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VOORWOORD 

 

Hartlik welkom by die twee-en-vyftigste Sinode van die Vrystaatse Kerk, ’n vergadering met ’n klomp 
eerstes.  Die eerste Vrystaatse Sinode: 

 waarin gemeentes gevra is om ’n aantal vrae te antwoord, wat deur ’n leesspan gelees is en waarna 
besluit is watter temas by die Sinode hanteer moet word; 

 wat in die platteland gehou word; 

 waar met selfoontegnologie gestem gaan word; 

 waar daar rondom tafels gesit gaan word in die vergadering en 

 waar daar getwiet en van  ”facebook” gebruik gemaak gaan word. 

Die Ontwerpspan het moeite gedoen om God se wil te soek vir die Kerk in die Vrystaat deur te luister na 
God se Woord, gemeentes, kommissies en mekaar.  Die doel van die Ontwerpspan is om met die 
vergadering elke afgevaardigde te betrek by die gesprekke en dat elke afgevaardigde huis toe sal gaan 
met die wete:  God gebruik elke gelowige, elke gemeente as medewerker in sy diens tot opbou en 
uitbreiding van sy koninkryk.  Baie dankie aan elkeen in die Ontwerpspan vir jou bydrae met die 
beplanning van die Sinode.  

Baie dankie aan elkeen wat met die voorbereiding van die agenda gehelp het:  Sussa van Tonder, elke 
kommissie vir die saamstel van die verslae, Willem Botha met die finalisering van die kopie en Oranje 
Drukkery vir die druk van die agenda. 

Ek vra vir jou om saam met my te bid dat die Sinode regtig ’n verskilmakende, verrykende, gehoorsaam-
aan-God-vergadering sal wees. 

Sien jou in Bothaville! 

Groete 

 

Rikus van Zyl 

SKRIBA : MODERAMEN 
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A   MODERAMEN   
 

AA-1   VERSLAG VAN DIE ONTWERPSPAN 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

Punte 1 tot 14 is bloot bedoel as inligting vir die afgevaardigdes.  Die Sinode hoef nie hieroor ’n besluit te 
neem nie. 

Aanbeveling: 

Die Sinode neem van die inligting in punte 1 - 14 net kennis. 

1 DATUM VAN DIE SINODE     

Die Moderamen het besluit dat die Sinode vanaf Vrydagoggend 14 Junie tot Maandagmiddag 17 Junie 
2013, sal plaasvind in die Fanie Ferreira Saal op die gronde van NAMPO buite Bothaville. 

2 REGISTRASIE VAN AFGEVAARDIGDES   

Geloofsbriewe moet ingedien word nie later nie as drie maande voor die aanvang van die Sinode. 

Registrasie vind per e-pos en/of faks plaas nie later nie as tien dae voor die aanvang van die Sinode. 

SKOK sal gedurende die week voor die aanvang van die Sinode alle registrasies nagaan en probleme met 
die betrokke gemeentes uitstryk. 

‘n Volledige lys van geregistreerdes sal uitgedruk en gebruik word om afgevaardigdes af te merk, waarna 
die SKOK die afgevaardigdes sal tel, afwesiges sal tel, die kworum sal bereken en die betrokke getal saam 
met die lys waarop die veranderinge aangetoon word, voor die aanvang van die Sinode aan die 
uittredende Skriba beskikbaar sal stel. 

Tydens die konstituering hou die SKOK slegs die getalle aan die Sinode voor. 

3 SITPLEKKE    

Aan die einde van hierdie verslag van die Ontwerpspan, vind jy in Verslag AA-2 al die name van die 
gemeentes en afgevaardigdes.  Die lede van die vergadering word by tafels ingedeel met ‘n tafelleier.  ‘n 
Tafelplan sal beskikbaar wees by aanmelding wat duidelik sal aandui waar elke afgevaardigde sit.  
Personeellede sal afgevaardigdes in dié verband behulpsaam wees indien nodig. 

4 FORMAAT VAN DIE AGENDA 

Die Moderamen het dit goedgekeur dat die agenda weer in gebinde vorm aan afgevaardigdes beskikbaar 
gestel sal word.  Alle verslae vir die agenda sal ook met ontvangs en ná redaksionele versorging daarvan 
op die Internet-webblad van die NG Kerk Vrystaat beskikbaar gestel word. 

5 PARKERING   

Veilige parkering is beskikbaar op die terrein van NAMPO naby die Fanie Ferreira Saal waar die 
sinodesitting plaasvind. 

6 EREDIENS         

Die Moderamen het besluit dat die erediens met nagmaal, op Sondagaand 16 Junie 2013 om 18:00 in 
die NG Kerk Bothaville sal plaasvind.  Dr PJ van Jaarsveld, uittredende voorsitter van die Moderamen, is 
versoek om as prediker op te tree tydens die erediens. 

7 BROEDERLIKE ONDERHOUD   

Die Moderamen het besluit dat daar geen broederlike onderhoud sal plaasvind nie. 
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8  DIENSTAFEL  

ŉ Dienstafel word in die Fanie Ferreira Saal ingerig waar afgevaardigdes boodskappe kan ontvang of stuur 
en waar algemene inligting verkry kan word. 

9 UITSTALLINGS      

Die Ontwerpspan het ’n aantal versoeke van instansies ontvang om van hulle produkte en werksaamhede 
uit te stal.  Aan die volgende instansies is toestemming verleen:  Bybel-Media, CLF, Fakulteit Teologie UV, 
Moreletapark (Daniël Konferensie), mev Rothea van Biljon (finansiële adviseur), Artic Electric, ENGO en 
Dragon Wealth. 

10 EMERITI UITGENOOI VIR KOFFIE / TEE     

Die Ontwerpspan het die emeriti van die NG Kerk in die Vrystaat uitgenooi om saam met die 
afgevaardigdes koffie/tee te geniet op Saterdag 15 Junie 2013. 

11 UITDEEL VAN STUKKE, BOODSKAPPE EN ORDELIKE ONDERLINGE 
KOMMUNIKASIE 

Lede van die Kerkkantoorpersoneel is aangewys om die Moderamen hiermee behulpsaam te wees.  Geen 
stuk mag uitgedeel word sonder die toestemming van die Skriba, voor die aanvang van die sitting van die 
Sinode, of van die Moderatuur daarna nie. 

12 SELFONE     

Afgevaardigdes moet asseblief hul selfone saambring aangesien selfone gebruik gaan word in die 
stemproses.  Onthou jou selfoonlaaier sodat jou selfoon se battery gelaai is.  

13 REKENAARS 

Daar is ‘n beperkte aantal kragpunte beskikbaar vir afgevaardigdes om met hul skootrekenaars te werk. 

14 BRING SAAM 

Bring asseblief ’n Bybel en Liedboek saam en ás u daaroor beskik Die Kerkorde van die NG Kerk Vrystaat 
2009. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

15 KONSTITUERING 

15.1 NAAMLYS EN VERKLARING 

Kyk Verslag AA-2 

Geloofsbriewe wat ter elfder ure gewysig moet word as gevolg van verandering in die afvaardiging van ’n 
kerkraad, moet aan SKOK oorhandig word voor die aanvang van die Sinode. 

Redaksionele wysiginge aan geloofsbriewe moet deur afgevaardigdes aan die Notulekommissie 
deurgegee word vir opname in die notule. 

Aanbeveling: 

1. Die Voorsitter/Skriba van SKOK lig die vergadering in oor die aantal lede teenwoordig. 

2. Die waarnemende voorsitter verklaar kragtens Kerkorde (Vrystaat 2009), Reglement van Orde 
Bepaling 1.1 en 1.3, die vergadering as wettig gekonstitueer en verwelkom die afgevaardigdes 
en ander aanwesiges. 
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15.2 OPENING VAN DIE SINODE 

Kragtens Kerkorde NG Kerk Vrystaat 2009, Reglement van Orde, Bepaling 1.1, open die bedienaar van 
die Woord met die langste diens wat die oudste in jare is, die vergadering van die twee-en-vyftigste Sinode 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Vrystaat op Vrydag, 14 Junie 2013 om 12:00. 

Die waarnemende voorsitter in samewerking met die Spiritualiteitsbegeleidingspan is verantwoordelik vir 
die waarneem van die opening. 

Die Ontwerpspan het vasgestel dat prof Johan Janse van Rensburg van die gemeente Andrew Murray die 
primarius is, met ds Franz Gottschalk van die die gemeente Ventersburg as sekundus.  Prof Johan Janse 
van Rensburg is deur die Ontwerpspan versoek om die agenda te lei en as voorsitter waar te neem totdat 
die Moderator verkies is. 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die reëlings van die Ontwerpspan in verband met die opening van die Sinode goed. 

15.3 IN MEMORIAM 

Aanbeveling: 

Die Voorsitter versoek die afgevaardigdes van die Sinode om staande hulle meegevoel te betuig 
met die afsterwe van: 

STERFDATUM NAAM STANDPLAAS/VERWANTSKAP 

30/07/2009 Ds WA Alheit NG Sendingpers 

01/09/2009 Mev MWE van Dyk Eggenote mnr JH van Dyk (Saakgelastigde) 

02/11/2009 Ds GM Terblanche Bloemfontein 

25/11/2009 Dr MP Gertenbach Brandfort 

11/01/2010 Mev JS Boshoff Eggenote ds A Boshoff (sending) 

21/06/2010 Ds ZCP Boshoff Gardeniapark 

25/05/2010 Mev CM du Plessis Eggenote ds CJH du Plessis (RGG) 

11/08/2010 Ds RCH Kemp Meyerhof 

14/08/2010 Ds P Pretorius Korrektiewe Dienste 

20/08/2010 Ds HA van der Merwe Boshof 

13/10/2010 Ds CJH du Plessis Raad vir Gesamentlike Getuienis 

18/10/2010 Ds GJU Rothman Petrus Steyn 

10/11/2010 Mev IH van Wyk Ds JJ van Wyk – Bothaville 

07/04/2011 Mev JD Berry Eggenote ds JS Berry – Edenburg 

26/04/2011 Mev A Pieterse Eggenote ds WJ Pieterse – Kampongsending 

26/04/2011 Mev AC Groenewald Eggenote ds BH Groenewald (Sending) 

16/05/2011 Mev LA Snyman Eggenote ds DS Snyman – Sendingkantoor 

09/06/2011 Ds JAH Pieters Sending - Sandersville VGK 

05/07/2011 Ds C Nel Welkom 

28/07/2011 Mev JDS du Plessis Eggenote ds AJ du Plessis (Sending) 

07/08/2011 Mev E Stofberg Eggenote ds JJP Stofberg (Heuwelsig) 

19/08/2011 Mev RJE du Plessis Eggenote ds CA du Plessis – Excelsior 

03/10/2011 Mev EEV Brink Ds MB Brink (Dewetsdorp) 

30/10/2011 Mev AK Casaleggio Eggenote ds EN Casaleggio (Kampongsending) 

28/11/2011 Mev MP Taute Eggenote ds H le C Taute  (Gedenk Kinderhuis) 

08/01/2012 Ds DJ Hoffman Sendingraad 

17/01/2012 Mev MJ Olwagen Eggenote ds WJC Olwagen  (Sendingpers) 
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03/02/2012 Mev S van der Merwe Eggenote ds CG van der Merwe – Lindley 

11/04/2012 Ds CUL Fick Sendingraad (Merafong) 

16/05/2012 Mev GAM Pienaar Eggenote ds HO Pienaar – Warden 

19/08/2012 Mev HJ Zeeman Eggenote ds JPJ Zeeman – Senekal 

15/09/2012 Ds H van der Walt Monument 

19/09/2012 Ds S du T Smuts Fauresmith 

14/10/2012 Dr J Faasen Wesselsbron 

09/11/2012 Ds W Brits Kerkenberg 

22/11/2012 Ds JA du P Esterhuyse Viljoensdrif 

23/02/2013 Mev AW Viljoen Weduwee ds AJ Viljoen – Villiers 

16 STEMOPNEMERS     

Selfone of stembriewe sal gebruik word in die stemproses. 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode besluit dat die voorsitter van die vergadering telkens moet aandui op watter wyse 
gestem moet word, en indien van stembriewe gebruik gemaak word, op watter nommer-
stembrief gestem moet word. 

2. Die Sinode besluit dat die personeel van die Sinodale Kerkkantoor vir die volgende 
verantwoordelik is: 

2.1. om as stemopnemers op te tree onder leiding van dr Gerhard Botha wanneer met selfone 
gestem word en onder leiding van ds Robbie du Toit wanneer met stembriewe gestem word. 

2.2. om nominasiebriefies op te neem en met die ordening daarvan behulpsaam te wees; 

3. Die Sinode gee geleentheid dat die proses van stem met selfone wat deur afgevaardigdes 
gebruik sal word om mee te stem, verduidelik en ingeoefen word. 

17 VERKIESING VAN DIE MODERAMEN EN KOMMISSIES VAN DIE SINODE 

17.1 VERKIESING VOORSITTER EN ONDERVOORSITTER VIR DIE VERGADERING 

Die voorsitter en ondervoorsitter word aan die begin van die sinodesitting gekies vir die duur van die 
vergadering. 

Daar word ’n beroep op die Sinode gedoen om ook vroue-afgevaardigdes te kies. 

Die voorsitter en ondervoorsitter kan nie vir twee agtereenvolgende sinodes in dieselfde posisie verkies 
word nie.  

Die skriba is herkiesbaar, maar kan nie vir langer as agt jaar aaneenlopend as skriba dien nie.  Die huidige 
skriba dien reeds vier jaar en is herkiesbaar. 

Die drie lede vorm die Moderatuur vir die duur van die vergadering. 

Aanbeveling: 

Die waarnemende voorsitter versoek die vergadering om persone te nomineer om as voorsitter 
gekies te word.  Nadat die voorsitter gekies is, word ‘n ondervoorsitter gekies en dan ‘n skriba. 

17.2 VERKIESING VAN MODERAMEN 

Die res van die lede van die Moderamen word later verkies. 

’n Persoon wat deur die Sinodale Kommissie vir Kommunikasie benoem word, dien as waarnemer op die 
Moderamen ter bevordering van die inligtingsfunksie van die Sinode. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om die bykomende lede van die Moderamen voor Maandagmiddagete te verkies 
sodat hulle tydens die middagete kan konstitueer. 
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17.3 VERKIESING VAN KOMMISSIES VAN DIE SINODE 

Die kommissies word elke vier jaar hersaamgestel by die verslagsinodes. 

Voorsitters en ondervoorsitters van kommissies kan nie langer as twee termyne in dieselfde posisie 
verkies word nie. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat die Kommissies vir Kommissies die kommissies saamstel met verkiesing 
deur die Sinode. 

18 TEMA VAN DIE SINODE 

Die gemeentes is in 2012 betrek by die beplanningsproses vir die Sinode 2013 deurdat gemeentes 
uitgenooi is om op die volgende vrae te antwoord:  (71 gemeentes het gereageer en slegs 1 ring). 

 Wie is julle? 

 Wat is julle grootste uitdaging in julle konteks? 

 Wat dink julle wil God hê moet hier (gemeenskap / gemeente) gebeur? 

 Wat moet by die Sinode gebeur om jou hoop te gee en te help? 

 Watter Bybelgedeeltes het julle gehelp in die beantwoording van die vrae? 

Hierdie antwoorde is deur ‘n leesspan gelees in samewerking met prof Kobus Schoeman.  Die uitkoms is 
aan die Ontwerpspan gegee wat die volgende temas aan die hand van die uitkomste geformuleer het:  die  
konteks waarin ons Kerk is,  die relevansie van die Kerk en die Kerk en identiteit. 

Die volgende persone is deur die Moderamen goedgekeur om oor die bepaalde temas as inleiers op te 
tree:  

 Konteks : Mnr Tim du Plessis 

 Relevansie : Prof Doreen Atkinson 

 Kerk en identiteit : Prof Nico Koopman 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die besluit van die Ontwerpspan, soos goedgekeur deur die Moderamen, goed.  

19 SITTINGSTYE   

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die volgende sittingstye as riglyne goed: 

VRYDAG, 14 JUNIE 2013 

AANMELDING  [08:00 -  10:00] 

SKOK: Finale afhandeling van teenwoordigheid  [10:00 -  10:30] 

ETE   [10:30  -  11:45] 

OPENING  [12:00] 

TEE/KOFFIE  [15:00 – 15:30] 

KONTEKS:   Tim du Plessis 

AANDETE   [17:30   -  18:30] 

AFSLUITING   [20:00 -  20:30] 

AD HOC-KOMMISSIES 

SATERDAG, 15 JUNIE 2013 

OPENING   [08:00 – 08:30] 

RELEVANSIE:  Doreen Atkinson 

ETE   [10:30  -  11:45] 

TEE/KOFFIE MET VERSNAPERING  [14:00 -  14:30] 
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AFSLUITING   [16:45] 

SOP EN BROODJIE   [17:00] 

SAAMKUIER (onder andere toetsrugby) 

AANDETE   [19:00] 

AD HOC-KOMMISSIES 

SONDAG, 16 JUNIE 2013  - JEUGDAG 

OPENING   [08:00 – 08:30] 

KERK EN IDENTITEIT:   Nico Koopman 

TEE met meer om te eet:  [10:30 – 11:00] 

ETE   [13:00  -  14:00] 

AFSLUITING:   [16:30] 

EREDIENS IN NG GEMEENTE BOTHAVILLE:  [18:00] 

SOP EN BROODJIE NA EREDIENS 

AD HOC-KOMMISSIES VERGADER  

MAANDAG, 17 JUNIE 2013 

OPENING   [08:00 – 08:30] 

ETE   [10:30  -  11:30] 

AFSLUITING 

TEE 

KRY KOSPAKKIE  [15:00] 

20 GROETEBOODSKAPPE  

Die Ontwerpspan het die volgende kerke genooi om persoonlik ter vergadering groeteboodskappe oor te 
dra: die NG Kerk in Afrika, Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en Reformed Church in 
Zambia.  Van die volgende kerke is skriftelike groeteboodskappe aangevra: Reformed Church in Africa, 
Reformed Church in Japan, Geref Kerke van SA, Nederduits Hervormde Kerk in Afrika, die Afrikaanse 
Protestantse Kerk, Apostoliese Geloofsending, Metodiste Kerk, Presbiteriaanse Kerk, Lutherse Kerk, 
Rooms-Katolieke Kerk, Church of England, Church of the Province (Anglikaans) en die Grieks-Ortodokse 
Kerk.  Die Algemene Sinode se Moderamen het versoek om ‘n groeteboodskap oor te dra.  

Aanbeveling: 

Die Sinode  

1. gee geleentheid om na die groeteboodskappe van die volgende kerke te luister: NG Kerk in 
Afrika, Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die Reformed Church in Zambia. 

2. gee geleentheid vir ‘n verteenwoordiger van die Algemene Sinode om ‘n boodskap oor te dra. 

3. neem die skriftelike groeteboodskappe van die kerke wat wel op ons uitnodiging gereageer het 
met dank in ontvangs en besluit om dit in die Handelinge in te bind. 

21 KOSTE VAN DIE SINODE   

Die Ontwerpspan het die kantoor van die Direkteur: Administrasie en Finansies versoek om ’n 
kosteberekening van die Sinode te maak en so vas te stel wat die bydrae van elke gemeente vir die 
Sinode moet wees.  Om hierdie kostes te delg, is beraam dat elke gemeente R1 100,00 per afgevaardigde 
moet bydra. 

Aanbeveling: 

Die Sinode bekragtig die optrede van die kantoor van die Direkteur: Administrasie en Finansies wat 
die bydrae per gemeente vir die Sinode bereken het op R1 100,00 per afgevaardigde en is 
betaalbaar voor of op 1 Junie 2013. 



ONTWERPSPAN   11 

22 REISKOSTE, VERBLYF EN DAGGELDE 

22.1 REISKOSTE 

Reiskoste vir afgevaardigdes na die vergadering word teen die tarief van R1,57 per km betaal. 

Die koste van slegs een voertuig per vier afgevaardigdes per gemeente sal vergoed word en 
afgevaardigdes moet besluit aan watter lid van die afvaardiging die reiskoste betaal moet word. 

22.2 VERBLYF 

Afgevaardigdes tref self verblyfreëlings vir die duur van die sinodesitting. 

22.3 DAGGELDE 

Afgevaardigdes wat van verblyf in gastehuise gebruikmaak se verblyfkoste sal aan hulle vergoed word tot 
’n maksimum van R200 per dag. 

Aanbeveling: 

Die Sinode bekragtig die reëlings in verband met reiskoste, verblyf- en daggelde soos getref deur 
die Direkteur: Administrasie en Finansies. 

23 ETES EN VERVERSINGS   

Geen ontbyt word by gastehuise voorsien nie.  Daar sal wel koffie/tee en beskuit beskikbaar wees.  
Gedurende die dag word twee etes asook koffie en tee aan afgevaardigdes verskaf. 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die reëlings met betrekking tot die etes goed. 

24 SPIRITUALITEITSBEGELEIDING       

Die Ontwerpspan het ds Jan Lubbe en me Ella Kotzé aangewys om in samewerking van ander persone te 
reël vir die spiritualiteitsbegeleiding.  Aangesien daar geen begeleidingsinstrument in die vergadersaal is 
nie, het die Moderamen goedgekeur dat Phillip en Ella Kotzé die begeleiding van die sang waarneem. 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode keur goed dat ds Jan Lubbe en me Ella Kotzé die leiding neem met die beplanning 
en aanbieding van die spiritualiteitsbegeleiding. 

2. Die Sinode besluit dat alle afgevaardigdes elke oggend reeds vanaf 07:55 in hulle sitplekke 
moet wees met die oog op die dagwyding wat om 08:00 begin. 

25 SPREEKBEURTE VANAF MIKROFONE 

Afgevaardigdes wat ’n spreekbeurt wil hê, moet van die mikrofone op die vloer van die saal gebruik maak. 

U moet voordat die punt waaroor u wil praat aan die orde gestel word, reeds u plek by ’n mikrofoon inneem 
en wag op ’n spreekbeurt. 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode neem kennis dat spreekbeurte vir voorstellers van ’n bepaalde punt tot vyf minute 
beperk word. 

2. Die Sinode neem kennis dat sprekers wat aan ’n debat deelneem se spreekbeurt tot drie minute 
beperk word. 

26 VOORSTELLE EN AMENDEMENTE  

Voorstelle en amendemente word deur middel van ’n digitale projektor op ’n skerm geprojekteer sodat dit 
sigbaar is vir alle afgevaardigdes.  Afgevaardigdes wat voorstelle of amendemente wil indien, moet dit op 
die amptelike vorm wat daarvoor voorsien word doen en betyds by die Notulekommissie inhandig om op 
rekenaar geplaas te word. 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode besluit dat slegs voorstelle en amendemente wat op die amptelike vorms wat 
daarvoor beskikbaar gestel word, uitgeskryf is, ontvanklik is. 
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2. Die Sinode versoek elke indiener van ’n voorstel of amendement om betyds (voordat die punt 
aan die orde gestel word) die voorstel of amendement by die Notulekommissie in te dien. 

3. Die Sinode gee opdrag aan die Notulekommissie om elke voorstel of amendement te nommer 
met die oog daarop dat dit in die rekenaar ingesleutel kan word en wanneer dit aan die orde 
gestel word, deur middel van die digitale projektor op die skerm geprojekteer kan word.  ’n 
Kopie daarvan moet aan die voorsteller oorhandig word vir gebruik wanneer sy/haar voorstel of 
amendement dien. 

27 VERLOF VIR AFWESIGHEID EN PERSONEELVERANDERINGS  

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die volgende reëlings en riglyne tov verlof goed: 

1. ’n Afgevaardigde se primêre doel is effektiewe deelname tydens die hele sinodesitting.  Lede 
moet hulle reëlings betyds en sodanig tref dat, sover moontlik, persoonlike, gemeentelike en 
ander sake nie met sittingstye bots nie. 

2. Geen lid mag die vergadering sonder die nodige toestemming verlaat nie. 

3. Waar afwesigheid uit die vergadering vir ’n korter of langer tyd onvermydelik is, geld die 
volgende: 

3.1. ’n Aansoekvorm om verlof (wat deur die Sinode voorsien word) moet by die 
Verlofkommissie verkry en voltooi word; 

3.2. Die Verlofkommissie oorweeg elke aansoek; 

3.3. ’n Afgevaardigde mag nie die vergadering verlaat voordat hy/sy weet of sy/haar aansoek 
goedgekeur is nie; 

3.4. Alle goedgekeurde verlofreëlings word in die notule opgeneem. 

4. Die Verlofkommissie oordeel self oor die meriete van elke aansoek om verlof. 

5. Die Verlofkommissie kontroleer gereeld of daar ’n kworum in die Sinode teenwoordig is. 

6. Die Verlofkommissie moet alle veranderings aan die personeel van die Sinode aan die 
Notulekommissie deurgee vir plasing in die notule. 

7. Die Verlofkommissie moet die Direkteur: Administrasie en Finansies betyds in kennis stel van 
afgevaardigdes wat om een of ander rede ’n deel van hulle daggeld verbeur. 

8. Afgevaardigdes wat afwesig is vir die betrokke sittingsdag, sal self verantwoordelik wees vir 
die koste van sy/haar verblyf vir die dag. 

9. Die lede van die Verlofkommissie:  Sien pt 33.2 van hierdie verslag. 

28 AANKONDIGINGSKOMMISSIE 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die volgende reëlings goed: 

1. Die Aankondigingskommissie doen alle tersake aankondigings wanneer dit nodig is. 

2. Die lede van die Aankondigingskommissie:  Sien pt 33.2 van hierdie verslag. 

29 RIGLYNE VIR DIE KOMMISSIE VIR SKAKELING MET DIE MEDIA  

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die volgende riglyne vir die werksaamhede van die Kommissie vir Skakeling met 
die Media, goed: 

1. Om namens die Sinode met die media te skakel ten einde effektiewe en funksionele 
kommunikasie te verseker en die media te bedien van inligting wat benodig mag word vir 
korrekte en feitelike beriggewing oor sinodale werksaamhede. 

2. Om onderhoude met individuele afgevaardigdes, verteenwoordigers van kerklike instansies, 
lede van die Moderatuur, ensovoorts soos deur die media versoek, te reël. 



ONTWERPSPAN   13 

3. Om toe te sien dat die nodige geriewe tot beskikking van die media gestel word, byvoorbeeld ’n 
lokaal vir onderhoude, sitplek, plek en geleentheid vir opnames, ensovoorts. 

4. Om alle berigte in die pers en oor die radio en televisie te monitor met die oog op moontlike 
opheldering en/of regstelling, indien nodig. 

5. Om die storie van die Sinode deur middel van die sosiale media te vertel (Facebook en Twitter) 
en om gesprek op die sosiale media te fasiliteer. 

6. Samestelling van die Kommissie vir Skakeling met die Media:  Sien pt 33.2 van hierdie verslag. 

30 AFGEVAARDIGDES WAT LATER TER VERGADERING VERSKYN  

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat afgevaardigdes, wat later ter vergadering verskyn, hulle by die Kommissie 
vir Verlof en Aankondigings moet aanmeld.  Die Kommissie moet die name van sodanige persone 
in die notule laat opneem. 

31 TYDELIKE KOMMISSIES    

31.1 SAMESTELLING 

Aanbeveling: 

Die Sinode kondoneer dat die eenhede vier lede se name verskaf het vir die samestelling van die 
tydelike kommissies.  Enige lid van die Sinode wat by ŉ tydelike kommissie wil inskakel, is welkom 
om dit te doen. 

31.2 PERSONEEL VAN TYDELIKE KOMMISSIES 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die volgende tydelike kommissies goed: 

1. EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING:  Ds André Barlow (s), dr Ben Joubert, di Christo Nel 
en Retief Botha. 

