om die aanvraag te bevredig
nie. Tans is daar 134 inwoners woonagtig
en is alle beskikbare behuising benut, met 'n
waglys van 63 persone, oftewel 47%! Dit
gee 'n aanduiding van die omvang van die
behoefte en dui ook op 'n al groter
wordende behoefte. Die Tuiste ontwikkel al
meer in 'n multi-kulturele Tuiste, maar
steeds is 75% Afrikaanssprekende lidmate
van die NG Kerk.
2.4.1.3 Sorgeenheid: Die ontwikkeling
van die Schanzenoord met die uitbreiding
van die sorgeenheid aldaar wat deur die JTP
bedryf word, het addisionele pligte
meegebring en 'n groter las geplaas op die
personeel. Nogtans is die bestuur in staat
om die diens te lewer op bevredigende
wyse wat blyk uit die bedbesetting: in die
versorgingsafdeling van die JTP is die
besetting gemiddeld
91%
en
by
Schanzenoord 100%.
2.4.1.4 Dienste na buite: Die JTP verskaf
ook ander dienste aan Schanzenoord – ‘n
middagete aan al die inwoners, sowel as
alle etes vir die sorgeenheid word uit die
kombuis van JT Potgieter gelewer. Dis 'n
diens
wat
ingekoop
word
deur
Schanzenoord en lewer 'n inkomste vir die
Tehuis. Die kombuis van JTP is
gemoderniseer en verdere toerusting op die
koste
van
die
Schanzenoordprojek
geïnstalleer om die diens moontlik te maak.
Die besluit was geneem sodat die diens
meer koste effektief gelewer kan word. Die
kombuis van die JT Potgieter lewer ook kos
aan Huis Maerua (NG Kinderhuis) op
dieselfde basis. Die wassery lewer ook
dienste aan beide instansies.
'n Kliniekdiens is begin waar aan nieinwoners dienste gelewer word. Hiervoor is
daar duidelik 'n reuse behoefte en is dit een
van die areas wat verder ondersoek sal
word as terrein waarop die Tuiste waarde
kan toevoeg binne die gemeenskap.
2.4.1.5 Alzheimer is toenemend 'n
toestand waaraan aandag gegee behoort te
word. Die insidensie van die siekte neem
toe en daarmee saam behoeftes wat
daarmee geassosieer word. Die Tehuis
beskik oor twee bekwame persone wat oor
die onderwerp hulle ingegrawe het. Die
Agenda 2003

Jakaranda
Tuin
('n
spesiale
ontspanningsplek vir pasiënte) is 'n nuttige
toevoeging en word benut deur die pasiënte,
sowel as inwoners en gaste aan die
sorgeenheid. Die ondersteuningsgroep en
program wat onder leiding staan van die
maatskaplike werker geniet internasionale
erkenning en help die familie van die
geaffekteerdes om aan te pas by die
situasie.
2.4.1.6 Uitbreidings: Die verbeterings aan
Blok 6 vir verswakte bejaardes is voltooi
teen 'n bedrag van N$ 563,289.76. Dit het
die bou van eie stort en toiletgeriewe vir
elke kamer sowel as 'n eie eetsaal ingesluit.
'n Lapa is met skenkings gebou en bied
kuierplek vir inwoners en gaste wat reeds
goed benut word. Die uitbreiding en
modernisering van die kombuis is ook
afgehandel. Die Jakaranda Tuin is ook
voltooi en in gebruik geneem. Die
uitbreiding is ook grotendeels uit
borgskappe gedek en het N$ 22,000 beloop.
2.4.1.7 Personeel: 'n Ruim skenking van
die AGS kerk het dit moontlik gemaak om
die verpleegkundiges se salarisse aan te pas
om meer markverwant te wees. Dit het die
Tehuis in staat gestel om drie bekwame
verpleegkundiges aan te stel.
Die personeelkorps bestaan uit 61 lede en is
baie stabiel – ‘n omset van slegs 8% is
ondervind, wat dui op 'n gelukkige en lojale
personeelkorps. Die Tehuis het in die
termyn baie aandag geskenk aan
indiensopleiding en die personeel is op 'n
gesonde basis. Ongelukkig moes twee
personeellede ontslaan word weens diefstal.
Enkele ander voorvalle is by wyse van
verhore hanteer en word daar in
ooreensteming
met
arbeidswetgewing
gehandel in sulke gevalle. Elke personeellid
het ook 'n individuele dienskontrak.
2.4.1.8 Uitdagings: Die grootste enkele
uitdaging is en bly die verswakkende
finansiële posisie van ouer persone. Basiese
versorgingsdienste word al hoe meer
ontoeganklik vir laer inkomste groepe.
Verder is daar ontwikkelende behoeftes by
mense vir byvoorbeeld groter kamers of
eenhede en ook vir eie toilet en badgeriewe.
Die daarstel hiervan is egter duur en
inwoners sien nie kans vir verhoogde
tariewe om hiervoor te betaal nie. Dit plaas
die Tehuis in 'n netelige posisie.
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Die uitbou van gehalte sorgprogramme in
die sorgeenhede, sowel as die uitbreiding
van
gemeenskapsgerigte
bejaardesorgprogramme is onder die
doelwitte wat gestel is.
Verder is die beplaning om die eetsaal vir
die selfsorg afdeling uit te brei, asook om
verder aandag te gee aan die ontwikkeling
van
die
terrein
volgens
'n
ontwikkelingsplan wat reeds aanvaar is.
2.4.1.9 Verslag van konsultant: 'n
Konsultant het 'n uitgebreide ondersoek na
die dienste van die Tehuis gedoen. Baie
insiggewende inligting is vervat in die
verslag, wat op koste van die kommissie
verprei is na die ander twee inrigtings vir
kennisname en implementering waar van
toepassing.
2.4.1.10Finansies: Vergelyk Verslag A4:6
vir volledige besonderhede.

2.4.2 Huis Deon Louw (Gobabis)
2.4.2.1 Beheeraad: Die raad, onder
voorsitterskap van Mev EME Brand
funksioneer goed en vergader gereeld. Lede
uit die ringsgemeentes en die susterskerke
dien in die raad.
2.4.2.2 Inwoners: Die Tehuis het 'n
gemiddelde besetting van 53 inwoners. Die
inwoners is gelukkig en daar is genoegsaam
personeel om aan al die behoeftes te
voldoen.

van medisyne. Verder bied hulle ook 'n
kliniekdiens waar bloeddruk, bloedsuiker,
ens gemeet word en waar spuite gegee,
verbande geruil word, ens.
2.4.2.4 Personeel: Die personeel is
voltallig en daar is geen noemenswaardige
probleme tans nie. Mnr Jan Maritz is die
huidige bestuurder.
2.4.2.5 Geboue en Terrein: Die geboue is
oud en oorwegend van sandsteen wat
onderhoud hoog maak. Daar is dus
deurlopend instandhoudingwerk wat met
eie personeel gedoen word twv koste
besparing. Die terrein is beveilig met 'n
elektriese omheining wat bydra tot beter
sekuriteit. Die Tehuis het 'n groente tuin
waaruit groente verskaf word vir die
kombuis.
Die toerusting raak ook oud en vereis
voortdurende
instandhouding.
Die
vrieskamer is in die verslagtydperk in
geheel vervang. Ongeveer N$ 58 000 is in
die boekjaar 2002/2003 spandeer aan
instandhouding van geboue en toerusting.
2.4.2.6 Finansies: Die Tehuis is op
finansieel gesonde voet, maar dis duidelik
dat die dienste buite die bereik van talle
mense raak. Selfs met die relatief lae
tariewe wat nog gehef kan word. (Vgl
Verslag A4:6.)
2.4.2.7 Uitdagings: Die sorgeenheid sal
uitgebrei moet word om aan die groter
wordende behoefte te voorsien.

Daar is heelwat aktiwiteite vir inwoners –
twee gereelde byeenkomste per week vir
Bybelstudie en samesang word gehou.
Verder is daar 'n oefenklas vir bejaarde
mense wat weekliks plaasvind, waarby nieinwoners ook inskakel. Die inwoners word
ook weekliks ingeneem dorp toe vir hul
inkopies.

2.4.3 Ons Tuiste (Keetmanshoop)

2.4.2.3 Gemeenskap: Die gemeenskap is
betrokke by die Tehuis. Dit is mense uit die
gemeenskap wat byvoorbeeld die inwoners
met die bussie aanry dorp toe vir inkope.
Die gemeenskap is ook baie mooi betrokke
by
die
jaarlikse
Groot-Sweet
fondsinsamelingsprojek. Verder neem
bejaardes uit die gemeenskap ook deel aan
aktiwiteite
by
die
Tehuis.
Die
verpleegpersoneel help ook bejaardes in die
gemeenskap met die verkryging en beheer

2.4.3.2 Beheeraad: Die beheerraad van
Ons Tuiste is steeds funksioneel en het in
die verslagtyd gereeld vergader onder
voorsitterskap van mnr SF Coetzee wat
reeds jare lank in die hoedanigheid dien.
Die betrokkenheid van ringsgemeentes
word steeds as 'n prioriteit geag en
derhalwe het twee verteenwoordigers uit
die ringsgemeentes buite Keetmanshoop
ook sitting op die beheerraad. Die
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2.4.3.1 Algemeen: Tydens die reses het die
nuutaangestelde bestuurder, mnr MJ Uys sy
pos verlaat. 'n Nuwe aanstelling is nie
gemaak nie en die inrigting word tans deur
die Beheerraad en 'n sekretaresse bestuur.
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inskakeling van die Ring van Mariental in
die afgelope tyd verdien ook vermelding.
2.4.3.3 Personeel: Gedurende die verslagtydperk is die pos van die bestuurder asook
die poste van een saalhulp en een
verpleegassistent getermineer.
Die personeelposte wat steeds bestaan is
almal gevul en die personeel waardevolle
diens en werk goed saam. Die personeel
funksioneer binne die raamwerk van die
grondreëls soos deur die SKDB: BS
neergelê. Die nypende tekort aan
genoegsame fondse noodsaak die Tehuis
om met die minimum personeel oor die weg
te kom.
2.4.3.4 Inwoners: Tans is die verswakte
afdeling onderbenut, maar lewer nogtans
goeie diens. Die groot getal sterftes het die
situasie teweeg gebring en daarmee saam
groot finaniële las. Daar is 24 uur per dag
verpleegpersoneel aan diens – na-ure is die
verpleegkundige op roep om aan
noodgevalle
aandag
te
gee.
Die
samewerking met die distriksgeneeshere is
hartlik en goed. In ernstige gevalle word die
inwoners na 'n hospitaal oorgeplaas.
Die personeel lewer 'n waardevolle inset ten
opsigte van ontspanningsaktiwiteite van
inwoners en help bejaardes om ingeskakel
te bly in die gemeenskap.
Inwoners se geestelike en maatskaplike
versorging word goed deur die kerk se
hulpkragte hanteer. Gereelde besoeke aan
inwoners word gebring.
Oor die algemeen is inwoners tevrede met
die diens wat gelewer word.
2.4.3.5 Geboue en toerusting: Tans is die
geboue en toerusting in 'n redelike toestand
maar instandhouding is steeds noodsaaklik
op deurlopende basis. Daklekke, verfwerk
en ander algemene onderhoudswerk is sake
waaraan aandag gegee sal moet word in die
nabye toekoms.
Inwoners
help
soms
self
met
instandhouding wat 'n waardevolle hulp is.
In die verslagtydperk is addisionele verblyf
vir selfversorgende inwoners ontwikkel.
Die ontwikkeling is gefinansier met 'n
lening, wat reeds afgelos is.
2.4.3.6 Skakeling met die gemeenskap:
Dit is met dankbaarheid dat gerapporteer
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kan word dat die skakeling met die
gemeenskap goed is – die Tehuis beklee 'n
ereplek in die gemeenskap. Hiervan getuig
die direkte en indirekte betrokkenheid van
die gemeenskap. Die deernis, begrip en
liefde waarmee lede van die publiek
betrokke raak by die Tehuis en individue
getuig hiervan. Ook die mate waarin die
gemeenskap
meewerk
aan
fondsinsamelings, die skenkings wat
deurlopend ontvang word, asook vars
produkte en vleis wat ontvang word.
Die betrokkenheid kom van individue en
instansies soos die gemeentes, boereverenigings, ens.
2.4.3.7 Finansies: Dit is met dankbaarheid
dat vermeld kan word dat die Tehuis tans
op gesonde finansiële voet is. Skenkings en
verkope wat eenmalig van aard is het 'n
hupstoot gegee, maar die afskaal van poste
het 'n deurlopende effek. Dit moet vermeld
word dat die afskaal van die bestuurderspos
'n groter las op Beheerraadslede plaas, wat
hulle gewillig dra. (Vgl Verslag A4:6.)

2.4.4 Schanzen
hoek)

Oord

(Wind-

2.4.4.1 Agtergrond: Die inrigting is 'n
aftreeoord wat in terme van die verkoop
van lewensreg bedryf word in Windhoek.
Gedurende
die
voorafgaande
verslagtydperk, het die eerste deel van die
ontwikkeling reeds bestaan maar het dit op
informele wyse gefunksioneer, met die
SKA personeel as bestuur. Daar is tydens
die sinode van 2000 toestemming gegee dat
voortgegaan kan word met die omskepping
van die ou Jeugsentrum as tweede fase van
die projek. Dit is in die verslagtyd
afgehandel.
2.4.4.2 Beheeraad: Die beheerraad van die
Schanzenoord het op informele wyse
gefunksioneer met mnr Ernst Rumpf as
voorsitter. Alle sake is onderling hanteer en
dan direk met die SKA opgeneem wat Mnr
Schalk van der Merwe getaak het om die
inwonersbelange te hanteer. In antisipasie
van 'n gesentraliseerde Beheerraad vir
inrigtings in Windhoek was daar nie verder
aandag hieraan gegee nie.
Met die ingebruikneming van die tweede
fase het dit egter dringend geraak om die
situasie meer te formaliseer – bloot vanweë
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die grootte van die groep wat nou ter sprake
is.
Tydens die eerste algemene jaarvergadering
van die gekombineerde inrigting, is
Grondreëls en Huishoudelike reëls voorgelê
vir goedkeuring. Dit word deur die kanale
geloods vir bekragtiging deur die SKA en
SKDB: BS.
Ten tye van die vergadering is ook persone
uit die geledere van die inwoners verkies
om die inwoners te verteenwoordig op die
te stigte Raad.
Die raad moet nog konstitueer – die SKA
moet eers die grondreëls goedkeur, daarna
kan verteenwoordigers wat namens die kerk
in die raad sal dien aangewys word. Eers as
die proses voltooi is sal die Raad kan
konstitueer.
Ondertussen gaan Mnr. Van der Merwe
voort om die inrigting te bestuur soos
voorheen.