2. EENHEID VIR ONDERSTEUNING:  Dr Pieter van Jaarsveld (s), di Leon Foot, André van Staden 
en Jan Els. 

3. EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS:  Di Meiring de Wet (s), Christo Louw, Charles James en 
Hannes Haggard. 

4. EENHEID VIR DIENS VAN BARMHARTIGHEID:  Dr Koos Robb (s), di Willem Botha, Piet Taljaard 
en André Oosthuizen (jr). 

5. ALGEMENE SAKE:  Dr Charles Mitchell (s), di Pieter Prinsloo, Riaan van Zyl en dr Pieter van 
Heerden. 

6. KERKORDE:  Ds Helgard Janse van Rensburg (s), drr Meyer de Kock, Dawie Botes en Bertus 
Celliers. 

7. NOTULEKOMMISSIE:  Di Rikus van Zyl (s), Johann Kemp, Arno Kotze, Gideon Lamprecht en 
Jean van Biljon. 

8. AANKONDIGINGSKOMMISSIE:  Di Ian Jonker (s) en Christo Nel. 

9. VERLOFKOMMISSIE:  Dr Carel van der Merwe (s) en ds Pieter Nel. 

10. LUISTERSPAN:  Drr Danie van Tonder (s), Ben Joubert, me Ella Kotzé, di Nico Mostert, Kirna 
Hellmuth en Anneri du Toit. 

11. SKAKELING MET DIE MEDIA – Di Nico Mostert (s), mnr André Esterhuizen, me Thea Bosman. 
(Facebook en Twitter – di Kirna Hellmuth en Anneri du Toit) 

12. STEMOPNEMERS:  Personeel van die Kerkkantoor 

13. KOMMISSIE VIR KOMMISSIES:  Ondervoorsitter van vergadering (s), drr Pieter van Jaarsveld, 
Koos Robb, Gideon van der Watt, Charles Mitchell, di Helgard Janse van Rensburg en André 
Barlow. 
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31.3 WERKSMETODE 

1. Verslae van tydelike kommissies moet so kort as moontlik opgestel word, ’n aanbeveling bevat en 
waar nodig ’n kort motivering. 

2. Elke tydelike kommissie kies sy eie voorsitter en skriba. 

3. Sodra ’n tydelike kommissie ’n redelike deel van sy agenda afgehandel het, word die betrokke deel 
van sy verslag aan die Notulekommissie oorhandig wat dit nasien ten opsigte van die regte vorm en 
numerering en wat sorg vir die tik en duplisering daarvan.  Proefleeswerk word deur die 
Notulekommissie en die skriba van die betrokke tydelike kommissie gedoen. 

4. Die skriba voorsien elke punt in sy verslag van ’n duidelike opskrif en dui noukeurig aan op watter punt 
in die agenda dit betrekking het. 

5. Aanbevelings moet volledig uitgeskryf word, soos dit deur die Sinode goedgekeur moet word. 

6. Aangeleenthede met finansiële- of regsimplikasies word desnoods persoonlik met die betrokke 
kommissie bespreek. 

7. Insenders van beskrywingspunte moet die betrokke saak, indien so verkies, tydens die vergadering 
van die  tydelike kommissie persoonlik toelig. 

8. ’n Tydelike kommissie se verslag dra dieselfde alfabetiese kode as dié van die permanente eenheid 
met byvoeging van die opeenvolgende nommer van die verslag: 

9. Aan elke eenheid is ’n alfabetiese nommer toegeken, naamlik:  

 A MODERAMEN 

 AA-1 Ontwerpspan 

 AA-2 Naamlys van afgevaardigdes 

 AB Moderamen 

 AC Leer en Aktuele Sake (SKLAS) 

 AD Kerkorde (SKOK) 

 B EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 

 BA Predikanteversorging 

 BB Gemeentebegeleiding 

 BC Erediens 

 BD Vrouelidmate 

 BE JONK 

 BF Gemeentedienstenetwerk 

 BG Klein gemeentes 

 BH Kuratorium UV 

 BI-1 Lidmaatbemagtiging 

 BI-2 Seisoen van Luister 

 BJ Sentrum vir Begeleiding van Geestelike Leiers 

 BK Nuwe Gemeente-ontwikkeling, evangelisasie en kerkplanting 

 BL Mentorskap 

 C EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS 

 D EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE  

 E EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

 EA Sinodale Kommissie vir Administrasie en Finansies (SKAF) 

 EB Argief 

 EC Kommunikasie 
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 F BYKOMENDE VERSLAE 

 FA Kuratorium Universiteit Pretoria 

 FB Kuratorium Universiteit Stellenbosch 

 FC Bybelgenootskap van Suid-Afrika 

 FD Kuratorium Meisieskool Oranje 

 FE Groeteboodskappe 

 G BESKRYWINGSPUNTE 

10. Alle verslae en bylaes van die betrokke eenheid word deurgaans gemerk met dieselfde alfabetiese 
nommer.  Elke eenheid besluit self of daar afsonderlike verslae of net ‘n saamgestelde verslag is.  Die 
eerste eenheid is A en die eerste verslag wat in dié groep val is AA, die tweede verslag is AB ens.  Die 
eerste letter verwys na die eenheid, die tweede letter verwys na die spesifieke verslag wat onder dié 
eenheid val.  Indien daar slegs ‘n saamgestelde verslag is, word die verskillende sake net as 1, 2, 3 
ens genommer. 

11. Die permanente eenheid se verslagnommer is aanduidend van hoe die opvolgende verslae genommer 
gaan word.  Die “hoofverslag” se nommer sal wees bv AB-1, ‘n moontlike aanvullende verslag sal 
wees AB-2 en elke volgende verslag (tydelike kommissie verslae) sal wees die eenheid se letterkode 
met opvolgende nommers bv AB-3, AB-4, AB-5 ens. 

12. Tydelike kommissie verslae word sover moontlik direk na afhandeling van die betrokke permanente 
eenheid se verslag in behandeling geneem. 

13. Sinodale amptenare wat nie afgevaardigdes is nie, het slegs ’n adviserende stem in die betrokke 
tydelike kommissie. 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die bogenoemde werksmetode vir tydelike kommissies goed. 

32 DIE BEHANDELING VAN VERSLAE 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die volgende werksmetode by die behandeling van verslae goed: 

1. By die behandeling van ‘n verslag neem die verteenwoordigers van die betrokke verslag betyds 
hulle plekke by ‘n mikrofoon in. 

2. Verslae in die agenda, asook alle bylaes word as gelese beskou.  Die Moderator pas die reëling 
streng toe. 

3. Verslae van eenhede word regstreeks deur die vergadering in behandeling geneem met 
inagneming van die bepaalde temas. 

4. Verslae in die agenda is onder drie hoofde ingedeel, naamlik: 

 Sake vir inligting en kennisname 

 Sake vir goedkeuring 

 Bylaes 

5. By die behandeling van verslae word:  van 1.  Sake vir Inligting en kennisname, hoofsaaklik net 
kennis geneem;  van 2.  Sake vir goedkeuring, die aanbevelings aan die vergadering 
voorgehou; van 3.  Bylaes, slegs kennis geneem word of goedgekeur word. 

6. Wanneer ’n aanbeveling van ’n eenheid na aanleiding van ’n beskrywingspunt aan die orde 
gestel word, is die insender van die beskrywingspunt die inleier en stel hy die beskrywingspunt 
as voorstel.  As voorsteller het hy reg op repliek. 

7. Dit word van die betrokke eenheid of persoon wat voorstelle met finansiële implikasies maak, 
verwag om vroegtydig ’n duidelike uiteensetting van die begrote bedrag aan die Tydelike Raad 
van Eenheid vir Ondersteuning voor te lê (REO). 

8. ŉ Eenheid moet sy verslag binne die toegestane tyd afhandel.  Die Moderator mag sy diskresie 
in dié verband uitoefen. 
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9. Nadat die Ontwerpspan se verslag deur die vergadering aanvaar is, is dit ‘n riglyn vir die  
vergadering om die werksaamhede van die Sinode binne die raamwerk van die beplanning te 
laat plaasvind en af te handel. 

33 PUNTE WAT VERWYS WORD 

Aanbeveling: 

Die Sinode versoek die Notulekommissie om noukeurig aantekening te hou van elke punt wat 
verwys word en ook waarheen dit verwys word. 

34 BESKRYWINGSPUNTE   

Kyk asb Verslag G 

Aanbeveling: 

Die Sinode neem kennis dat die beskrywingspunte deur die Moderamen vooraf na die onderskeie 
eenhede verwys is vir aandag en aanbeveling in die verslag. 

35 LAATSTUKKE  

Volgens die Reglement vir die Moderamen, pt 13.4 is dit die verantwoordelikheid van die Ontwerpspan om 
“laat-ingekome stukke na die verantwoordelike kommissies te verwys om verslag aan die Sinode te doen”. 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode keur goed dat die Ontwerpspan stukke wat ontvang word na afhandeling van die 
Agenda na die betrokke eenheid verwys om verslag aan die Sinode te doen. 

2. Die Sinode lê alle laatstukke wat nie deur die Ontwerpspan ontvang is nie en eers tydens die 
Sinode voorgelê word, aan die vergadering voor vir beslissing. 

36 AANVULLENDE VERSLAE   

Aanbeveling: 

Die Sinode neem die aanvullende verslae van eenhede in ontvangs en besluit om dit by die 
betrokke verslag en punt waar van toepassing, te behandel. 

37 NOTULE 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur goed: 

1. dat die notule nie daagliks behandel word nie, maar na afhandeling van die Sinode in sy geheel 
na die Moderamen verwys word vir goedkeuring. 

2. dat dit die verantwoordelikheid van die skriba van elke eenheid is om enige foute in sy verslag 
in die Agenda onder die aandag van die Notulekommissie te bring. 

38 SITTINGSREG MET ADVISERENDE STEM 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode keur goed dat aan voorsitters en skribas van die eenhede, predikante in sinodale 
diens en senior amptenare wat nie afgevaardigdes is nie, reg van sitting met adviserende stem 
verleen word wanneer die betrokke verslag en sake wat hulle werk raak, behandel word. 

2. Die Sinode keur dit goed dat aan voorsitters en skribas van die eenhede wat nie afgevaardigdes 
is nie, reiskoste betaal word teen die vasgestelde sinode-tarief van R1,57 per km. 

39 DIE BESLUITEREGISTER   

Aanbeveling: 

1. Die Sinode besluit dat elke eenheid van die Sinode self die besluite wat op sy terrein val, en 
onder die aandag van kerkrade gebring moet word, moet aanstip en dit aan die skriba van die 
Sinode moet besorg om dit aan die gemeentes deur te stuur. 
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2. Die Sinode besluit dat elke eenheid die opdrag wat uit sy verslag voortvloei en deur die skriba 
van die Sinode uitgevoer moet word, na afloop van die Sinode aan die skriba moet besorg vir 
afhandeling. 

40 BENOEMING VAN AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE 

Die Kerkorde Algemene Sinode (2011) Artikel 38 lui soos volg: 

ARTIKEL 38 

Die Algemene Sinode bestaan uit ’n maksimum van 200 afgevaardigdes wat saamgestel word uit  ŉ gelyke 
aantal bedienaars van die Woord  en ouderlinge/diakens van die sinodes. 

38.1.1 Die eerste 100 afgevaardigdes word uit 10 persone per sinode saamgestel.  

38.1.2 Die oorblywende 100 word proporsioneel volgens die aantal belydende lidmate van die sinodes 
saamgestel. 

38.1.3 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteenwoordig deur ŉ NG dosent van 
elk van die teologiese fakulteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein. 

38.3 Elke afvaardiging moet van 'n geloofsbrief voorsien wees. 

Die getal afgevaardigdes na die 2013 Algemene Sinode is 21.  Die Sinode besluit dat indien daar ‘n 
ongelyke getal afgevaardigdes aangewys moet word die ongelyke een ‘n leraar moet wees maw 11 leraars 
en 10 kerkraadslede word afgevaardig. 

Die drie lede van die Moderatuur / Interimkomitee word outomaties afgevaardig na beide die vergaderinge 
van die Algemene Sinode wat plaasvind in die reses van die Vrystaatse Sinode.  Dit beteken dat daar agt 
leraars en tien kerkraadslede met sekundi deur die Sinode afgevaardig moet word vir 2013. 

Die groslys vir die verkiesing van die afvaardiging na die Algemene Sinode word saamgestel deur die ringe 
wat elkeen een leraar en een ouderling/diaken nomineer.  Die ringe word versoek dat die groslys vir die 
twee vergaderings verskillend moet wees. 

Persone word genomineer uit die mees kundige lidmate van die Kerk in die Vrystaat en hoef nie 
noodwendig ’n afgevaardigde na die betrokke vergadering van die Sinode te wees nie.  Vakatures word 
deur die Moderamen aangevul uit die lys van sekundi.  

Aanbeveling: 

1. Die Sinode besluit dat indien daar ‘n ongelyke getal afgevaardigdes aangewys moet word, die 
ongelyke een ‘n leraar moet wees; maw vir 2013 bestaan die 21 afgevaardigdes uit 11 leraars en 
10 kerkraadslede. 

2. Die Sinode keur goed dat die ringe tydens die sinodesitting vergader om hulle nominasies vir 
die verkiesing van die afvaardigings na die Algemene Sinode vir 2013 en 2015 aan te wys. 

3. Die Sinode kies die afvaardiging met sekundi na die Algemene Sinode se vergaderings van 
2013 en 2015 uit die nominasie van die ringe. 

41 DIE HANDELINGE VAN DIE SINODE    

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om na afloop van die sinodesitting die notule en alle tersaaklike stukke in die 
Handelinge van die Sinode op die webwerf beskikbaar te stel.  ‘n CD van die Handelinge sal op 
aanvraag teen koste by die Sinodale Kerkkantoor beskikbaar wees. 

42 PERSONEEL VAN DIE ONTWERPSPAN  

Die Moderamen het op grond van die Reglement vir die Moderamen punt 13 die volgende persone 
aangewys om saam met die skriba die Ontwerpspan te vorm:  Ds André Barlow, dr Gerhard Botha, ds 
Anneri du Toit, mnr André Esterhuizen (DAF), dr Gretha Heymans, di Kirna Hellmuth, ds Ian Jonker, me 
Ella Kotzé, di Jan Lubbe, Nico Mostert, Jean van Biljon, drr Gideon van der Watt, Danie van Tonder en ds 
Rikus van Zyl. 

Aanbeveling: 

Die Sinode neem kennis van die samestelling van die Ontwerpspan. 

Geteken:  Dr Danie van Tonder (voorsitter)  Ds Rikus van Zyl (skriba) 
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AA-2   NAAMLYS VAN AFGEVAARDIGDES 
    

 OUDERLINGE / DIAKENS 

GEMEENTE LERAAR PRIMARII SEKUNDI 

 
Winburg G Deysel PJ Pienaar JJB Hewetson 

Fauresmith C Potgieter JC du Toit AJ du Toit 

Smithfield JA Neethling (sek) WB Hattingh HC Pretorius 

Bloemfontein DV le Roux PS Pretorius DJ Wepener 

Harrismith RCH Kemp MJ Jansen JCH du Toit 

 GD Victor SA Smuts PF van der Merwe 

Boshof PJ Roode (sek) GJ Coetzee JW Louw 

Jacobsdal AE du Preez (sr) (sek) M Jacobs -  

Kroonstad JPR Minnaar (sek) HW Blomerus GC Engelbrecht 

Philippolis CHJ van Schalkwyk (sr) SO Vermeulen HS Strauss 

Edenburg WP du Plessis AW Onderdelinden CW Louw 

Bethulie MG Pienaar DPJ Combrink AJS Jordaan 

Ficksburg W Redelinghuys J Retief (sr) NM Bester 

Rouxville JP Möller JC Stroebel I Nel (sr) 

Wepener F Oosthuizen S Jacobs J Groenewald 

Ladybrand  DJB Kleynhans J Knot S Byleveld 

Frankfort JSP Uys NN Thompson JAA Ungerer 

 JT Jackson J Paul H Sobiech 

Heilbron AS van Zyl EA Hendriks (sr) MC van Rooyen (sr) 

Bultfontein AW Smit JB Bornman JCH Rheeder 

Brandfort CEG Schutte JP Maree C Smith (sr) 

Lindley AWJ Kühn (sek) AM Kühn - 

Hoopstad JJ Louw JJ Roos HC Horn  

 WF du Plooy MC du Toit AF Ferreira 

Senekal T Oosthuyzen LJA de Wet PJ Fourie 

Vredefort WJ Lötter SME Vorster (sr) HJ Brussow 

Vrede R Gerber WC Cilliers JJF Raath 

Dewetsdorp HE van Coller WJ Lombard GH Pienaar  

Parys HLJ Verwey (sek) GJD Jordaan HS Pieterse 

Ventersburg FJW Gottschalk AD Wasserman (sr) EM Wessels (sr) 

Reitz JS du Plessis PJ Peacock WJ Mostert 

Bothaville PJ van Jaarsveld DP Venter PM Brink 

 JH van Zyl (sr) 

Thaba Nchu-Tweespruit G Read JMJ van Biljon (sr) ET Kalp (sr) 

Petrusburg A Fourie  DJJ Jacobs AG Murray 

Luckhoff OJ Fourie RP Strauss WJ Strauss 

 BR Buys JC Potgieter JM Stander 

Jagersfontein -  - - 

Zastron CH Jacobs S de Jager JJR du Plessis 

Fouriesburg DS Meyer E Meyer (sr) C Exley (sr) 
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 CC van Zyl D van Wyngaardt GC Venter 

Trompsburg AJ van Schalkwyk JA van Schalkwyk EC Wilmot 

Koffiefontein PA Myburgh (sek) PCJ Lamprecht (sr) - 

Dealesville CM Erasmus PG du Plessis CH Nel 

Marquard JC Marais PJ Vorster JL van der Watt 

Kestell D du Toit HL Coetzer EA Lourens (sr) 

Odendaalsrus MGW de Kock GJJ van Vuuren AF Venter (sr) 

Clocolan AW Rothmann DF du Toit M Naudé 

Villiers HM J v Rensburg PC Lourens RJ van den Berg 

Koppies HJ Griesel BG Strydom EPV Bergh 

Reddersburg Vakant SJ Marais J Rautenbach 

Theunissen PS Conradie HC Eksteen GJ Oosthuizen 

Steynsrus I Rademeyer H Janse van Rensburg L Lehmkuhl 

Excelsior Vakant J de B Bornman - 

Edenville FJ van Biljon BJ Keevé BJS van Eeden 

Hobhouse AMS Heymans (sr) FW Anderson MM Bothma 

Rosendal DK Swart SW van der Merwe JF Crause 

Paul Roux HG v Z Smit WJ Watson GJ du P van Heerden 

Petrus Steyn GPM de Wet BJ Cronjé AR Vos 

Memel GJ Hugo FJ Geldenhuys S Steyn 

Rietfontein A Celliers FF Goodchild IJ van der Merwe 

Hertzogville CJ Odendaal LC von Caues JP van den Berg 

Warden PCJ Nel RW Güldenpfennig JA van Zyl 

Springfontein WJ van Eeden CM Oosthuizen SJ Olivier (sr) 

Oranjeville F v Z Louw CJW Louw (sr) EN Scott 

Bloemfontein-Noord SJ van Heerden HPJ Conradie CJ Redelinghuys 

Clarens ICA van den Bergh JI Boonstra HT Boonstra (sr) 

Viljoenskroon AS Cronjé APS van Wyk LJH Botha 

Cornelia JT Kemp AMJ van Wyk (sr) SW Ungerer 

Verkeerdevlei PJ Kuhne DSU Cilliers - 

Tweeling H la Grange JA Kriek JG van Niekerk 

Kroonstad-Noord JP Robb OW Keeve RJ du P Meyer 

Wesselsbron BJ Stander (sek) HS de Jager J Petzer 

Bethlehem-Wes AP van Zyl PHJ Olivier DJ Meyer 

Soutpan C Grobler (sr) (sek) L van Rensburg JC van der Schyff 

Heilbron-Suid J Hamman JM van Rooyen T Cunningham 

Bloemfontein-Wes V du Plessis H Wilken NF van Heerden 

Waterbron CP Bartlett (sek) NJ Labuschagne - 

De Bloem PJ Strauss JFT du Plessis AA Stone 

Hennenman R Strydom J Kemp - 

 JS Haggard HP Human - 

Vanstadensrus CF Wilken (sek) WM du Plessis JC Fouché 

Kerkenberg Vakant AJ Badenhorst CJ Thirion 

Bloemheuwel JA Smit PJB Coetzer C Steinhöbel 



20   NAAMLYS   

 

 JL Reynders JA Brazelle JA Pienaar 

 CF de Kock LA de Jager LJ Lourens 

Estoire BSR du Toit - - 

Parys-Oos I Jonker JP van Rooyen HJ Cronje 

Noordhoek ZP le Roux A vd Westhuizen (sr) S Oosthuizen (sr) 

Welkom L van Zyl C van der Westhuizen HL Botes 

Kroonheuwel Vakant HJ Kleinschmidt HJ van Stryp 

Kroonstad-Suid JS Els RM Brits L Robberts (sr) 

Ooshoek S Maritz J Myburgh PJ Ferns 

Virginia J Vermeulen FJ van Heerden AJ Ferreira (sr) 

Bethlehem-Môrelig JG van der Watt JS du Plessis (sr) CJ Kruger 

St Helena FAJ van Heerden  DN Booysen B du Plessis 

Ladybrand-Noord G Lamprecht CF Naude HP Olivier 

Brandfort-Oos Laat geloofsbrief  

Wilgehof WB Müller KK Lategan JC Groenewald 

Allanridge WJR van As (sek) HS Grobbelaar MCF de Jager  

Bethlehem-Oos JH Hattingh AC van Heerden R du P Nothnagel 

Bultfontein-Oos CA Kotze  ME du Toit (sr) FC de B du Toit 

Vierfontein WE Potgieter GL Ferreira FJ van der Merwe 

Dagbreek RL Oliver H Ehlers (sr) S vd Berg-Walters (sr) 

Reitz-Wes JJ Geyser JA Oosthuizen JJ vd Westhuizen 

Odendaalsrus-Oos J Orsmond GH Bouwer MJ Linsell (sr) 

Harmonie PJ Theron JZM Lyon JC Zietsman 

Bedelia PJ Mc Laren GS de Necker WP de Blom (sr) 

Berg-en-Dal GP Terblanche PF Maritz PJ Nel 

 JJ Lubbe JMG Roux R de V van Niekerk 

 G van der Watt K Harris (sr) LJC Kruger 

Vrede-Wes DH Botes LJ Jaquire NC Roesch 

Bainsvlei FWC van Niekerk M van Graan (sr) JS Strydom 

 DF Fourie GJ le Roux SE VD Heever (sr) 

Kroonstad-Wes JS Bouwer NCJ Verster L Oosthuizen (sr) 

Senekal-Noord PR van Heerden W du Plooy JSH du Plooy (sr) 

Taaibosspruit TJ Lessing J Viljoen L-H Claassen 

Kroonheuwel-Noord J Müller E Behrens AJ Kotze (sr) 

 C Weideman DR Jacobs JJ Bouwer 

Hugenoot A du Toit (sr) M Laubscher WDK Potgieter 

 NJ Mostert JA Mostert ME van Tonder (sr) 

Bothaville-Noord JH Els G Geldenhuis JA Mey 

 MC Claassens 

Parys-Wes BL van Wyk MD du Preez P du Preez 

Koppies-Weltevrede EB Maritz IS van Wyk DM du P Meyer 

Wesselsbron-Noord AJ Thiersen WH van Zyl AP Minnaar 

Theunissen-Wes PH Gerber DD de Klerk JH Stander 

Welkom-Wes JPM Maree PN van der Merwe CWR Oertel  
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Arlington PJ Taljaard (sek) SJ van Zyl DF van Zyl 

Heuwelsig S Spamer MW du Preez (sr) EJ vd Westhuizen (sr) 

Hospitaalpark GA Whitehead HA van der Walt ST Bekker 

Kroonstad-Oos DS Botha RD van Wyk JM Kritzinger 

Onze Rust MD Terblanche PW Theron PA Venter 

Bloemvallei JH Taute PD Marais BJ Claassen 

Universitas RR Botha D Marais HS Wolvaardt 

Bethlehem-Eureka S Heyns AJ van Vuuren LJ Schroeder (sr) 

Sasolburg-Fakkel WJ Burger PB Behr MM Hanekom (sr) 

Sasolburg-Sentraal JH Botha PHG Kruger JD Labuschagne 

Sasolburg-Fontein JJ van Deventer AE Beukes (sr) AP van As (sr) 

 J Steurer JSC van Deventer (sr) AvZ Visser 

Uitsig-Bloemfontein H Kotzé CL Bester EM Olivier (sr) 

Virginia-Wes HJ Conradie JH Loots AP Erasmus 

Kroonstad-Môrewag PJG Prinsloo S van Rooyen (sr) CR Bester 

Universitas-Wes CL van der Merwe E Greyling (sr) I Herbst (sr) 

Bethlehem-Noord SF Coetzee WP Burger A Willemse (sr) 

Bethlehem-Panorama PJ Fourie D Human JJ Human 

Welkom-Noord S van Schalkwyk JB du Plessis R Bester (sr) 

Fichardtpark A Barlow DS Bothma MSE Kruger (sr) 

Parys-Suid JAC Badenhorst JCW Kotzé PJ Fouché  

Welkom-Suid LM Foot PI Geyer PP Sauer 

 NS Dicks AP van der Merwe EM Geyer (sr) 

Vaalpark GJ Serfontein JP Matthews HA van Aswegen 

 DJ Pretorius JJ Viviers PJ Kriek 

Meyerhof LLB Naudé JAM Potgieter GP Cilliers 

Andrew Murray JJ van Rensburg TI Rudman ME le Roux (sr) 

Sasolburg-Tuinedal ER Lombard (sek) C van der Westhuizen R Kotze 

Fichardtkruin WH van Zyl AC de Wet R Ronne 

 A van Staden JD Nortje AJ de Ruiter 

Riebeeckstad BF Joubert WP du Plessis HC van Rooyen 

 C Nel JB Mans DD Rhind 

Gardeniapark JH Venter JD Johnson HA van Zyl 

Bethlehem-Éfrata DE Bubb DJ Eichstäd FP Odendaal 

 T Lamprecht JJ Fourie CD Janeke 

Fauna HJ Swart JM Strauss HH Taljaard (sr) 

Pellissier CM James DF Langenhoven F Deacon 

 DF van Tonder EJ Kotzé (sr) OJ van Schalkwyk 

Riebeeckstad-Erfdeel PJ Louw SW van Niekerk AM Ferreira 

Langenhovenpark AJJ Stander JM Pienaar GMRJ van Rensburg 

Universitasrif WA Badenhorst A van Wyk SJPK Riekert 

Studentekerk JC Louw M van Wyk DSA Pretorius 

 DA du Toit C Payne (sr) A Rall (sr) 

 MS Melaletsa H de W Geyer T Schoeman (sr) 



22   NAAMLYS   

 

Heuwelkruin C Mitchell SD Snyman CH Lubbe 

 MHO Heyneman HP Smit JS van Straten 

Deneysville CHT Schiel JB Havenga MJJ Marx 

Aandbloem WJ Botha DF Naudé PD Claassen 

Witteberge Vakant J Afrika H Maasdorp 

Leeuwberg E Botha AJ Griesel HL Mostert 

Sasolburg-Vier Ankers HJ Kleynhans A du Plessis HJ du Plessis (sr) 

Schonkenville J van Schalkwyk (sek) G Thoggoane E Smith 

Woodland Hills A Meiring JHP Botha EC Nell 

 

Verteenwoordiger Teologiese Fakulteit US Prof I Nell 

Verteenwoordiger Teologiese Fakulteit UP Prof CJ Wepener 

Verteenwoordiger Teologiese Fakulteit UV Prof SD Snyman 
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AB-1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 PERSONEEL VAN DIE MODERAMEN 

Die volgende wisseling het plaasgevind in die reses: 
Prof Rian Venter is vervang met dr Charles Mitchell (Heuwelkruin). 
Me Michelle van Tonder word vervang met mnr Piet Coetzer. 
Ds MG van Rooyen word vervang met Dr Carin van Schalkwyk. 

2 ONAFGEHANDELDE SAKE  

Al die onafgehandelde sake uit die vorige sinodesitting wat verwys is na die Moderamen is afgehandel. 

3 VERKLARINGS UITGEREIK DEUR DIE INTERIMKOMITEE/MODERAMEN 

Die Moderamen het gedurende die reses die volgende verklarings uitgereik: 

 Rakende die verkragting van ‘n vroulike dr by Pelonomi Hospitaal en swak munisipale dienste. 

 Plaasmoorde. 

 Arbeidsonrus by Lonmin-myn / veldbrande / sinlose en wrede moorde in stede, dorpe en op plase / 

terugkeer na Bybelse waardes wat insluit respek vir landswette, lewe en eiendom. 

 Die moord op ds Willem Brits van Kerkenberg gemeente. 

4 KOSTE ALGEMENE SINODE 2011 

Die Moderamen het ‘n brief gerig aan die Algemene Sinode om die Moderamen se ontevredenheid uit te 
spreek oor die hoë koste van die Algemene Sinode se vergadering wat in Oktober 2011 plaasgevind het. 

5 BESKRYWINGSPUNTE NA ALGEMENE SINODE 

Die Moderamen het die volgende beskrywing oor aborsie aan die Algemene Sinode deurgestuur: 

In die lig van die toenemende aantal tienerswangerskappe en groot getal aborsies wat jaarliks in SA 
plaasvind, gee die Algemene Sinode opdrag aan ATLAS om ‘n ondersoek te doen oor die hele 
aangeleentheid. 

6 BYBELGENOOTSKAP VAN SA 

Verteenwoordigers:  In die reses is prof Hermie van Zyl as gekoöpteerde lid op die Raad van Direkteure 
van die Bybelgenootskap van SA benoem en ds Rudolph Strydom as nuwe primariuslid in die plek van ds 
Jacques Louw wat uitgetree het.  Ds André van Staden is as sekunduslid benoem. 

Vertaling:  Die Moderamen het volle vertroue in die Bybelgenootskap en die vertalers se standpunt oor die 
hoofletter debakel en moedig lidmate en kerkrade aan om nie die petisie te onderteken nie. 

7 SKIKKINGSPROSES : DISPUUT OOR EIENDOMME NGKA EN VGKSA 

Die Moderamen was betrokke by die skikkingsproses oor eiendomme tussen die NGKA-OVS en VGKSA-
OVS.  Die uitkoms was positief en oplossings is by meer as 25 hofsake gevind.  Drie hofsake is nog 
hangende. 

8 TAAKSPAN : GRONDHERVORMING 

Mnr Inus Aucamp is opgevolg deur mnr Bully Botma as lid van die Taakspan vir Grondhervorming. 

9 GEMEENTES SE UITREIKE 

Die Moderamen besluit dat dr Gideon van der Watt riglyne, wat gemeentes in ag moet neem indien hulle 
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uitreike na ander lande beplan, opstel en versoek dat dié inligting deur Vrypos aan gemeentes bekend 
gemaak moet word. 

10 OOREENKOMS MET NG GEMEENTE BLOEMFONTEIN (TWEETORING-
KERK) 

‘n Ooreenkoms is gesluit met die NG Gemeente Bloemfontein wat onder andere bepaal dat: 

1. ‘n Klousule in die titelakte insluit waarin die gebou nie verkoop mag word sonder die goedkeuring van 

die sinode van die NG Kerk in die Vrystaat nie. 

2. Die Sinode VS gedeeltelike verantwoordelikheid aanvaar ten opsigte van die instandhouding van die 

gebou. 

3. ‘n Kommissie bestaande uit verteenwoordigers van die kerkraad en die Sinode bestuur die 

aangeleentheid. 

11 BESOEK AAN ZAMBIË 

Drr Gideon van der Watt en Pieter van Jaarsveld het namens die Moderamen die sinodesitting van die 
RCZ vanaf 24 – 31 Augustus 2010 bygewoon, groete oorgedra en die vennootskapsooreenkoms 
onderteken.   

12 REGISTRASIE VAN EIENDOM 

Die eiendomsregister van die NG Kerk in die Vrystaat is voltooi en die inligting is aan die ASM 
deurgestuur. 

13 SAMESTELLING VAN DIE SKAF 

Volgens die reglement vir SKAF word SKAF saamgestel uit vier lede deur die Sinode aangewys, waaruit 
die voorsitter verkies word; vier kundiges wat onder andere die volgende dissiplines verteenwoordig:  
rekenkundig, regte, ekonomie en menslike hulpbronne, een lid elk uit die volgende kommissies;  SKG, 
SKDB, SSK en die Moderamen. 

Tans is geen kundiges aangewys nie. 

Die Moderamen het op sy vergadering van 23 Februarie 2010 kennis geneem van die probleem oor die 
samestelling van die SKAF en die saak verwys na die SKOK vir advies aan die Moderamen.  SKOK se 
advies is as volg: 

SKAF moet die kundiges benoem en die Moderamen moet dit goedkeur.  (Die Sinode wou juis nie 
namens SKAF besluit oor wie die kundiges is wat SKAF  nodig mag hê nie).  Sodra die Moderamen 
die voorstel van die SKAF  goedgekeur het, konstitueer SKAF met sy lede.  

Die Moderamen het kennis geneem van die advies van SKOK en besluit dat dr Van Jaarsveld met SKOK 
in gesprek tree oor die probleem wat SKAF het om kundiges te kry om deel te vorm van SKAF. 

14 BUITENGEWONE SINODE 16 NOVEMBER 2011 

Die Moderamen het besluit om ‘n Buitengewone Sinode te hou op 16 November 2011 om besluite te neem 
oor die subsidiëring van mediese premies vir pensioenarisse en die finansiering van die uitkoop van die 
reg by pensioenarisse en dienende leraars. 

Na die Buitengewone Sinode het dit geblyk dat van die besluite tov die befondsing van toekomstige 
waardes nie uitvoerbaar is nie en is die volgende besluite deur die Moderamen geneem: 

1. Elke gemeente se berekende tabelwaarde tov die prorataformule word elke jaar met 2.5 

persentasiepunte verhoog.  Hierdie berekening word elke jaar nuut gedoen. 

2. Die minimum prorata met R300 na R1 500 per jaar verhoog word; 

3. Die verhoogde gedeelte van R300 (die verskil tussen die huidige R1 200 pj en R1 500 pj) aangewend 

word om die lening te help befonds terwyl R1 200 steeds na die proratarekening gekanaliseer word; 

4. Die R950 per maand wat tans vir elke leraarspos deur gemeentes betaalbaar is ten opsigte van die 

mediese subsidiëring van pensioenarisse, verval; en 
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5. Implementering vanaf 1 Januarie 2013 geskied. 

15 VERKOOP SINODALE SENTRUM 

Die Moderamen het kennis geneem dat SKAF die gebou aggressief bemark en dat die gebou met die 
opstel van hierdie verslag nog nie verkoop was nie. 

16 KERKBODE 

Die Moderamen: 

1. het kennis geneem van die gesprekke op Kerkbode Aanlyn, Griffelmedia en Kletskerk en na 

aanleiding daarvan besluit om die ASM en Bybel-Media se direksie te versoek om met die Direksie 

van Kerkbode in gesprek te tree. 

2. het kennis geneem van die vrae rakende die inhoud van Kerkbode en hieroor ‘n skrywe aan die 

ATKM gestuur.   

3. het ook ‘n versoek aan die redakteur van Kerkbode  gerig dat wanneer daar briewe en artikels in 

Kerkrode geplaas word wat nie die amptelike standpunt van die kerk is nie, dit onder die aandag van 

die lesers gebring moet word. 

17 RINGSBESOEKE GEDOEN IN 2010 

Die Interimkomitee en lede van die Moderamen het die ringe besoek wat daartoe ingestem het. 

18 STREEKSBYEENKOMSTE 

Die volgende streeksbyeenkomste is gehou op Bloemfontein, Bethlehem en Kroonstad: 

1. 1, 2 en 3 Maart 2011  –  Inligting van verskillende werksaamhede van die Sinode deurgegee. 

2. 26, 27 en 28 September 2011  -  Subsidiëring van mediese premies vir pensioenarisse en die 

finansiering van die uitkoop van die reg by pensioenarisse en dienende leraars. 

3. 19, 20 en 23 Maart 2012  -  Die SKAF en ABSA het inligting deurgegee oor die beleggingskeuses vir 

die SPF-lede. 

4. 4, 5 en 6 Maart 2013  –  Herorganisering van die Sinode en Belhar. 

19 KOMMUNIKASIEKANTOOR 

Tydens die Vrystaat Sinode in Oktober 2009 is besluit dat ‘n ondersoek en implementering gedoen word 
vir die daarstelling van ‘n volwaardige kantoor met begroting vir Sinodale Kommissie vir Kommunikasie.  
Die pos is geskep en vir 2011 is dit gefinansier uit surplusfondse in die bufferfonds.  Die Moderamen het 
besluit dat met die organisasie-oudit daar voorsiening gemaak moet word vir toekomstige befondsing. 

20 BRIEF NG GEMEENTE BLOEMFONTEIN-WES : NIE-TOEKENNING UIT 
GOUF 

‘n Navraag van NG Gemeente Bloemfontein-Wes het tot gevolg gehad dat daar ‘n gesprek was met 
GOUF, die gemeentebegeleierspan en verteenwoordigers van die kerkraad van die gemeente. 

Die uitvloeisel van die gesprekke is dat skriftelike riglyne neergelê moet word vir die toekenning uit GOUF 
en ‘n duidelike beleidsdokument vir gemeentebegeleiding opgestel moet word ter beskerming van die span 
en indiwiduele lede. 

21 SKAKELING MET NEDERDUITS HERVORMDE KERK 

Die Moderamen het ‘n welwillendheidsgesprek gehad met die Nederduits Hervormde Kerk. 

22 VERSOEK NG GEMEENTE FICKSBURG 

Die NG Gemeente Ficksburg het ‘n versoek gerig aan die Moderamen dat van die “geestelike leiers” van 
die NG Kerk Vrystaat hulle moet besoek oor onder andere die betaling van eweredige bydraes.  Lede van 
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die Moderamen het hulle by twee geleenthede besoek (waarvan die ringskommissie by een van die 
besoeke teenwoordig was).  Tans hanteer die Ring van Ficksburg die saak verder. 

23 HOFSAAK NGMD TEEN DIE STAAT 

Die Moderamen het kennis geneem van die hofsaak tussen die NGMD en die Staat mbt die subsidiëring 
van nie-regerings organisasies. 

24 APPÈL MNR JOHAN PIENAAR  :  RING VAN BOSHOF 

Mnr Johan Pienaar, ‘n kerkraadslid van die NG Gemeente Hoopstad, het appèl aangeteken teen ‘n besluit 
van die Ring van Boshof oor die volgende klagtes: 

1. Leerdwaling rakende die verwerping van die verbondsdoop en rakende ŉ doopsiening wat 
strydig is met die Skrif en die Belydenisskrifte van die NG Kerk (Artikel 61.1). 

Besluit van die Ring van Boshof:  Die Ring bevind diaken Pienaar skuldig aan klag 1. 

Verdere besluit van die Ring mbt hierdie punt: Die Ring verbind hom met groot vreugde tot die 
NGK se unieke identiteit in die lig van ons Gereformeerde belydenisgrondslag, op grond van God se 
openbaring in die Bybel. 

2. Die verloëning van sy belydenis tydens sy ampsaanvaarding as diaken.  (Formulier vir die 
bevestiging van Ampsdraers). 

Besluit van die Ring van Boshof:  Die formulering van hierdie klag is volgens die Ring 
onvoldoende om beslissing oor te gee, aangesien die formulier vir die bevestiging van 
kerkraadslede nie eksplisiet voorsiening maak vir ŉ verbintenis aan die belydenisskrifte nie. 

Verdere besluit van die Ring mbt hierdie punt:  Die Ring aanvaar dat br Pienaar met ’n tweede 
doop iets wil sê van sy ervaring van en met God.  Die Ring is oortuig van die besondere erns wat hy 
maak met sy geloofslewe.  Die Ring glo egter aan die doop as eenmalige toesegging van die heil, en 
dat die nagmaal uitnemend geskik is as herhalende viering van die heil. 

3. Optredes wat kan lei tot verwarring, onrus, verdeeldheid en skeuring in die gemeente. (Die 
uitdeel van Bylaag B en Bylaag H). 

Besluit van die Ring van Boshof:   Die Ring bevind diaken Pienaar skuldig aan die klag, en 
oordeel dat hy reeds met sy optrede verwarring, onrus, verdeeldheid en skeuring in die 
gemeente van Hoopstad veroorsaak het. 

Verdere besluite van die Ring mbt hierdie punt: 

3.1 As gevolg van die volhardende verwerping van die Belydenisskrifte van die NG Kerk, pas die 
Ring Artikel 64.4.3 op hom toe, wat bestaan uit volledige afsetting uit die diakenamp, met 
opskorting van lidmaatsregte en onthouding van die sakramente. 

3.2 Hoewel diaken Pienaar volhou dat hy tuis voel in die NG Kerk, is daar tog  verskeie aspekte 
waar hy meen dat die NG Kerk Skriftuurlik dwaal. Hy het ook sy afwykende oortuigings gedeel 
met lidmate. Op grond van die advies van die aktuarius van die Algemene Sinode, versoek die 
Ring die kerkraad van Hoopstad, om so spoedig moontlik broer Pienaar voor die kerkraad te 
laat verskyn, sodat hy daar sy keuse kan bevestig of hy die belydenisskrifte van die NG Kerk 
heelhartig onderskryf en aanvaar en lidmaat van die NG Kerk wil bly, en of hy by weiering 
daarvan, dus daarmee self sy lidmaatskap van die NG Kerk beëindig. 

DIE MODERAMEN HET SOOS VOLG BESLUIT: 

1. Die Ring se skuldigbevinding teen die eerste klag kan nie ondersteun word nie.  Hoewel die 

Moderamen die teologiese motivering vir die Ring se besluit ondersteun, het die besluit van die 

Algemene Sinode (2011) om ruimte vir ‘n ander doopbeskouing te maak, dit onmoontlik gemaak om 

teen br Pienaar te beslis. 

2. Die Ring het tereg besluit om nie die tweede klag te handhaaf nie, aangesien die 

bevestigingsformulier vir kerkraadslede nie spesifiek na die aanvaarding van die belydenisskrifte 

verwys nie. 

3. Die Ring se handhawing van die derde klag, dat br Pienaar ‘n negatiewe invloed op die gemeente 

mag hê, kan begryp word.  Dit berus egter op sekere veronderstellings wat nog nie bewys is nie.  
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Daar is klaarblyklik ook nog geen insident wat vermeld word wat hierdie beweerde negatiewe invloed 

kan staaf, soos in ‘n tugondersoek verwag word nie.  

4. Die Moderamen kan dus nie die Ring se bevinding onderskryf nie en beveel aan dat die sensuur teen 

br Pienaar op tegniese oorwegings ter syde gestel word.  

5. Die Moderamen het egter uit die verwante dokumentasie bewus daarvan geword dat br Pienaar op 

verskeie maniere hom negatief oor die NG Kerk se Belydenisskrifte uitgelaat het.  Aangesien geen 

nuwe klag by die vasgestelde klagstaat bygevoeg mag word nie en die gehegtheid aan die 

Belydenisskrifte (benewens Artikel 34 van die Nederlandse Geloofsbelydenis) nie deel van die 

aanvanklike ondersoek was nie, kon die Ring nie hieroor ‘n beslissing maak nie.  Dit is egter duidelik 

dat die saak nie daar gelaat kan word nie.  Daarom behoort daar as ‘n nuwe hantering van ‘n nadelige 

gerug gesprek met br Pienaar gevoer te word om sy gehegtheid aan die Belydenisskrifte te toets.  

Indien dit sou blyk dat hy hom nie aan die Belydenisskrifte in die geheel gebonde ag nie, behoort ‘n 

nuwe Ringskommissie-ondersoek en tughandeling te volg. 

6. Die Moderamen bid dat die saak tot eer van God en tot heil van die Kerk bevredigend opgelos kan 

word. 

Lede van die Interimkomitee het lede van die ringskommissie van die Ring van Boshof ontmoet en 
onduidelikhede oor die proses wat gevolg is met die appèl is uitgeklaar. 

25 NUWE LOGO : NG KERK VRYSTAAT 

Die SKK het ‘n hele proses saam met die firma BrandNew deurloop in die ontwikkeling van ‘n nuwe logo 
vir die NG Kerk Vrystaat. 

Die Moderamen het die nuwe logo goedgekeur en dit is op ‘n funksie op 24 Oktober 2012 aan die breë 
publiek bekendgestel en in gemeentes op Sondag 29 Oktober 2012. 

26 KORRUPSIE 

Die Moderamen het kennis geneem van ‘n versoek van mnr Daan Smit van Kroonstad oor die kerk se 
getuienis oor korrupsie en besluit om die saak te verwys na die Getuieniskommissie om in samewerking 
met ander rolspelers ‘n geleentheid te reël waar daaroor in gesprek getree kan word word.  Die 
Moderamen versoek kerkrade om tydens eredienste hieraan aandag te gee. 

SAKE VIR GOEDKEURING 

27 STRATEGIESE BEPLANNING: NG KERK VRYSTAAT 2013 

27.1 AANLOOP TOT STRATEGIESE HERBESINNING 

Die Sinode het by sy laaste sitting ‘n sinodale struktuur goedgekeur.  By implementering daarvan het 
sekere leemtes geblyk wat deur middel van ‘n tweede-fase proses hanteer is en wat betreklik ingrypende 
evolusionêre aanpassings aandui.  Dit word hiermee aan die Vrystaat Sinode in sitting in Junie 2013 
voorgelê vir goedkeuring. 

27.2 OORSIG OOR PROSES 

‘n Intensiewe besinnings- en konsulterende proses is gevolg deur die Moderamen met die hulp van ‘n 
fasiliteerder, wat gebaseer is op algemene aanvaarde prosesse vir klassieke strategiese beplanning.  ‘n 
Verskeidenheid van taakspanne en ad hoc-werkgroepe het aandag gegee aan die verskillende aspekte 
van die taak. Die belangrikste hiervan was ‘n konsultasie met die bestaande sinodale kommissies wat 
ingrypend beïnvloed sal word deur die implementering van die plan om te verseker dat hulle inkoop.  Slegs 
die verteenwoordigers van JONK het aangetoon dat hulle besorg is dat die behoeftes en langtermyn impak 
van die studentebearbeiding nie na behore verreken word nie. 

Die plan is ook aan drie streeksbyeenkomste voorgelê waar gemeentes die geleentheid gegee is om 
insette te lewer en waar hulle mening gevra is om dringende gedeeltes van die plan reeds voor die 
sinodesitting te implementeer.  Die sinodale begroting is sodanig hanteer dat dit buigsaam genoeg is om 
hierdie werksmetode te akkommodeer. Van die uitkomste is reeds deur die Moderamen goedgekeur vir 
implementering, naamlik die groepering in nuwe eenhede.   
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27.3 TEOLOGIESE ONDERBOU 

In ‘n proses van visioenering, strategiese beplannings- en organisasie-oudit, is dit van wesenlike belang 
om ook helderheid te hê oor die teologiese onderbou van die proses.  Die kerk van die Here Jesus 
Christus het ‘n unieke identiteit en roeping wat ook verreken moet word wanneer daar aan die hand van 
die normale beginsels uit die organisasie wetenskap, met die kerk gewerk word. 

Ekklesiologie word gebou op die basis van ‘n besinning oor God, meer spesifiek die leer oor die Triniteit.  
Dit is God die Vader, wat deur sy Seun en Heilige Gees die kerk versamel, bou, in stand hou en uitstuur.  
Dit is Christus wat die kerk deur die Woord en die Gees regeer.  Dit is die Heilige Gees wat die kerk in die 
waarheid en geloof lei, met gawes bemagtig en vernuwe tot lewende en heilige geloofsgemeenskappe in 
die wêreld.  Dit is God Drie-enig wat die kerk meeneem in God se sending na die wêreld (missio Dei) en as 
sodanig vertoon die kerk ook iets van die beeld van God Drie-enig (imago Dei) in ‘n donker wêreld: dit is ‘n 
liefdesgemeenskap wat mekaar en ander omhels; ‘n geloofsgemeenskap wat hoop die wêreld indra; “ ’n 
uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie vir God afgesonder, die eiendomsvolk van God, die volk 
wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare 
lig” (1 Petrus 2:9); die kerk is die duurgekoopte verlostes; die één liggaam van Christus wat versamel is “uit 
elke stam en taal en volk en nasie” (Openbaring 4:9).  “Ons glo in die een, heilige, algemene kerk, gegrond 
op die leer van die apostels” (Belydenis van Nicéa).  Hierdie verstaan van die kerk word mooi verwoord in 
die leuse van die Vrystaatse kerk: “Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld”.   

Om oor die kerk se identiteit en roeping te besin, moet ons ook kennis neem van die wêreld en die 
tydsgees waarbinne die kerk geroep word om kerk te wees, die wêreld en tyd wat voortdurend aan die 
verander is, die “hier” in ons leuse.  Daarom bely ons in die gereformeerde tradisie ook dat die kerk 
geroepe is om altyd weer, in elke nuwe situasie, gehoorsaam in te buig onder die wil van God – altyd weer 
veranderend en vernuwend in gehoorsaamheid aan die Woord en Gees.  En juis wanneer die kerk in 
veranderende situasies telkens weer leer wat dit beteken om gehoorsaam kerk te wees, sal die kerk 
relevant bly. 

Die primêre gestalte van kerk-weesbly die gemeente.  In en deur die plaaslike gemeente word die Woord 
omvattend bedien, word gelowiges versorg en toegerus, word God aanbid en die sakramente bedien, word 
die gemeenskap van die gelowiges gevier en die evangelie die wêreld ingedra. 

Maar is die sinode ook kerk?  In die besinning oor die rol en funksie van die sinodale-verband is dit nodig 
om helder te wees oor die sinode as ‘n verband van gemeentes.  As kerkverband is die sinode self ook ‘n 
gestalte van kerk-wees. Die sinode is self ook wesenlik kerk; dit dien nie bloot die welwese van die kerk 
nie.  Die sinodale-verband het egter ‘n unieke rol en funksie.  Die kernroeping van die sinodale verband 
bly om gemeentes in hul eie bediening te ondersteun.  Dit gaan dus nie oor gemeentes in diens van 
die sinode nie, maar andersom!  Hierdie ondersteuning van gemeentes behels sake soos gesamentlike 
besinning oor die kerk se identiteit, roeping en belydenis; die deurgee van inligting en kommunikasie; die 
daarstel van bedieningshulpmiddele; skakeling tussen gemeentes en met ander instansies; koördinering; 
bedieningsbegeleiding van gemeentes en leraars; teologiese opleiding en ondersteuning aan leraars; 
onderlinge finansiële hulp; ‘n gedeelde Kerkorde, ensovoorts.  Omdat die kerkverband ook ‘n gestalte van 
kerk-wees is, is daar ook werksaamhede wat gemeentes gesamentlik doen (in dié verband), byvoorbeeld 
maatskaplike dienste, missionêre vennootskappe met ander kerke en instansies, ekumeniese skakeling, 
gesamentlike publieke getuienis, ensovoorts.  En natuurlik is die kerkverband uitdrukking van die eenheid 
tussen gemeentes en met susterkerke en as sodanig van groot belang. 

Wat is die aard van die sinodale-verband?  Gaan dit primêr oor strukture en geld, oor die instandhouding 
van die kerk as instituut?  Wat beteken dit om ook binne die sinodale-verband ‘n missionêre karakter uit te 
bou?  Die een saak waaroor daar ‘n groeiende konsensus is, is dat ‘n era van “gesagstrukture”, die 
afhandeling van lang agendas (meestal oor instandhouding van die instituut), die klem op formele, 
afdwingbare besluite – met ander woorde die tradisionele aard van kerklike vergaderings - aan die 
verbygaan is.  Die klem verskuif nou na saamluister (na die Skrif, mekaar, ander – vergelyk die bedoeling 
van die Luisterseisoen, soos voortgesit in die besinning oor menswaardigheid); na visioenêre leierskap (in 
plaas van outoritêre gesag) en veral na verhoudinge.  In die kerkverband gaan dit veral oor die bou van 
sinvolle verhoudinge, onderlinge respek, sorg en ‘n gesamentlike visie.  Met “visie” word bedoel die 
gedeelde verstaan en gehoorsaamheid aan die wil van God (ons identiteit en roeping). 

Gaan dit net oor die sinodale-verband?  Nee, daar is ook ‘n groeiende konsensus dat ringe ‘n veel groter 
rol behoort te speel in die ondersteuning van gemeentes.  Dit is ongelukkig waar dat baie ringe nie regtig 
meer sinvol funksioneer nie.  Die aard en funksie van ringe behoort weer met nuwe inhoud gevul te word.  
Baie van die werksaamhede wat tans deur die sinode gedoen word, kan teruggeskuif word na die ringe.  
Ringe kan sekere bedieningstake by die sinode oorneem, dit kan groter verantwoordelikheid vir 
predikanteversorging neem, ensovoorts.  Maar dan sal ringe in ‘n doelgerigte proses gehelp moet word om 
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weer sinvol te funksioneer.  En ringe sal daarvoor bemagtig moet word – ook finansieel.  Ringe het die 
potensiaal om die voertuig te wees waarlangs hulp aan gemeentes tot uitvoering gebring kan word. 

Dit is in die lig van hierdie oorwegings dat daar indringend besin is oor die funksionering en strukturering 
van sinodale kommissies.  Daar was ‘n groeiende konsensus dat die sinodale kommissies nie meer 
effektief funksioneer het nie.  Waar het die fout gelê?  Moontlike redes was die wyse waarop kommissies 
saamgestel is; die feit dat werksaamhede van kommissies al hoe meer oorvleuel het; dat kommissies eie 
agendas geskep het wat nie altyd by die kernroeping van die sinodale-verband bly nie; daar moontlike 
verwydering tussen kommissies se werksaamhede en die behoeftes in gemeentes bestaan het; daar te 
min koördinasie tussen die onderskeie kommissies se werksaamhede was; kommissiewerksaamhede 
dikwels duur (vergaderkoste) en nie volhoubaar was nie; daar te veel kommissies was; kommissies soms 
lomp funksioneer en die noodsaak aan ‘n meer strategiese verdeling van die beskikbare sinodale fondse.  
Is daar alternatiewe maniere om te funksioneer sonder om die aard van die sinodale-verband, 
verteenwoordiging, inklusiwiteit en verantwoording prys te gee?  Daar is gesels oor hoe 
sinodalewerksaamhede in ander sinodes struktureer word, oor soepelheid van strukture, die 
gereformeerde beginsels in ons kerkreg, ensovoorts.  Die uitgangspunt is dat daar ook eers gevra moet 
word na watter behoeftes, uitdagings en doelwitte daar is, dit wil sê watter roeping, asook watter kapasiteit 
beskikbaar is en dat daar dan eers, op grond hiervan, besluit kan word oor die mees koste-effektiewe wyse 
van funksionering en strukturering van sinodale werksaamhede. 