2.5 Werksaamhede deur die
kommissie onderneem

2.5.1 Eie werksaamhede
2.5.1.1 Grondreëls vir die Beheerrade
van Inrigtings: Die grondreëls is opgestel,
goedgekeur en versprei.
2.5.1.2 Grondreëls vir die SKDB: BS:
Die grondreëls is opgestel, goedgekeur en is
reeds in werking.
2.5.1.3 Hantering van afgestorwenes:
Slegte ondervindings uit die verlede het
geleer dat 'n bejaarde soms sterf en dan nie
begrawe kan word nie, vanweë die familie
se onwilligheid om die saak verder te voer
en die wetsvoorskrite wat in so ‘n geval
geld. Om die saak aan te spreek is 'n
Opnamevorm ontwikkel in oorleg met 'n
regspraktisyn, wat gebruik word om die
Tehuis in 'n posisie te stel om tussenbeide
te kan tree indien so situasie hom weer
voordoen. Die vorm word ingevul by
opname en skakel 'n klomp administratiewe
rompslomp uit wanneer die Tehuis
gekonfronteer word met so 'n bejaarde se
oorlye en stoflike oorskot.
2.5.1.4 Subsidies aan inwoners: Vennootskapstrustfonds (VTF): Die kommissie het
kennis geneem dat 'n nuwe kontrak
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waarmee aansoek om hulp uit VTF gedoen
word sonder slag of stoot by al drie sy
inrigtings geïmplementeer is. Dit het
positiewe gevolge gehad deurdat sommige
inwoners nie meer aansoek doen nie
omrede hulle nie kwalifiseer nie. Dit maak
geld beskikbaar vir die gevalle waar die
hulp werklik noodsaaklik is en verhoed dat
mense nie hulp kry wat selfversorgend kan
wees of deur kinders onderhou kan word,
terwyl ander wat dit nie kan doen nie en nie
steunstrukture in plek het nie, nie gehelp
kan word nie.
Dit is 'n feit dat die druk op die bron net al
groter gaan word en goeie bestuur is dus
noodsaaklik.
2.5.1.5 Eise teen boedels: VTF: Die
kommissie het besin oor die saak en
aanbeveel by die SKA dat indien 'n persoon
uit die VTF gehelp is en meer as N$ 10 000
in sy/haar boedel nalaat, 'n eis wel teen die
boedel ingestel behoort te word vir die
verhaling van hulp.
Uiteraard sal die bedrag van tyd tot hersien
moet word. Die eerste bedrag wat vrygestel
is, is bepaal aan die hand van kostes wat
gewoonlik volg na oorlye.
Die bedoeling is dat daar nie sonder meer
eise ingestel moet word nie, ter wille
daarvan dat die kerk nie onbarmhartig
optree na die persoon se afsterwe nie.
2.5.1.6 Betrokkenheid van gemeentes en
inligting aan lidmate: Die kommissie het
'n nood aan inligting by lidmate
geïdentifiseer. Hieraan kon die kommissie
nog nie reg laat geskied nie en die saak sal
in die toekoms gehanteer moet word.
Die kerk het 'n verantwoordelikheid om
lidmate te begelei in die hantering van
bejaardes, die versorgingsplig van kinders
en versorgingsbehoeftes van ouer persone.
Gemeentes sal ook verder bewus gemaak
moet word hieroor.
2.5.1.7 Tug en griewe prosedures: Die
kommissie is in die proses om die hele saak
weer aan te spreek met 'n nuwe stel
grondreëls wat, wanneer dit gereed is,
bestuurders en beheerrade sal bystaan in die
hantering van personeel.
'n Saak wat na vore gekom het is ook die
hantering van navrae en griewe van
inwoners en lede van die publiek wat
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namens inwoners wil optree. Party kinders
van inwoners en ander lede van die publiek
het al die lewe ongemaklik gemaak vir
personeel en met verkeerde optrede
situasies geskep wat onverkwiklik is.
Uiteraard is dit een van die sake wat
aangespreek
sal
word
met
die
opleidingsprogram, maar daar word besin
oor die daarstel van 'n eenvoudige stuk oor
die ouer wordende persoon. So 'n brosjure
kan baie doen om die publiek in te lig en
toe te rus sodat hulle sinvol bemoeienis kan
maak met die bejaarde en sy / haar
versorging. In so stuk sal aandag gegee
word aan die kenmerke, optrede, regte en
behoeftes wat geassosieer word met
bejaarde persone en die prosesse van
veroudering. Daarbenewens ook hoe die
kind / lid van die publiek die personeel kan
bystaan in die versorging, asook riglyne vir
die hantering van griewe en navrae.

2.5.2 Gemeenskapsbetrokkenheid
2.5.2.1 Ondersoek na behoeftes van
Bejaardes: Die kommissie het onder
leiding van Mev Petra Fourie en Mnr
Jacques de Witt hierna gekyk. Vraelyste om
'n demografiese ondersoek te doen is aan
ses Tehuise uitgestuur met die versoek dat
dit ingevul word. Die respons was stadig,
sodat die bevindings eers in Augustus 2003
beskikbaar geword het. Die individule
Tehuise het reeds hul spesifieke resultate
gekry, terwyl die gesamentlike verslag ook
versprei is.
2.5.2.2 Ondersoek na die sentrale
aankoop van medisyne: Die kommissie
het 'n ondersoek geloods na die sentrale
aankoop van medisyne ten einde besparings
aan inwoners te weeg te bring. Dit het
geblyk nie so 'n eenvoudige saak te wees
nie aangesien wetgewing oor reseptering,
ens. hierop 'n inpak het. Nogtans het een
groothandel firma ingestem om so 'n proses
te help fasiliteer, maar die tussenkoms van
'n
mediese
praktisyn
wat
verantwoordelikheid aanvaar vir die
reseptering is egter steeds nodig. By
verdere ondersoek het geblyk dat die apteke
en praktisyns wat dienste lewer, dit in elk
geval reeds teen naby kosprys vir Tehuise
doen. Daar is dus afgestap van die saak.
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2.5.2.3 Gemeenskapsbetrokkenheid van
Tehuise: Die Tehuise het almal 'n
uitgesproke beleid om dienste aan die
gemeenskap te lewer. Dit volg nadat die
kommissie hieroor besin het en 'n
ondersoek onder leiding van Mev ZP
Fourie aan die lig gebring het dat daar tog
verskillende maniere is waarop die Tehuise
meer betrokke kan raak binne die
gemeenskap.
2.5.2.4 Opleiding van personeel: Die
kommissie het hom dit ten doel gestel om
die kerk en ander Tehuise vir bejaardes by
te staan met opleiding van veral die
saalhulpe en ander hulpkragte in
versorgingsafdelings. Die bedoeling is om
vanuit ons ervaring die diens binne die
gemeenskap te verbeter. Talle van die
inrigtings werk met ongeskoolde personeel
in sorgafdelings en deur basiese opleiding
wat reeds by JT Potgieter Tehuis gedoen is
uit te brei na die instansies, kan die kerk 'n
geweldige bydrae lewer.
Uiteraard sal fondse hiervoor gevind moet
word, maar alle aanduidings is dat 'n
borgskap vir so 'n projek bekom kan word.
Navraag na behoefte vir opleiding is reeds
gedoen by verskillende instansies onder
leiding van Mev S Coetzee. Swak
terugvoering is ontvang – waarskynlik ook
vanweë die persone wat die navraag aan die
ontvangkant moes hanteer se onvermoë om
te bepaal of en watter soort opleiding
noodsaaklik is. Derhalwe is besluit om 'n
program op te stel en vanuit die program
weer navraag te doen en te kyk na selfs
gedesentraliseerde
opleiding.
Die
kommissie sal aan die saak verder aandag
gee in die nabye toekoms.
'n Besigheidsplan vir die opleiding sal
gebruik word om fondswerwing te doen.
2.5.2.5 Wetgewing oor die versorging
van bejaardes: Die staat is besig met die
deurvoer van nuwe wetgewing rakende die
versorging van bejaardes in inrigtings. Dit
is redelik positief in sy konsep, wat einde
2002 gefinaliseer was deur die staat se
wetskrywers. Die kommissie het hieroor
insette gelewer waarin verskeie sake
aangespreek is. Baie hiervan vind inderdaad
neerslag in die wetgewing soos dit tans
staan.
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2.5.2.6 Demensie pasiënte in Namibië:
Navorsing: Die kommissie is deur 'n Mstudent genader om finansieel by te dra tot
sodanige navorsing in veral die arm en
landelike gemeenskappe. Die kommissie
het na deeglike besinning en in die lig van
die beperkings van sy begroting nie sy weg
oop gesien om hierby betrokke te raak nie.

2.5.3 Uitdagings
2.5.3.1 Groterwordende behoeftes: Dis
duidelik dat daar 'n groterwordende
behoefte is aan aftree-oord tipe van
ontwikkelings waar persone lewensreg kan
koop. Die ontwikkeling van sodanige
fasiliteite is egter duur en kom met 'n mate
van aanvanklike risiko. Tog is dit duidelik
uit ervarings in Windhoek dat dit 'n terrein
is waarop 'n diens – wat kapitaalgenererend
kan wees – gelewer kan word.
Verder is die behoefte aan privaatheid ook
al meer op die voorgrond en deel mense nie
meer maklik kamers of geriewe nie. Die
Tehuise kan egter nie die geriewe
opgradeer in die finansiële klimaat nie,
aangesien bejaardes nie die verhoogde
tariewe wat noodwendig sal volg kan
bekostig nie.
2.5.3.2 Ouerwordende bejaarde korps:
Dit is onteenseglik waar dat mense langer
leef. Hulle bly ook langer buite Tehuise en
klop eers aan die deur wanneer hulle
daaglikse versorging begin nodig kry –
maw wanneer hulle reeds verswakte
bejaardes is. Dit maak die druk op
personeel al groter en eintlik behoort die
ratio van personeellede teenoor inwoners te
verbeter – wat egter die diens verder
onbekostigbaar sal maak. Die kritiek wat
soms uitgespreek word teen inrigtings kan
direk terugherlei word na die situasie.
Dit bly egter waar dat masjiene net soveel
van die mens kan vervang – ‘n rekenaar kan
nie simpatiek luister, toonnaels knip of oor
hare streel nie. In baie gevalle is dit net die
personeel wat die klein dade van
medemenslikheid en toegeneendheid jeens
'n spesifieke bejaarde betoon.
Verder veroorsaak die situasie dat mense
langer leef ook dat hulle saam met hul
ouers in die Tehuise inwoon – wat hulle
versorgingsplig bemoeilik!
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2.5.3.3 Verarmende
bejaardes:
Die
impak van inflasie op ouerwordende
persone is bykans nie verstaanbaar vir
mense wat inkomste genererend is nie. Die
blote feit dat mens se beleggings se vermoë
om genoegsame opbrengs te gee oor die
twintig tot dertig jaar tussen aftrede en
afsterwe al meer versleg bring groot
uitdagings te weeg. Die bejaarde kan niks
meer doen nie – die vraag is en word al
dringender – wie sal dan?
Dit maak die taak van die kerk om lidmate
te begelei ten opsigte van eie aftrede sowel
as die versorgingsplig van kinders jeens
ouers al hoe dringender. Die kerk se bronne
sal eenvoudig nie die druk kan hanteer nie.
Dus sal die kerk moet nadink oor die saak
en sy lidmate begelei.
Tans is die situasie van inwoners reeds
benard. Sommiges is geheel afhanklik van
'n staatsmaatskaplike pensioen. Die het in
reële terme so gekrimp dat dit bykans
belaglik is. Die huidige kerf is minder as 'n
kwart van wat die soortgelyke pensioen in
die RSA beloop. Derhalwe is die mense se
posisie benard. Die beleid van die staat is
dat die kinders, of familie, of die
gemeenskap die bejaarde moet versorg. Die
situasie sal dus nie verander nie. Verder is
dit ook tans die geval dat nuwe aansoekers
selfs jare kan wag voordat hulle uitbetalings
begin ontvang – want die begroting van die
betrokke ministerie is net nie genoegsaam
om die druk te kan dra nie. En daar is geen
vooruitsig dat dit sal verander nie.
Gemeentes sal dus direk betrokke moet
raak by behoeftige bejaardes in hul nood.
Uiteraard beteken dit ook dat die
opkomende geslagte beter voorsiening sal
moet maak vir hulself.
2.5.3.4 Staatsbehuising vir bejaardes:
Die kommissie het die vorige sinode gedien
met 'n verslag waarin aanbeveel is dat
afgestap moet word van die saak. Maar
ondertussen blyk dit dat die probleem van
die bestuur van die instellings al hoe meer
problematies raak vir die betrokke
ministerie en verder dat wanneer die
inwoner op die stadium kom dat hy / sy nie
meer selfversorgend is nie – wat as
inwonings-voorwaarde geld – daar nie 'n
ander heenkome gevind kan word nie, wat
'n hele reeks van probleme inhou.
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3 Slot opmerkings
3.1 Kommissie se funksionering: Dis
duidelik dat daar vorentoe aan die
kommissie al groter eise gestel gaan word.
Die kommissie sal moet nadink oor proaktiewe stappe om die uitdagings die hoof
te bied. Daar sal meer navorsing gedoen
moet word oor die omstandighede eie aan
Namibië sodat die beplanning en
aksiestappe minder reaktief sal raak.
Leiding in verband met die versorging van
bejaardes aan die gemeenskap is 'n
uitdaging waaraan aandag gegee sal moet
word.
3.2 Tehuise: Die Tehuise sal meer
ondersteuning vanuit gemeentes moet kry.
Gemeentebetrokkenheid by Tehuise is
onontbeerlik ten einde te verseker dat daar
aan die geestelike en emosionele behoeftes
van inwoners genoegsame aandag gegee
word.
3.3 Dankie: Die kommissie wil graag die
personeel van ons Tehuise bedank vir
onbaatsugtige diens wat in meeste gevalle
veel verder strek as bloot om net 'n plig te
doen ten einde 'n salaris te ontvang. Die
toewyding word waardeer.
Verder wil ons ons dank en waardering
betuig teenoor beheerraadslede van die
Tehuise wat onbaatsugtige diens lewer.
Verder wil ons elke persoon wat in die
kommissie gedien het bedank vir die
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bydraes wat gelewer is sodat die werk wat
wel gedoen is, vermag kon word.
Ook aan Mev A.L. Mostert 'n woord van
dank vir jarelange diens gelewer aan die
SKDB.
Aan ons Vader wat die Here is in die
besonder van die wat in nood is en
hulpeloos is, ons dank en eer vir elke
bejaarde wat die lewens van hul kinders en
andere verryk deur hul daarwees – mag
hulle Sy geborgenheid daagliks ervaar –
ook deur ons as kerk se werk seen!

4 Besprekingsvrae vir die
Sinode
1) Wat is die prentjie wat u graag wil sien
as u aan die kerk se "ouetehuise"dink?
2) Hoe dink u oor 'n sogenaamde "living
will" waarin 'n persoon wat by sy / haar
volle positiewe is, sy / haar wens op skrif
bevestig
dat
geen
aktiewe
lewensondersteunende ingrepe gemaak
moet word wanneer daar menslik gesproke
geen kans meer op herstel of verbetering is
nie.
3) Wat dink u kan en behoort die kerk
doen om lidmate voor te berei vir die
probleme wat geassosieer word met
bejaardheid en aftrede?
Ds MJN van der Merwe (Voorsitter)
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A8. Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
INLIGTINGSFORMAAT
Die hele verslag is as inligting
bedoel en sal as gelese beskou
word. Twee studiestukke van die
Algemene Sinode word aangebied.
BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
KONFERENSIEFORMAAT
Punt 1

Gesag van die Skrif.