27.4 HISTORIESE VERANKERING 

As vertrekpunt vir die hernude besinning oor die die funksionering van die NG Kerk Vrystaat, het die 
Moderamen hulle opnuut, naas die Bybel as die onfeilbare Woord van God en die belydenisskrifte, 
herverbind aan die volgende historiese ankerdokumente.  Daar is geringe redaksionele en inhoudelike 
verbeterings aangebring. 

27.4.1 VERKLARING : ONS GEREFORMEERDE IDENTITEIT 

Die NG Kerk Vrystaat het met die 50ste sitting van die Sinode in Bloemfontein van 23 – 28 Oktober 2005, 
sy gereformeerde identiteit herbevestig en verklaar soos volg: 

1. Ons glo dat die Bybel God se skrifgeworde openbaring is.  Ons bely daarom dat die Bybel God se 

Woord in mensetaal is wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en God se norm vir ons lewe is.  Die 

Bybel moet na sy aard en bedoeling vertolk en verklaar word, met dien verstande dat die Bybel sy 

eie uitlegger is en dat elke gedeelte in sy verband uitgelê moet word.  Ons glo dat ‘n lewende, 

persoonlike verhouding met God belangrik is vir die verstaan van die bedoeling van die Skrif. 

2. Ons erken dat die post-moderne tydsgees daartoe lei dat waarhede gerelativeer word.  Ons het 

begrip dat dit tot identiteitskrisisse en tot onsekerheid kan lei.  Daarom verklaar ons opnuut ons 

gehegtheid aan ons Gereformeerde Belydenisskrifte: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die 

Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.  Ons aanvaar hierdie Belydenisskrifte as 

bindend omdat dit ooreenstem met die Bybel as die Woord van God.  Die inhoud van hierdie 

Belydenisskrifte moet in ons harte leef.  Ons vra leraars om die inhoud van die Belydenisskrifte weer 

op ‘n nuwe, vars manier in gemeentes bekend te stel. 

3. Ons sien ons eredienste as ontmoetings met die lewende God waar Hy deur sy Woord en Gees 

teenwoordig is.  Hierdie waarheid maak dat elke byeenkoms gekenmerk word deur ‘n diepe respek 

vir God. 

4. Ons erken dat daar verskillende spiritualiteite in ons kerk is wat in die diversiteit van ons aanbidding 

sigbaar geword het. 

5. Ons verklaar egter dat daar geen plaasvervangers kan wees vir deeglik voorbereide eredienste 

waar Skrifgefundeerde prediking, die wet van God en die belydenis sy plek kry nie. 

6. Ons staan daarby dat daar sekere hoekstene is wat ons eredienste kenmerk, maar erken dat daar 

op Skrifgetroue, verantwoordelike en stylvolle wyse met die boustene op daardie hoekstene gebou 

kan word. 

7. Ons verstaan ons roeping dat ons “Lig in die duisternis” is:  “Hier vir God, vir mekaar en vir die 

wêreld”. 

8. Ons glo dat die waarhede van die Bybel in ons konteks moet tuiskom.  Daarom aanvaar ons die 
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uitdaging om gestuurde gemeentes te wees; mense wat diep onder die indruk is dat ons uit genade 

gered is en nou uit dankbaarheid ‘n verskil wil gaan maak in die gebroke wêreld rondom ons. 

9. Die besinning oor gereformeerde identiteit is ‘n noodsaaklike en voortgaande gesprek.  Daarom 

onderneem ons om voortdurend hieraan aandag te gee. 

 

27.4.2 VERKLARING VAN DIE NG KERK IN DIE VRYSTAAT  (2003) 

As verteenwoordigers van die gemeentes van die NG Kerk in die Vrystaat vereenselwig ons ons met die 
Verklaring van die Algemene Sinode van 2002.  Vir ons hier in die Vrystaat beteken dit: 

 

1. Dat ons ons opnuut verbind aan die Here wat ons kerk meer as 160 jaar gelede hier geplaas 
het… 

1.1. Ons bely dat die Drie-enige God ons in Jesus Christus deur sy Woord en Gees tot sy kerk 

versamel, vashou en roep om sy verlossingsdade te verkondig (1 Pet 2:9-10) 

1.2. Ons dank die Here dat Hy hierdie kerk deur die jare heen gebruik het om “lig in die duisternis” te 

wees, hier en in Lesotho, Namibië, Zambië, Japan en ander lande (Handelinge 1:8). 

1.3. Ons verbind ons opnuut daartoe om Hom in geloof en gehoorsaamheid te dien en getuies te 

wees van die koms van sy koninkryk (Matteus 28:18-20). 

2. Dat ons ons opnuut verbind tot ons provinsie en al sy gemeenskappe ... 

2.1. Ons erken dankbaar dat die Here ons geseën het met besondere vermoëns en middele,  sodat 
ons vir ander tot seën kan wees. 

2.2. Ons aanvaar die uitdaging om nood te verlig in hierdie gemeenskappe ten opsigte van: 

2.2.1. die geweldige armoede, 

2.2.2. die verwoestende gevolge van die MIV/Vigs-pandemie, 

2.2.3. die toename van geweld en misdaad, 

2.2.4. die morele verval in die samelewing, 

2.2.5. die volhoubare benutting van grond en ander hulpbronne, en 

2.2.6. die geestelike nood van ’n toenemend sekularistiese gemeenskap, 

2.3. Ons aanvaar die uitdaging om in nederigheid en deernis mee te werk in God se sending na die 
wêreld, wat die belofte van totale vernuwing inhou (Openbaring 21:5). 

3. Dat ons ons opnuut verbind tot groter eenheid onderling en met ander kerke…  

3.1. Ons betreur die tragiese skeuring en spanning tussen ons susterskerke in die NG Kerkfamilie en 
verbind ons om mee te werk aan versoening en herstel. 

3.2. Ons is dankbaar oor mooi getuienisse van groter eenheid en samewerking. 

3.3. Ons wil in ekumeniese verband saamwerk, saambid en saam getuig, ook in ons roeping teenoor 
die owerheid. 

4. Dat ons ons verbind om as gemeentes gehoorsaam te wees aan ons roeping... 

4.1. Ons wil mekaar as gemeentes in die kerkverband ondersteun, versorg en vashou in ons 
belydenis van die ware geloof. 

4.2. Ons aanvaar die roeping om “gestuurde en sturende gemeentes” te wees, wat die hele 
gemeenskap en alle kultuurgroepe bedien. 

5. Ons wil mekaar as leraars help, toerus en bemoedig vir die uitdagings van ons dienswerk... 

5.1. Ons wil groter ruimte vir lidmate en veral jongmense skep en hulle toerus om die Here met hul 
gawes en talente te dien, in kerk en koninkryk. 

5.2. As lidmate en gemeentes, individueel en gesamentlik wil ons hier waar die Here ons geplant het 
en waarheen Hy ons ookal sou roep, draers van Sy Lig in die wêreld wees. 
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27.4.3 TEOLOGIES-KERKREGTELIKE BEGRONDING  (2005 SINODE, HANDELINGE P 301) 

Daar is indringend gekyk na die teologies-kerkregtelike begronding, wat in 2005 deur die Sinode 
goedgekeur is,  wat as die waardestelsel moet dien en as onderliggende verwysingsraamwerk van die 
sinodale werksaamheid.  Dit is soos volg gewysig om as uitgangspunt te dien vir die voortgesette 
strategiese besinning in aanloop tot die Sinode in 2013 en die funksionering van die NG Kerk Vrystaat na 
die sinodesitting. 

1. Die Gemeente 

1.1. Die gemeente is die plaaslike gestalte van die liggaam van Christus en die plek waar die Woord, 

die sakramente en die tug bedien word.  Daarom is die gemeente volledig kerk.  Maar, juis omdat 

die gemeente kerk is, tree dit met ander gemeentes van dieselfde belydenis en kerkinrigting toe 

tot kerkverband.  Kerkverband is dus ‘n verband van gemeentes en as sodanig óók ‘n 

noodsaaklike gestalte van die kerk. 

2. Die Ring 

2.1. Die nouste verband waarbinne gemeentes funksioneer is die Ring.   

2.2. In die Ring neem gemeentes onderling vir mekaar verantwoordelikheid, neem hulle sover 

moontlik gesamentlike verantwoordelikheid vir bedieningsprojekte en neem hulle 

verantwoordelikheid vir die pastorale sorg en toesig oor bedienaars van die Woord, in 

ooreenstemming met die Kerkorde. 

3. Die Sinode 

3.1. Die sinodale-verband van die NG Kerk in die Vrystaat het as verdere uitdrukking van die verband 

tussen die NG gemeentes in die Vrystaat die volgende funksies: 

3.2. Om op grond van Skrif en belydenis uitdrukking te gee aan die eenheid van die NG gemeentes in 

die Vrystaat. 

3.3. Om deur ‘n gesamentlike soeke na die wil van God belangrike gesamentlike besluite te neem en 

begeleiding aan die gemeentes te verskaf ten opsigte van die leer en lewe (roeping) van die kerk. 

3.4. Om die onderlinge sorg van gemeentes te versterk, onder andere deur die onderhouding van 

gesamentlike fondse (Kerkorde 35:4). 

3.5. Om te sorg vir die opleiding en voortgesette toerusting/opleiding van predikante en hulp met die 

pastorale versorging van ampsdraers (Kerkorde 35:3). 

3.6. Om die interne kommunikasie, die verspreiding van inligting en die koördinering van 

werksaamhede binne die sindodale verband te bevorder  (Kerkorde 35:2). 

3.7. Om op sy terrein te skakel met ander kerke, die Owerheid en ander instansies. 

3.8. Om namens die sinodale-verband ‘n openbare profetiese getuienis of standpunt te laat hoor. 

3.9. Om naas, maar aanvullend tot die gemeentes en die ringe, noodsaaklike dienswerk op die terrein 

van barmhartigheid en sending (diensgetuienis) en jeug- en gesinsbediening te doen.  Dit geld vir 

gevalle waar dit te omvangryk vir een of meer gemeentes is, of waar dit meer effektief is om dit in 

sinodale-verband te doen. 

27.5 BESTUURSFILOSOFIE EN ORGANISASIEKULTUUR 

Hierdie is ‘n nie-hiërargiese bestuursmodel wat voorsiening maak vir koördinerende, oorlegplegende, 
ondersteunende en dispuut-beslegtigingsmeganismes.  Elke eenheid behou sy selfstandigheid met sy eie 
opdrag en verantwoording aan die Sinode, soos dit hoort in ‘n sinodaal-presbiteriale  kerkregering, maar 
funksioneer nie op ‘n eiland nie. 

Ten einde bogenoemde te bevorder, is ooreengekom oor die volgende onderliggende waardesisteem wat 
die interaksie tussen interne en eksterne belangegroepe sal reël.  

Handhawing van goeie menseverhoudinge en gesonde dissipline/orde: dit is keersye van dieselfde 
saak, staan nie teenoor mekaar en is ook nie wedersyds uitsluitend van aard nie.  Daar is eerder ‘n 
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resiprokale verband tussen die twee.  Binne die konteks van ‘n huwelik sluit die innige liefdesverhouding 
tussen die egliede nie die noodsaak van ‘n huwelikskontrak uit nie.  Eweneens sal ‘n blote kontrak sonder 
die goeie verhouding tussen die egliede geensins ‘n gesonde huwelik waarborg nie.  Dieselfde geld vir alle 
strukture, ook die kerk. 

Weerstand teen verandering is onvermydelik weens funksionele en disfunksionele oorwegings.  
Disfunksionele oorwegings  sluit in dat rolspelers voel dat hulle gemaksones of gevestigde belange 
bedreig word en dus enige verandering verbete teenstaan, al is dit ten koste van die welwese van die 
organisasie.  Weerstand teen verandering moet dus konstruktief en doelgerig bestuur word. 

Verandering terwille van verandering is eweneens van die mees disfunksionele praktyke.  
Verandering moet wesentlike geïdentifiseerde en geverifieerde leemtes in die organisasie aanspreek en 
regstel.  Daarom is ‘n indringende organisasie-oudit (SWOT-analise) aan die begin van enige strategiese 
besinning en ook van tyd tot tyd noodsaaklik.  ‘n Organisasie-oudit, asook voortgaande organisasie-
ontwikkeling, is nie gebaseer op die rolspelers se “gut feeling” nie, maar moet ‘n bona fide ontleding van 
die stand van die organisasie en die interne en eksterne kragte wat op die organisasie impakteer, 
weergee.  

Disfunksionele gedrag: dit is enige handeling wat nie gebaseer is op die werklike meriete van ‘n saak nie 
en wat die integriteit van die proses benadeel.  Magsug, eersug, eiesinnigheid, moedswilligheid, 
voortvarendheid, roekeloosheid, onbedagsaamheid, geldgierigheid, insubordinasie, eie belange, 
kliekvorming, onbetroubaarheid, oneerlikheid, afgunstigheid, naywer is tipiese drywers van disfunksionele 
gedrag.  Elke individu behoort homself en andere hieroor gedurig tot verantwoording te bring. 

Informele kommunikasie: dit is die moeder van disfunksionele gedrag.  Dit beteken dat daar vooraf en 
buite-om formele prosesse en stelsels gekoukus en gekonkel word en dat die betrokke rolspelers dus nie 
onbevange is om die formele prosesse op meriete te help bestuur nie, omdat hulle gekompromiteer staan 
met die uitkomste van die informele prosesse.  Informele kommunikasie is ook dikwels daarop gemik om 
die persoonlike en professionele integriteit van ander rolspelers af te takel ten einde hulle insette by 
voorbaat onder verdenking te bring.  Die teengif vir informele kommunikasie is dat alle kommunikasie 
openlik op die tafel van wettig gekonstitueerde vergaderings sal kom waar dit gemotiveer en onbevange 
hanteer kan word en na behore genotuleer kan word.  

Klandistiene motiewe: dit is wanneer ‘n rolspeler ‘n geheime of persoonlike agenda het wat hy of sy wil 
bevorder en die formele prosesse probeer manipuleer om sy sin te kry. 

Deursigtigheid en openbaarmaking:  dit is die teengif vir manipulasie.  Indien ‘n rolspeler enige 
oorweging het wat hy nie openlik met die ander kan kommunikeer nie, is hy nie geskik om die formele 
prosesse of stelsel te help bestuur nie. 

Onafhanklikheid: dit beteken dat ‘n rolspeler geen verantwoording aan ‘n ander persoon, instansie of 
proses verskuldig is, wat hom onbehoorlik beïnvloed sodat hy belemmer word om onbevange die ware 
meriete van ‘n formele proses of stelsel diensbaar te kan wees. 

Verantwoordbaarheid: dit beteken dat elke rolspeler hom kan verantwoord dat besluite suiwer op meriete 
geneem is, teenoor almal wat direk of indirek beïnvloed word deur die uitkomste van die proses, veral as 
dit iemand negatief raak. 

Billikheid: dit dui op prosesmatige integriteit – dit wil sê alle handelinge was vry van disfunksionele gedrag 
en klandistiene motiewe en diegene wat geraak word het volle geleentheid om gehoor te word en insette te 
lewer.  Hulle insette word op die meriete daarvan oorweeg.  Die inligting wat die besluit ten grondslag lê is 
volledig, betroubaar en relevant.  Die proses wat gevolg word, is op geen manier gekompromiteer, 
gekontamineer of gemanipuleer nie.  Die nodige appèlprosedure is beskikbaar en na behore aan die 
betrokkenes bekend gemaak. 

Aanspreeklikheid: dit dui daarop dat die rolspelers in ‘n proses of stelsel verantwoordelikheid aanvaar vir 
die gevolge van hulle besluite en effektief tot verantwoording geroep kan word indien dit sou blyk dat daar 
negatiewe gevolge is wat voorvloei uit disfunksionele gedrag. 

Teoretiese en empiriese verantwoording:  enige besluit wat vra vir wesentlike verandering, of 
beduidende finansiële implikasies het, of negatief impakteer op ‘n ander persoon of diens, moet na behore 
gesubstansieer word deur dit teologies/teoreties te bespreek en die behoefte met ongemanipuleerde 
statistiek te staaf. 

Monetêre kwantifisering: dit is die finansiële modellering van enige besluit of verandering wat gevra 
word, sodat daar geen twyfel kan wees oor die volle finansiële implikasies daarvan nie.  Beide die 
verwagte bykomende uitgawes, sowel as die bron van die bykomende inkomste wat benodig word, moet 
aangetoon word. 
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Doelmatige korporatiewe geheue:  die besluite wat in die verlede oor ‘n aangeleentheid geneem is, moet 
ter tafel kom en na behore in revisie geneem word.  Die nuwe besluite en motivering daarvan moet na 
behore en ondubbelsinnig genotuleer word sodat dit in die toekoms nageslaan kan word. 

Wettigheid: dit dui daarop dat besluite nie ‘n oortreding van die Grondwet, ander landswette of regulasies 
sal meebring nie.  Binne die kerklike konteks dui dit op die gehoorsaamheid aan die Kerkorde en bepalings 
en besluite deur ‘n wettig gekonstitueerde vergadering wat die bevoegdheid het om sulke besluite te neem. 

Gedragskodes: dit dui op sekere standaarde soos ‘n Algemene Aanvaarbare Rekeningkundige Praktyk, 
die King-kodes vir Korporatiewe beheer, gemeenregtelike reëls vir administratiewe geregtigheid, etiese 
standaarde, ensomeer, wat uiteraard nagestreef moet word.  ‘n Derde party kan met reg verwag dat 
hierdie gedrag die besluitneming van ‘n organisasie ten grondslag sal lê. 

 

27.6 DIE SINODE IN SITTING 

Die sinode in sitting moet ten minste die volgende generiese funksies vervul, alhoewel die formaat en 
inhoudgewing daarvan van sinode tot sinode goedgekeur sal word deur die Moderamen met die hulp van 
‘n ontwerpspan. 

1. Liturgiese oefening, aanbidding, toewyding, luister na God, mekaar en die konteks. 

2. Dinamiese instandhouding en ontplooiïng van ‘n teologiese-, konfessionele-, kerkregtelike- en 

beleidsverwysingsraamwerk vir die NG Kerk Vrystaat (gemeentes, ringe en sinode). 

3. Delegeer die implementering van bogenoemde verwysingsraamwerk, tesame met goedgekeurde 

sinodale dienste en bedieninge aan eenhede en/of ad hoc-taakgroepe en wys ‘n begroting toe vir die 

befondsing daarvan. 

4. Ontvang terugrapport van die kommissies en taakgroepe en beoordeel hoe die sinodale 

werksaamheid geherstruktureer en gerasionaliseer moet word en hoe dienste en bedieninge uitgebrei, 

voortgesit, saamgevoeg, gekoördineerde afskaling, getermineer en herbefonds word ten einde 

optimale en relevante funksionering te verseker.  Dit vorm die grondslag van voortgaande organisasie-

ontwikkeling. 

5. Geleentheid vir openbare getuienis. 

27.7 FUNKSIONERING VAN DIE SINODALE WERKSAAMHEID 

27.7.1 HERSTRUKTURERING 

Die sinodale werksaamheid word verrig deur vyf eenhede wat met volle mandaat van en verantwoording 
aan die Sinode die take / opdragte / bedieninge (kritiese prestasie-areas, oftewel KPA’s) vervul wat aan 
hulle toevertrou word. 

Eenhede neem verantwoordelikheid vir KPA’s wat van tyd tot geïdentifiseer word of aan die eenheid 
opgedra word wat nie tuishoort by ‘n ander eenheid nie. 

Die eenhede kan in hulle diskresie die KPA’s diens deur die dinamiese (in teenstelling met statiese) 
aanwysing en bemagtiging van staande komitees, persone met spesifieke opdragte, ad hoc- taakspanne, 
diensverskaffers, ensomeer. 

Hulle werksaamhede word slegs beperk deur die beskikbaarheid van fondse.  Hulle ontvang ‘n aandeel uit 
die sinodale begroting wat persentasiegewys gebaseer is op ‘n historiese verdeling van die beskikbare 
fondse, soos van tyd tot tyd hersien. 

Eenhede stel hulle hoofuitvoerende amptenaar en ander personeel self aan en besluit oor die 
posbenamings. 

Elkeen van die eenhede word beheer deur ‘n beheerliggaam wat saamgestel word op die beginsels van 
kundigheid en verteenwoordiging.  Die beheerrade van die eenhede  word deur die sinode in sitting 
aangewys met inagneming van die aanbeveling van die uittredende raad.  Vakatures wat op beheerrade in 
die interim tussen sinodes ontstaan, word deur die betrokke raad self aangevul. 

Die werksverhouding tussen die beheerrade en bestuur (senior personeel) van die eenhede, word 
breedweg gedefinieer deur die riglyne in die King-verslag oor korporatiewe beheer. 
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27.7.2 ORGANOGRAM 

 

 

27.7.3 MODERAMEN 

Die Moderamen vervul ‘n missiedraende funksie en neem in die interim tussen sinodesittings 
verantwoordelikheid vir visionêre leierskap, ekumene, openbare getuienis, belydenisvorming, 
kerkeenheidsprosesse en interaksie met die ander sinodes, die Algemene Sinode, ander kerke, die 
openbare sektor, ensomeer.  Dit het binne die sinode ‘n geskilbeslegtings- en besluitnemingsbevoegdheid 
oor sake wat nie aan ander eenhede toevertrou is nie.  Dringende funksies van die sinode wat nie kan 
oorstaan tot ‘n volgende sinode nie, word hanteer en by die eerste sinode daarna verantwoord. 

Die Moderamen keur jaarliks ‘n begroting goed wat in die vorm van ‘n beleidsdokument aan hom voorgelê 
word deur die Sinodale Kommissie vir Administrasie en Finansies (SKAF) en Sinodale Bestuursforum. 

Ten einde die die Moderamen te versterk, word Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (SKLAS) en 
die Sinodale Kommissie vir die Kerkorde (SKOK) staande komitees van die Moderamen.  Hulle behou 
steeds die selfstandige opdragte wat  hulle moet vervul, maar is deurentyd  tot die Moderamen se 
beskikking met betrekking tot dringende aangeleenthede. 

Die Moderamen word soos volg saamgestel: Drie lede van die Moderatuur soos verkies deur die sinode in 
sitting; vyf ouderlinge of diakens waarvan drie nie-gelegitimeerdes is, gekies deur die sinode in sitting; vier 
persone aangewys deur ander eenhede; vier hoofamptenare van die eenhede; een aangewese persoon 
deur elk van SKLAS en SKOK. 

BEDIENINGS

BEGELEIDING

BESTUUR

A - Z

PREDIKANTEVERSORGING

EREDIENS

GEMEENTEFASILITERING

ONDERSTEUNING

LIDMATEBEMAGTIGING & 

-VERSORGING

BARMHARTIGHEID

DIENSTE

ENGO
Gesins- engemeenskapsorg

Aanneem- en pleegsorgdiens

Bejaarde- en gestremdesorg

Afhanklikheidsorg

Siekesorg

Wetsoortredersorg

Residensiele kindersorg

Bestuurshulpdienste

Administratiewedienste

Ondersteuningsdienste

Buro-dienste

NG WELSYN VRYSTAAT
Kapitale bates

HELPCOR TRUST
Fondswerwing

NEGEMADI OPLEIDING
Opleiding en bemagtiging

RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES

NED GEREF KERK IN DIE VRYSTAAT
(LIG IN DIE DUISTERNIS : HIER VIR GOD, MEKAAR EN DIE WÊRELD)

VENNOTE IN

GETUIENIS

UITBOU VAN VERHOUDINGS

GESAMENTLIKE DIENS- EN

GETUIENISPROJEKTE

GESAMENTLIKE TEOLOGIESE

OPLEIDING EN BESINNING

BEDIENINGSMATERIAAL

EN INLIGTING

GESAMENTLIKE &EKUMENIESE

OPENBARE GTUIENIS

FUNKSIONELE EENHEDE

ONDERSTEUNING

ADMINISTRASIE EN FONDSE

Finansiëledienste

Administratiewedienste

Menslike hulpbronnebestuur

Inligtingstelsels

Begroting en -kontrole

Voorsorgfondse

Studiedondse

Eiendomsbestuur

ARGIEF EN INLIGTING

KOMMUNIKASIE

BESTUURSHULPDIENSTE EN ONDERSTEUNINGSDIENSTE AAN ANDER EENHEDE

INSAMELING EN ADMINISTRASIE VAN GEMEENTELIKE BYDRAES

OUDITKOMITEE

BESTUURSFORUM
Koördineer die bestuursfunksie, Adviseer ander eenhede, Belyn sinodale werksaamhede

MODERAMEN
Visioenering, Ekumene, Publieke getuienis, Reël sinodes, Sake nie opgedra aan ander eenhede, Dringende sake wat nie kan oorstaan, Eksterne

kommunikasie, Belydenisvorming, Kerkeenheidsprosesse, Geskilbeslegting

SUBKOMITEES:  Taaksspan Kerkorde (TKS) en Taakspan Aktuele- en Leerstellige Sake (STALS)
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Na dringende oorlegplegings is besluit om die status quo te handhaaf met betrekking tot ‘n aktuaris vir die 
sinode, naamlik dat die sinode nie ‘n aktuarius aanwys nie en dat die pligte van ‘n aktuarius deur die 
dagbestuur van SKOK hanteer word. 

27.7.4 EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 

27.7.4.1 KRITIESE PRESTASIE-AREAS 

Die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB) neem verantwoordelikheid vir die volgende kritiese 
prestasie-areas: 

1. BESTUURSFUNKSIE 

Kantoor 
Begroting 
Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding 
Kommunikasie 
Skakeling 

Die EBB sien dit as sy roeping om ringe, gemeentes en gemeenteleiers te begelei en te versorg ten 
opsigte van die volgende funksies wat die KPA’s van die EBB uitspel: 

2.1 A-Z 

2.2 OPLEIDING (KURATORIUM) 
Voor legitimasie / Na legitimasie 
VBO 

2.3 PREDIKANTEVERSORGING 
Pro-aktief 
Re-aktief 

2.4 EREDIENS 

2.5 GEMEENTEFASILITERING  
Brugbediening 
Identiteit 
Roeping 
Kleingemeentes  
Makrogemeentes 

2.6 ONDERSTEUNING 

2.7 LIDMAATBEMAGTIGING EN VERSORGING 
Vroue 
Manne 
Jeug 
Bejaardes 
Toerusting van ampsdraers en gemeenteleiers 

27.7.4.2 PERSONEEL 

Die pos van Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding is vir die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding 
(EBB) goedgekeur.  Hierdie pos en ander voltydse en deeltydse poste, asook kundigheid wat ingekoop 
word, moet uit die EBB se sinodale toewysing befonds word. 

27.7.4.3 BEHEERRAAD 

Die volgende tussentydse raad is aangewys om die die organisasie-ontwikkeling van die EEB te doen: 
 

Voorsitter André Barlow 

Erediens Laurie Naudé 

Jeug Christo Louw 

Vrouediens Anso Steyn 

Klein Gemeentes Carin van Schalkwyk, Gideon van der Watt 
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Fasilitering van Gemeentes Christo Nel 

Kuratorium Riaan Stander, Jan Lubbe 

Predikanteversorging Ben Joubert 

Diakonaat Koos Robb 

Finansies André Esterhuizen 

Die  finale struktuur  en samestelling van die EEB en sy beheerraad sal deur die  Eenheid aan die Sinode 
voorgelê word vir goedkeuring as deel die verslag van die Eenheid aan die Sinode. 