Punt 2

Grondhervorming

By beide gespreksvrae is die
gedagte dat bydraes wat per
indekskaart inkom, tot ‘n openbare
getuienis verwerk, en aan die
vergadering voorgelê word vir
goedkeuring.
1 Gesag van die Skrif
1.1 Studiestuk van die Algemene
Sinode
Die gesag van die Bybel is allerweë diep
onder bespreking. Die studiestuk wat hier
opgeneem word, het in 2002 voor die
Algemene Sinode gedien.
Besprekingsvraag:
Watter
Bybelse
getuienis wou u graag wil laat hoor oor
die gesag van die Skrif?
Die sinode word gevra om deur middel van
tafelgesprekke hierdie vraag te bespreek.
Kommentaar word per indekskaart aan die
Tydelike Kommissie deurgegee. Hieruit sal
‘n getuienis opgestel word wat aan die
Sinode voorgelê sal word met die oog op
uitreiking.
Die studiestuk van die Algemene Sinode
dien as prikkel tot die onderwerp.

2.2 Agtergrond
2.2.1 Tydens die sitting van die Algemene
Sinode van 1986 is die verslag Skrifgesag
en Skrifgebruik sonder teenstem aanvaar.
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Sedertdien het die debat oor die Bybel egter
eerder toegeneem as afgeneem. Met name
die menslike karakter van die Skrif as
Woord van God, skep heelwat probleme.
Sommige vrees dat hierdie aksent die gesag
van die Bybel as Woord van God mag
ondermyn.
2.2.2 Die huidige verslag is nie bedoel as 'n
vervanging van Skrifgesag en Skrifgebruik
nie, maar as aanvulling en verdere
verduideliking daarvan. In die lig van die
omvang van die problematiek en die totaal
onoorsigtelike hoeveelheid ter sake
literatuur, is die pretensie hoegenaamd nie
om 'n omvattende behandeling van die
problematiek te bied nie. Dit is wel 'n
poging om groter klaarheid te bring en
sodoende 'n sinvoller gesprek moontlik te
maak.

2.3 Gesag volgens die bybel
2.3.1 Daar bestaan 'n wesentlike gevaar dat
wanneer ons praat oor die gesag van die
Bybel,
ons
mag
werk
met
'n
gesagsbeskouing wat in stryd is met die
siening van gesag volgens die Bybel. Die
gesag van die Bybel kom ook daarin tot
uitdrukking dat dit uiters krities staan
teenoor wat dikwels vir gesag in die
samelewing deurgaan.
2.3.2 Nie slegs uit enkele losstaande tekste
nie (bv Rom 13:1,2,4), maar uit die Skrif as
geheel is dit duidelik dat in die finale
instansie alleen God oor gesag beskik. Alle
persone en instellings wat ook op gesag
aanspraak mag maak, besit dit alleen in 'n
afgeleide sin. Dit geld die keiser en die
kerk, die pous en die predikant, die apostels
en die profete, die sakramente en ook die
Skrif. Goddelike verering van enigiets en
enigiemand behalwe God self, word
verbied deur die heel eerste gebod. Daarom
het die Reformasie afwysend gestaan
teenoor goddelike verering van die verselfstandigde menslike "natuur" van Jesus
(Jesulatrie) soos dit by voorbeeld na vore
kom in die aanbidding van sy "heilige hart".
Ook teenoor die verering van godsdienstige
relikwieë word 'n kritiese standpunt
ingeneem, terwyl geensins gunstiger
geoordeel word oor goddelike verering van
die Bybel as boek (Bibliolatrie) nie. Soli
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Deo Gloria (aan God alleen die eer) is die
mees sensitiewe senuwee van die
gereformeerde geloof.
2.3.3 Daarmee word nie ontken dat daar
inderdaad ook afgeleide gesag bestaan nie.
In die uitoefening van sy gesag maak die
Drie-enige God gebruik van mense en
middele. Die apostels en profete is sulke
mense; Skrif en sakramente is sulke
middele. Net so min as wat die brood en die
wyn verander in Christus se liggaam en
bloed, net so min hou die Skrif op om
gewone mensewoorde te wees ten spyte van
die feit dat deur hierdie mensewoorde, die
Woord van God tot ons kom. Die
beskuldiging van die Spiritualiste dat die
Reformasie die Roomse Pous net maar
verruil het vir 'n Protestantse Papierpous,
dui op 'n wesentlike gevaar, maar berus op
'n volledige misverstand. Juis in die tyd van
die Reformasie, kom die leer van die
Heilige Gees sterk na vore.
2.3.4 Waar die Gees van die Here is, daar
is vryheid (2 Kor 3:17). Gesag volgens die
Bybel, en derhalwe ook die gesag van die
Bybel, is geensins die dwang van 'n tiran
nie, maar die "sagte geweld" van die Gees.
Gods Gees oorrompel nie, maar oorreed.
Dit verg nie van ons 'n gewelddadige – en
daarom oneerlike – opoffering van ons
denke as skepping van God nie, maar wel
die kruisiging van ons gevalle, afgodiese
denke wat geen grense wil erken nie. Die
Heilige Gees skakel nie die menslike
verstand uit nie, maar in. Die Gees maak
ons nugter en leer ons om ons verstand
verstandig te gebruik. Die oorsaak van ons
ellende is immers nie ons baie (of min)
verstand nie, maar ons gebrek aan gesonde
verstand. Die Gees van God gebruik die
Woord om ons te oorreed om God lief te hê
met ons hele hart, siel, én verstand. Hierdie
liefde sluit ons totale wese, ook ons
intuïsie, emosie en verbeelding, in. Die
onweerstaanbaarheid van God se genade is
nie die onpersoonlike onweerstaanbaarheid
van byvoorbeeld die wet op swaartekrag
nie,
maar
die
persoonlike
onweerstaanbaarheid van 'n geliefde.
Hierdie liefde maak ons nie blind nie, maar
heldersiende. Deur die boodskap van die
Bybel lê die Gees beslag op ons en maak
ons sodoende vry.

mensewoorde
2.4.1 In die Bybel as menslike boek, kom
die boodskap van God tot ons in die
gestalte van mensewoorde. Weliswaar deur
die Heilige Gees gedrywe, was dit tog
mense wat gespreek het (2 Pet 1:21).
Vanuit 'n spesifieke perspektief kan AA
Van Ruler die gawe van die Gees 'n selfs
groter wonder noem as die Vleeswording
van die Woord. Terwyl die Woord in
Christus sondelose vlees word, kom woon
die Gees in ons sondige vlees. Dit geld ook
die Bybelskrywers. Geïnspireer deur die
Gees het hulle nie opgehou om mense te
wees nie; hulle het selfs nie opgehou om
sondige mense te wees nie. Hierdie
menslike karakter van die Skrif is 'n
waarheid wat ons nie tandeknersend moet
toegee nie, maar waaroor ons ons moet
verheug. Die blote bestaan van die Bybel as
boodskap van God, is op sigself reeds 'n
heenwysing na die inhoud van die Blye
Boodskap: dat God in sy grondelose genade
neerdaal na swakke sondige mense, soveel
so dat Hy in Christus volkome een met ons
geword het deur een van ons te word. Selfs
oor die menslike "foute" in die Bybel, moet
ons voel soos oor die littekens in Jesus se
hande en voete. Alreeds die vorm van die
Bybel verwys na sy inhoud waarvan die
Gekruisigde die kern is (Joh 8:36; 1 Kor
2:2).
2.4.2 Dat die Bybel volgens moderne
standaarde nie voldoen aan wetenskaplike
eksaktheid nie, is so vanselfsprekend dat dit
verbasend is dat daaroor nog debat gevoer
word. Die mosterdsaad is beslis nie die
kleinste van alle saad nie (Mark 4:31), maar
is nog steeds so klein dat dit werklik
onnodig is om daaroor te struikel. Aan die
anderkant is die heelal weer heelwat groter
(en anders) as die drie-verdieping skepping
(Eks 20:4), wat die gangbare siening van
destyds weerspieël. Daaruit blyk dat die
Woord van God nie bo die werklikheid
sweef nie, maar konkreet word in 'n spesifieke tyd en konteks. Juis in hierdie
wetenskaplike "swakheid" is die teologiese
krag van die Woord geleë. As dit nie in die
Bybelse wêreld konkreet ("vlees") kon
word nie, sou dit ook nie vandag met ons
kon praat nie, want oor 50 jaar is die
wetenskap nog weer verder gevorder.

2.4 Woord van god in
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2.4.3 Klaarblyklik maak die Bybel ook
geen aanspraak op historiese eksaktheid
nie. In Handelinge 9:7 hoor Paulus se
metgeselle 'n stem, maar sien niks nie;
volgens Handelinge 22:9 het hulle die lig
gesien, maar niks gehoor nie. Die
weergawes van Judas se dood in Matt 27:310 en Hand 1:16-19 verskil so drasties dat
dit duidelik is dat daar verskillende tradisies
oor hierdie gebeure bestaan het. Volgens 1
Sam 17 het Dawid vir Goliat gedood terwyl
die daad in 2 Sam 21:19 aan Elganan
toegeskryf word. Reeds in 1 Sam 16 word
vertel hoedat Dawid vir Saul op die lier
speel, maar nadat Dawid vir Goliat verslaan
het (1 Sam 17), ken Saul hom van geen
kant nie (1 Sam 17: 55-57). In Matt 27: 9v.
word Sag 11: 12v. aangehaal, maar die
outeur skryf dit toe aan die profeet Jeremia
(vergelyk Jer 32: 6-9). Die voorbeelde kan
eindeloos
vermeerder
word
(soos
byvoorbeeld die verskillende weergawes
van dieselfde gebeure deur die vier
evangelies), maar dit is onnodig. Die
bewering dat in die oorspronklike manuskripte geen teenstrydighede sou wees nie,
help ons nie verder nie, want vir ons is die
geloofwaardigheid van die beskikbare
Bybel deurslaggewend. En bowendien kan
hierdie historiese "teenstrydighede" dikwels
verduidelik word vanuit die boodskap wat
die betrokke outeur wil oordra.
2.4.4 Matteus wil byvoorbeeld aantoon dat
Jesus as nakomeling van Abraham en “seun
van Dawid” (sien die geslagsregister van
Matt 1), die Joodse Messias en
Representant van die volk van God in die
Ou Testament is. Hy suggereer dit ook deur
die wyse waarop hy sy stof in hoofstukke 2
tot 5 in ooreenstemming met die volgorde
in Eksodus, kronologies rangskik. In Matt 2
gaan Jesus, soos Israel in die Ou Testament,
skuiling soek in Egipte. Wanneer Hy (saam
met sy ouers) terugkom, sien Matteus dit as
'n “vervulling” van die woorde van Hosea
11: 1 ten opsigte van die volk Israel: “Uit
Egipte het Ek my Seun geroep” (Matt
2:15). Soos Israel deur die Rooi See, gaan
Jesus in Matt 3 “deur die water” tydens sy
doop. Soos vir Israel, lei die Gees van God
(Matt 4) Jesus die woestyn binne. Soos
Moses by die berg Sinai vir die volk die
Wet van God gee, lees ons in Matt 5 van
Jesus se Bergpredikasie.
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2.4.5 As dit sou gaan om eksakte historiese
feitelikheid,
kwalifiseer
die
Bybel
klaarblyklik nie as betroubaar nie. Maar uit
die Skrif self is dit glashelder dat dit ook
nie die bedoeling van die Bybel is nie.

2.5 Geen eenvormige inspirasie
2.5.1
Die hele Skrif is deur God
geïnspireer (2 Tim 3:16), maar dit impliseer
hoegenaamd nie dat ons moet veronderstel
dat hierdie inspirasie eenvormig is en altyd
op presies dieselfde wyse plaasgevind het
nie. Hoe die inspirasie verstaan moet word,
kan ons nie vooraf besluit en dit dan aan die
Bybel opdring nie, maar ons moet die gesag
van die Skrif laat geld deur dit self toe te
laat om die funksionering van die inspirasie
aan ons te verduidelik.
2.5.2
Reeds baie inspirasieteorieë is
aangebied, waarvan die meganiese en
organiese in ons kringe die bekendste is.
Sommige sien inspirasie as die intuïsie van
'n godsdienstige genie wat in beginsel nie
veel verskil van enige ander vorm van
begaafdheid nie. Ander verkies om te praat
van illuminasie as 'n intensifisering van die
ervaring wat elke gelowige met God het.
Daar is diegene wat inspirasie verstaan as
diktering deur die Gees waarby die
menslike faktor tot 'n minimum beperk
word. Volgens die dinamiese siening van
inspirasie,
speel
die
Gees
'n
deurslaggewende rol sonder om die
persoonlike individualiteit van die mens uit
te skakel.
2.5.3
Die probleem met al hierdie
opvattings is dat hulle daartoe neig om 'n
eenvormige siening van inspirasie voor te
staan. Die diepste geheimenis van inspirasie
sal ons nooit deurgrond nie, maar vanuit die
Bybel self kry ons die indruk dat dit op
veelvormige wyse geskied. Die rol van die
menslike bemiddeling is nie altyd dieselfde
nie en kan wissel van heel passief tot heel
aktief. Van die profete sê Petrus (2 Petr 1:
21): "Geen profesie is ooit deur die wil van
'n mens voortgebring nie. Nee, deur die
Heilige Gees meegevoer, het mense die
woord wat van God kom, verkondig." Wanneer die profete verklaar dat die Woord van
die Here tot hulle gekom het (byvoorbeeld
Jer 1:2), het die inspirasie 'n ander vorm
aangeneem as by die medikus Lukas wat
historiese navorsing doen (Luk 1:1-4) na
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aanleiding van die baie tradisies wat in
omloop was.
2.5.4 Die boek Spreuke leer ons dat dit die
Here is wat wysheid gee (Spreuke 2:6),
maar maak geen aanspraak op 'n direkte
openbaring van God nie. Paulus kan volhou
dat hy die evangelie wat hy verkondig (Gal
1: 11v), "nie van 'n mens ontvang of by 'n
mens geleer het nie. Inteendeel, Jesus
Christus het dit in 'n openbaring aan my
gegee". By 'n ander geleentheid egter kan
dieselfde Paulus ten opsigte van 'n etiese
kwessie erken dat hy in die verband geen
bevel van die Here het nie. Dit beteken nie
dat sy woord geen gewig dra nie, want hy
gee "my eie mening as iemand wat deur die
genade van die Here betroubaar is." (1 Kor
7:25). Hy gee immers sy opinie as iemand
wat "ook die Gees van God het." (1 Kor
7:40).
Ook
wat
hierdie
etiese
aangeleentheid betref, praat hy as
geïnspireerd deur die Gees, maar
klaarblyklik lê hierdie inspirasie op 'n ander
vlak as die evangelie wat hy verkondig (Gal
1:9): Want "al sou een van ons of selfs 'n
engel uit die hemel aan julle 'n evangelie
verkondig wat in stryd is met die evangelie
wat ons aan julle verkondig het – die vloek
van God sal hom tref!", 'n uitspraak wat hy
nog herhaal in die volgende vers.