27.7.5 EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS 

27.7.5.1 OPDRAG 

Die NG Kerk Vrystaat het ‘n mooi sendinggeskiedenis, waarin oor die jare buitengewoon groot werk 
gedoen is.  Uit hierdie werk het daar verskillende “dogterkerke” ontstaan, wat mettertyd selfstandige 
susterkerke geword het.  Die verhouding met hierdie kerke bly van groot belang. 

Die tradisionele sending-era, waarin “sendingwerk” in die jonger kerke gedoen is waar sendelinge en 
leraars van die jong kerk besoldig is en daar ‘n bepaalde afhanklikheid gehandhaaf is, is aan die 
verbygaan.  Dit word doelbewus uitfasseer. 

In die plek van die tradisionele sendingbenadering het die fokus verskuif na vennootskappe met 
susterkerke en ander instansies.  Daar word met die susterkerke hande gevat en saamgewerk in ons 
gesamentlike roeping tot diens en getuienis in die onderskeie kontekste.  Hierdie vennootskappe word op 
gemeentelike vlak gebou, maar ook op breër kerklike vlak.  Dit sluit in die vennootskappe met die kerke in 
Zambië, Lesotho, Namibië, Japan, die VGKSA, die NGKA, die RCA, vennootskappe rondom Torings van 
Hoop, Arbeidsbediening, Multikulturele Studentebediening, arm gemeenskappe, ensovoorts.  Daar bly dus 
‘n groot klomp werk oor wat nie anders kan as om op sinodale vlak, dit wil sê deur gemeentes gesamentlik, 
hanteer te word nie.  Daarom die klem op “vennote” in die eenheid se fokus. 

Die konsep van sending of getuienis het ook verruim.  Dit word as omvattende Woordbediening verstaan 
(daar word ook van geïntegreerde sending gepraat).  Die Woord word uitgedra deur woorde, dade, 
gemeenskap en voor- en aanbidding.  Dit gaan om ‘n publieke/openbare getuienis, die soeke na 
geregtigheid, versoening en eenheid, ‘n betrokkenheid by die nood van die wêreld, by ekologie en 
ekonomie, dit gaan oor multikulturaliteit, evangelisasieprojekte, ensovoorts.    Dit gaan dan ook oor die 
uitbou van die konsep “missionale” kerk (gemeentes), waar dit nie maar net oor missionêre projekte gaan 
nie, maar die kerk se verstaan van haarself as wesenlik ‘n gestuurde kerk (gemeente), as opgeneem in 
God se sending na die wêreld.  Hierin help ons gemeentes om mekaar te begelei in hulle betrokkenheid by 
hul eie konteks, maar ook verder weg.  Sentraal in al die werksaamhede bly egter die klem op die uitdra en 
uitleef van die evangelie, die getuienis oor God se sending in die wêreld.  Daarom verwoord die begrip 
“getuienis” steeds die wesenlike van hierdie eenheid se fokus. 

In die vennootskappe met kerke en ander instansies (asook die vennootskappe tussen gemeentes), lê die 
klem veral op die volgende:  

 Die verhouding as sodanig.  Die uitbou van verhoudinge (koinonia), sigbare eenheid en versoening en 

onderlinge respek is ‘n wesenlike deel van ons getuienisroeping.  

 Gesamentlike diens- en getuienisprojekte.  Hier gaan dit om die omvattende nood van die wêreld en 

gemeenskapsontwikkeling waarin die uitdra van die evangelie sentraal staan.  Kerke bied hierin 

wedersyds hulp aan mekaar, neem gesamentlike verantwoordelikheid en respekteer mekaar se 

selfstandigheid. 

 Teologiese opleiding en gesamentlike teologiese besinning oor ons roeping in die wêreld. 

 Die skep en verspreiding van bedieningsmateriaal en inligting. 

 ‘n Gesamentlike (en ekumeniese) openbare getuienis. 

27.7.5.2 BEHEERRAAD 

‘n Raad vir die Eenheid vir Vennote in Getuienis bestaan uit minstens ses verkose persone, waarop ander 
ook koöpteer kan word.  Daar is verskeie taak- en projekspanne, waarin verskillende persone, gemeentes 
of ringe, ook van ander kerke, betrokke is.  Op dié vennootskappe dien daar verteenwoordigers van die 
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onderskeie vennote.  Die uitvoerende amptenaar (sekretaris) koördineer werksaamhede en gee uitvoering 
aan die Raad se besluite.  Die sekretaresse behartig die kantoorbestuur. 

27.7.6 EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE 

Die eenheid hanteer die KPA’s wat tans aan die Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartigheid 
(SKDB), ENGO (ou NG Maatskaplike Dienste [NGMD]),NG Welsyn en Helpcor Trust toevertrou is.  Die 
fondse wat tans vir hierdie funksies begroot word, word aan die eenheid toevertrou. 

Die onderskeie sub-sisteme in die eenheid is gebonde aan die Kerkorde, wetlike voorskrifte en bepalings, 
goedgekeurde reglemente en konsitusies soos geregistreer by die NPO-direktoraat, memoranda van 
inkorporasie soos ingedien by die Registrateur van Maatskappye, bewoningsreg- en ander kontrakte soos 
gesluit met die betrokke individue, huishoudelike reëls en reglemente wat ingevolge NPO-, deeltitel en 
Maatskappywetgewing opgestel is, ooreenkomste wat intern gesluit is om die samewerking tussen 
subsisteme te diens en ooreenkomste met eksterne partye. 

Die Eenheid se finansies en administrasie is onder oorsig van ‘n onafhanklike ouditkomitee wat 
funksioneer volgens die riglyne van die King 3-kode vir doelmatige korporatiewe beheer. 

Die direksies, beheerliggame, sub-komitees, staande komitees en trustees word deur die eenheid 
vasgestel en gevul deur ‘n benoemingsproses uit gekose verteenwoordigers van die grondvlak sub-
komitees en staande komitees.  Die Sinode wys een verteenwoordiger aan op elk van ENGO, NG Welsyn 
Vrystaat en Helpcor Trust. 

Die hoofuitvoerende amptenaar van die Eenheid word uit die sinodale begroting befonds.  Dit  is verkieslik 
maar nie noodwendig nie ‘n predikant. 

27.7.7 EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

1. Die volgende huidige kommissies resorteer onder die eenheid: 

1.1. Sinodale Kommissie vir Administrasie en Fondse 

1.2. Sinodale Kommissie vir Argief en Inligting 

1.3. Sinodale Kommissie vir Kommunikasie. 

2. Vanweë die unieke aard van die Eenheid se samestelling word aanvaar dat die funksionering van 

hierdie eenheid sal verskil van dié van ander eenhede. 

2.1. Die Eenheid is hoofsaaklik verantwoordelik vir die koördinering van werksaamhede, sowel as 

dispuutbeslegting, die bestuur van alle fondse, insluitend die Sinode se begroting, sowel as 

studiefondse, personeel en eiendomme wat aan hom toevertrou word en die administrasie van 

die ander eenhede soos met hulle ooreengekom.  

2.2. Die eenheid is verder  verantwoordelik vir onder andere die insameling van gemeentelike bydraes 

(proratas en kollektes), asook alle Argief- en Kommunikasiefunksies van die Sinode. 

2.3. Dit wil sê:  Die fokusareas van die eenheid is administrasie-, finansies-, kommunikasie- en 

argiefdienste. 

3. ‘n Uitvoerende pos is vir die eenheid goedgekeur.  Hierdie pos en ander voltydse en deeltydse poste, 

asook kundigheid wat ingekoop word, moet uit die eenheid se sinodale toewysing, asook die Fanie 

Naudé Trustfonds befonds word. 

4. Die Eenheid funksioneer onder oorsig van ‘n Ouditkomitee. 

5. Die bestuurspan van die eenheid word soos volg saamgestel en staan bekend as die Raad van die 

Eenheid vir Ondersteuning  (REO). 

5.1. Vyf lede aangewys deur Sinode.   

5.2. Die Direkteur: Administrasie en Finansies Adviserend. 

5.3. Die Hoofrekenmeester Adviserend. 

5.4. Een verteenwoordiger uit elk van die ander vier eenhede (Moderamen, Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding, Eenheid vir Vennote in Getuienis en Eenheid vir  
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Barmhartigheidsdienste). 

5.5. Ander kundige persone.   (Totale getal: 12+) 

27.7.8 SINODALE BESTUURSFORUM 

Die Sinodale Bestuursforum (SBF) is saamgestel uit die hoofuitvoerende beamptes van die ander eenhede 
(die skriba in geval van die Moderamen). 

Hulle opdrag is om doelgerig die koördinasie tussen die verskillende eenhede te bevorder, om duplisering 
van dienste en koste tot die minimum te beperk en sover as moontlik eenvormigheid met betrekking tot 
diensvoorwaardes, vergoedingspakkette, ensomeer te bewerk. 

Die SBF het geen afdwingbare besluitnemingsbevoegdheid nie en adviseer die Moderamen en 
beheerliggame van die eenhede.  Die SBF word befonds deur die onderskeie eenhede wat daarin 
verteenwoordig is. 

27.7.9 UITSTAANDE SAKE 

Die verantwoordelkheid vir uitstaande sake word soos volg toegewys:  

 Toekomstige rol van ringe word verwys na die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB). 

 Kommunikasie binne en buite die kerk, veral effektiewe eksterne kommunikasie, word verwys na die 
Moderamen.  Die rol van die Moderamen se eksterne kommunikasie is krities. 

 Geloofswaardigheidskrisis van die NG Kerk word verwys na die Moderamen. 

 Verstaan en implementering van die besluite van meerdere vergaderings word na die Moderamen 
verwys. 

 Beperking van aanspreeklikheid vir die Sinode en gemeentes voortvloeiende uit die sinodale 
werksaamheid, word verwys na di Willem Botha en Helgard Janse van Rensburg wat dit saam met 
SKOK moet hanteer. 

 Vergoeding van predikante wat spesialiteitswerk doen .  Die saak is verwys na die Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding (EBB),  Sinodale Bestuursforum (SBF) en Sinodale Kommissie vir 
Administrasie en Finansies (SKAF).  Ds André Barlow sal hieroor ‘n besprekingsdokument opstel en 
dit by die SBF laat dien vanwaar dit verder hanteer sal word. 

 Eenvormige vergoedingstruktuur binne die sinodale werksaamheid word verwys na SKAF en die REO.  
SKAF word versoek om die komitee wat tans in samewerking met eksterne konsultante na die 
vergoedingsbestuur in die kerkkantoor kyk, uit te brei met verteenwoordigers van die ander eenhede in 
‘n poging om vas te stel of ‘n eenvormige vergoedingstruktuur hoegenaamd haalbaar is. 

Aanbeveling: 

Die Sinode neem kennis van punt 27.1 – 27.6 en keur punt 27.7 naamlik die funksionering van die 
Sinodale werksaamhede goed. 

28 BELYDENIS VAN BELHAR 

Ds Jan Lubbe verteenwoordig die Vrystaatse Kerk op die Algemene Sinode se Ad hoc-komitee oor 
Kerkhereniging  Die Moderamen het ‘n ad hoc-komitee bestaande uit: ds Jan Lubbe (s), drr Gideon van 
der Watt, Charles Mitchell, ds Helgard Janse van Rensburg, proff Johan Janse van Rensburg en Fanie 
Snyman aangewys om leiding te gee rondom die hele gesprek rondom kerkhereniging.  Tydens die 
streeksbyeenkomste in Maart 2013 is die gesprek reeds begin onder leiding van ds Jan Lubbe. 

Die verslag word as ‘n laatstuk beskikbaar gestel aan afgevaardigdes. 

Aanbeveling: 

Die Sinode neem verslag AB-2 as vertrekpunt vir die gesprek oor Belhar. 

Geteken:  Dr Pieter van Jaarsveld  (voorsitter) Ds Rikus van Zyl  (skriba) 
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AC-1   DIE SINODALE KOMMISSIE VIR LEER EN AKTUELE SAKE   
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 PERSONEEL 

Die Kommissie bestaan uit proff Fanie Snyman, Rian Venter (voorsitter), drr Johann Faasen (intussen 
oorlede), Charles Mitchell (skriba), Pieter van Heerden, di Cassie Nel (intussen oorlede), De la  Harpe le 
Roux, Martin Laubscher, Riaan van Zyl en me Joanie Theron. 

2 VERGADERINGS 

Die Kommissie het ses vergaderings sedert 2009 gehou. 

3 WERKSAAMHEDE 

3.1 UITVOERING VAN BESLUITE VAN SINODE 

1. SKLAS het ses keer vergader en indringend gesprek gevoer oor van die take wat na hulle verwys is 

deur die vorige sinode, bv. Harry Potter, oor die moontlike skryf van ‘n kategismus en oor die 

werkswyse en taak van ‘n SKLAS.  Daar is ook voorlopige voorleggings gedoen aan die strategiese 

taakspan oor die onderwerpe te wete luisterkultuur, post-apartheid verlies, kerklike geloofwaardigheid 

en omarming van die ander. 

2. Die Kommissie was huiwerig om nog steeds by die Harry Potter sage betrokke te wees; dit is bloot 

mosterd na die maal.  Om ‘n visuele teks te lees as ‘n proposisionele verklaring oor die bose, is om 

die genre van die film verkeerd te verstaan.  Films skep verbeeldingmatige ‘wêrelde’ en dis bloot 

onmoontlik om oor elkeen van hierdie ‘wêrelde’ te reageer al het die kerk ernstige bedenkinge 

daaroor.  Lidmate moet ‘n eie diskresie aan die dag lê en hul kinders daarin begelei. 

3. Baie tyd is afgestaan om die moontlikheid van die skryf van ‘n kategismus te ondersoek.  Uiteindelik is 

besluit om die projek te laat vaar.  Daar bestaan te veel verskille oor wat so iets impliseer - dit sou 

baie duur wees wat te veel finansiële komplikasies kon opwerp in ‘n tyd van besparing.  Daar was ook 

kommer of predikante werklik in so ‘n projek sou inkoop en dit gebruik. 

4. Die taak, aard en werkswyse van SKLAS is omvattend bespreek.  Wat hier gekristalliseer het, was die 

oortuiging dat ‘n tradisionele aanpak uitgedien is en geen impak het nie.  ‘n Kommissie bly vasgevang 

in te veel opinie-verskille en ‘n digitale era vra ‘n ander kommunikasiewyse met oombliklike 

beskikbaarheid van inligting.  Die reaktiewe en polemiese wyse wat in die verlede gevolg is (Harry 

Potter!), is by baie lede onder verdenking.  Die Kommissie beveel, soos uit die aanbevelings blyk, ‘n 

nuwe benadering aan. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4 HERSIENE STUDIESTUK OOR DIE HARRY POTTER-BOEKE 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat die hersiene studiestuk oor die Harry Potter-boeke goedgekeur word (sien 
Aanhangsel A). 

5 BESKRYWINGSPUNT : EIETYDSE VIERDE BELYDENISSKRIF IN DIE 
PLEK VAN DIE BELHAR BELYDENIS 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat daar van die beskrywingspunt van die kerkraad van Vrede-Wes kennis 
geneem word (kyk G Beskrywingspunte), maar dat dit nie aanvaar word nie vanweë die volgende 
redes: 
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1 Die gesprek oor Belhar kan nie bevredigend afgehandel word deur dit eenvoudig met ‘n ander 
en volgende gesprek oor ‘n belydenisskrif te vervang nie.  Die gesprek oor Belhar stel kardinale 
aangeleenthede aan die orde wat indringende gespreksvoering en besluitneming vereis. 

2 Die opstel van ‘n belydenisskrif is ‘n uiters komplekse onderneming wat kundigheid en tyd 
vereis.  Indien Belhar soveel verskille van mening opgeroep het, is daar geen versekering dat ‘n 
volgende proses oor die opstel van ‘n belydenisskrif, wat ‘eietyds’ moet wees, enigsins hiervan 
gevrywaar sal wees nie.  Selfs vorige pogings om ‘n eietydse belydenisskrif op te stel het in ‘n 
doodloopstraat beland. 

3 Die beskrywingspunt is onsensitief vir die belangrikheid van Belhar en wat dit impliseer oor die 
verlede van Apartheid en vir die toekoms van intermenslike/-kerklike verhoudinge vir sommige 
lidmate en spesifiek vir die VGKSA. 

4 Die aandrang op ‘eietydsheid’ van ‘n belydenisskrif kan kontensieus wees en bring die 
blywende waarde van bestaande belydenisskrifte en die voortgaande hermeneutiese omgang 
daarmee - juis vir relevansie - in die gedrang. 

6 SKLAS SE FUNKSIONERING IN ‘N NUWE HERPOSISIONERING 

Die Sinode besluit dat SKLAS se funksionering in ‘n nuwe herposisionering van die Sinode as volg 
gekonseptualiseer word: 

1. Dat die tradisionele SKLAS kontinueer as ‘n permanente taakspan, wat as deel van die 
Moderamen kan funksioneer; 

2. Dat ‘n koördineerder van die taakspan aangewys word, by name ds Riaan van Zyl; 

3. Dat die verantwoordelikheid van die taakspan beide opdragte van die Sinode insluit, asook 
werk wat in die interim tyd belangrik geag word; 

4. Dat ‘n digitale werkswyse aanvaar word as standaard prosedure van operering; 

5. Dat ‘n nuwe reglement vir die nuwe taakspan aanvaar word; 

6. Dat 75% van die bestaande SKLAS-fondse aan die Sinode vir ander noodsaaklike finansiering 
oorgedra word en dat die oorblywende 25% van die fondse behou word as reserwefonds; 

7. Dat ‘n jaarlikse geleentheid deur die taakspan gereël word vir predikante om substansiële 
teologiese gesprekvoering te bevorder; 

8. Dat die taakspan ‘n internet webblad oprig om teologiese inligting, besinning en 
gesprekvoering te bevorder; 

9. Dat die taakspan ‘n omvattende en effektiewe projek rondom die tema van korrupsie sal 
onderneem. 

10. Die Sinode besluit dat SKLAS strategies-toekomsgerig soos volg sal funksioneer: 

 Konteks 

Die kerk word opgeroep om die tekens van die tye te lees.  Dit het ‘n gemeenplaas geword om gewag te 
maak van die ingrypende veranderinge in die samelewing wat in een leeftyd plaasgevind het.  Dit is ‘n 
onmoontlike taak om in ‘n kort bestek hiervan rekenskap te gee.  Hier kan bloot van die verskuiwinge 
vermeld word.  Wanneer daar na die breë internasionale vlak gekyk word, moet mens die volgende uitlig: 
die werklikheid van globalisering, die koms van die digitale rewolusie met internet en sosiale media, die 
verbysterende suksesse van die wetenskap en die verskyning van nuwe tegnologieë, die groei van 
postmoderniteit as kulturele ingesteldheid, die verskuiwing in politieke toneel met onder andere China se 
opkoms en die steeds voortslepende ekonomiese onstabiliteit.  Suid-Afrika het nie die invloed hiervan 
ontsnap nie.  Die belangrike vraag bly hoe hierdie dinamika die mens verander het en veral op menslike 
bewussyn ‘n impak gelaat het.  Nasionaal leef ons in ‘n post-apartheid toestand met haar komplekse 
worsteling om die verlede se invloed te verwerk en om ‘n inklusiewe demokrasie tot voordeel van al die 
inwoners te verwesentlik.  Die spektrum van negatiewe werklikhede in die RSA is allerweë bekend: sosiale 
verdeeldheid, geweld, swak dienslewering en korrupsie.  Marikana en De Doorns het simbolies geword 
van een van die grootste uitdagings in die land - diepgaande ekonomiese verskille tussen inwoners.  
Versoening en geregtigheid bly ontwykende werklikhede in Suid-Afrika tussen mense.  Die werklikheid van 
sinisme - as ontgogeling en ontnugtering - en haar negatiewe impulse, moet deeglik verreken word 
wanneer die konteks geteken word.  Verskuif die beskrywing na godsdienstige en kerklike veranderinge 
word ‘n eweneens uiters komplekse werklikheid globaal en nasionaal beleef.  Daar bestaan onder 
waarnemers nie ‘n eenvoudige sleutel om hierdie doolhof van tendense te ontsluit nie.  Daar word 
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tegelykertyd gewag gemaak van die groei van sekularisasie, die terugkeer van godsdiens as publieke 
verskynsel, die wegkeer van tradisionele godsdiens en hoofstroomkerke, die keer na spiritualiteit en 
verskyning van nuwe godsdiensbewegings, die sogenaamde keer van die Christelike geloof na die Suide 
en die steeds groeiende golf van Pentekostalistiese/Charismatiese kerke.  Hoe mens ook al hierdie 
tendense ontleed, beskryf en verstaan die een realiteit kan nie ontwyk word nie: daar is ingrypende 
verskuiwings onderweg.  Vir ‘n kerk soos die NG Kerk Vrystaat impliseer dit dat mens van hierdie 
veranderinge en uitdagings kennis moet neem en baie radikaal nuut oor roeping moet dink. 

 Relevansie 

Wanneer daar oor relevansie gepraat word, kristalliseer ‘n pynlike werklikheid: die kerk het weinig 
geloofwaardigheid en impak oor.  Kerklike energie word so gewy aan institusionele voortbestaan en aan 
binne-polemiek dat daar basies min publieke bydrae is tot die groot uitdagings van ons konteks: 
versoening, geregtigheid, kollektiewe integriteit, ekologie, geloof-wetenskap verhouding.  Relevansie is 
uiteraard ‘n moeilike woord wat nie maklik eenvoudig verduidelik kan word nie.  Geloofwaardigheid en 
impak kan dalk iets hiervan weergee.  Relevansie beteken nóg dat daar klakkeloos net aanpassing is, nóg 
dat daar ‘n hunkering moet wees na ‘n verlede wat romantiseer word.  Om relevant te wees, is tegelyk ‘n 
uitdaging van denke en handeling.  Dit beteken die kerk moet intelligent kan saamdink oor en saamwerk 
aan die uitdagings van die land.  Om relevant te wees sal ‘n aantal uitdagings vra: ‘n kerklike lewe wat iets 
tekenmatig verbeeld van diens en versoening, en helderheid oor die wesentlike van die Christelike 
boodskap wat ‘n omvattende alternatiewe interpretasie van die lewe gee.  Eenvoudig gestel: die kerk is nie 
die laaste bastion van die apartheidsera nie; die kerk moet konkreet die teken wees van nuwe verhoudinge 
en strukture.  Die kerk is ‘n draer van ‘n boodskap: haar roeping is om ‘n boodskapper te wees van die 
Drie-enige God en van die Evangelie.  Hierdie sentrale boodskap moet so vertolk en oorgedra word dat dit 
‘n geloofwaardige en omvattende alternatiewe verstaan van die lewe bied.  Kerklike polemiek verduister 
die fokus op hierdie Groot Lig wat ons ganse lewe moet verlig.  

 Identiteit 

Die aandrang, veral onder Gereformeerdes, om te bly praat oor identiteit is ‘n vreemde verskynsel.  
Waarom die belangstelling?  Is dit uitdrukking van ‘n dieperliggende krisis?  Mens sou ‘n hele studie kon 
maak oor wat al hieroor geskryf is en hoe verskillend die onderwerp geïnterpreteer word.  Allereers moet 
mens behoorlik kennis neem wat geleerdes oor identiteit as sodanig skryf; daar bestaan talle benaderings 
oor identiteit.  Identiteit is nie iets staties wat ‘n vaste kern het wat mens kan opdis as daar navraag is nie.  
Identiteit bly ontwikkel en het talle fasette.  ’n Geloofstradisie se identiteit moet (ten minste) gewag maak 
van wat daar geglo word (leerstellige), hoe daar geleef word (etiese), hoe daar aanbid word (liturgiese en 
spiritualiteit), hoe daar saamverkeer en georganiseer word (sosiale).  Maar identiteit het ook haar 
onsigbare DNA en wat subtiel funksioneer byvoorbeeld hoe verdraagsaam sy is teenoor 
andersdenkendheid, hoe gasvry is sy teenoor mense wat anders is - kleur, seksuele oriëntasie, godsdiens 
ensovoorts.  Om die gesprek oor identiteit te reduseer tot die gebruiklike ‘solas’ is nie voldoende nie.  Dít 
verteenwoordig iets belangriks, maar dit laat die vraag van hermeneutiek, van interpretasie buite rekening.  
Wat beteken dit vir ons tyd dat die Bybel, Christus, genade en geloof sentraal staan?  Verstaan ons dit 
uitsluitend, of vertolk ons dit as ‘n groot inklusiewe belofte?  ‘n Vaste vorm van identiteit kan nie 
voorgeskryf word nie; basiese oortuigings moet in die tyd dinamiese gestalte kry.  ‘n Lewende tradisie en 
identiteit is altyd in die proses van ontplooiing en groei.  Die vraag is uiteraard hoe die Gereformeerde 
tradisie haar identiteit nou vergestalt in ‘n tydsgewrig met talle ingrypende uitdagings. 

 Roeping 

Soos konteks, relevansie en identiteit ‘n kwessie van interpretasie is, so is die verstaan van roeping op 
hierdie moment in Suid-Afrika ‘n vraag wat noukeurige nadenke vra.  Dit vra waarskynlik ten minste drie 
antwoorde van gehoorsaamheid: van onderskeidingsvermoë, van denke en van handeling.  Ons konteks 
behoort so gelees te word dat ons agenda van prioriteite en uitdagings eties verantwoord is.  Dikwels is die 
kerk besig met ‘n agenda wat deur die breër samelewing as bloot uit pas beleef kan word.  Tweedens, 
daar is ‘n groot behoefte aan harde en diepgaande denke.  Die intellektuele gehalte van kerklike aktiwiteite 
- van prediking, binne-gesprekke tot profetiese uitsprake - laat dikwels veel te wense oor.  Byvoorbeeld, 
hoe praat die kerk oor God en Evangelie dat dit publiek saak maak, ‘n verskil maak sodat mense daarop 
ag slaan omdat dit hulle lewe potensiaal kan verander.  Daar moet nie ‘n naïwiteit bestaan oor hoe die 
breër intellektuele diskoerse kerklike bydrae eenvoudig uitsluit omdat dit as benede peil geag word nie.  
Derdens, vra roeping optrede en handeling wat eweneens saak maak.  Kerk is nie ‘n terapeutiese ruimte 
waarbinne mense kan wegtrek van ‘n samelewing waarbinne hulle sukkel om aan te pas nie.  Kerk is 
missionaal, gerig op die groter wêreld om iets van die Drie-enige God se beloftes te bemiddel en voorlopig 
te beliggaam.  Wat dit konkreet in ‘n konteks soos die Vrystaat beteken, sal deur elke gemeente kreatief 
bedink moet word. 
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AANHANGSEL A  
 

HARRY POTTER - VYAND BY UITNEMENDHEID?  

Tydens die Vrystaat Sinode 2009 het ‘n verslag oor Harry Potter voor die Sinode gedien.  Duidelik is Harry 
Potter identifiseer as ‘n uiters gevaarlike fliek wat deur Satan gebruik word in die lewe van kinders.  Die 
verslag is terugverwys na SKLAS vir verdere besinning.  SKLAS het dit goedgedink om die Harry Potter-
verslag te verbreed tot die nadenke oor die media se invloed op veral die jeug van vandag. 