2.6 Die Bybel as openbaring
2.6.1 As "Woord van God" is die Bybel die
openbaring van God in mensewoorde. Maar
in die Bybel tref ons ook mensewoorde aan
wat gerig is tot God in gebede, lofprysing,
klagte ja selfs aanklagte en verwyte. Soms
hoor ons die jubel van lofliedere, dan weer
die droefheid van Klaagliedere. Psalm 137
sluit af op 'n wyse wat 'n dominee nooit vir
sy gemeente sal aanbeveel nie: Vir Babel
word gesê: "Gelukkig is hy wat jou
babetjies gryp en teen 'n klip verbrysel."
Calvyn kan hom uiters onvriendelik uitlaat
oor Jeremia se krasse woorde waarin hy sy
geboortedag, asook die man wat hom nie
voor sy geboorte om die lewe gebring het
nie, vervloek (Jer 20:14-18). Calvyn
bestempel dit as 'n blinde, kranksinnige
impuls wat Jeremia hierdie ondankbare en
onbedagsame woorde laat uiter. 'n Mens
kan ook dink aan die nogal neerslagtige
boek Prediker: "Alles kom tot niks, sê die
Prediker, tot niks." (Pred 1:2).
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2.6.2
Nou kan die feit dat selfs
verbondskinders sulke woorde kwytraak
diegene wat verdruk en depressief voel
onder
sekere
omstandighede
tot
vertroosting dien. Ook hierdie woorde
openbaar God aan ons as iemand wat selfs
sulke woorde verduur, verdra en dra op
Golgota. Maar woorde van God in die
direkte sin van die woord, is dit tog
klaarblyklik nie. Dit geld ook die toesprake
van Job se vriende wat God verdedig
teenoor Job, sonder dat dit God se
goedkeuring wegdra. Wanneer ons dus
praat van die Bybel as "Woord van God"
(enkelvoud) slaan dit klaarblyklik nie op
geïsoleerde gedeeltes of opsigselfstaande
boeke (meervoud) nie, maar op die Bybel
as geheel. In die Bybel kom ons selfs
woorde van Satan teë. Wat meer is, die
Bose kan die Bybel aanhaal in 'n poging om
die Vleesgeworde Woord in versoeking te
bring. Sola Scriptura (die Skrif alleen)
beteken derhalwe ook tota Scriptura (die
hele Skrif) omdat elke onderdeel in die lig
van die geheel, en die geheel in die lig van
die onderdele verstaan moet word. Die
Skrif as geheel, insluitende die woorde van
Satan, dien as openbaring van God en is dus
God se Woord aan ons. Deur die Bybel as
geheel het die Gees beslag gelê op die kerk
wat daarin die Woord van God gehoor het.
En in die lig van die geheel, kan die Gees
deur 'n enkele teks of Skrifgedeelte tot ons
spreek.
2.6.3 In die "Woord van God" gaan dit ten
diepste om God self. Die kortste
samevatting van die Bybel is dan ook die
Triniteit. Hoewel Vader, Seun en Gees nie
geskei kan word nie, sou ons tog kon sê dat
ons in die Ou Testament veral te make het
met God as Skepper en Verbondsgod, in die
Evangelies met die Seun as Versoener en
Verlosser, en in Handelinge en die Briewe
met die Heilige Gees as Tolk en Trooster.
Maar ons kan enige van die dele slegs
verstaan in die lig van die geheel en die
geheel slegs in die lig van die dele. Die
Woord van God in die Ou Testament word
vlees in die Nuwe Testament en telkens aan
ons vertolk deur die Gees wat dwarsdeur
die Bybel aan die werk is. As die vervulling
van die Ou Testament, is ook die Nuwe
Testament belofte van die Voleinding
wanneer God Drie-enig alles sal wees vir
alles (1 Kor 15: 28).
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2.7 Feit en vertolking
2.7.1 In die Skrif word vir ons geen
geïsoleerde kennis van God opsigself, los
van mens en skepping gegee nie, maar ons
leer God ken uit sy geskiedenis met sy
skepping. Uiteindelik sal die aarde "so vol
wees van die kennis van die Here, soos die
see vol water is" (Jes 11:9). Tot dan ken ons
"net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten
volle ken soos God ons ten volle ken." (1
Kor 13:12). Tot op daardie dag is ons op
die Bybel, as die Gees se menslike
bemiddeling van die (vleesgeworde )
Woord van God, aangewese. Hierdie kennis
is weliswaar nie ten volle nie, maar nie
daarom verkeerd nie. Volgens Calvyn is die
Skrif 'n akkommodasie van God aan ons
bevatlikheid, maar dit beteken nie dat God
se wese anders is as sy openbaring nie. Jy
sou kon sê dat alreeds uit die feit van
akkommodasie aan ons bevatlikheid
(swakheid) en sondigheid (dit wil sê sy
bereidheid tot vernedering), blyk die aard
van sy wese as God van liefde, gemeenskap
en genade. 'n Persoon kan jy beter of
swakker ken sonder dat jou kennis onwaar
is. Juis in die Bybelse geskiedenis leer ons
God in sy koms (neerdaling) tot ons ken
soos Hy werklik is. Want daar sien ons
hoedat Hy saam met sy volk, wat Hy
verkies het as verteenwoordiger van die
wêreld (Gen 12:3), 'n sak sout opeet wat
kulmineer in die Kruis.
2.7.2
Die Triniteit is die kortste
samevatting van hierdie geskiedenis van
God se neerdaling tot by ons (die Seun) en
binne ons (die Gees). Omdat die Bybel
hierdie geskiedenis verhaal, is historiese
feite vir die Skrif van die allergrootste
belang. Weliswaar gaan dit om meer as
geskiedenis (byvoorbeeld gebede, spreuke,
gelykenisse, etiese voorskrifte), maar alles
in die Skrif draai om hierdie geskiedenis.
Aan Omri wat menslik gesproke een van
die belangrikste konings was sodat buiteBybelse bronne na Israel verwys as "die
land van Omri", word net 6 versies (1 Kon
16:23-28) afgestaan. Dit gaan nie in eerste
plek om wat mense gedoen het of wat ons
moet doen (bid, preek, glo, hoop, liefhê
ens.) nie, maar om wat God vir ons doen.
Daarom sal ons die Skrif ook kan bestempel
as getuienis "oor die groot dinge wat God
gedoen het" (Hand 2:11), as grond vir wat
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Hy nog gaan doen. God se woorde is dade,
en sy dade is beloftewoorde.
2.7.3 Die sentrale openbaringsdaad van
God in die Ou Testament was die
verkiesing en verlossing van sy volk uit die
slawehuis van Egipte tot seën vir die
wêreld.
Die
klimaks
van
sy
verbondsgeskiedenis met sy volk in die Ou
Testament, word in die Nuwe Testament
beskrywe as sy reddingsdade in die lewe,
sterwe en opstanding van sy Seun. Die
belangrikheid van die Bybelse geskiedenis
vir die boodskap van die Bybel, blyk
byvoorbeeld uit die ooggetuienis van die
apostels: "Ons het Hom self gehoor; ons het
Hom gesien en met ons hande aan Hom
geraak…Hom wat ons gesien en gehoor
het, verkondig ons aan julle…"(1 Joh 1:
1,3). Die getuienis van die apostels dra die
karakter van getuienis in 'n hof. Hulle vertel
nie vir ons allerlei vrome ervarings nie,
maar harde feite; hard soos die kruis, die
spykers, die doringkroon, en die leë graf.
Sonder hierdie historiese gebeure, het die
Bybel geen boodskap nie.
2.7.4 Maar sonder interpretasie van die
historiese gebeure, is die "feite" op sigself
stom. Daar is twee saam met Jesus
gekruisig, maar sy kruis was die vloek op
die ander twee (en ons) sonde. Dit kan jy
nie sondermeer sien deur na die drie kruise
te kyk nie. Die betekenis daarvan moet aan
ons verklaar word. Eintlik neem ons nooit
"naakte feite" waar nie, en gee nooit "blote
feite" weer nie. Selfs die kleure en klanke
wat ons waarneem, is reeds vorme van
interpretasie. Sonder objektiewe feite is
geen ervaring moontlik nie; sonder
subjektiewe interpretasie bly die feite buite
ons bereik. Vir die regte interpretasie is ons
afhanklik van God se Woord en Gees.
Daarom vertel die Bybel nie maar net feite
sondermeer nie, maar wel (on)heilsfeite, dit
wil sê feit plus interpretasie.
2.7.5
Soms
staan
verskillende
interpretasies van dieselfde feit lynreg
teenoor mekaar. In 1 Sam 8 word die
instelling van die koningskap in Israel
uiters negatief beoordeel naamlik as
verwerping van God as Israel se eintlike
Koning, terwyl in 2 Sam 7 God Homself
volkome verbind aan die Dawidiese
monargie. Wat in die een geval 'n
onheilsfeit is, word vanuit 'n ander per-
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spektief as heilsfeit ervaar. Maar is enige
van die twee interpretasies noodwendig
verkeerd? Is dit nie tipies van God as
Koning dat Hy Hom (skynbaar) uit hierdie
wêreld laat verdring totdat sy Seun, wat
terselfdertyd die “Seun van Dawid” is,
Godverlate hang aan die kruis nie? Is dit nie
juis kenmerkend van God dat Hy minusse
deurkruis tot plusse nie? Is die groot
onheilsfeit van die Kruis (-), nie juis vanuit
'n ander perspektief, die eintlike heilsfeit
(+) in die geskiedenis nie?
2.7.6 In naakte feite is die Skrif nie
geïnteresseerd nie, maar wel in die
betekenis van die feite. En dan blyk telkens
dat die boodskap van die historiese gebeure
'n blye boodskap (evangelie) is. Die
betekenis van die geskiedenis van Israel
met sy klimaks in die Gekruisigde, word
deur die Heilige Gees met gebruikmaking
van menslike instrumente, aan ons vertolk.
In die proses word soms gebruik gemaak
van verskillende bronne en tradisies wat tot
beskikking was van die finale skrywer, wat
in sy weergawe van die bronne, dit opnuut
vertolk vir die situasie en konteks van sy
tyd. Dus is die Bybel self reeds interpretasie
wat in elke tyd opnuut vertolk moet word.
Hierdie hele proses staan onder die
inspirasie en leiding van die Heilige Gees.
Die inspirasie van die Skrif moet dus
verstaan word as 'n historiese proses van
mondelinge en skriftelike oordrag binne die
verbondsgemeenskap deur die eeue, waarby
die gemeenskap as geheel, en sommige
indiwidue in die besonder, 'n rol gespeel
het.
2.7.7 Die relasie tussen feit en vertolking,
is buitengewoon boeiend. Die twee kan wel
onderskei, maar nooit geskei word nie. Vir
die Bybelse skrywers was die onderskeid
tussen feit en interpretasie nie naasteby so
belangrik as in die moderne tyd nie. Reeds
in die wyse waarop hulle die historiese
gebeure verhaal (sien vroeër die verwysing
na Matteus), is veel meer bewuste
interpretasie as wat deesdae aanvaarbaar is.
Selfs “fiksie” en "foute" staan in diens van
die Waarheid. Ook vandag nog is daar soms
verhale oor mense in omloop wat by nadere
ondersoek blyk nie feitelik korrek te wees
nie, maar opgeneem word in 'n biografie
omdat die verhaal die waarheid oor die
persoon so skitterend uitbeeld. “Fiksie” kan
dus meer waar wees as "blote" feite.
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2.7.8 Met 'n bietjie kennis van die Ou
Testament kan maklik vasgestel word dat in
Matt 1:8 die name van 3 konings van Israel
(Ahasia, Joas en Amasia) uitgelaat word.
Dit is duidelik dat die skrywer by 3 maal 14
geslagte (42 geslagte) wil uitkom omdat
daaraan 'n spesifieke teologiese betekenis
geheg word. (Vergelyk die rol van die 42
maande in Openbaring). In 1 Kor 10:4
maak Paulus gebruik van 'n ou Rabbynse
verhaal wat nie histories klop met die Ou
Testament nie, waarvolgens die Rots met
die volk saamgetrek het deur hulle
woestynreis.
Paulus
is
egter
nie
geïnteresseerd in historiese feitelikheid op
sigself nie, maar is besig om die betekenis
van Christus aan ons te vertolk.
2.7.9 Na mate die historiese afstand tussen
die feit en die tyd van vertolking groter
word, neem die feitelikheid dikwels af,
terwyl die vertolking toeneem. Soms word
dit bykans onmoontlik om tussen feit en
interpretasie te onderskei. Aangesien die
Nuwe-Testamentiese getuies van die
Christusgebeure (lewe, dood en opstanding)
veel nader is aan die historiese feite wat
hulle vertellend aan ons vertolk, is die
duidelikheid ten opsigte van die historiese
gebeure waarna hulle verwys soveel groter
as wat die geval is met sommige van die
Ou-Testamentiese outeurs. Aangesien die
Bybel nie in die gebeure opsigself los van
die betekenis daarvan geïnteresseerd is nie,
hoef afstand egter nie noodwendig 'n nadeel
te wees nie. Afstand van 'n gebeure laat
dikwels insig in die betekenis daarvan
toeneem. In die lig van die gebeure in die
Nuwe Testament en onder leiding van die
Heilige Gees as die groot Vertolker, is dit
moontlik om die boodskap van die gebeure
in die Ou Testament beter te verstaan in die
lig van die Nuwe. Maar sonder die Oue sou
dit totaal onmoontlik wees om die Nuwe
hoegenaamd te begryp. Van die Ou Testament geld (2 Tim 3:15): "Dit kan jou die
kennis bybring wat tot verlossing lei deur
die geloof in Christus Jesus."
2.7.10 Die betekenis van die heilsgebeure
word in die Bybel op talle wyses vertolk.
Dit gebeur alreeds deur die wyse waarop
die gebeure vertel word, maar ook in die
etiese voorskrifte wat daaruit voortvloei.
Wat God vir ons gedoen het, is die
fondament waarop die gelowiges se
leefwyse gebou word. Anders gestel: Die
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geloof in God se dade is primêr, maar wat
die gelowiges doen, is ook 'n wyse waarop
wat God gedoen het, geïnterpreteer word.
Voorbeelde van ander gelowiges word aan
ons voorgehou. Gelykenisse word vertel,
briewe word geskryf , toesprake word opgeteken. 2 Tim 3: 16: "Die hele Skrif is deur
God geïnspireer en het groot waarde om in
die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en 'n regte
lewenswyse te kweek."