Die rede vir die verruiming van die verslag is ‘n bekommernis by SKLAS dat die Kerk moet waak daarteen 
om programme of films simplisties te kategoriseer as goed vir kinders of uiters gevaarlik vir kinders.  Die 
Bybel waarsku tog dat Satan hom voordoen as die engel van die lig.  Satan se werking is dus nie altyd 
maklik herkenbaar nie.  Soms kan ‘n program op televisie by vinnige oorweging ‘onskuldig’ voorkom, terwyl 
die aanslag van die Bose net meer subtiel, maar ewe gevaarlik is in die program.  Juis hierin lê SKLAS se 
besorgdheid oor die Harry Potter-verslag.  Wanneer die kerk soveel tyd en energie aan één film spandeer, 
kan dit maklik gebeur dat gelowiges slegs een of twee films as aanvalle van die Bose moet beskou en die 
ander films en programme as ‘onskuldig’ kan beskou.  So ‘n werkwyse sou naïef en kortsigtig wees.  Satan 
se aanslag is veel meer intensief en baie ‘onskuldige’ programme het dieselfde potensiaal as Harry Potter 
om kinders te verlei tot ‘n verkeerde lewenswyse. 

Vervolgens word na enkele voorbeelde gekyk van die geneigdheid van mense om vermaak simplisties te 
kategoriseer as ‘onskuldig’ of ‘van die Bose’. 

Daar is ‘n baie oulike verslag van ‘n kinderterapeut beskikbaar oor die invloed van televisie op kinders.  Die 
artikel kan gelees word by www.childtherapist.co.za en die skrywer is Wietske Boon.  Ongelukkig trap die 
skrywer op een plek duidelik in hierdie slaggat van simplistiese kategorisering van vermaak.  Die volgende 
is ‘n paragraaf uit die artikel: 

“Identifisering? 

Hierdie is die mate waarmee jou kind identifiseer met die karakters in die storie.  Kinderstories het meestal 
‘n held en ‘n oortreder.  Jou kind kan met enige van hierdie twee karakters identifiseer.  Indien jou kind 
identifiseer met die oortreder in die storie, kan sy gedrag verander om soos die van die oortreder te word.  
In die hedendaagse kinderstories beskik die helde ook van bonatuurlike kragte wat die kind gaan uittoets.  
Dus kan beide die held en die oortreder jou kind negatief beïnvloed.  Moet dus nie net konsentreer of daar 
‘n oortreder in die verhaal is nie, maar ondersoek ook of die held se gedrag aanvaarbaar is of nie.  In 
Aspoestertjie is die drie susters en die stiefma die “oortreders” en Aspoestertjie die heldin.  Geen 
aggressiewe gedrag word getoon nie, en daar is ‘n les te leer vir die kind uit die gedrag van die drie 
susters en die skoonma.  Hierdie is ‘n gesonde verhaal met ‘n heldin en oortreders.  ”Aspoestertjie is 
hiervolgens die voorbeeld van ‘n gesonde verhaal vir kinders.  Is dit regtig so eenvoudig? Aspoestertjie, die 
heldin, maak met vreugde van toorkuns gebruik om haar wêreld ‘n beter plek te maak!  God haat toordery 
leer die Woord.  Duidelik kan Aspoestertjie nie simplisties gekategoriseer word as ‘onskuldig’ en Harry 
Potter as ‘van die Bose’ nie.  Beide verhale bevat dus momente van dit wat verkeerd is in die oë van die 
Here.  Moet kinders nie eerder geleer word om met onderskeid vermaak te weeg nie.” 

Dis bloot naïef om in die eeu waarin die kerk haar bevind nog te glo dat daar helder onderskeibare goeie 
en slegte programme of flieks is.  Programme waarteen mense gewaarsku moet word en ander 
programme wat dan in die geheel die kerklike ‘groen lig’ ontvang, is ‘n illusie van onkundiges.  Kan Harry 
Potter kerklik afgewys word en Aspoestertjie die kerklike groen lig ontvang in geheel?  Die antwoord is tog 
duidelik dat die verkeerde momente betreur moet word in beide.  Die kerk kan bloot net nie elke program 
en fliek deur middel van verslag op verslag afkeur of goedkeur nie. 

Die slaggat van simplistiese kategorisering word verder bevestig as die aanbeveling in nog ‘n artikel op 
internet vergelyk word.  

“Weier om jou tyd of geld op immorele, antichristelike films te vermors, maar kies eerder om goeie 
gehaltefilms wat God eer, te kyk, soos Ben Hur, The Robe, The Ten Commandments, Chariots of Fire, 
The Prince Of Egypt, en Gods and Generals.”? (Die Psige, Sedes en die Silwerdoek.  Artikel by 
www.juig.co.za)  

Weereens word ‘n insiggewende artikel skade berokken deur ‘n simplistiese voorstel dat geestelike flieks 
as’t ware altyd betroubaar is en vry van die listige aanslag van Satan.  ‘The Prince of Egypt’ het die verhaal 
van God wat Sy volk verlos grootliks gaan verwater tot ‘n drama tussen twee mense.  God speel 
hoogstens die rol van ‘n Byspeler in hierdie verhaal.  Is dit nie juis hoe Satan daarna streef om God se ‘rol’ 
in die geskiedenis te laat onsigbaar word nie?  Sien ons hierin dan nie ook Satan se hand raak nie?  Moet 
daar dan nie ook kritiek uitgespreek word teen sulke skewe interpretasies van die Woord nie?  Het die kerk 

http://www.childtherapist.co.za/
http://www.juig.co.za/
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so naïef geword dat daar geglo word dat Satan nie ook die Bybel en ‘geestelike’ verhale kan misbruik om 
mense se oog van God af te laat wegdwaal nie?  Moet net Harry Potter bespreek word of moet die kerk 
dalk eerder besef dat Satan veel slinkser is as wat hom krediet gegee word deur simplistiese 
kategorisering van flieks as ‘onskuldig’ of ‘van die Bose’.  

Die verwysde artikel bevat egter baie en interessante statistieke, asook voorstelle aan ouers hoe hulle 
leiding aan hulle kinders kan gee rondom die omgang met die media. 

Verder kan ook gevra word of sport in geheel as onskuldige vermaak beskou kan word.  Kan dit 
goedgekeur word as kinders hulle helde en rolmodelle se lippe lees of gebalde vuiste sien tydens ‘n 
gespanne oomblik op die rugby- of krieketveld?  Onthou die kind boots die gedrag van sy rolmodel na.  Die 
ergste is dat dieselfde held na die wedstryd openlik verklaar dat hy die eer aan Christus gee vir die 
oorwinning.  Die assosiasie wat die kind oorhou is dat Christene kan vloek en slaan solank hulle net 
agterna bely dat hulle aan Jesus behoort! 

Die punt van hierdie stuk is dus om bloot enkele voorbeelde te noem wat dui op die naïwiteit van Christene 
wat ‘n lysie wil opstel van goeie en slegte flieks, goeie en slegte programme ens.  Verseker kan Harry 
Potter kinders se belangstelling in die okkulte laat ontwaak.  Verseker kan Sewende Laan se karakters die 
kind breinspoel om te glo dat jongmans drink en los verhoudings met meisies kan aanknoop.  Die 
voorbeelde is menigvuldig van ‘onskuldige’ vermaak wat nie regtig onskuldig is nie.  Daar is nog nie begin 
om ook die sogenaamde onskuldige animasieverhale op televisie te bespreek nie. 

Daar is ook by SKLAS die besef dat die debat by die Sinode dalk die eintlike saak kon misgekyk het.  Die 
kerk kan maklik die oog afneem van die eintlike saak as die kerk daarin sou verval om sekere 
literatuursoorte en die bedoeling daarvan te bespreek, eerder as om te besef dat Satan rondloop soos ‘n 
brullende leeu wat iemand soek om te verslind.  Hy gebruik nie net sekere literatuursoorte om mense te 
mislei nie.  Hy vra ook nooit na die bedoeling van die regisseur met die keuse van ‘n literatuursoort nie. 

SKLAS is dus van oortuiging dat ‘n Sinode nie jare kan spandeer om die onmoontlike te vermag om al die 
momente van gevaar in alle programme en flieks te probeer aantoon nie.  Harry Potter is nie die enigste 
gevaar nie soos duidelik aangetoon.  Die rol van die kerk mag dus nie wees om produksies as veilig of 
onveilig in geheel te probeer aantoon nie.  Die kerk kan nie gedurig probeer lyste maak wat uitgestuur 
moet word om die momente van gevaar in elke program of fliek aan te toon nie.  Dis ‘n onbegonne taak en 
spreek van onkunde oor die aard van die werking van die Bose.  Die gelowiges moet eerder vermaan word 
om as ouers te leef uit die Woord en hulle kinders van kleins af te leer om te waak teen die listige aanslag 
van die Bose in alle literatuursoorte.  Ouers wat die grootheid van hulle roeping besef, sal erns maak met 
die Woord om as toegeruste ouers hulle kinders te leer en te waarsku teen die aanslag van die Bose.  
Insiggewende besprekings van die invloed van die media op kinders, en riglyne aan ouers aangaande 
sekere gevare kan deur besorgde ouers/gemeentes in onder andere die genoemde artikels bestudeer 
word. 

Geteken:   

Prof Rian Venter (voorsitter) 

Dr Charles Mitchell (skriba) 
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AD-1 VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR DIE 
KERKORDE (SKOK) 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 PERSONEEL 

Ds Helgard Janse van Rensburg Voorsitter 

Dr Meyer de Kock  Ondervoorsitter  

Dr Nico Dicks   Skriba 

Prof Piet Strauss  

Dr Manie Kleynhans  

Ds Richi Kemp 

Dr Dawie Botes 

Afgevaardigde na die Algemene Taakspan Regte (ATR):  ds Helgard Janse van Rensburg (primarius), dr 
Nico Dicks (sekundus). 

2 VERGADERINGS 

Twee vergaderings van die volle SKOK is gedurende die reses gehou:  op 23 Februarie 2011 en 20 
Februarie 2013.  Die lede het deurlopend elektronies (per telefoon en die internet) met mekaar geskakel in 
die uitvoering van opdragte. 

3 WERKSAAMHEDE 

3.1 KERKORDE 2009 

Die Sinodale Kerkordekommissie (SKOK) het na die afloop van die vergadering van die Sinode van die 
NG Kerk Vrystaat in 2009 die Kerkorde, soos goedgekeur deur die Sinode, finaal redaksioneel versorg met 
die oog op die druk en verspreiding daarvan. 

3.2 NAVRAE EN ADVIES 

Die SKOK het deurlopend na aanleiding van navrae advies gegee aan kerkvergaderings, kerklike 
kommissies, ampsdraers en lidmate insake die uitleg en toepassing van die Kerkorde, Besluite, 
Aantekeninge, Bylaes en ander kerkregtelike aangeleenthede.  Waar van toepassing is navrae en 
aanbevelings verwys na die Algemene Taakspan Regte (ATR). 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4 NAAM VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR DIE KERKORDE (SKOK) 

Die huidige naam het enersyds verouderd geraak vanweë die gebruik van die benaming van “taakspan” in 
plaas van “kommissie” en andersyds ontlok die afkorting, SKOK, dikwels negatiewe reaksie. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om die naam van die “Sinodale Kommissie vir die Kerkorde” (SKOK) te verander 
na die “Sinodale Taakspan Kerkorde” (STK). 

5 KOMMISSIE-VOORSITTERS 

Die Sinode het in 1995 die volgende besluit geneem: “Voorsitters en ondervoorsitters van kommissies kan 
nie langer as vier jaar in dieselfde posisie verkies word nie.  Dié reëling is nie retro-aktief van krag nie.” 
(Handelinge 2005, bl 304, pt 3.3, 6).  Alhoewel daar begrip is daarvoor dat die besluit met goeie 
bedoelinge geneem is, skep dit soms ‘n probleem vanweë die behoefte aan kontinuïteit en kundigheid.  
Die besluit kan gewysig word deur revisie te neem van die vorige besluit. 
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Aanbevelings: 

1. Die Sinode besluit om die volgende besluit geneem in 2005 in hersiening te neem: “Voorsitters 
en ondervoorsitters van kommissies kan nie langer as vier jaar in dieselfde posisie verkies 
word nie.  Dié reëling is nie retro-aktief van krag nie.” 

2. Die Sinode besluit dat voorsitters en ondervoorsitters van kommissies kan nie langer as agt 
jaar (twee termyne) in dieselfde posisie verkies word nie.  Dié reëling is nie retro-aktief van krag 
nie. 

6 AANSPREEKLIKHEID 

Die SKOK het ‘n versoek ontvang om aan die volgende aandag te gee: 

SKOK moet kennis neem van die volgende bylaag wat voor die Moderamen gedien het op die vergadering 
van 23 November 2010.  Daar is reeds voorlopige reëlings getref dat ds Helgard Janse van Rensburg 
saam met van die broers vóór die SKOK-vergadering verdere advies sal inwin van ‘n regsgeleerde.  Let 
veral op punte 1, 2, 6 en 7 van die bylaag. 

SAMESPREKINGS OOR DIE MOONTLIKE VOETANGELS IN DIE FASILITERINGSFUNKSIE VAN DIE 
SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 

‘n Konstruktiewe en openhartige gesprek het op 16 November 2010 plaasgevind tussen Danie van Tonder 
(SKBB), Willem Botha (NGMD), André Barlow (SKBB), Rikus van Zyl (SKBB) en Helgard Janse van 
Rensburg (SKOK). 

Die gesprek het nie gegaan oor die inhoudelike van en oorsig oor die fasiliteringsfunksie nie, aangesien dit 
die verantwoordelikheid van die SKBB is. 

Daar is ooreengekom dat die volgende formele aspekte die afsonderlike en gesamentlike aandag van die 
SKBB en die SKOK sal geniet. 

1. Wanneer ‘n fasiliteerder formeel optree as ‘n funksionaris van die SKBB kan hy ook moontlik 
regstegnies beskou word as ‘n funksionaris van die Sinode en bestaan ‘n beduidende gevaar dat die 
Sinode as tweede respondent genoem kan word in regsgedinge wat mag voortvloei uit die 
herorganisasie van ‘n gemeente.  Alhoewel daar geen twyfel bestaan nie dat die fasiliteerders uiters 
verantwoordelik optree en waar nodig regsadvies inwin, is dit tog nodig dat die aanspreeklikheid van 
die Sinode verder beperk moet word.  Die moontlikheid moet ondersoek word dat ‘n standaard 
vrywaringsdokument te dien effekte opgestel word wat deur die kerkraad onderteken moet word by 
die aanvang van die proses. 

2. Die SKOK sal ook ondersoek instel tot watter mate dieselfde risiko ontstaan wanneer ‘n lid van die 
SKOK regsadvies aan ‘n gemeente gee. 

3. Daar behoort ‘n ondubbelsinnige reëling te wees dat fasiliteerders die SKAF formeel sal betrek by 
enige fasilitering waar die belange of begroting van die Sinode direk of indirek geïmpliseer kan word, 
sodat die Sinode of Sinodale Begroting nie dalk voor voldonge feite gestel word waarvoor hy sonder 
inspraak of instemming mede-aanspreeklikheid verkry het nie. 

4. Daar behoort ‘n ondubbelsinnige reëling te wees dat die fasiliteerders onder verpligting staan om via 
die SKBB dit onder die aandag van die tersake kommissie te bring in gevalle waar die 
fasiliteringsproses nie na hulle oordeel na wense verloop nie en daar ‘n wesentlike moontlikheid is dat 
die Sinode of Sinodale Begroting gekompromitteer kan word deur die situasie. 

5. Gemeentes moet aangemoedig word om eerder van die opgeleide fasiliteerders van die SKBB 
gebruik te maak, alhoewel hulle uiteraard nie verplig kan word daartoe nie. 

6. ‘n Kommunikasiemeganisme moet geskep word tussen die SKOK en die fasiliteerders sodat die 
fasiliteerders die problematiek wat hulle van bewus word formeel onder die SKOK se aandag kan 
bring sodat ooreengekom kan word oor hoe die Kerkorde toegepas of gewysig behoort te word. 

7. Die SKOK sal ‘n weg vind om te kontroleer of die diensooreenkomste tussen kerkrade en leraars in 
plek en op standaard is. 

8. Al die partye onderneem om openhartig met mekaar te praat oor knelpunte of persepsies van 
knelpunte ten opsigte van die fasiliteringsprosesse. 

9. Dr Danie van Tonder, di Willem Botha, Rikus van Zyl en André Barlow sal met ds Christo Louw in 
gesprek tree om sy ongemak met die fasiliteringsproses in die Studentekerk te probeer verstaan. 

Geteken:  Ds Willem Botha 
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Die SKOK het besluit: 

1. Die vergadering neem die verslag aan die Moderamen in behandeling en neem die nodige besluit. 

2. Die SKOK neem kennis daarvan dat di HM Janse van Rensburg (SKOK) en WJ Botha (SKDB) reeds 

gesprek gevoer het met ‘n regsgeleerde en dat hulle op 14 Maart 2011 weer ‘n afspraak het. 

‘n Opvolggesprek met die regsgeleerdes het plaasgevind en ‘n verslag is van hulle ontvang.  Die verslag is 
voorgelê aan die Interimkomitee van die Moderamen.  Dit het gelei tot ‘n versoek aan die SKOK om die 
Moderamen te bedien met advies.  Die verslag van die regsgeleerdes, die brief van die skriba van die 
Interimkomitee, asook die nuwe Reglement vir die ABR is uitgestuur aan al die lede van SKOK vir verdere 
kommentaar. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat die volgende as Besluit by Artikel 26 van die Kerkorde gevoeg word: “Die 
betrokke kerkvergadering wat 'n besluit neem, bly die verantwoordelike en aanspreeklike instansie 
(tensy die vergadering buite sy bevoegdheid opgetree het, in welke geval die persone teenwoordig 
aanspreeklik word).  'n Adviseur kan nie verantwoordelik gehou word nie, tensy daar moedswillige 
misleiding (mala fidé) van die vergadering was.  Alle besluite van kerkregtelike aard moet met die 
STK uitgeklaar word”. 

7 DRUK EN UITGEE VAN DIE KERKORDE 

Alhoewel die Kerkorde Vrystaat 2013 in sy geheel sáám met die Kerkorde van die Algemene Sinode 2011 
in boekvorm gepubliseer én ook elektronies beskikbaar gestel gaan word, is die omvang daarvan (die 
aantal bladsye wat die bestek beslaan) té groot vir opname in die Agenda van hierdie Sinode.  Derhalwe is 
besluit om slegs die Besluite en Aantekeninge van die Vrystaatse Kerk, wat uiteindelik by die artikels van 
die Algemene Kerkorde ingevoeg sal word, asook die Vrystaatse Reglemente, Vorms en Riglyne as 
geheel in Verslag AD-2 hierdie Agenda op te neem.  Verslag AD-2 moet dus asseblief sáám met die 
Kerkorde 2011 van die Algemene Sinode gelees word ter voorbereiding vir die besluitneming van die 
Sinode. 

1. Aanbevelings: 

2. Die Sinode keur die reëling van die SKOK goed dat afgevaardigdes wat wysiginge aan die 
Kerkorde wil bespreek, die Tydelike SKOK op dag een van die vergadering van die Sinode 
ontmoet. 

3. Die Sinode keur die Kerkorde Vrystaat 2013 in sy geheel (soos opgeneem in Verslag AD-2 ) 
goed. 

4. Die Sinode besluit dat die Kerkorde Vrystaat 2013 in sy geheel saam met die Kerkorde 2011 van 
die Algemene Sinode in boekvorm gepubliseer en ook elektronies beskikbaar gestel word. 

5. Die Sinode moedig elke bedienaar van die Woord en gemeentelike kerkkantoor aan om ‘n kopie 
van die Kerkorde Vrystaat 2013 te bekom. 

Geteken:  
Ds Helgard Janse van Rensburg  (voorsitter) 
Dr Nico Dicks  (skriba)
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AD-2  KONSEP-KERKORDE 

 

DIE KERKORDE 

 

AFDELING A - ARTIKELS   

ARTIKEL 1 

Aantekening by Artikel 1: 

Artikel 1 moet saam met Artikel 44 gelees word.  

ARTIKEL 2 

Besluite by Artikel 2: 

2.1 Sinodale verband 

2.1.1 Die sinodale verband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat word saamgestel uit die 
Nederduitse Gereformeerde gemeentes in die Vrystaat-provinsie. 

2.1.2 Elke Nederduitse Gereformeerde gemeente het vasgestelde grense en bestaan uit die volgende 
lidmate: 

2.2 Gemeentegrense 

2.2.1 die belydende lidmate wat binne die grense van die gemeente woonagtig is en wie se 
lidmaatskap deur die kerkraad in ooreenstemming met die kerklike bepalinge erken en 
aangeteken is; 

2.2.2 die dooplidmate, dit wil sê gedoopte kinders van belydende lidmate wat binne die 
gemeentegrense woon en ander dooplidmate wie se domisilie in die gemeente is; 

2.2.3 die nog ongedoopte kindertjies van belydende lidmate wat kragtens die verbond van God deel 
van die verbondsgemeente is; en 

2.2.4 lidmate buite die gemeentegrense wat kragtens Besluit 2.5.3 hieronder erken word. 

2.3 Duur van lidmaatskap 

2.3.1 Die persone in 2.2 genoem bly lidmate van die Nederduitse  Gereformeerde gemeente totdat: 

2.3.1.1 hulle deur skriftelike kennisgewing of voor ŉ kommissie van die kerkraad bevestig dat hulle hul 
verband met die kerk verbreek en die kerkraad vervolgens hulle betrekking tot die gemeente as 
vervalle verklaar (Bylae 3, Vorm 10); of 

2.3.1.2 hulle van die gemeente afgesny word.   

2.3.2 ŉ Lidmaat wat sy verband met die Nederduitse Gereformeerde Kerk verbreek om na ŉ nie-
erkende kerk of ŉ sekte oor te gaan, kan alleen terugkeer na betoning van berou en moet, na 
ondersoek oor sy gehegtheid aan die leer van die kerk en nadat bewys gelewer is dat die 
kategese voorheen deurloop is, voor die kerkraad of ŉ kommissie van die kerkraad belydenis 
van geloof aflê. 

2.3.3 Wanneer ŉ lidmaat uit die familie van Nederduitse Gereformeerde Kerke aansoek doen om as 
lidmaat opgeneem te word, behoort die kerkraad in die oorweging van so ŉ aansoek ŉ deeglike 
gesprek met sodanige persoon te voer oor die Formuliere van Eenheid as die enigste 
belydenisgrondslag van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

2.4 ŉ Lidmaat wat na ‘n ander gemeente vertrek 

2.4.1 Waar ŉ lidmaat na ŉ ander gemeente vertrek, word op aanvraag en as die kerkraad dit 
goedvind, aan hom ŉ attestaat oorhandig op die vasgestelde vorm (Bylae 3, Vorm 9) wat deur 
die bedienaar van die Woord of die skriba onderteken moet word.  Hierdie attestaat moet binne 
ses maande na uitreiking by die kerkraad van die ander gemeente ingedien word. 

2.4.2 Waar ŉ lidmaat reeds langer as ses maande vertrek het of waar daar by die opsieners beswaar 
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bestaan om ŉ attestaat uit te reik, word ŉ bewys van lidmaatskap, onderteken deur die bedienaar 
van die Woord of die skriba van die kerkraad, uitgereik.  ŉ Bewys van lidmaatskap word verkieslik 
aan die skriba van ŉ gemeente gestuur en nie aan die lidmaat wat vertrek persoonlik gegee nie. 

2.4.3  ŉ Bewys van lidmaatskap moet onverwyld by die betrokke kerkraad ingedien word.  Die 
oorkoms van sodanige lidmaat moet tydens die erediens deur afkondiging aan die gemeente 
bekend gestel word. 

2.4.4 Die kerkraad het die reg en is verplig om die attestaat of bewys van lidmaatskap van elke 
lidmaat en bedienaar van die Woord wat as lidmaat by die gemeente aanmeld, aan te vra. Dit 
geld in besonder vir ŉ lidmaat wat in ŉ tugsaak betrokke is en weier om hom aan die tug te 
onderwerp op grond daarvan dat sy bewys van lidmaatskap nie ingedien is nie. 

 ŉ Kerkraad is verplig om op aanvraag die attestaat of bewys van lidmaatskap uit te reik, en 
indien dit tevore uitgereik is, te vermeld wanneer en na welke gemeente dit aangestuur is. 

2.4.5 Sodra ŉ lidmaat uit ŉ gemeente vertrek, verval sy lidmaatsvoorregte in die gemeente wat hy 
verlaat, tensy hy skriftelik met die bepaalde gemeente reëlings betreffende sy voortgesette 
lidmaatskap getref het.  

2.4.6 Hy het geen lidmaatsregte in die nuwe gemeente voordat sy attestaat of bewys van lidmaatskap 
ingedien is nie. 

2.5 Gemeentegrense 

2.5.1 Die Algemene Sinode het besluit dat elke gemeente ŉ duidelik omskrewe grens moet hê as 
aanduiding van die primêre bedieningsgebied vir daardie gemeente. 

2.5.2 Die Sinode erken dat daar bona fide redes kan wees waarom lidmate verkies om by ŉ ander 
gemeente as die geografiese gemeente in te skakel en bepaal dat sulke 
uitsonderingsmaatreëls op ‘n ordelike wyse moet geskied. 

2.5.3 Die volgende dien as riglyn vir die ordelike hantering van lidmaatskap oor gemeentegrense heen: 

2.5.3.1 Persone kan binne geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en lidmaatskap van 
daardie gemeente verlang. 

2.5.3.1.1 Lidmate handig self hulle attestate by die nuwe gemeente in of versoek die administratiewe 
amptenaar van die gemeente om dit van die vorige gemeente aan te vra. 

2.5.3.2. Persone kan binne die geografiese grense van ’n gemeente intrek en lidmaatskap van ’n ander 
gemeente verlang. 

2.5.3.2.1 Gemeentes behoort nie sonder meer sulke lidmate te verwelkom as die motivering vir hulle keuse 
om in te skakel verband hou met slegte verhoudings tussen die persoon(-ne) en iemand anders in 
die gemeente vanwaar hulle kom nie. In so ’n geval moet die kerkraad deur pastorale begeleiding 
die saak hanteer en in die reine bring. 

2.5.3.2.2 Gemeentes behoort net lidmate van buite hulle geografiese grense te aanvaar indien dit prakties 
moontlik is om sulke lidmate te bedien waar hulle woon en dit vir sulke lidmate prakties moontlik is 
om aktiewe lidmate te wees van die geloofsgemeenskap. (’n Uiterste voorbeeld illustreer dit:  Dit 
sal bv. onprakties en onaanvaarbaar wees as ’n lidmaat van Laingsburg sou besluit om by 
Roodepoort in te skakel. Die kerkraad van Roodepoort sou in die geval van so ’n versoek om 
erkenning as lidmaat dit alleen kon aanvaar as die kerkraad die vermoë het om die lidmaat in 
Laingsburg te versorg en as die lidmaat in Laingsburg die vermoë het om in te skakel by die 
gemeente-aktiwiteite in Roodepoort.) 

2.5.3.2.3 Lidmate versoek skriftelik die gemeente waar hulle wil inskakel om as lidmate aanvaar te word en 
verskaf die nodige dokumentasie soos attestate en doopbewyse waar nodig. Die gemeente wat 
so ’n aansoek ontvang kan lidmate help met die verkryging van hierdie dokumente. 

2.5.3.2.4 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die 
kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 

2.5.3.3. Persone kan binne die geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en verlang om 
lidmaat te bly van die gemeente waar hulle lidmaat was. 

2.5.3.3.1 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die 
kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 
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2.5.3.4. Persone kan vir ’n tydperk lidmaat van ’n bepaalde gemeente wees (hetsy omdat hulle binne die 
grense woon of oor grense lidmaatskap bekom het) en besluit om lidmaat van ’n ander gemeente 
te word. 

2.5.3.4.1 Lidmate moet die kerkraad waar hulle lidmaat is daarvan in kennis stel met opgaaf van redes. 
Indien die kerkraad bevind dat die redes vir verandering van lidmaatskap nie kwaadwillig is nie, 
kan die attestaat na die nuwe gemeente oorgeplaas word. 