2.8 Kerk en kanon
2.8.1 Die werking van die Gees omvat die
interpretasie van die Skrif in die Skrif self,
maar ook die vertolking daarvan in die
verkondiging tot op die hede. Sommige
vorme van inspirasie in die Skrif verskil nie
wesentlik van wat vandag nog steeds
plaasvind wanneer die Skrif verklaar en
verkondig word nie. Maar soos in die
Bybelse tye is daar ook vandag 'n veelheid
van vertolkings wat soms verrykend is,
maar ander kere in stryd is met die
openbaring van God. Van hierdie dwaalleer
lees ons telkens in die Skrif. Dit het die
totstandkoming van die kanon genoodsaak.
Nie alle verhale en alle uitleg klop met die
boodskap van die Gees wat die kerk in die
kanon gehoor het en nog steeds hoor nie.
Wesentlik verskil die totstandkoming van
die kanon nie soveel van wat nog steeds
gebeur wanneer iemand God se Woord
hoor en hom/haar daardeur laat oorreed om
God op sy Woord te neem nie.
2.8.2 Die formele gesag van die Bybel as
die kanon van die kerk, is ten diepste
gefundeer in sy materiële boodskap
(inhoud) en nie in die feit dat die kerk dit as
sodanig aanvaar het nie. Voortaan sou
hierdie kanon as norm dien, vir die
interpretasie van die Blye Boodskap in
telkens nuwe situasies. Die erkenning van
die kanon was 'n daad van deemoed,
waaruit blyk dat die Skrif wel binne die
verbondsgemeenskap ontstaan het, maar nie
in die eerste instansie die produk daarvan
was nie, maar die maatstaf waaraan die
kerk gemeet word. As kanon staan die Skrif
krities teenoor die kerk.
2.8.3 Die waarheid van die Woord is wel
ewig, maar nie tydloos nie. Juis omdat dit
ewig is, is dit vir elke tydsgewrig aktueel.
Wat in een konteks die waarheid is, is in 'n
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ander 'n leuen. Die versoeker kwoteer vir
die Seun van God (die vleesgeworde
Woord) telkens die Woord van God (Matt
4), maar dit is keer op keer die verkeerde
teks vir die geleentheid. As ewige Woord,
kan dit vele vorme en selfs teenstrydige
gestaltes
in
verskillende
kontekste
aanneem. Paulus wil nie vir Titus besny nie
( Gal 2:3-5), maar is gewillig om dit te doen
in die geval van Timoteus (Hand 16:3).
2.8.4 Nie die letter nie, maar die Gees is
deurslaggewend. Weliswaar kom die Gees
tot ons deur middel van die letter (woorde)
van die Skrif, maar die Gees kan besonder
vry omgaan met die letter deur dit nie net te
vertaal nie, maar ook te vertolk vir 'n nuwe
tyd. Tog bly dit dieselfde Gees. Om
dieselfde rede (eerbied vir God) dat Moses
by die brandende doringbos sy skoene
uittrek, trek ons (voorlopig nog?) Sondae
kerktoe ons skoene aan. Boonop is die feit
dat ons Sondae kerk toe gaan (en nie
Saterdae nie) 'n teken daarvan dat Christus
die vervulling (nie vervanging nie) van die
Ou Verbond is. Die blote feit dat die 4e
gebod in die kanon voorkom, beteken nie
dat die kerk dit nog op dieselfde wyse as
destyds toepas nie. Die voortgang in die
heilsgeskiedenis asook die veranderde
konteks, spreek mee. Die gees (beter: Gees)
van die adviese wat Paulus aan eienaars gee
hoe om teenoor hulle slawe op te tree, bring
mee dat in later eeue dit so verstaan word
dat slawerny as sodanig liewer afgeskaf
moet word.
2.8.5 Soms kan die interpretasie van
spesifieke gebeure binne die kanon self
krities verskil. Geen krasser teenstelling is
moontlik nie, as wanneer 2 Sam 24:1 'n
daad aan God toeskryf waarvoor in 1 Kron
21: 1 die Satan geblameer word. Sou ons
hier tot 'n keuse gedwing word tussen die
twee interpretasies? Maar waarom sou albei
uitsprake in die kanon opgeneem wees?
Sou dit moontlik wees dat albei aksente in
hulle spesifieke konteks die noodsaaklike
was? Word die feit dat Josef in Egipte
beland het, nie sowel aan die sonde van sy
broers én aan die genade van God
toegeskryf nie? Dit word wel versag deur te
sê dat sy broers hom "verkoop" het, terwyl
God hom "gestuur" het (Gen 45: 4,5), maar
binne die tyd val wat God en wat sy broers
doen, saam. En wie het Christus laat
kruisig? Was dit die Bose of sy Vader?
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(Luk 22: 53; Matt 26:56; Mark 14:49. Sien
ook Matt 26:31en Mark 14:27). Juis
Bybeltekste wat ons die meeste moeite gee,
mag die grootste verrassings oplewer.

2.9 Vonnis en vryspraak
2.9.1
Een van die heel grootste
misverstande ten opsigte van die gesag van
die Skrif is dat die Bybel in die eerste
instansie 'n boek is wat aan ons foutlose
informasie verskaf, wat ons dan moet sluk
of stik. Uiteraard gee die Skrif ook allerlei
informasie, maar die funksie van woorde in
die algemeen, en God se Woord in die
besonder, is dat dit nie blote informasie
deurgee nie, maar dinge doen. Wanneer 'n
man aan 'n meisie sy liefde verklaar, deel
hy haar nie interessante informasie mee nie.
Wanneer ons sing van God wat ons sy
Woord gegee het, dan moet dit so verstaan
word dat God aan sy volk (kerk) trou
gesweer het. Daarom dat die Reformasie so
lief was om na God se Woord as belofte te
verwys. Dit is 'n belofte soos wanneer 'n
bruidegom sy hart aan sy bruid verpand.
2.9.2 God se Woord, is terselfdertyd 'n
daad. Hy oordeel en beoordeel. Sy Woord
is soos 'n operasiemes wat kneus om te
genees. Hebr 4:12: "Die woord van God is
lewend en kragtig. Dit is skerper as enige
swaard met twee snykante en dring deur
selfs tot die skeiding van siel en gees en van
gewrigte en murg. Dit beoordeel die
bedoelings en gedagtes van die hart”. Die
Griekse woord vir “oordeel” (krinein)
beteken om te skei. So skei God se Woord
die lig van die duisternis, die skape van die
bokke, die lewe van die dood, die ou
skepping van die nuwe skepping.
2.9.3 In die boek Jona vind ons 'n
merkwaardige voorbeeld om te demonstreer
dat die Woord nie primêr informatief is nie,
maar performatief. Indien dit andersom
was, was die Woord van God aan die
Nineviete 'n leuen, want Nineve is toe nie
binne veertig dae verwoes nie. Klaarblyklik
was Jona se verkondiging nie bedoel as
blote informasie nie, maar as 'n oproep tot
bekering. God se Woord het iets bewerk:
dit het Nineve bekeer. God se Woord het sy
krag bewys deurdat Nineve nie verwoes is
nie. En Jona het dit gevrees. Hy het geweet
dat wanneer God sê Hy gaan Nineve
verwoes, hy wat Jona is, God nie "op sy
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woord kan neem" nie! (Jona 4:2). Dat God
berou het oor die onheil (Ou Vertaling) was
deel van Israel se geloofsbelydenis.
2.9.4 Daarteenoor kan 'n mens wanneer
God 'n belofte gee, Hom altyd in geloof op
sy Woord neem. In Christus die
vleesgeworde Woord, vonnis Hy ons en
spreek ons vry. Hierdie performatiewe (vgl
"perform") karakter van Gods Woord, wat
terselfdertyd daad is, staan in skepping en
geskiedenis (verlossing), op die voorgrond.
Christus die vleesgeworde Woord, is God
se groot verlossingsdaad. In sy Woord gee
God ons nie allerlei waardevolle informasie
oor sy beloftes nie, maar Hy “gee ons sy
Woord!” Geloof is dan ook om God “op sy
Woord te neem.” Volgens Calvyn druppel
onder die verkondiging van die evangelie
saam met die stem van die prediker die
heilige bloed van Christus op ons neer en
staan die paradys voor ons oop. Die Woord
is nie maar net mededelings oor die heil nie,
maar mededeling van die heil. Omdat God
in Christus self ons vonnis gedra het en ons
dus saam met Christus gekruisig is, word
ons ook in Christus se opstanding
vrygespreek
(Rom
4:25).
In
die
verkondiging van die Woord, word hierdie
vryspraak deur die Heilige Gees aan ons
gesagvol toegesê. Wie God op sy Woord
neem, is erfgenaam van God en medeerfgenaam van Christus. 2 Kor 1: 20v: "Hy
(Christus, die vleesgeworde Woord) is die
"JA" op al die beloftes van God. Daarom is
dit ook deur Christus dat ons tot eer van
God daarop "AMEN" sê." 1 Joh 5: 10-12:
"Wie God nie glo nie, maak Hom tot
leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat
God oor sy Seun gelewer het nie. En die
getuienis behels dit: God het ons die ewige
lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun.
Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die
Seun van God het nie, het ook nie die lewe
nie." Ongeloof is om God nie op sy Woord
te neem nie en Hom sodoende tot leuenaar
te maak.
2.9.5 Dit is derhalwe duidelik dat die sola
Scriptura (die Skrif alleen), sola gratia (God
se genade alleen) en sola fide (deur die
geloof alleeen) onlosmaaklik verbonde is.
Hierdie sogenaamde solismes verduidelik
mekaar oor en weer. Wie die een laat vaar,
is ook die ander twee kwyt. Wie egter
“buig” onder die gesag van Gods Woord
wat ons vonnis en vryspreek, sterf daagliks
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saam met Christus en staan daagliks saam
met Hom op tot 'n nuwe lewe. In die
woorde van Luther: “So beluister ook u in
die
prediking
steeds
weer
die
barmhartigheid van God en mag u nie sê:
“Ek is verlore” nie, net so min as wat u mag
sê: “Ek is goed.” Sê liewer: “Ek weet dat ek
voor U 'n sondaar is; dit is my oordeel oor
myself. Maar dit is dan ook die enigste
oordeel; 'n ander oordeel is daar nie. Want
wie in My glo, sal nie veroordeel word
nie”.” Daarom sing ons in die kerk: “Wat
sou ons dan ooit laat bewe? In dié Woord
het ons die lewe!” (Lied 255).

2.10 Teks en interpretasie
In die verslag Skrifgesag en Skrifgebruik
wat deur die Algemene Sinode van 1986
aanvaar is, word in punt 2.6 enkele
opmerkinge gemaak oor die interpretasie
van die Skrif. Hoewel in die huidige verslag
die aksent val op die gesag van die Skrif, is
dit ook onlosmaaklik verbonde met die
vraag na die gebruik daarvan. In aansluiting
by 1986, gee ons enkele riglyne.
2.10.1 Vir die verstaan van die Skrif is die
bedoeling
van
die
Skrif
van
deurslaggewende betekenis. Klaarblyklik is
dit nie geleë in wetenskaplik korrekte informasie nie, maar in die heilskarakter
daarvan. Volgens die Reformatore is die
Woord die eintlike heilsmiddel waaraan die
sakramente as "sigbare woorde" hulle
heilsbetekenis ontleen.
2.10.2 As "boek van die kerk" kan die
Bybel ook alleen verstaan word binne die
konteks van die geloofsgemeenskap.
Hoewel die gewone lidmaat geen outoriteit
is nie, het God sy Gees nie net aan teoloë
gegee nie, maar aan sy kerk. Laasgenoemde
is in staat om te oordeel of dit die Gees van
die Gekruisigde en Opgestane Here is wat
hulle hoor in die uitleg van die
deskundiges. Daarom is dit alleen moontlik
om in gemeenskap met die broers en susters
van vandag, en die vaders en moeders van
gister en eergister, werklik die stem van die
Goeie Herder te hoor. 'n Lewe van
afhanklikheid, gebed en bereidheid om te
luister, is derhalwe onontbeerlik vir die
bestudering van die Bybel. Dit geld sowel
die "leek" as die geleerde. Wanneer kerk en
teologie van mekaar vervreem, is die
gevolge vir beide rampspoedig.
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2.10.3 "By die noukeurige bestudering/lees
van die Bybel moet rekening gehou word
met verskillende aspekte van die teks en sy
agtergrond wat in hierdie verband 'n rol
moet speel. Alle lesers van die Bybel se
lees van die teks word beïnvloed deur
bewuste of onbewuste aannames. Dit geld
die gelowige Bybelleser, maar ook die
sogenaamde
objektiewe
wetenskaplike/taalkundige/historikus/teoloog.
Die
Bybel as "boek van die kerk" kan alleen
werklik verantwoordelik hanteer word
wanneer die leser bereid is om ook erns te
maak met die selfaanspraak van die Bybel
dat ons hierin die boodskap van God se
genade in Christus hoor. Juis wanneer ons
só na die Bybel luister, moet ook erns
gemaak word met die volgende dimensies
van die Skrif.
2.10.4 Die feit dat die bedoeling nie geleë
is in historiese eksaktheid nie, impliseer
hoegenaamd nie dat die geskiedenis daarom
ombelangrik is vir die verstaan van die
Skrif nie. Die hart van die heilsboodskap
bestaan juis daarin dat die Woord inderdaad
"vlees", dit wil sê deel van ons verskriklike
geskiedenis geword het. Historiese
navorsing is derhalwe van groot belang vir
'n goeie verstaan van die Skrif, "mits altyd
in beskeidenheid erken word dat ons met
ons keuse van gegewens, metodes en
modelle 'n poging aanwend om die
betekenis van die teks en sy agtergrond te
benader".
2.10.5 Wanneer erns gemaak word met die
teks van die Skrif impliseer dit dat ook erns
gemaak word met die historiese konteks
daarvan. Aangesien dit geskryf is vanuit 'n
spesifieke konteks vir 'n bepaalde konteks,
kan die teks alleen goed begryp word binne
sy konkrete konteks. Om dit te ontken sal
daarop neerkom dat jy ook moet beweer dat
kennis van die grondtale onnodig is vir die
kerk om die Skrif te verstaan. Natuurlik
beteken dit nie dat elke gelowige 'n
outoriteit moet wees nie, maar dit sal
rampspoedig wees wanneer hierdie kennis
nie meer vir die kerk as geheel beskikbaar
is nie.
2.10.6 Die voorafgaande beteken ook nie
dat die teks uitgelewer en opgesluit is binne
die konteks van destyds nie. Met
gebruikmaking van idees en begrippe
ontleen aan die kultuur van die tyd, gaan
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die teks ook skerp krities in teen sy tyd.
Mense uit verskillende tye en kulture is
boonop nie totale vreemdeling vir mekaar
nie, want ons herken oor alle tydperke en
kulture heen mekaar as medemense.
Daarom word ons nog steeds geboei deur
Homerus en die Griekse mitologie. Die
eendersheid van mense is veel meer
opvallend as hulle andersheid. As mense
deel ons in dieselfde sonde en skuld, nood
en dood. Daarop bied die Blye Boodskap
die diagnose en die oplossing en bly
daarom aktueel vir elke tyd. Om die Skrif
verstaanbaar te vertolk vir ons tyd, moet
ons daarom ook kinders wees van ons eie
tyd om sodoende die gestaltes van die nood
van die wêreld waarin ons leef, in kontak te
bring met die Bybelse hoop en bevryding.
Dit impliseer nie 'n onkritiese aansluiting
by die pre- of (post)moderne tydsgees nie,
maar ook 'n konfrontasie en ingaan teen
elke kultuurperiode. Elke tydsgewrig moet
onder die kritiek van die Kruis deurgaan om
te kan deel in die komende Koninkryk.
2.10.7 Van die uiterste belang is dat nie net
rekening gehou word met die verskil in
konteks tussen destyds en deesdae nie, maar
dat in gedagte gehou word die verskillende
gestaltes wat die openbaring aanneem binne
die verskillende heilshistoriese kontekste in
die Skrif self. Daar is by voorbeeld die
verskil tussen Ou Testament en Nuwe
Testament. Dit is dieselfde God wat Hom
openbaar in beide Testamente, maar die
gestaltes wat die openbaring aanneem,
verskil. In beide lees ons van die worsteling
tussen God en mens, maar juis daarom
beskryf die Bybel nie vir ons 'n statiese
stand van sake nie, maar vertel vir ons 'n
dinamiese konkrete geskiedenis. In die
Nuwe Testament bereik die konflik 'n
klimaks in die konfrontasie aan die Kruis
waaruit God tot heil van die mens, as
oorwinnaar uit die konflik te voorskyn tree.
Hoewel dit om die een geskiedenis gaan,
bring dit mee dat die Ou Testament nie
reglynig in die Nuwe Testament voortgesit
word nie. Daar is sowel verbinding as
breuk. Jesus sluit aan by die Wet in die Ou
Testament, maar relativeer en radikaliseer
dit met sy woorde in die Bergpredikasie:
"Maar Ek sê vir julle…"(Matt 5:12, 28, 32,
34, 39, 44). Daar is ook voortgang in sy
werk tussen sy verkondiging van Gods
Koninkryk in Galilea, en sy dood aan die
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kruis in Judea. Trouens ook binne die Nuwe
Testamentiese geskiedenis is daar breuk en
samehang tussen Jesus se lewe, kruisiging
en opstanding enersyds, en die uitstorting
van die Heilige Gees andersyds. Terwyl
Jesus sy dissipels vir eers nog verbied om
die huise van heidene binne te gaan, sien
ons in Handelinge hoedat sedert Pinkster
die kerk as volk van God uit Jodendom en
heidendom te voorskyn tree. By die uitleg
van die Skrif vir ons tyd, sal ons hierdie
verskillende historiese strukture moet
verdiskonteer. Elke teks in die Skrif moet in
relasie tot sy onmiddellike konteks verstaan
word. Maar elke konteks staan weer in 'n
wyer konteks sodat geen teks in die Skrif in
isolasie van die Bybelse boodskap in sy
geheel, vertolk kan word nie.
2.10.8 By die uitleg van die Skrif moet
rekening gehou word met die verskillende
literêre genres. 'n Apokaliptiese geskrif
soos Openbaring of 'n protologiese gedeelte
soos die eerste hoofstukke van Genesis, lees
'n mens anders as 'n koerantberig. 'n
Historiese verhaal word anders vertolk as 'n
gedig. Soms is dit nie moontlik om sonder
twyfel vas te stel tot watter genre 'n
spesifieke gedeelte behoort nie, maar in
sulke gevalle het dit meestal nie groot
implikasies vir die boodskap wat dit aan
ons oordra nie. Ons praat gewoonlik van
die "gelykenis van die barmhartige
Samaritaan" hoewel dit nie in die Bybel
staan dat dit 'n gelykenis is nie. Ook in die
Ou Testament tref ons gelykenisse aan. Vir
almal is dit duidelik dat die verhaal wat
Natan aan Dawid vertel 'n gelykenis is,
maar daar bestaan verskil van opinie wat
die boek Jona betref. Aan die boek se
boodskap, maak dit egter bloedweinig
verskil. Bowendien moet deeglik gelet
word op die verweefdheid en interne
samehang van die betrokke gedeelte van die
Bybel as teks.