2.5.3.5 Indien laasgenoemde kerkraad besluit om die lidmaat wel te aanvaar, stel hy die oorspronklike 
gemeente daarvan in kennis dat hy die aansoek aanvaar het en dat hy, by ontvangs van die 
lidmaat se attestaat/bewys van lidmaatskap, volle verantwoordelikheid vir die lidmaat se 
versorging sal aanvaar.  

2.5.3.6 Gemeentes en kerkrade weerhou hulle daarvan om lidmate binne ander gemeentes se grense 
te werf. 

2.6 Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat het riglyne neergelê vir die 
implementering van die besluit oor gemeentegrense.  (Kyk die Handelinge OVS 1995, bl 529.) 

2.7 Kategoriale Gemeentes 

 Die Sinode onderskryf die volgende beginsels in verband met kategoriale gemeentes: 

2.7.1 Kategoriale gemeentes het steeds geografiese grense.  

2.7.2 Ter wille van ordelikheid en die behoorlike opsig van kerkrade moet lidmate wat by ŉ 
kategoriale gemeente wil aansluit, dieselfde prosedure volg as wat die Algemene Sinode 1994 
in verband met die oordrag van lidmaatskap oor gemeentegrense heen besluit het. (Handelinge 
1994 bl 490, 491, 574). 

2.7.3 Die ring moet ŉ kategoriale gemeente, net soos enige ander gemeente, se grense bepaal, 
desnoods in samewerking met ander ringe. 

Artikel 6 

Aantekening by Artikel 6:  

Vergelyk Reglemente 11-13 van die Algemene Sinode. 

ARTIKEL 8 

Besluite by Artikel 8:  

8.1  Die voorsitter van die beroepende vergadering gee aan die beroepene sowel as Die Kerkbode 
kennis van die beroep. 

8.2  Besware teen ŉ beroep word voor die tweede afkondiging skriftelik by die kerkraad ingedien. 

8.3  Die ring sien toe dat die bepalings van die Sinodale Pensioenfonds nagekom is. 

8.4  In die geval waar ŉ predikant of proponent uit die familie van Nederduitse Gereformeerde Kerke wat 
die Belharbelydenis onderteken het, beroep word, moet hy opnuut verklaar dat hy die Formuliere van 
Eenheid as die enigste belydenisgrondslag van die Nederduitse Gereformeerde Kerk aanvaar 
alvorens hy in ŉ gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat bevestig word. 

8.5  Die beroepene moet so gou as moontlik bevestig word. 

8.6  Die verantwoordelikheid van die beroepende kerkraad teenoor die bedienaar van die Woord begin 
op die datum waarop hy in sy vorige gemeente demissie ontvang het.  Dit geld ook in die geval waar 
ŉ bedienaar van die Woord na sy demissie maar vóór sy bevestiging sterf. 

8.7  Die beroepende kerkraad dra die vervoerkoste van die beroepene en sy gesin, asook die verpakking 
en vervoer van sy meublement en boekery. 

8.8  Die bevestiging geskied deur 'n Bedienaar van die Woord in die plaaslike gemeente of die konsulent 
of, in geval van onvermydelike afwesigheid, deur ŉ ander bedienaar van die Woord binne 
kerkverband wat daarvoor deur die konsulent gevra word.  Die beroepene kan ŉ bedienaar van die 
Woord van die Nederduitse Gereformeerde Kerk vra om ŉ bevestigingsrede te hou. 

8.9   In die geval van ŉ proponent wat vir die eerste keer bevestig word, stuur die kerkraad sy Akte van 
Legitimasie aan die Skriba van die Moderamen wat aan hom ŉ Akte van Bevestiging uitreik.   (Bylae 
3, Vorm 3)  



50   KONSEP-KERKORDE 

 

ARTIKEL 14 

Besluite by Artikel 14: 

14.1 Neerlê van die bediening, Akte van demissie 

14.1.1 Die aftree-ouderdom van alle leraars van gemeentes, predikante in sinodale diens en aan 
inrigtings verbonde, word op 65 jaar gestel.  ŉ Leraar wat die ouderdom van 65 jaar bereik het, 
mag vir hoogstens ses maande na bereiking van sy 65ste verjaardag en met toestemming van 
die betrokke kerkvergadering/kommissie in sy diens aanbly.  Die ring moet toesien dat 
gemeenteleraars binne ses maande na bereiking van die ouderdom 65 aftree. 

14.1.2 Wanneer ŉ bedienaar van die Woord van voorneme is om die bediening neer te lê, is hy verplig 
om ten minste een maand voor die tyd skriftelik aan die kerkraad met opgaaf van redes van sy 
voorneme kennis te gee en ŉ afskrif van hierdie kennisgewing aan die ringskommissie voor te lê. 

14.1.3 Die kerkraad verleen aan die bedienaar van die Woord op ŉ wettige gekonstitueerde vergadering 
van die kerkraad ŉ Akte van demissie (Bylae 3, Vorm 4) mits die voorskrifte van die Kerkorde 
nagekom is en die ringskommissie of die kerkraad geen beswaar daarteen inbring nie. 

14.1.4 Indien beswaar ingebring word, mag die kerkraad die verlening van die Akte van demissie uitstel. 

14.1.5 Waar ŉ bedienaar van die Woord die bediening neerlê as gevolg van swak gesondheid of by 
aftree-ouderdom, geskied dit met behoud van bedieningsbevoegdheid en word aan hom ŉ Akte 
van demissie (Bylae 3, Vorm 4) oorhandig. 

14.2 Beroeping na emeritering 

14.2.1 ŉ Bedienaar van die Woord wat met behoud van bedieningsbevoegdheid geëmeriteer het en 
weer tot die bediening wil terugkeer, moet aan die ringskommissie binne wie se ressort hy woon, 
ŉ versoek rig en dokumentêr bewys dat hy begerig en in staat is om weer voltyds diens te 
aanvaar.  Sy versoek moet vergesel wees van ŉ getuigskrif met betrekking tot sy leer en lewe, 
uitgereik deur die kerkraad binne wie se grense hy woon. 

14.2.2 Genoemde kommissie gee van die toegestane aansoek kennis aan die skriba van die 

Moderamen. 

14.3 Afsterwe van bedienaar van die Woord 

14.3.1 Wanneer ŉ bedienaar van die Woord te sterwe kom en ŉ weduwee of wewenaar of afhanklike 

minderjarige kinders nalaat, het die naasbestaandes vir ŉ tydperk van 1 maand reg op die gehele 

onbeswaarde inkomste van die vakante predikant-standplaas met bewoning van die pastorie vir 

ŉ tydperk van 3 maande of van die huishuur wat by onderlinge reëling daarvoor ontvang mag 

word.  Die reistoelae word nie in dié geval by die onbeswaarde inkomste gereken nie. Haar 

verhuisingskoste word deur die kerkraad betaal. 

14.3.2 Wanneer ŉ bedienaar van die Woord te sterwe kom en geen weduwee of minderjarige kinders 

nalaat nie, is bloedverwante en meerderjarige kinders wat van hom afhanklik was en by hom 

ingewoon het, geregtig op die bewoning van die pastorie en die lewensonderhoud vir 1 maand. 

ARTIKEL 15 

Besluite by Artikel 15: 

15.1 ŉ Kerkraadslid word vir twee jaar verkies.  Hy mag vir meer as een tydperk agtereenvolgens 

verkies word. 

15.2 Na elke verkiesing moet ŉ kerkraadslid opnuut bevestig word. 

15.3 Nadat ŉ kerkraadslid vier jaar aaneen gedien het, moet hy sover moontlik een jaar rus voordat hy 

weer verkies word. 

15.4 ŉ Kerkraadslid wat in ŉ tussentydse vakature verkies word se dienstyd word afsonderlik bereken 

tot aan die einde van die tweede volle diensjaar na sy bevestiging, sonder dat hy intussen herkies 

of bevestig word. 

15.5 Kerkraadslede word verkies volgens die Reglement van Orde (OVS). 
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15.6 Die vergadering waarop ŉ kerkraadslid verkies moet word, moet aan die gemeente tydens die 

erediens op die Sondag voor die verkiesing bekend gemaak word.  ŉ Persoon wat tot kerkraadslid 

verkies word, moet sonder versuim daarvan skriftelik kennis kry en sy verkiesing moet op twee 

agtereenvolgende Sondae tydens die openbare erediens afgekondig word. 

15.7 ŉ Ongesensureerde lidmaat van die gemeente het die reg om beswaar teen ŉ verkose 

kerkraadslid voor die tweede afkondiging skriftelik by die voorsitter van die kerkraad in te dien, wat 

sonder versuim ŉ vergadering van die kerkraad belê om die beswaar te oorweeg. 

By die stigting van ŉ nuwe gemeente, moet ŉ beswaar teen ŉ verkose kerkraadslid voor die eerste 
Sondag na sy verkiesing, skriftelik by die konsulent ingedien word. 

15.8 Waar ŉ beswaar gegrond bevind word, word die verkiesing nietig verklaar en moet die vakature so 

spoedig moontlik aangevul word. 

15.9 ŉ Persoon wat tot kerkraadslid verkies is, moet binne agt dae na die tweede afkondiging skriftelik 

antwoord of hy die verkiesing aanvaar of bedank.  By die bedanking moet redes vermeld word. 

15.10 By afstigting moet ŉ verkose kerkraadslid voor die eerste Sondag na sy verkiesing deur die 

gemeente skriftelik antwoord of hy die verkiesing aanvaar of bedank.  By bedanking moet redes 

vermeld word. 

ARTIKEL 23 

Aantekening by Artikel 23.1 

Vergelyk Reglement 17 

Aantekening by Artikel 18 tot 23: 

Artikel 18 tot 23 moet saamgelees word. 

Elke kerklike vergadering het ŉ eie werkterrein en ŉ eie aard soos bepaal deur die Kerkorde en waarop dit 
opereer met ŉ van Christus verleende gesag. 

Die kerklike wyse kom primêr en wesenlik na vore waar die Skrif, die belydenis en Kerkorde in die 
beraadslaginge en besluite spreek. Dit lê in die aard van ŉ kerklike vergadering om te oorreed. 

'n Meerdere vergadering behoort ŉ saak na ŉ mindere vergadering terug te verwys indien hy van oordeel 
is dat die saak nie na behore aandag ontvang het by die mindere vergadering nie. 

ARTIKEL 26 

Aantekeninge by Artikel  26: 

26.1  Hierdie artikel moet saamgelees word met Artikels 20-25. Omdat die gemeente volledig kerk is, 
kan die kerkraad alle kerklike sake hanteer. Hy kan net nie die sake wat deur die Kerkorde aan 
meerdere vergaderings toegeken is, afhandel nie. 

26.2 Die betrokke kerkvergadering wat 'n besluit neem, bly die verantwoordelike en  aanspreeklike 
instansie (tensy die vergadering buite sy bevoegdheid opgetree het, in welke geval die persone 
teenwoordig  aanspreeklik word).  'n Adviseur kan nie verantwoordelik gehou word nie, tensy daar 
moedswillige misleiding (mala fidé) van die vergadering was. Alle besluite van kerkregtelike aard 
moet met die STK uitgeklaar word.   

26.3 Die Buitengewone Sinode OVS 1998 het die volgende in verband met kerkrade besluit: 
“Aangesien gemeentes as komplete kerke saam kerkverband vorm, moet die vorming van ŉ nuwe 
kerkverband in die NG Kerkfamilie met al sy besonderhede (belydenisskrifte, kerkorde, toetrede van 
gemeentes, ringe en sinodes, stoflike aangeleenthede en al die ander sake vervat in die besluite van 
die Algemene Sinode van 1994) ook deur die kerkrade goedgekeur word.” 

ARTIKEL 27 

Aantekeninge by Artikel 27:  

27.1 Dit is wenslik dat ŉ kerkraad  nie uit te min persone bestaan nie. Om hiërargie en 
ampsoorheersing uit te skakel behoort daar 'n gelyke getal ouderlinge en diakens te wees.  
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27.2 Indien ŉ hele kerkraad bedank, kan die ring deur middel van die ringskommissie die betrokkenes 
probeer oorreed om voort te gaan met hulle diens. Indien hierdie poging nie slaag nie, sou die 
aangewese weg wees om ŉ gemeentevergadering te belê om ŉ ander kerkraad te verkies. 

ARTIKEL 29 

Besluite by Artikel 29: 

29.1 Die ring vergader minstens een maal per jaar. 

29.2 Ter wille van kontinuïteit verkies die ring uit sy lede ŉ skriba vir ŉ tydperk van drie jaar. 

29.3 Die ring benoem by elke gewone vergadering soveel kommissies as wat hy nodig ag om sy 
opdragte uit te voer. 

29.4 Die ring kies ŉ ringskommissie bestaande uit die skriba plus nog twee lede met drie sekundi. 

29.5 Die ringskommissie berei die gewone en buitengewone vergaderings van die ring voor met 
voldoende kennisgewing aan die kerkrade. 

29.6 Na afloop van die ringsitting hanteer die ringskommissie alleen sake wat deur die ring of die 
Kerkorde en reglemente aan hom opgedra is met verslag aan die volgende ringsitting. 

29.7 'n Buitengewone vergadering van die ring word deur die voorsitter van die ringskommissie belê in 
opdrag van die ringskommissie of op skriftelike versoek van minstens twee kerkrade binne 
ringsverband, met opgaaf van redes. 

Aantekeninge by Artikel 29: 

29.1 Om aan die ring as uitdrukking van die kerkverband gestalte te gee en ten einde die 
gelykwaardigheid van gemeentes te bevorder, behoort die ring om die beurt in verskillende 
gemeentes te vergader. 

29.2 Ringe behoort ter wille van afwisseling die plaaslike leraar of een van die plaaslike leraars as 
voorsitter te verkies. Sodoende word hiërargie teengewerk en kry al die leraars 'n beurt in die 
voorsitterskap van die ring. 

29.3 Die skriba behartig die pligte soos bepaal in die Kerkorde en soos deur die ring en sinode aan 
hom opgedra. 

Artikel 30 

Besluite by Artikel 30: 

30.1 Elke kerkraad binne die ringsgebied vaardig sy bedienaar(s) van die Woord en een 
ouderling/diaken vir elke pos vir die bedienaar van die Woord af  na die ringsvergadering. Waar ŉ 
gemeente nie ŉ bedienaar van die Woord het nie of die pos vir die bedienaar van die Woord 
vakant is, word 2 ouderlinge/diakens afgevaardig. 

30.2 Die primarius en die sekundus ouderling/diaken mag mekaar tydens die ringsitting  vervang, 
behalwe tydens ŉ tugondersoek. 

ARTIKEL 31 

Besluite by Artikel 31: 

31.1 Tydens sy gewone jaarlikse vergadering benoem die ring minstens twee visitatore met sekundi, 
vir elke gemeente binne sy gebied. Die beginsels van afwisseling, kontinuïteit, ervaring en 
bekwaamheid moet in ag geneem word. 

31.1.1 Met die oog op die pastorale versorging en die welsyn van die gemeente(s) besoek die visitatore 
die gemeente(s) en sy leraar(s) aan hulle toegewys minstens een keer per jaar. Die tyd van die 
besoek(e) word deur die ring bepaal. 

31.1.2 Die visitasie handel oor die leer en lewe van die gemeente aan die hand van die vrae waarop die 
ring besluit, met dien verstande dat die volgende rubrieke aandag kry: die getroue uitvoering van 
die ampswerk; die handhawing  van die gereformeerde leer; die nakoming van die Kerkorde en 
besluite van meerdere vergaderings en die geestelike op- en uitbou van die gemeente. 

31.1.3 Een van die visitatore lei na die ringsitting ŉ erediens in die gemeente. By hierdie geleentheid 
praat hy ook oor die visitasie in die algemeen of oor sake waaroor met die kerkraad ooreengekom 
is. 
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31.2 Die ring benoem ŉ konsulent vir elke gemeente, iemand anders as ŉ bedienaar van die Woord 
van die gemeente. 

Aantekening by Artikel 31: 

31.1 ŉ Saak kan voor die ring gebring word by wyse van ŉ beskrywingspunt deur ŉ kerkraad of ŉ 
ongesensureerde lidmaat met die toestemming van die kerkraad. 

31.2 ŉ Konferensie met die gasheergemeente kan tydens die ringsitting gehou word. Die spreker(s) 
en onderwerp van die konferensie word normaalweg deur die gasheerkerkraad in oorleg met die 
ringskommissie bepaal. 

ARTIKEL 33 

Besluite by Artikel 33: 

33.1 Elke kerkraad binne die sinodale gebied vaardig een bedienaar van die Woord en een 
ouderling/diaken af  na die sinode. Vir elke primarius afgevaardigde word ŉ sekundus aangewys. 

33.2 Die primarius en die sekundus afgevaardigde mag mekaar tydens die sinode vervang, met dien 
verstande dat die afvaardigende kerkraad self vir die ekstra koste instaan.  

33.3 Elke gemeente word verteenwoordig deur ten minste een bedienaar van die Woord en een 
kerkraadslid. Gemeentes met meer as een pos vir die bedienaar van die Woord kan na goeddunke 
soveel addisionele bedienaars van die Woord en ŉ kerkraadslid vir elke bedienaar van die Woord  
afvaardig, tot die totaal van die aantal poste vir die bedienaar van die Woord van die gemeente, met 
dien verstande dat hulle proporsioneel bykomend sal bydra tot die koste van die Sinode. 

ARTIKEL 34 

Besluite by Artikel 34: 

34.1 Die gewone vergadering van die sinode word ten minste elke vier jaar gehou op ŉ plek en datum 
soos deur die Moderamen bepaal. 

34.2 ŉ Buitengewone vergadering kan deur die Moderamen bepaal word óf regstreeks óf wanneer 
minstens vyf kerkrade uit verskillende ringe met opgaaf van  redes daarvoor aansoek doen. 

34.3 ŉ Gewone sowel as ŉ buitengewone vergadering van die Sinode word deur die Skriba van die 
Moderamen deur middel van ŉ kennisgewing in Die Kerkbode byeengeroep. 

ARTIKEL 35 

Besluit by Artikel 35: 

Ten einde te verseker dat die samestelling van die sinodale kommissies so verteenwoordigend moontlik van 
die hele kerk in die OVS sal wees, moet bedienaars van die Woord of ouderlinge/diakens in een termyn 
verkieslik in nie meer as een kommissie van die Sinode dien nie. 

Aantekening by Artikel 35: 

35.1 Sending, barmhartigheidsdiens, ensovoorts (Artikel 35.4), is die primêre taak van die gemeente. 
Slegs waar die taak te groot is vir een of meer gemeentes of ringe, word die saak sinodaal 
hanteer. Die Sinode waak daarteen om werk na hom aan te trek wat by gemeentes of ringe 
tuishoort. 

35.2 Die Sinode herbevestig die uitgangspunt dat die plaaslike gemeente volledig kerk is. 

35.3 Die Sinode erken dat gemeentes met mekaar in sinodale verband oorleg pleeg oor sake wat nié 
volledig onder die toesig van kerkrade en ringe tuiskom nie. 

ARTIKEL 50 

Besluite by Artikel 50: 

50.1 Katkisante wat nie bewys van hulle doop kan lewer nie, word gedoop met gebruikmaking van die 
Formulier vir die Openbare Belydenis van geloof en die bediening van die doop aan volwassenes. 

50.2 Die openbare aflê van belydenis van geloof mag met die skriftelike verlof van die bedienaar van 
die Woord of betrokke kerkraad in ’n ander gemeente plaasvind waar die registrasie dan ook 
geskied. 
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ARTIKEL 53 

Besluite by Artikel 53: 

53.1 Elke gemeente behartig die sending in ooreenstemming met die Skrif, die Formuliere van Enigheid 
en die toepaslike artikels van die Kerkorde, as ŉ omvattende Woordbediening binne sy grense.  Dit 
geskied langs die kanale van verkondiging, gemeenskap, diens en aanbidding. 

53.2 Die uitstuur van sendelinge en ander sendingwerkkragte geskied deur die plaaslike gemeente, met 
of sonder die medewerking van ander gemeentes.  Hierdie uitsending moet in oorleg met en 
advies van die Ring en die Sinodale Sendingkommissie wees en is onderhewig aan die vereistes 
van die Kerkorde en ter saaklike besluite van die Sinode en Algemene Sinode. Sendelinge en 
sendingwerkkragte is in hulle arbeid gebonde aan die Skrif en die Formuliere van Enigheid. 

53.3 Elke gemeente behartig saam met al die ander gemeentes ook in breër verband die Binnelandse, 
die Buitelandse, en Wêreldsending, met of sonder die samewerking van ander gereformeerde 
kerke en of sendingorganisasies, soos dit gereël word in onderlinge ooreenkomste.  Hierdie 
sendingwerk geskied in oorleg met en advies van die Sinodale Sendingkommissie. 

53.4 Waar gemeentes ten behoewe van en in samewerking met gemeentes uit die NG Kerkfamilie 
binne die Vrystaat werk, behoort daar twv koördinering en effektiewe bediening gesamentlike 
sendingstrukture gevorm te word.  Hierdie samewerkingstrukture word deur die onderskeie ringe 
goedgekeur, in oorleg met die Sinodale Sendingkommissie. 

53.5 Die Sinodale Sendingkommissie dien amptelik as die kerklike skakelliggaam tussen die plaaslike 
gemeente(s) en die samewerkende kerke en of sendingorganisasies.  Alle ooreenkomste met 
kerke en of organisasies word in oorleg met die Sinodale Sendingkommissie opgestel en deur die 
ring of Sinode goedgekeur. 

53.6 Elke kerkraad, ring en die sinode benoem ‘n sendingkommissie. 

ARTIKEL 57 

Besluit by Artikel 57: 

Rentmeesterskap word uitgeoefen volgens Reglement 18 van die Algemene Sinode. 
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AFDELING B  : REGLEMENTE EN HANDLEIDINGS 

ALGEMEEN 

1. ORGANOGRAM VAN DIE SINODALE STRUKTUUR VAN DIE NG KERK 
VRYSTAAT  (SOOS GOEDGEKEUR DEUR DIE VS SINODE IN 2013) 

 

 

2. REGLEMENT VAN ORDE:  NG KERK VRYSTAAT 

1. OPENING EN KONSTITUERING 

Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf bepaal. 

1.1 Die afgevaardigde leraar met die langste diens, wat die oudste in jare is, soos vooraf deur die betrokke 
skriba aangewys, gaan by rings- en sinodale vergaderings voor in Skriflesing, gebed en konstituering, 
en tree as waarnemende voorsitter op totdat die vergadering sy eie voorsitter verkies het. 

1.2 By meerdere vergaderings neem die afgevaardigdes hulle plekke in soos aangedui deur die 
Ontwerpspan. 

BEDIENINGS

BEGELEIDING

BESTUUR

A - Z

PREDIKANTEVERSORGING

EREDIENS

GEMEENTEFASILITERING

ONDERSTEUNING

LIDMATEBEMAGTIGING & 

-VERSORGING

BARMHARTIGHEID

DIENSTE

ENGO
Gesins- engemeenskapsorg

Aanneem- en pleegsorgdiens

Bejaarde- en gestremdesorg

Afhanklikheidsorg

Siekesorg

Wetsoortredersorg

Residensiele kindersorg

Bestuurshulpdienste

Administratiewedienste

Ondersteuningsdienste

Buro-dienste

NG WELSYN VRYSTAAT
Kapitale bates

HELPCOR TRUST
Fondswerwing

NEGEMADI OPLEIDING
Opleiding en bemagtiging

RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES

NED GEREF KERK IN DIE VRYSTAAT
(LIG IN DIE DUISTERNIS : HIER VIR GOD, MEKAAR EN DIE WÊRELD)

VENNOTE IN

GETUIENIS

UITBOU VAN VERHOUDINGS

GESAMENTLIKE DIENS- EN

GETUIENISPROJEKTE

GESAMENTLIKE TEOLOGIESE

OPLEIDING EN BESINNING

BEDIENINGSMATERIAAL

EN INLIGTING

GESAMENTLIKE &EKUMENIESE

OPENBARE GTUIENIS

FUNKSIONELE EENHEDE

ONDERSTEUNING

ADMINISTRASIE EN FONDSE

Finansiëledienste

Administratiewedienste

Menslike hulpbronnebestuur

Inligtingstelsels

Begroting en -kontrole

Voorsorgfondse

Studiedondse

Eiendomsbestuur

ARGIEF EN INLIGTING

KOMMUNIKASIE

BESTUURSHULPDIENSTE EN ONDERSTEUNINGSDIENSTE AAN ANDER EENHEDE

INSAMELING EN ADMINISTRASIE VAN GEMEENTELIKE BYDRAES

OUDITKOMITEE

BESTUURSFORUM
Koördineer die bestuursfunksie, Adviseer ander eenhede, Belyn sinodale werksaamhede

MODERAMEN
Visioenering, Ekumene, Publieke getuienis, Reël sinodes, Sake nie opgedra aan ander eenhede, Dringende sake wat nie kan oorstaan, Eksterne

kommunikasie, Belydenisvorming, Kerkeenheidsprosesse, Geskilbeslegting

SUBKOMITEES:  Taaksspan Kerkorde (TKS) en Taakspan Aktuele- en Leerstellige Sake (STALS)
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1.3 Die geloofsbriewe van afgevaardigdes moet in die geval van ‘n gewone vergadering van die Sinode 
minstens drie maande voor die aanvang van die vergadering in die hande van die skriba wees.  Die 
geloofsbriewe word voor die aanvang van die vergadering deur die Sinodale Taakspan Kerkorde 
(STK) of sy gevolmagtigde verteenwoordigers nagegaan, goedgekeur en met die konstituering  
voorgehou waarna die voorsitter die vergadering as wettig gekonstitueer verklaar met uitsluiting van 
die afgevaardigdes oor wie se geloofsbriewe daar twyfel bestaan of nie in orde is nie. 

1.4 By meerdere vergaderings word, nadat die vergadering gekonstitueer is, ooreenkomstig die 
reglement van orde en onder leiding van die waarnemende voorsitter genoem in 1.1 hierbo, eers 'n 
voorsitter verkies (wat die leiding van die vergadering oorneem), daarna 'n ondervoorsitter in die 
geval van 'n sinode (wat as voorsitter optree wanneer die voorsitter afwesig is, hom daartoe versoek 
of in die vergadering 'n spreukbeurt waarneem) en 'n skriba. 

1.5 By elke gewone vergadering van die sinode word twee ander lede van die vergadering onderskeidelik 
tot voorsitter en ondervoorsitter verkies. 

1.6 Op 'n buitengewone vergadering van die sinode of ring neem die voorsitter van die Moderamen of 
ringskommissie die leiding in die konstituering van die vergadering, waarna die vergadering sy eie 
voorsitter kies vir die afhandeling van die geslote agenda. 

2. 'n Vergadering van die ring en die sinode word met oop deure gehou, tensy die betrokke vergadering 
anders besluit. 

3. 'n Vergadering van die kerkraad word slegs met oop deure gehou waar die kerkraad in 'n betrokke 
geval so besluit. 

4. Elke sittingsdag word deur die voorsitter, of deur 'n lid daartoe versoek, met gebed geopen en 
gesluit. 

5. 'n Kerkvergadering is slegs wettig wanneer meer as die helfte van die lede teenwoordig is.  

5.1 Die lede van 'n kerkvergadering is verplig om die vergadering by te woon en, indien hulle verhinder 
word, daarvan kennis te gee. 