2.11 Liberalisme en fundamentalisme
2.11.1 In hierdie verslag word 'n poging
aangewend om na twee kante afwysend
standpunt in te neem, naamlik enersyds
teenoor die moderne liberalistiese, en
andersyds die moderne fundamentalistiese
omgang met die Skrif. In eersgenoemde
geval word die Bybelse geskiedenis as
teologies
onbelangrik
beskou.
Die
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belangrikheid van Israel vir ons, het
volgens hierdie standpunt niks te make met
hulle geskiedenis nie, maar met hulle
godsdiens. In radikaal-kritiese kringe word
die religion of Jesus belangriker beskou as
die religion about Jesus. Selfs al het Jesus
nooit bestaan nie, dan het ons nog altyd die
tydlose godsdienstige waarhede van
byvoorbeeld
die
Bergpredikasie.
Daarteenoor maak die fundamentalisme die
teologiese betekenis van die Skrif geheel en
al afhanklik van die natuurwetenskaplike en
historiese korrektheid van die Bybel.
2.11.2 In werklikheid staan hierdie twee
skynbaar teenoorgestelde standpunte heel
digby mekaar en bevestig weereens die
waarheid dat familietwiste die ergste is.
Beide onderwerp die Bybel aan 'n krasse
vorm van Skrifkritiek wat daartoe neig om
die Woord van God kragteloos te maak. Nie
een van die twee wil die Bybel in sy
konkreet menslike gestalte aanvaar as
Woord van God nie, omdat hulle aanstoot
neem aan die konkreet historiese karakter
van die Openbaring. Terwyl die liberalisme
die Bybel as gevolg van sy diep menslike
karakter nie ernstig wil neem as Woord van
God nie, poog die fundamentalisme om die
Bybel as Woord van God te "red" deur die
swakke menslike karakter daarvan soveel
moontlik te ontken. In beide gevalle word
ons gekonfronteer met 'n rasionalistiese
verheerliking van die menslike rede. In
beide gevalle word per implikasie aanstoot
geneem aan die menslike gestalte van die
Woord, wat ten diepste verset is teen die
dienskneggestalte van die Kneg van die
Here “wat geen gestalte of heerlikheid
gehad het, dat ons Hom sou aansien nie, en
geen voorkoms dat ons Hom sou begeer
nie” (Jes 53:2 ou vertaling). In beide
gevalle heers 'n beheptheid met die letter
van die Skrif, wat mense blind maak vir die
Gees in die letter. Die Bybel as boek, maak
beide blind vir die Bybelse boodskap.
2.11.3 Aangesien in hierdie verslag die
standpunt ingeneem word dat die Bybel nie
'n bron van foutlose natuurwetenskaplike en
historiese informasie is nie, sal dit seker
vanuit fundamentalistiese kringe bestempel
word as self 'n produk van die modernisme.
Ongetwyfeld is dit waar dat juis die
moderne tyd as gevolg van dramatiese groei
in kennis, ons diep onder die indruk gebring
het van die feit dat die Bybel geen
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handboek is vir die wetenskap nie. Tog wys
onder andere die Ou-Testamentikus John
Goldingay daarop dat ook in die
premoderne tyd reeds heelwat uitsprake by
bekende teologiese figure voorkom wat dui
op 'n bewussyn van hierdie waarheid.
Origenes beskou Gen 1 as teologies waar,
maar nie as histories korrek nie. Augustinus
waarsku mense om nie die Bybel te gebruik
as bron vir sterrekundige informasie terwyl
nie-Christene weet dat dit nie waar is nie. In
die tyd van Calvyn het sterrekundiges reeds
besef dat Saturnus groter is as die maan,
hoewel die skeppingsverhaal na die maan
verwys as een van die twee “groot ligte”.
Calvyn betig mense wat sterrekundige
informasie gaan soek in Genesis terwyl dit
die dinge beskryf soos wat dit vir ons
voorkom. Luther kan by geleentheid uiters
nonchalant omgaan met onversoenbare
feitelike teenstrydighede in die Skrif.
Volgens hom kan 'n mens dit ignoreer want
dit bring nie die artikels van ons geloof in
gedrang nie. Sekerlik is hierdie uitsprake
nie kenmerkend van teoloë in die
premoderne periode nie, maar tog is dit
duidelik dat die inspirasie van die Skrif nie
vir hulle sondermeer wetenskaplike
foutloosheid impliseer het nie.
2.11.4 Terwyl die fundamentaliste nie erns
maak met die vleeswording van die Woord
van God nie, neig die liberaliste tot 'n
ontkenning van die vleeswording van die
Woord
van
God.
Die
Bybelse
heilsbetekenis van inkarnasie, kruis en
opstanding, vind hulle onaanvaarbaar.
Reeds tydens die Reformasie was daar die
sogenaamde rasionele spiritualiste wat die
rede beskou het as die spil waarom alles
draai. Uit hierdie kringe word die
Hervormers dan ook beskuldig dat hulle
aanhangers is van 'n "papierpous". Nie die
historiese Christus nie, maar die "ewige
Christus" in ons, word sentraal gestel. Dit is
teen hierdie spiritualistiese tendens wat
reeds in die vroeë kerk kop uitsteek, dat
1Joh 4:2v. waarsku: "Hieraan ken julle die
Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus
werklik die Christus is wat mens geword
het, het die Gees wat van God afkomstig is.
En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het
nie die Gees wat van God afkomstig is nie.
Hy het die gees van die antichris, die gees
van wie julle gehoor het dat hy kom en wat
nou reeds in die wêreld is."
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2 Grondhervorming

hawelose mense nie, maar oor grondhervorming in omvattende sin.

2.1 Studiestuk van die Algemene
Sinode

2.2.2 Grondhervorming roep verskillende
reaksies by mense op. Sommige koester
daaroor groot verwagtinge, ander voel
daardeur bedreigd.
Dit is duidelik 'n
komplekse en emosioneel-gelade saak wat
met omsigtigheid aangepak moet word. 'n
Mens hoef maar net na die gebeure in
Zimbabwe te kyk om te besef wat die
konflikpotensiaal daarvan is, en hoe
katastrofaal die gevolge van willekeurige
herverdeling vir die ekonomie en die
menseverhoudinge van 'n land kan wees.
Dit is daarom verblydend dat die huidige
regering
standpunt
inneem
téén
grondgrypery en 'n deurdagte grondhervormingsplan wil loods.
Die
vernaamste aspekte van die saak word hier
net kortliks aangeraak.

Grondhervorming is steeds ‘n uiters aktuele
saak. Die studiestuk wat hier opgeneem
word, het in 2002 voor die Algemene
Sinode gedien.
Besprekingsvrae:
1 Wat sê die Bybel na u mening oor grond
en grondbesit?
2 Wat het dit vir ons te sê in die jaar 2003
in Namibië?
Die sinode word gevra om deur middel van
tafelgesprekke hierdie vraag te bespreek.
Kommentaar word per indekskaart aan die
Tydelike Kommissie deurgegee. Hieruit sal
‘n getuienis opgestel word wat aan die
Sinode voorgelê sal word met die oog op
uitreiking.
Die studiestuk van die Algemene Sinode
dien as prikkel tot die onderwerp.

2.2 Inleiding
2.2.1 Die kerke in Suid-Afrika is om
minstens vier redes onvermydelik betrokke
by
die
brandende
kwessie
van
grondhervorming in die land.
*
Eerstens het die geskiedenis van
grondbesit in Suid-Afrika en die wyse
waarop die herverdeling daarvan aangepak
word 'n eties-morele kant, waaroor die kerk,
soos oor ander soortgelyke sake, 'n
verantwoorde standpunt behoort te stel.
* Tweedens het die kerk, gegewe die hoë
konflikpotensiaal van die herverdeling van
grond, 'n versoenende rol te speel, veral
wanneer onderhandelinge tussen plaaslike
gemeenskappe vasloop.
* 'n Derde rede waarom die kerk nie dié
saak kan vermy nie, is omdat duisende
lidmate, hetsy as boere of as bewoners van
landelike gebiede, direk deur die
herverdeling van grond geraak word.
* En vierdens, die kerk is self ook
grondeienaar.
Terwille van duidelikheid word daarop
gewys dat dit hier nie in die eerste plek
gaan oor die beskikbaarstelling van grond
in veral stedelike gebiede vir behuising aan
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2.3 Die aktualiteit van
grondhervorming in Suid-Afrika
Daar
is
verskeie
redes
waarom
grondhervorming tans 'n aktuele saak is.
2.3.1 Dit is 'n prioriteit vir die huidige
regering
Veral vanweë die nalatenskap van die
koloniale era en spesifiek 'n hele reeks
diskriminerende
apartheidswette,
is
grondbesit in Suid-Afrika skeefgetrek. Die
huidige regering gaan uit van die oortuiging
dat blywende vrede nie verkry kan word
sonder dat dié ongelykhede reggestel word
nie. Grondhervorming is daarom sedert
1994 een van die hoekstene van die transformasieproses.
2.3.2 Dit raak die lewe van mense
wesenlik
1. Vir beide wit- en swartmense is die eie
vaderland en die grond waarop mens woon
en leef meer as net 'n stuk aarde. Mense
beleef dit dikwels so dat hulle hele bestaan
aan die grond verbind is. Die geskiedenis
vertel 'n lang verhaal van stryd en bloedige
oorloë oor grond en grondbesit.
2. Swartmense beskou die grond waar
hulle voorouers begrawe lê as 'n heiligdom.
Grond is vir hulle die basis vir die
gemeenskapslewe en deel van die
kultuurgoed. Om van jou grond beroof en
vervreem te wees beteken 'n ontwrigting
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van die gemeenskapslewe, 'n aantasting
van jou menswaardigheid en identiteit.
3. Maar eweneens het grond vir blankes 'n
gelade betekenis. Baie plase in blanke besit
is geslagte lank deur families bewoon, van
die wieg tot die graf. Ook blankes het 'n
sterk bloed- en bodem ingesteldheid.
2.3.3
land

Dit raak die ekonomie van die

1. Die kommersiële boerderybedryf lewer
'n belangrike bydrae tot die ekonomie van
die land. Die rol van die landbousektor ten
opsigte van die voorsiening van voedsel,
ander lewensmiddele en werkverskaffing
moet nie onderskat word nie.
2.
Grond bied vir baie mense 'n
ekonomiese bestaansruimte. Dit is 'n
kosbare hulpbron en die basis waarop 'n
hele ekonomiese en sosiale orde gevestig
word. Grondhervorming is derhalwe
verweef met die daaglikse bestaan van
duisende boere en plaasarbeiders.
3. In 'n mate hou die verarming en
ekonomiese ontwrigting van swartmense
verband met die vervreemding van grond.
Die aandrang op die herstel van grondregte
het dus 'n belangrike ekonomiese motief.
2.3.4 Mense koester hoë verwagtinge
van grondhervorming
Een van die belangrikste redes waarom
grondhervorming tans op die spits gedryf
word, is die toenemende aandrang van
swartmense dat die regering konkrete
stappe in die verband moet doen. Benewens
mense en gemeenskappe wat deur die
proses van grondeise eiendom wat
voorheen aan hulle behoort het probeer
terugkry, is daar baie ander wat die
verwagting het dat grond vir die eerste keer
aan hulle toegeken sal word.
2.3.5

Grond bied politieke bemagtiging

By alles is daar in die reël ook 'n verband
tussen 'n eie grondgebied en politieke
bemagtiging.
Tradisionele
leiers
byvoorbeeld wil daarom alle kommunale
grond binne stamverband behou.

2.4 'n Historiese perspektief op
grondbesit in Suid-Afrika
2.4.1 Swartmense meen dat die grond wat
tradisioneel aan hulle voorvaders behoort
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het van hulle afgeneem is deur die voorsate
van hulle wit landgenote. Sommige koester
hieroor selfs 'n wrok. Of hierdie persepsie
korrek is aldan nie, feit is dat blankes hulle
vanweë die nalatenskap van die koloniale
era en spesifiek die apartheidsbeleid wat
grondbesit betref in 'n bevoorregte posisie
bevind. In dié verband het die beskerming
en bevoorregting van blankes deur
diskriminerende wetgewing ten opsigte van
eiendomsreg,
werkafbakening
en
grondreservering 'n groot rol gespeel.
2.4.2 'n Reeks wette het gedurende die
vorige eeu grondbesit in Suid-Afrika
bepaal, gebaseer op die konsep van
territoriale segregasie en die skeiding van
grondregte tussen blank en swart. Die
belangrikste hiervan was die Wet op
Grondbesit van 1913 (Native Land Act).
Hierdie wet, die eerste in die twintigste eeu
wat groepsgebiede sou bepaal, het die land
in die geheel aan die blankes toegesê, met
die uitsondering van sekere gebiede wat vir
swartmense opsy gesit is. Daarna het die
Ontwikkelings Trust en Grond Wet van
1936 (Native Trust and Land Act) gevolg,
wat aan swartmense 13,7% van die land
toegeken het vir permanente verblyf, en
waaraan ook die Ontwikkelings Trust
gekoppel was wat die finale titel gehou het
van alle grond wat aan die swart bevolking
toegeken is. Die Groepsgebiede Wet van
1950, wat afsonderlike verblyf in stedelike
gebiede vir veral Kleurlinge en Indiërs
bepaal het, het grootskaalse verskuiwing
van mense tot gevolg gehad. Die sleutelelement in hierdie en ander wetgewing, wat
veral sedert 1948 op groter skaal toegepas
is, was dat alhoewel miljoene swartmense
in landelike gebiede gewoon het, hulle nie
wettige grondeienaars kon wees nie.
2.4.3 Teen die jaar 2000 het die situasie
volgens beskikbare statistiek rakende grond
en grondbesit in Suid-Afrika soos volg
daaruit gesien. Die totale oppervlak van die
RSA is 122,3 miljoen hektaar. Daarvan is
98,9 miljoen landbougrond. Die totale
omvang van staatsgrond (insluitend
stamgebiede en gebiede toegeken aan
staatsdepartemente) is 24,0 miljoen hektaar,
terwyl die oppervlak wat deur kommersiële
boere (individue, maatskappye) besit word
68,4 miljoen beloop( Volgens South Africa
Yearbook, 2000/01).
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2.4.4 Dit moet in ag geneem word dat 'n
groot deel van bovermelde landbougrond
(ongeveer 30%) geleë is in ylbevolkte laereënvalgebiede.
2.4.5 Een van die belangrikste knelpunte in
die verstaan van die geskiedenis van
grondbesit in Suid-Afrika, is die
uiteenlopende interpretasie van eiendomsreg by swartmense en blankes. Swartmense
het 'n tradisie van kommunale grondbesit
waarvolgens die grond aan die opperhoof as
verteenwoordiger van die hele gemeenskap
behoort. Die hele gemeenskap het toegang
tot waterbronne en weiding gehad.
Individuele eiendomsreg volgens die
Westerse stelsel van kaart en titelakte was
onbekend. Aan elke familie is wel 'n
stukkie grond toegeken wat bewoon en
bewerk kon word.
2.4.6 Vir swartmense hang eienaarskap dus
saam met die verhouding tussen die grond
en die mense. Daarom dat stam- en
familiegroepe die grond waarop hulle
voorvaders begrawe lê as hulle regmatige
eiendom kan beskou, selfs al is dit tans
wettiglik in die naam van ander eienaars
geregistreer.

2.5 Meganismes vir
grondhervorming / herverdeling
Enige herverdelingsproses roep uiteraard
die vraag op watter grond vir dié doel
aangewend kan word. Daar bestaan
verskeie moontlikhede.
2.5.1 Wisseling van grond volgens die
vryemarkstelsel
Daar bestaan tans in Suid-Afrika 'n
kopersmark wat plaaseiendomme betref.
Vanweë
faktore
soos
stygende
produksiekoste, skommelinge op die
internasionale markte, hoë rentekoerse en
die uitwerking van langdurige droogtes is
talle plase in die mark, in sekere gebiede
ver onder die markwaarde. Die wanbalans
ten opsigte van grondbesit sou dus in 'n
groot mate reggestel kon word bloot deur
die aankoop van beskikbare plase volgens
die vraag- en aanbod-beginsel.
Die
probleem
by
hierdie
opsie
lê
vanselfsprekend by die gebrek aan
beskikbare kapitaal.
2.5.2

Aanwending van staatsgrond
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Grond in besit van die staat beslaan na
raming in totaal ongeveer 24 miljoen
hektaar. 'n Groot deel van dié grond is nie
beskikbaar of geskik vir grondhervorming
nie aangesien dit onder meer bergreekse,
nasionale parke en beskermde gebiede
insluit. Daarby word 'n aansienlike deel van
die staatsgrond benut deur staatsdepartemente soos Bosbou, Landbou en die
Nasionale Weermag. Alles inaggenome is
daar steeds honderde duisende hektaar
staatsgrond met landboupotensiaal wat
effektief vir grondhervorming aangewend
sou kon word.
2.5.3

Benutting van kommunale grond

Daar is groot gebiede waar die stamkaptein
namens die gemeenskap alleeneienaar van
grond is. Die wettige oordrag van grond aan
individue in hierdie gebiede is 'n komplekse
aangeleentheid.
2.5.4

Onteiening

1. Dit word bereken dat die sowat 62 000
blanke boere tans ongeveer 68,4% van die
beskikbare
landbougrond
buite
die
nasionale state (98,9 miljoen hektaar) besit.
Dit moet aanvaar word dat 'n deel van
hierdie grond ter sprake kom by 'n
hervormingsprogram. Die vraag is op
watter wyse dit moet geskied.
2. Eensydige onteiening is tans nie deel
van die Suid-Afrikaanse regering se
grondhervormingsbeleid
nie.
Volgens
uitsprake van regeringswoordvoerders word
dit beskou as laaste uitweg indien alle ander
pogings misluk het. Onteiening kan op
verskillende maniere toegepas word. Dit
kan byvoorbeeld geskied met kompensasie
teen markverwante of eensydig vasgestelde
pryse. 'n Ekstreme voorbeeld van
onteiening is wat sedert 2000 in Zimbabwe
gebeur het. Honderde plase van blanke
boere is met goedkeuring van die owerheid
beset deur mense wat daarop aanspraak
maak dat hulle vryheidsvegters is wat die
land uit koloniale oorheersing bevry het.
Soos in Zimbabwe is grondonteiening of konfiskering of enige ander “goedkoop”
prosedure om grond dwangmatig te bekom
wêreldwyd 'n resep vir mislukking.
2.5.5

Grond in besit van kerke

Verskeie gesprekke is die afgelope tyd
gevoer tussen die owerheid en die kerke oor
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die aanwending van kerkgrond vir
herverdeling. Dié saak word onder punt 2.6
verder bespreek.

2.6 Die kerk en grondhervorming
Daar is enkele basiese uitgangspunte wat
die Bybel oor grond en grondbesit stel.
2.6.1 Grondbesit in die Bybel
1. Die besit van land/grond is een van die
belangrikste temas in die Ou Testament.
Feitlik elke teologiese tradisie in die Ou
Testament staan op die een of ander manier
in verband met grondbesit.
2. Die aartsvaderverhale staan in direkte
verband met die belofte van die land aan
Abraham (Gen 12:1-3,7). Die verlossing uit
Egipte is 'n trek na die land op grond van
die belofte van Jahwe aan die volk. Die
woestyntradisie beskryf 'n toestand van
landloosheid, en vorm dus die teenpool van
die besit van die land. Deuteronomium, en
met name die Dekaloog (vyfde gebod),
verbind gehoorsaamheid aan die tora met
verblyf in die land. Die land vorm die laaste
van God se heilsdade in die credo van Deut
26:5-9.
3.
Die inname van die land word
breedvoerig behandel in die boek Josua.
Aan elke stam word 'n regmatige deel
gegee. Die reg op grondbesit moes dus
gerespekteer word, soos onder meer blyk
uit die verhaal van Nabot en sy wingerd (1
Konings 21). Ook die profetiese literatuur
hanteer die geskiedenis van Israel vanuit
die gesigspunt van die belofte en verlies
van die land.
4. Omdat Jahwe universeel heers en regeer
oor alle volke en lande, is Hy ook die
Eienaar van die land Kanaän. Dit beteken
dat Israel die land as woonplek mag
gebruik, maar nie die eienaars daarvan is
nie. Die land word aan hulle as gawe gegee
(Deut 11:10-12), maar kan ook van hulle
weggeneem word. God eis reg en
geregtigheid in die land. Wanneer
maghebbers op onbillike wyse die grond
van armes wil afneem, stuur God die
profete (Amos, Hosea, Jesaja, Miga) met
vlymskerp kritiek. In Jes 5:8 en verder
striem die profeet mense wat hulle eiendom
vermeerder deur huis na huis en plaas na
plaas in te palm totdat daar geen plek vir
ander oorbly nie.
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5. Die gawe van die land hou ook die
moontlikheid van verleiding en versoeking
in . Dit kan gebeur dat die land se
wonderlike gawes Israel laat vergeet dat dit
Jahwe is wat dit gegee het. Israel is
kwesbaar en onervare in die nuwe land met
vreemde inwoners en vreemde gode. As die
volk vergeet dat die land Jahwe se gawe
aan hulle is, kan dit gebeur dat hulle die
voorspoed nie aan God se seën toeskryf nie,
maar aan die afgode of eie prestasies.
6. Die rede waarom Israel en Juda gevaar
loop om die land te verloor, hou verband
met die sosiale onreg wat gepleeg word. Dit
is veral in die boek Deuteronomium (28-29)
dat die land voorwaardelik aan Israel gegee
is. Gehoorsaamheid aan die gebod van die
Here verseker 'n lewe van seën;
ongehoorsaamheid daarenteen, bring die
vloek van die Here oor die land.
7.
Volgens die bepalinge van die
sabbatsjaar (Lev 25-27) moes die land en
die bewerkers daarvan elke sewende jaar
rus. Die jaar wat volg op die sewende
sabbatsjaar is 'n jubileum- of hersteljaar.
Elke Israeliet moet dan na sy grond
terugkeer. Daardeur is die monopolie op
grondeienaarskap beperk, en is almal
daaraan herinner dat die grond aan die Here
behoort. Die ideaal van sjalom (vrede) word
treffend deur Miga beskrywe met die beeld
van die mense van die land wat elkeen
rustig en ongesteurd onder sy eie wingerd
en vyeboom sit (4:4).
8. In die Nuwe Testament speel land/grond
nie 'n prominente rol nie. Die gedagte aan
'n fisiese grondgebied waaraan spesiale
betekenis geheg word, kom nie voor nie.
Dit beteken egter nie dat land as teologiese
tema heeltemaal afwesig is nie. Dit is
byvoorbeeld nie sonder betekenis dat Jesus
juis uit Egipte na die land toe terugkeer nie
(Matt 2:19-21), die enigste keer dat die
uitdrukking "land van Israel" in die Nuwe
Testament voorkom.
9. In Handelinge word die land genoem as
deel van die hoogtepunte van God se
heilsgeskiedenis met sy volk (7:3,4,6,45).
Jakobus stel die eis van geregtigheid aan
die landbou. God hoor die roep van die
verontregte arbeiders wie se loon
teruggehou word. In die brief aan die
Hebreërs (11:9,15) word melding gemaak
van die belofte van die land aan Abraham,
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en word die verband gelê met 'n hemelse
vaderland.
2.6.2 Standpunt van die Kerk: Riglyne
vir grondhervorming
Ten einde grondhervorming op verantwoordelike wyse aan te pak, behoort die
volgende uitgangspunte as riglyne te geld.
2.6.2.1 Grondhervorming moet positief
aangepak word as noodsaaklike en integrale
deel van die nasionale versoeningsproses
1. Die situasie in die land vereis dat daar
nie volstaan kan word met 'n blote
erkenning dat daar in die verlede wat
grondbesit betref teen anderskleuriges
gediskrimineer is nie. Die onreg van die
verlede moet op 'n manier reggestel word.
2. Ongelukkig het verskeie faktore daartoe
bygedra dat baie blankes negatief ingestel is
teenoor grondhervorming. Diegene wie se
grond direk ter sprake is voel uiteraard
bedreig en onseker. Die reeks plaasmoorde
en die wyse waarop dit gepleeg word,
asook die grondgrypery in Zimbabwe en
die moontlikheid dat dit na Suid-Afrika kan
oorspoel, skep verdere negatiwiteit.
3. Die regering behoort sterker inisiatiewe
te neem om teen 'n vinniger tempo
beskikbare en geskikte staatsgrond as deel
van 'n geïntegreerde landbou-ontwikkelingsprogram aan swart gemeenskappe
beskikbaar te stel.
2.6.2.2
Grondhervorming moet met
sensitiwiteit, omsigtigheid en nugterheid
hanteer word
1. Grondbesit en –verlies is 'n emosionele
aangeleentheid. Die herverdeling van grond
moet daarom op 'n uiters verantwoordelike
wyse deurgevoer word.
2. Die regering moet ondersteun word in sy
huidige
beleid
om
die
grondhervormingsplan met nugterheid en
realisme aan te pak. Om so veel as moontlik
grond sonder meer aan so veel as moontlik
mense uit te deel, soos soms gevra word,
sal meer probleme skep as oplos. Dit is 'n
wanopvatting dat grondverdeling as
sodanig groot rykdom sal meebring, of selfs
armoede
beduidend
sal
bekamp.
Wêreldwyd oorleef net die mees bedrewe
en toegewyde boere.
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2.6.2.3
gesonde
berus

Grondhervorming moet op 'n
landbouekonomiese grondslag

1.
Grondhervorming kan net sinvol
aangepak word as dit gepaard gaan met die
instandhouding van 'n sterk kommersiële
landbousektor. Dit is verblydend dat die
regering tans duidelik onderskei tussen die
aanwending van grond vir behuising van
haweloses, en die vestiging van 'n
opkomende swart boerderygemeenskap.
2. Ook verblydend is die feit dat die
georganiseerde landbou doelgerigte pogings
aanwend en ook reeds verskeie projekte
loods om opkomende swart boere by te
staan.
3. Boerdery is nie meer 'n maklike bedryf
wat as’t ware van nature kom nie, maar 'n
gespesialiseerde beroep en 'n harde sakeonderneming. Dit vereis onder meer
tegniese kennis en vaardigheid, wetenskaplike
boerderymetodes, effektiewe
bestuur, infrastruktuur en bedryfskapitaal.
Vanweë verskillende faktore word dit al
moeiliker om ekonomies suksesvol te boer,
en baie boere kom uiteindelik nie die mas
op nie. Enorme kapitale uitleg is vir
kommersiële landbouproduksie nodig, en al
minder mense wêreldwyd is daarby
betrokke. Byna geen Westerse land het 'n
landbousektor wat meer as 10% van die
bevolking verteenwoordig nie. Sowat 'n eeu
gelede was om en by 90% van alle
Afrikaners by landbou betrokke; tans
minder as 10%. As skepper van welvaart
het die nywerheid in Europa die landbou
reeds meer as 200 jaar gelede verbygesteek
2.6.2.4
Grondhervorming moenie
politieke speelbal gemaak word nie

'n

Indien die herverdeling van grond misbruik
word vir politieke gewin, soos in
Zimbabwe waar plaasbesettings 'n kruitvatsituasie laat ontstaan het, sal dit 'n
katastrofe tot gevolg hê.
2.6.2.5 Grondhervorming moet 'n gesonde
juridiese basis hê
Dit spreek van self dat die hele proses
volgens erkende regsbeginsels sal verloop,
en dat deurgaans teen korrupsie en
nepotisme gewaak sal word.
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2.6.2.6
Grondhervorming
uitmaak
van
'n
ontwikkelingsprogram

moet deel
omvattende

1. Die landbousektor kan nie uitgesonder
word as die enigste rolspeler in die stryd
teen armoede nie. Om duisende lappies
landbougrond lukraak aan armes uit te deel,
is nie die antwoord nie. 'n Omvattende
landelike ontwikkelingsprogram is nodig
waarin
ander
rolspelers
soos
regeringsdepartemente,
nie-owerheidsorganisasies,
die
privaat
sektor,
boereverenigings en finansieringsinstansies
in 'n goedbeplande vennootskaplike
benadering saamgesnoer word.
2. Daar bestaan 'n dringende behoefte aan
effektiewe
opleidingskursusse
en
ontwikkelingsprogramme met die oog op
die identifisering en toerusting van nuwe
swart boere. Een moontlikheid sou wees om
afgetrede kundiges van die tersaaklike
staatsdepartemente
asook
verteenwoordigers van die georganiseerde
landbou hierby te betrek.
3. Dit is duidelik dat die ideaal van die
vestiging van 'n suksesvolle swart
boerdery-gemeenskap slegs verwesenlik sal
kan word deur 'n geïntegreerde landelike
ontwikkelingsprogram waarby onder meer
die owerheid, die privaatsektor, die
georganiseerde
landbou
en
finansieringsinstansies betrek word. Daar
is geen manier hoe hierdie projek kan slaag
sonder die voorsiening van die nodige
ondersteuningsmeganismes
soos
infrastruktuur en landbouvoorligting nie.
2.6.2.7
Grondhervorming moet
ekologiese oorweginge rekening hou

met

1. Daar is landelike gebiede waar 'n
ekologiese krisis heers vanweë faktore soos
oorbevolking, oorbeweiding, gronderosie,
ontbossing en omgewingsbesoedeling.
Miljoene ton landbougrond gaan elke jaar
as gevolg hiervan verlore.
2. Mense moet meer bewus gemaak word
van natuurbewaring in die gees van die
uitdrukking: ons het die land van ons
vaders geërf, maar ons leen dit van ons
kinders!
2.6.2.8 Vergoeding moet billik en so ver
moontlik markverwant wees
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Die beleid is tans dat 'n grondeienaar
vergoed moet word indien sy eiendom vir
restitusie-doeleindes benut word. Eienaars
mag wel gepenaliseer word vir sagte
lenings/staatsubsidie wat van die vorige
regering ontvang is by die aankoop of
ontwikkeling van die plaas. Dit kan
meebring dat die kompensasie onder markwaarde vasgestel word. Voorsiening word
wel gemaak dat boere die waardasie kan
teenstaan en op eie koste ander
voorleggings kan maak.
2.6.2.9 Die grondhervormingsproses moet
so gou moontlik afgehandel word
1. Een van die grootste knelpunte in die
grondhervormingsprogram is die stadige
pas waarteen dit afgehandel word.
Die
regering kon tot nou toe nie daarin slaag om
sy grondhervormingsbeleid, waaroor daar
grotendeels konsensus bestaan, op groot
skaal in werkbare praktiese projekte te
omskep nie.
2. Die uitgerekte proses bring frustrasie vir
die eiser en onsekerheid by die eienaar.
Daarby is finansiële instellings huiwerig om
finansiering te voorsien vir grond waarteen
eise ingestel is.
2.6.3
Riglyne vir die bemiddeling in
gronddispute
Die volgende kan dien as moontlike
prosedure vir die beslegting van
grondgeskille in plaaslike gemeenskappe.
Dit is moontlik dat die kerk as bemiddelaar
in die proses sou kon optree.
2.6.3.1 Die proses moet so inklussief
moontlik wees.
Alle pogings moet aangewend word om alle
partye by die onderhandelinge te betrek.
Geen individu of groep met 'n geldige
aanspraak op die betrokke grond moet
uitgesluit word nie.
2.6.3.2 Die betrokke partye moet 'n gelyke
verteenwoordiging in die onderhandelinge
hê, en self hulle verteenwoordigers aanwys.
2.6.3.3 Die onderskeie partye moet gevra
word om goed voorbereid en met openheid
in die onderhandeling in te gaan.
2.6.3.4 Die bespreking moet openhartig
wees, en alle beskikbare inligting moet
verstrek word.
Alle partye moet die
geleentheid gebied word om hulle saak te
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stel, en alle standpunte moet gerespekteer
word.
2.6.3.5
Persone moet die geleentheid
gebied word om die instansies vir wie hulle
verteenwoordig te raadpleeg.
2.6.3.6 Nadat konsensus verkry is oor die
aard van die probleem, moet dit
geformuleer en genotuleer word. Sake
waaroor die partye saamstem, sowel as
punte van verskil moet vasgestel en
aangeteken word.
2.6.3.7
Moontlike oplossings vir die
probleem moet bespreek en aangeteken
word.
Indien moontlik moet die mees
haalbare en aanvaarbare oplossing geïdentifiseer word.
2.6.3.8 In geval van 'n sensitiewe en
hoogs-emosionele
kwessie
kan
dit
raadsaam wees om 'n
onpartydige
fasiliteerder aan te wys. So iemand moet
uiteraard geen belang by die saak of die
uitkoms daarvan hê nie.
2.6.3.9
Indien die aangeleentheid so
kompleks is dat konsensus nie bereik kan
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word nie, behoort die dienste van
deskundiges/spesialiste ( bv. landbou- en
omgewingkundiges) verkry te word. Die
taak van hierdie persone is om relevante
inligting te verstrek en opsies voor te lê, en
nie om die proses te domineer nie.
2.6.3.10 Indien die partye nie tot 'n
vergelyk kan kom nie, sou die hulp van
bykomende bemiddelaars oorweeg kon
word.
2.6.3.11 In geval al hierdie stappe gevolg is
maar geen aanvaarbare oplossing bereik
kon word nie, mag dit nodig wees om van
regshulp gebruik te maak.
Dit kan 'n
uitgerekte, duur en pynlike proses tot
gevolg hê, tot nadeel van onderlinge
verhoudinge.
2.6.3.12 Waar daar wel 'n bevredigende
skikking bereik is, en grond aan 'n bepaalde
gemeenskap terugbesorg word, mag verdere
ondersteuning met die oog op die mees
effektiewe benutting daarvan nodig wees.

Ds W Oosthuizen
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B. Beskrywingspunte
B.1 Verpligting om deel te
neem aan Pensioenfonds.
Die Kerkraad van die gemeente Leonard
versoek hiermee die Sinode om Artikel
13.2.1 van die Kerkorde in hersiening te
neem en sodanig te wysig dat die
lidmaatskap, al dan nie, van ‘n Sinodaalvoorgeskrewe
pensioenfonds,
nie
verpligtend vir predikante en afdwingbaar
op gemeentes is nie. ‘n Leraar se
bevoegdheid en roeping om die evangelie te
bedien moet nie deur lidmaatskap aan ‘n
pensioenfonds, al dan nie, bepaal word nie.

oor is om self projekte binne hul eie gebied
aan te pak nie.
2 Botes Formule vir berekening van
Eweredige Bydraes.
% Eweredige Bydrae (EB) = Begroting van
SKA gedeel deur Totale E van alle
gemeentes
en
E (Basis vir EB) = A - B - C - D
2.1 A is huidiglik die totale inkomste van
‘n gemeente uitgesluit kapitale verkopings
van vaste bates.

Reëling: Die indieners sowel as
enigiemand wat hieroor wil gesprek voer,
ontmoet ‘n gesamentlike vergadering van
die Tydelike Fondse- en Regskommissies
DV op Vrydag 10 Oktober om 17:00 by die
saal van Pioniersparkgemeente.

Dit sluit in die bruto inkomste soos
literatuur verkope voor aftrekking van die
aankoopprys,
bruto
inkomste
van
byvoorbeeld ‘n basaar of funksie voor
aftrekking van kostes, bruto inkomste van
die vrouediens voor aftrekking van kostes,
ens.
Alle skenkings van toerusting,
ens.moet ook waardeer en getoon word as
donasies.

B.2 Hersiening van formule
vir eweredige bydraes.

Die EB word dus meer gesien as ‘n soort
verkoopsaanslag i.p.v. inkomste aanslag.

Kerkraad: Gemeente Leonard

Hierdie is ‘n Versoekskrif wat deur ‘n
lidmaat van Mariental, mnr L Visser,
ingedien is.
1. Verpligte bydrae stelsel
Eweredige Bydraes bestaan op die huidige
stadium uit vier komponente, nl:
1.1 Administratiewe gedeelte
1.2 Sinode kostes
1.3 Sending en

Daar word voorgestel dat hierdie beleid
van ‘n verkoopsaanslag verander word
na ‘n netto imkomste aanslag in die geval
van verkopings of fuksies of aktiwiteite
waar insetkoste ter sprake is.
Daar word ook voorgestel dat die
inkomstes van Trustfondse vir spesifieke
doeleindes uitgesluit word van die
normale inkomstes by die berekening
van E/B.

1.4 Diens van Barmhartigheid

2.2 B is die predikante aftrekking en is
huidiglik: B = G & T & 0.5

Daar word voorgestel dat net 1.1 Adminen 1.2 Sinode kostes volgens ‘n verpligte
selsel en formule bereken word as
Eweredige Bydraes en dat die ander
komponente nl. 1.3 Sending en 1.4 Diens
van barmhartigheid op ‘n vrywillige
basis deur Gemeentes ondersteun word.

2.2.1 Waar G = 50% van gemiddelde
pastorale koste van ‘n predikant is. As die
50% van G en die 0.5 van die formule van
B saamgevoeg word is die predikante
aftrekking dus maar 25% van die
gemiddelde pastorale kostes.

Die huidige stelsel veroorsaak dat hierdie
aspekte vir baie Gemeentes wat finansieel
swaar kry, binne hul eie gebied afgeskeep
word omdat hulle verplig word deur die
Eweredige Bydrae stelsel om Sinodale
projekte te ondersteun en daar nie fondse
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Daar word voorgestel dat die 50% en die
0.5 uit hierdie gedeelte van die fomule
weggelaat word.
Daar word ook voorgestel dat C =
Werklike pastorale kostes van die
gemeente gedeel deur die werklike
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hoeveelheid leraars in die spesifieke
gemeente.
2.2.2 T is die hoeveelheidstoelating
volgens die Botes tabel wat een predikant
vir elke 700 lidmate toelaat. Hierdie
toelating is nie regverdig teenoor
plattelandse gemeentes nie, en ook skep dit
probleme met die rigiede afsnypunt van 700
lidmate.
Daar word voorgestel dat hierdie
hoeveelheid verander word na 600
lidmate vir plattelandse gemeentes en
800 vir stedelike gemeentes met die
definisie dat ‘n area as stedelike
gemeente geklassifiseer word wanneer
daar meer as een NG gemeente binne ‘n
munisipale area bestaan.
2.2.3 C is ‘n geboue aftrekking wat slegs
toegelaat word met die bou of aankoop of
waar strukturêle veranderinge aan ‘n
kerkgebou aangebring word. Dit maak nie
voorsiening vir gevalle waar restourasie of
groot reparasies aan bestaande kerkgeboue
gedoen word nie.
Indien die punt aanvaar word wat bepaal
dat inkomste van trustrekeninge nie
ingesluit word by die normale inkomstes
nie, kan hierdie aftrekking totaal
weggelaat word want dan kan ‘n
trustrekening opgebou word vir hierdie
doeleiende.
2.2.4 D is ‘n administratiewe aftrekking
van : D = 38 002 (‘n bedrag wat jaarliks
met die inflasiekoers aangepas word ) +
($10 & lidmate)
Daar word voorgestel dat
lidmaat vermeerder word
lidmaat en dat hierdie
jaarliks, of met die
aangepas word.

die N$10 per
na N$50 per
bedrag ook
inflasiekoers

Die Botes Formule soos dit huidiglik
toegepas en bereken word doen baie skade
aan die werksaamhede van gemeentes wat
verklein het of finansieel swaar kry en
bogenoemde veranderinge behoort ‘n
verskil aan hierdie invloed te maak.

DV op Vrydag 10 Oktober om 19:30 by die
saal van Pioniersparkgemeente.

B.3 Riglyne R2:4.1:
Register-afskrifte
Die sinode voeg die volgende by Riglyn
R2:4.1 van die Kerkorde en Bepalinge van
die NGK in Namibië: “Name van persone
wat in dieselfde jaar waarin hulle aankom
of belydenis aflê of gedoop word en wat in
dieselfde jaar na ‘n ander gemeente
oorgeplaas word, moet in die gemeente se
afskrifte opgeneem word.
Persone wat vertrek, maar nie in die
verslagjaar gedoop is of belydenis afgelê
het of aangekom het nie, word nie in die
afskrif van die afskrif van die register
aangeteken nie.”
Motivering: R2:4.1 saamgelees met 3.2.2
verwoord nie die presiese bedoeling van die
riglyn nie en veroorsaak soms baie
verwarring met die opstel van afskrifte van
lidmate registers.
Ring van Keermanshoop
Die indieners sowel as enigiemand
hieroor wil gesprek voer, ontmoet
Tydelike Fondsekommissie (wat
administratiewe sake hanteer) DV
Vrydag 10 Oktober om 19:00 by die
van Pioniersparkgemeente.

wat
die
ook
op
saal

B4. Dienstyd van
kerkraadslede
1. Die probleem
Vanuit verskeie gemeentes in Namibië het
die probleem na vore gekom dat die aantal
lidmate so afgeneem het dat die getal
beskikbaar om as Kerkraadslede te dien,
drasties afgeneem het. In die ring van
Usakos het die Usakos gemeente ook
hierdie situasie bereik.
In ander gemeentes binne die Ring bestaan
daar ook die situasie dat dit moeilik is om
kerkraadslede te vind om die vakatures te
vul.

Vriendelike groete

2. Die Kerkorde en Bepalinge

LEOPOLD VISSER

In Kerkorde Artikel 15 word die bepaling
van die dienstgermyn van kerkraadslede
afgewentel na die sinodes. “Daar behoort
‘n gereelde aftrede van ouderlinge en

Reëling: Die indieners sowel as
enigiemand wat hieroor wil gesprek voer,
ontmoet die Tydelike Fondse- kommissies
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Beskrywingspunte
diakens te wees. Elke sinode bepaal die
dienstermyn van ouderlinge en diakens.”
(Art 15)
Die NGKN se sinode het in Bep 15.4.1.1
die ou tradisionele bepaling gehandhaaf:
“Kerkraadslede word vir ‘n termyn van
twee jaar gekies en is daarna herkiesbaar.
Nadat ‘n lid drie termyne agtereenvolgens
gedien het, is hy nie weer verkiesbaar nie,
alvorens hy een jaar gerus het, tensy die
Ring / Ringskommissie vrystelling hiervan
verleen.”
3. Beredenering
Bep 15.4.1.1 neem glad nie die veranderede
omstandighede in die land in aanmerking
nie en ook nie die gemeentes se
verskillende situasies nie.
Dan moet ook besef word dat die ampte van
ouderling en diaken baie belangrik is vir die
voortgaan van die bediening in ‘n
gemeente, veral as die gemeente nie meer
‘n leraarspos kan bekostig nie. Dit is uiters
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noodsaaklik dat die bepaling so verander
word dat dit vir elke gemeente moontlik
kan wees om voorsiening te maak vir hulle
eie omstandighede.
Die Sinode van Noord-Transvaal het juis
begrip getoon in die formulering van hulle
bepaling ten opsigte van kerkraadslede. Die
Sinode van Noord-Transvaal het die
bepaling van die dienstermyn afgewentel na
die kerkrade.
4. Aanbeveling
Die Ring van Usakos stel voor dat die
Sinode Bepaling 15.4.1.1 vervang met die
volgende bewoording: “Kerkraadslede
word vir ‘n tydperk soos deur die Kerkraad
besluit, gekies.By verstryking van hierdie
tydperk kan die dienstyd van die betrokkene
met sy instemming verleng word, sonder
dat hy weer bevestig word.”
Ring van Usakos
Verwys na Tydelike Regskommissie.
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