5.2 Geen lid mag sonder verlof van die voorsitter 'n vergadering verlaat nie. 

2. BEHANDELING VAN SAKE 

2.1 By die voorbring van sake neem die voorsitter die orde in ag wat vir hom die geskikste voorkom.  Hy 
dra die sake wat behandel moet word, duidelik voor, gee by die behandeling die nodige inligting en 
kan, as die saak dit vereis, wenke aan die hand doen om die vergadering te help om tot 'n beslissing 
te kom, en bring sy stem gelyktydig uit saam met die ander lede. 

2.2 As die stemme staak, beslis die voorsitter wat naas sy gewone ook 'n beslissende stem het.  Die 
voorsitter mag die lot gebruik in stede van sy beslissende stem te gee.  In 'n saak van kerklike opsig 
en tug word by staking van stemme uitspraak in die guns van die aangeklaagde gegee. 

2.3 In gevalle wat op die orde van die vergadering betrekking het en waarvoor geen voorsiening in die 
reglement gemaak word nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie oordeel.  As enige lid teen 
hierdie handelswyse beswaar het, word dit aan die oordeel van die vergadering onderwerp. 

2.4 Elke lid van 'n vergadering moet by deelname aan die bespreking die voorsitter aanspreek. 

2.5 Elkeen moet hom, sowel by skriftelike as mondelike voordrag van alle beledigende, haatlike of 
onbehoorlike uitdrukkings asook van alles wat in stryd is met die agting van 'n kerkvergadering, 
weerhou. 

3. BESKRYWINGSPUNTE EN VERSLAE 

3.1 ŉ Beskrywingspunt vir behandeling deur die ring kan deur die kerkraad of ‘n ongesensureerde 
lidmaat met goedkeuring van die kerkraad ingestuur word.  Hierdie beskrywingspunt moet drie weke 
voor die aanvang van die ringsitting in die hande van die skriba van die ringskommissie wees. 

3.2 ŉ Beskrywingspunt vir behandeling deur die sinode mag ingedien word deur ‘n permanente 
kommissie van die sinode, ‘n ring en ‘n kerkraad.  Hierdie beskrywingspunt moet minstens vier 
maande voor die aanvang van die vergadering in die hande van die skriba van die Moderamen 
wees.  Alle beskrywingspunte en laatstukke word na die verantwoordelike kommissies verwys om 
verslag aan die Sinode te doen.  Laatstukke wat tydens die vergadering van die Sinode ingedien 
word, word na die Tydelike Kommissie vir die Kerkorde verwys om daaroor te beslis.  Onderhewig 
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aan hierdie bepalings het ‘n ongesensureerde lidmaat die reg om ‘n versoekskrif by die kerkraad in 
te dien vir deursending aan die sinode. 

3.3 Op elke gewone vergadering van die sinode moet verslae ingedien word deur al die permanente 
kommissies van die sinode sowel as die verteenwoordigers van die sinode in verskillende rade en 
liggame.  Hierdie verslae moet minstens drie maande voor die aanvang van die sinode in die hande 
van die skriba van die Moderamen wees. 

4. MOSIE VAN ORDE 

4.1 Nadat 'n saak grondig bespreek is, het 'n lid van die vergadering die reg om by wyse van 'n mosie 
van orde, wat nie die wese van die saak onder bespreking raak nie, maar slegs die reëling van die 
werksaamhede van die vergadering, voor te stel dat die bespreking beëindig en oor die saak gestem 
word, of dat daar van die saak afgestap, of dat die vergadering verdaag of dat die orde waarin sake 
behandel moet word, verander word.  Oor hierdie mosie, indien gesekondeer, moet sonder enige 
verdere bespreking dadelik gestem word, maar die voorsitter het die reg om die mosie tydelik terug 
te hou indien die saak na sy oordeel nie genoegsaam bespreek is nie. 

5. SPREEKBEURT 

5.1 By die behandeling van 'n saak voor 'n vergadering het elke lid die reg om sy mening uit te spreek 
tensy die vergadering anders besluit. 

5.1.1 Niemand mag buite sy beurt of anders as met verlof van die voorsitter praat nie. 

5.1.2 Indien twee of meer lede gelyktydig opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste aan die beurt kom. 

5.1.3 Waar 'n lid van die kerkvergadering hom volgens die oordeel van die voorsitter of volgens die besluit 
van die vergadering onordelik gedra, moet die voorsitter hom tot orde roep en as die vergadering so 
besluit, 'n apologie weens sy woorde of gedrag binne 'n vasgestelde tyd van hom eis.  Weier hy om 
hom hieraan te onderwerp, word daar aantekening van sy woorde en dade gemaak en word hy as 'n 
wederstrewer van die Kerkorde deur die bevoegde kerkvergadering behandel. 

5.2 'n Lid van die vergadering mag nie meer as een maal oor dieselfde saak praat nie, behalwe wanneer 
hy die aandag van die voorsitter wil vestig op 'n afwyking van die reglement van orde, of wanneer hy 
as voorsteller van sy reg tot repliek gebruik maak. 

5.3 Die voorsitter het die reg om, wanneer na sy oordeel die saak onder behandeling genoegsaam 
bespreek is, dit aan die vergadering te stel of laasgenoemde nie tot stemming wil oorgaan nie. 

6. VOORSTEL 

6.1 Elke lid van die vergadering het die reg om oor enige saak wat onder behandeling is 'n voorstel in te 
dien wat dadelik gesekondeer moet word voordat hy dit toelig, anders verval die voorstel.  In 'n 
vergadering van die ring of die sinode moet die voorstel en die amendement(e) skriftelik ingedien en 
deur die voorsteller en die sekondant geteken word voordat die voorsteller dit toelig. 

6.2 Geen spreekbeurt mag aangevra word, of voorstel of amendement deur die voorsitter ontvang word, 
voordat hy die saak aan die orde stel nie. 

6.3 Die voorsteller of sekondant van 'n voorstel wat reeds ter tafel gelê is, mag dit nie sonder verlof van 
die vergadering terugtrek nie. 

6.4 'n Aanbeveling in die verslag van 'n sinode of tydelike kommissie word onmiddellik as 'n voorstel in 
behandeling geneem en het nie weer 'n voorsteller of sekondant nodig nie.  Dit geld nie waar die 
aanbeveling oor 'n beskrywingspunt gaan nie. 

6.5 By afwesigheid van die insender van 'n voorstel of 'n beskrywingspunt mag die vergadering die 
voorstel tog in behandeling neem indien hy dit as gewens beskou. 

6.6 In die geval van voorstelle en amendemente, word die amendemente eers tot stemming gebring in 
opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien is, en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde 
amendemente gewysig.  Na elke stemming kondig die voorsitter die uitslag aan. 

7. STEMMING 

7.1 Elke lid van 'n vergadering moet stem.  Niemand mag buite stemming bly nie behalwe om gewigtige 
redes wat deur die vergadering beoordeel moet word. 

7.2 Wanneer daar vir persone gestem word, geskied dit met geslote stembrief (kyk pt 31 hieronder).  
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Oor omstrede sake kan daar ook met 'n geslote stembrief gestem word.  Persone wat die 
vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, mag aan die bespreking deelneem, maar nie 
stem nie. 

7.3 In ‘n vergadering word oor 'n saak met 'n volstrekte meerderheid van stemme besluit, dit wil sê meer 
as die helfte van die lede wat teenwoordig is, behalwe in die gevalle waar die Kerkorde ‘n tweederde 
meerderheid vereis (Artikel 44.1 en 44.2 en 68.4) en waar die bepalings van hierdie sinode by die 
artikels van die Kerkorde gewysig, geskrap of aangevul word. 

7.4 Dit staan 'n lid vry om met of sonder opgaaf van redes te laat aanteken dat hy met 'n besluit  wat 
geneem is nie instem of dat hy nie teenwoordig was toe die besluit geneem is nie. 

8. REVISIE 

8.1 'n Besluit wat in 'n meerdere vergadering geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgewing 
tydens die vergadering en met toestemming van die vergadering aan die einde van die vergadering 
in hersiening geneem word indien die insteller oortuigend kan aanvoer dat : 

8.1.1 in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering, aan sekere aspekte daarvan glad 
nie of nie voldoende aandag gegee is nie; 

8.1.2 daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak. 

8.2 'n Besluit van die kerkraad mag met 'n gewone meerderheidstem aan die einde van die vergadering of 
tydens 'n latere vergadering (met vooraf kennisgewing) in hersiening geneem word. 

8.3 Die prosedure vir revisie is soos volg: 

8.3.1 Kennis word volgens 28 of 29 hierbo gegee dat revisie aangevra sal word.  

8.3.2 Wanneer die aansoek vir revisie aan die orde gestel word, moet die lid van die vergadering wat dit 
aanvra, saaklik aantoon waarom 'n herbespreking van die betrokke besluit nodig is. 

8.3.3 Nadat die lid van die vergadering wat revisie aanvra, saaklik die noodsaaklikheid vir die revisie 
aangetoon het, besluit die vergadering sonder verdere bespreking met opsteek van hande of hy die 
betrokke saak weer wil bespreek of nie. 

8.3.4 As die vergadering besluit dat hy wel die betrokke saak weer oopstel vir bespreking moet die persoon 
wat revisie vra die vergadering onmiddellik met 'n voorstel dien wat soos gewoonlik sekondeer moet 
word.  Indien die voorstel aanvaar  word, vervang dit die vorige besluit van die vergadering. 

9. VERKIESING VAN AMPSDRAERS 

9.1 Die verkiesing van die voorsitter, ondervoorsitter, skriba en hulpskriba van die sinode, die voorsitter en 
skriba van die ring, die primarii en sekundi van die Moderamen, die primarii en sekundi van die 
ringskommissie, die afgevaardigdes na die ring en die sinode, kerkraadslede en ook die beroeping 
van bedienaars van die Woord moet deur volstrekte meerderheid van stemme van die aanwesige 
stemgeregtigdes en per geslote stembrief geskied.  In die geval van kerkraadslede kan kerkrade 
egter, indien hulle dit verkies, sonder geslote stembriefies kerkraadslede kies. 

9.2 By die verkiesing/beroeping geld die volgende: 

9.2.1 Vir die beroeping van 'n bedienaar van die Woord: 

9.2.1.1 Die groslys word deur die kerkraad saamgestel volgens 32.2.1 hieronder. 

9.2.1.2 'n Lidmaat van die gemeente het die reg om by die skriba van die kerkraad 'n naam in te gee vir 
plasing op die groslys. 

9.2.1.3 Die kerkraad mag van 'n pre-advieskommissie gebruik maak vir die insameling van inligting oor 
genomineerdes volgens die riglyne van die Algemene Sinode. 

9.2.1.4 Beroeping geskied volgens die prosedure in 32.2 hieronder. 

9.3 Vir die verkiesing van kerkraadslede: 

9.3.1 Die groslys word deur die kerkraad saamgestel met dien verstande dat elke stemgeregtigde nie 
meer persone per stembriefie mag nomineer as die getal poste waarvoor gestem moet word nie. 

9.3.2 Nadat die groslys saamgestel is, word dit aan die hand van die volgende riglyne gesuiwer: 

9.3.2.1 Genomineerdes moet godvrugtige, kundige en ongesensureerde lidmate van die Ned. Geref. 
Kerk wees, en hulle name moet voor bevestiging in die Lidmateregister van die gemeente 
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ingeskryf wees.  

9.3.2.2 By die verkiesing van ampsdraers mag daar vooraf hoegenaamd geen afspraak of propaganda 
wees nie.  

9.3.3 Uit die groslys, nadat dit gesuiwer is, plaas elke stemgeregtigde net soveel name op die 
stembriefie as die getal persone wat verkies moet word.  Alle stemgeregtigdes moet aan die 
stemming deelneem. 

9.3.4 Die persoon wat by hierdie eerste stemming die hoogste getal stemme en daarby die volstrekte 
meerderheid verkry het, is wettig verkies. 

9.3.5 As een of meer van die benodigde getal persone nie 'n volstrekte meerderheid verkry het nie, 
word daar weer 'n stemming gehou uit die name wat die meeste stemme verkry het en wat 
gesamentlik 'n volstrekte meerderheid uitmaak.  Wie by hierdie stemming 'n volstrekte 
meerderheid verkry het, is verkies. 

9.3.6 As die stemme by die eindstemming staak, moet die lot tussen die twee name beslis. 

9.3.7 Die kerkraad mag van 'n pre-advieskommissie gebruik maak vir die insameling van inligting oor 
genomineerdes. 

10. KOMMISSIES 

10.1 Tydelike kommissies, soos deur die Ontwerpspan aangewys, mag voor die aanvang van die 
meerdere vergaderings met hulle werksaamhede begin. 

10.2 Lede van 'n tydelike kommissie word vooraf deur die Ontwerpspan of tydens die vergadering deur 
die voorsitter benoem.  Ingeval die benoeming nie die goedkeuring van die meerderheid van die 
vergadering wegdra nie, vind die verkiesing deur die vergadering op die voorgeskrewe manier plaas. 

10.3 Die samestelling van ‘n permanente kommissie met uitsondering van die Moderamen, die 
Begrotingskommissie en die ringskommissie word gedoen deur die ring of sinode op aanbeveling 
van ‘n kommissie wat uit die voorsitters van bestaande permanente kommissies saamgestel is.  
Indien die voorsitter van ‘n kommissie verhinder word om die betrokke kommissie op die ring/sinode 
te verteenwoordig, tree die skriba van die kommissie in sy plek op.  In die geval van die sinode 
vergader die kommissie vir kommissies onder voorsitterskap van die ondervoorsitter van die sinode.  
Enige lidmaat mag in kommissies van die ring of die sinode benoem word. 

10.4 Tydelike kommissies maak nie aanbevelings oor die verslae van permanente kommissies nie, tensy 
daar 'n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring, of wanneer die saak 
deur die vergadering na hulle verwys is. 

10.5 'n Tydelike kommissie tree af nadat sy verslag deur die vergadering aangehoor en afgehandel is.  'n 
Permanente kommissie tree af op die volgende byeenkoms van die vergadering wat hom benoem 
het en nadat sy verslag afgehandel is.  In albei gevalle is die lede herkiesbaar. 

10.6 'n Persoon wat op 'n kommissie benoem is, kan alleen om gewigtige redes, wat die vergadering 
moet beoordeel, van sy pligte onthef word.  Vakatures in sinodale kommissies wat tussen sinodes 
ontstaan, word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie of instansie waaruit die 
verteenwoordiger moet kom. 

10.7 Elke sinodale kommissie/taakspan stel sy eie huishoudelike reglement op in ooreenstemming met 
die Kerkorde, waarin die werkwyse van die kommissie duidelik omlyn word.  Huishoudelike 
reglemente word deur die Sinode goedgekeur en is altyd ter insae by die Direkteur: Eenheid vir 
Ondersteuning, NG Kerk Vrystaat en by die skriba van die bepaalde kommissie. 

10.8 Die Sinodale Komissie vir Vrouelidmate het die reg van verteenwoordiging op die ooreenstemmende 
kommissies van die kerkraad, ring en sinode. 

11. NOTULE 

11.1 Die skriba is verplig om, onder deurlopende desimaal genumereerde paragrawe met aanduidende 
opskrifte, aan te teken wat in die vergadering behandel word, die besluite woordeliks oor te neem, die 
notule vervolgens uit te brei en nadat dit goedgekeur en onderteken is, die opdragte wat daaruit 
voortvloei, uit te voer en die stukke te onderteken. 

11.2 In die geval van 'n kerkraadsvergadering is die besluite, hoewel die notule eers op die volgende 
vergadering geteken word, dadelik van krag en mag die besluite onmiddellik uitgevoer word.  
Meerdere vergaderings se besluite is onmiddellik van krag. 
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11.3 Indien die Sinode dit nodig ag om vir die skriba tydens die vergadering hulp te verleen, kan hy een of 
meer persone deur verkiesing daartoe aanwys. 

11.4 In ŉ meerdere kerkvergadering word met die notule gehandel soos besluit deur die vergadering. 

11.5 Die notule van 'n kerkraadsvergadering word op die volgende vergadering goedgekeur en deur al die 
lede wat teenwoordig is, onderteken.  Die notule van 'n kerkraadsvergadering kan aan die lede vooraf 
gestuur word.  Sake van vertroulike aard wat persone raak en hulle in die verleentheid kan stel, moet 
nie in die notulegedeelte wat uitgestuur word, opgeneem word nie, maar moet in 'n vertroulike notule 
op die kerkraadsvergadering gelees en goedgekeur word. 

11.6 'n Verbetering van geringe aard word in dieselfde notule aangebring, maar 'n ingrypende of materiële 
verbetering word in die notule van die volgende vergadering opgeneem met verwysiging na die bladsy 
waarop die besluit voorkom en met aantekening van die bladsy waarop die verbetering in die jongste 
notule aangebring is. 

12. SLUITING 

12.1 Elke vergadering word ten minste met gebed afgesluit deur die voorsitter of iemand deur hom/haar 
daartoe versoek. 

MODERAMEN EN SUB-TAAKSPANNE 

3. REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN 

1. NAAM 

Die Moderamen 

2. SAMESTELLING 

Die Moderamen 

2.1 word saamgestel uit agtien lede, naamlik die voorsitter, die ondervoorsitter en die skriba soos deur 
die Sinode verkies, plus nog vyf kerkraadslede wat ter vergadering deur die Sinode verkies word 
(waarvan ten minste drie nie-gelegitimeerdes moet wees), plus twee verteenwoordigers wat deur elk 
van die vier eenhede aangewys word.  Drie sekundi vir die kerkraadslede en drie sekundi vir die 
leraars word ter vergadering van die Sinode aangewys.  Die Taakspan Kerkorde en Taakspan 
Aktuele en Leerstellige Sake wys elk een verteenwoordiger aan. 

2.2 vul self alle vakatures uit die sekundi aan.  Eenhede vul vakatures aan wat onstaan by hulle 
afgevaardigdes. 

3. OPDRAG 

Die Moderamen 

3.1 funksioneer as ŉ kommissie van die Sinode, dit is, hy ontvang sy opdragte van en lewer verslag 
aan die Sinode; 

3.2 hanteer alle spoedeisende sake wat op die terrein van die Sinode lê en nie by ander kommissies / 
eenhede / taakspanne van die Sinode tuishoort nie, met verslag aan die Sinode; 

3.3 bemiddel spoedeisende sake wat op die terrein van die Sinode lê wat wel by kommissies / 
eenhede / taakspanne tuishoort, maar waar die kommissies met mekaar in botsing kom en nie self 
die saak kan oplos nie; 

3.4 hanteer aangeleenthede wat verband hou met visioenering, publieke getuienis, eksterne 
kommunikasie, belydenisvorming en kerkeenheidsprosesse; 

3.5 hanteer appèlle soos omskryf in Die Kerkorde (Die Kerkorde 2011, Artikel 23 en die Reglement vir 
Appèl of Beswaar); 

3.6 roep ŉ buitengewone Sinode byeen na aanleiding van besluit 34.2 by Artikel 34 van Die Kerkorde; 

3.7 behandel aansoeke vir hertoelating tot die bediening in terme van Artikel 64.4 van Die Kerkorde en 
punt 6 van die Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van Predikante en Proponente; 
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3.8 ontvang en oorweeg, naas die Sinode, beskrywingspunte en ander sake vir behandeling deur die 
Algemene Sinode

1
 (Die Kerkorde 2011, die Reglement van Orde, punt 6.1); 

3.9 bepaal die onderwerp en sorg vir die aanwysing van ŉ spreker/s vir die Broederlike Onderhoud 
tydens die Sinode; 

3.10 skryf dank- en biddae na die eis van omstandighede uit; 

3.11 wys verteenwoordigers aan om by bepaalde geleenthede namens die NG Kerk Vrystaat op te tree; 

3.12 hanteer ekumeniese sake wat nie reeds aan ‘n ander kommissie van die Sinode toegewys is nie; 

3.13 maak gebruik van sy Interimkomitee wat bestaan uit die voorsitter, die ondervoorsitter en die 
skriba wat deur die Sinode verkies is om spoedeisende sake, wat nie kan oorstaan na ‘n gewone 
of buitengewone vergadering van die Moderamen nie, af te handel met verslag aan die 
Moderamen; 

3.14 beskik oor twee permanente taakspanne, naamlik die Sinodale Taakspan Kerkorde en die 
Taakspan Aktuele en Leerstellige Sake, wat naas hulle deurlopende opdragte die Moderamen in 
sy besluitneming bystaan met advies; en 

3.15 wys ŉ Ontwerpspan en Notulekommissie vir die Sinode aan wat: 

3.15.1 in samewerking met die Skriba van die Moderamen as taakspanne van die Moderamen werk; 

3.15.2 uit lede bestaan en wat ook die kern van die Notulekommissie vorm.  Die lede van die 
Ontwerpspan moet saamgestel word uit kundige lede wat deur die Moderamen aangewys word.  
Nog vier lede wat saam met die Ontwerpspan die Notulekommissie vorm, word deur die 
Ontwerpspan benoem; 

3.15.3 alle beskrywingspunte en laatstukke wat voordat die Sinode vergader, ontvang word, na die 
verantwoordelike tydelike kommissies verwys om verslag aan die Sinode te doen; 

3.15.4 al die sake wat deur die Sinode behartig moet word in die Agenda vervat en toesien dat dit gedruk, 
gebind en betyds aan die afgevaardigdes besorg word; en 

4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

4.1 Die Moderamen konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader soos nodig. 

4. REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN KERKORDE (STK) 

1. NAAM 

Sinodale Taakspan Kerkorde  (STK). 

2. SAMESTELLING 

Die Taakspan  

2.1 word deur die Sinode saamgestel; en 

2.2 kan kundige lede koöpteer wanneer nodig. 

3. OPDRAG  

Die Taakspan  

3.1  gee advies aan kerkvergaderings, kerklike kommissies/taakspanne en lidmate in verband met die 
uitleg en toepassing van die Kerkorde, reglemente van die Algemene Sinode en algemene sinodale 
besluite, asook die Kerkorde van die Vrystaatse Sinode en sinodale besluite wat direk of na 
voorlegging van die voorsitter van die STK voor die Taakspan dien (navrae moet behalwe by hoë 
uitsondering skriftelik gerig word en adviese moet ook sover moontlik op skrif gestel word); 

3.2 bewaar die korrespondensie en adviese en besorg dit aan die kerkargief; 

                                                      

1
  Benewens die reg van appèl of beswaar kan ‘n lidmaat of ‘n kerkvergadering wat beswaar op grond van die Skrif, 

die Belydenis en/of die Kerkorde teen ‘n besluit van die Algemene Sinode het, die beswaar by wyse van ‘n 

gravamen aan die Algemene Sinode voorlê. Vergelyk die Reglement vir appèl of beswaar, pt 7. 
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3.3  maak ’n studie van sake wat deur die Sinode/Moderamen na die Taakspan verwys is en dien die 
Sinode/Moderamen met ’n verslag en aanbevelings in dié verband; 

3.4 sien toe dat alle besluite van die Algemene Sinode en die Vrystaatse Sinode wat wysigings aan die 
besluite, aantekeninge, reglemente van die Kerkorde Vrystaat meebring, op die juiste plekke 
ingevoeg, redaksioneel versorg en so spoedig moontlik gepubliseer word; 

3.5 bring kerkregtelike ongerymdhede in sinodale verband, wat onder sy aandag kom, onder aandag 
van die Moderamen/die betrokke kerkvergadering met ’n aanduiding van die moontlike weg tot 
herstel; 

3.6 win in opdrag van die Sinode of sy gevolmagtigde(s) regsadvies in; 

3.7 hersien die Kerkorde en die reglemente van die Vrystaatse Sinode en bedien die Sinode met 
voorstelle; 

3.8 doen verslag aan die Sinode; en 

3.9 nomineer een van sy lede (normaalweg die voorsitter as primarius asook ‘n sekundus) as 
verteenwoordiger van die NG Kerk Vrystaat in die Algemene Taakspan Regte (ATR) wat deur die 
Moderamen van die Algemene Sinode (ASM) saamgestel word. 

4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

Die Taakspan  

4.1 konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader soos nodig; en  

4.2  wys ’n Dagbestuur aan, bestaande uit ‘n voorsitter, ’n ondervoorsitter en ’n skriba.  Die Dagbestuur 
vergader wanneer nodig. 

5. REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN AKTUELE EN LEERSTELLIGE 
SAKE  (STALS) 

1. NAAM 

Sinodale Taakspan Aktuele en Leerstellige Sake (STALS). 

2. SAMESTELLING 

Die Taakspan 

2.1 word deur die Sinode saamgestel; en 

2.2 kan addisionele lede koöpteer of navorsers aanwys om spesifieke take te verrig. 

3. OPDRAG 

3.1 As subkomitee van die Moderamen bedien die STALS die Moderamen/Sinode van die Vrystaat met 
Skrifgefundeerde inligting oor bepaalde sake waartoe hulle opdrag kry, of gee aandag aan dringende 
sake, gee inligting deur en wys tendense uit.  Die Taakspan tree dus reaktief, aktief en pro-aktief op; 

3.1.1 reël jaarliks ‘n geleentheid waartydens leraars en ander belangstellendes substansiële teologiese 
gesprekvoering kan hê; 

3.1.2 beheer en verantwoord die fondse deur die Sinode aan die Taakspan toevertrou; en 

3.1.3 is verantwoordelik vir die beskikbaarstelling van inligting op ‘n wyse wat maklik toeganklik is vir 
belangstellendes. 

4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

Die Taakspan 

4.1 konstitueer na elke gewone vergadering van die Sinode; 

4.2 kies sy eie voorsitter; 

4.3 vul vakatures aan na behoefte; 

4.4 kan sub-taakspanne na behoefte benoem; en 

4.5 bepaal sy frekwensie van vergaderings na behoefte en soos die begroting dit toelaat. 
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6. REGLEMENT VIR DIE BESTUURSFORUM  (SBF) 

1. NAAM 

Die Sinodale Bestuursforum (SBF). 

2. SAMESTELLING EN VERGADERINGS 

Die Forum 

2.1 word saamgestel uit die uitvoerende amptenaar van elk van die sinodale eenhede en die skriba van 
die Moderamen.  Die SBF mag sy geledere aanvul op ‘n ad hoc-basis na die eis van omstandighede, 
deur kundiges te koöpteer.  Die forum kan ad hoc-taakspanne aanstel soos nodig; 

2.2 vergader te minste vier keer per jaar; en 

2.3 kies ‘n voorsitter en ondervoorsitter wat jaarliks roteer.  Die skribaat word deur die Kerkkantoor 
hanteer. 

3. WERKSWYSE 

3.1 Elke sinodale eenheid behou sy selfstandigheid en beheerfunksies,  met sy eie opdrag en 
verantwoording saan die Sinode, soos dit hoort in ‘n sinodaal-presbiteriale kerkregering,  maar 
funksioneer nie op ‘n eiland nie. 

3.2 Die SBF probeer om die bestuursfunksies (uitvoerende funksies) binne die sinodale werksaamheid 
te koördineer, koste-effektiwiteit te bevorder, die uitvoering van sinodale werksaamhede te belyn en 
samewerking te bevorder.  Ten einde dit te bereik word die sinodale eenhede en die Moderamen 
dienooreenkomstig geadviseer. 

3.3 Sinodale eenhede moet enige werksaamhede wat ander eenhede wesentlik beïnvloed of raak by die 
SBF op die sakelys plaas. 

3.4 Die SBF het die spesifieke opdrag om konsensus te probeer verkry oor die toedeling van die 
sinodale begroting en dit in die vorm van ‘n beleidsdokument aan SKAF en die Moderamen 
beskikbaar te stel vir goedkeuring. 

3.5 Die SBF het geen besluitnemingsbevoegdheid nie en funksioneer op ‘n konsensus-basis.  Waar 
konsensus nie bereik word nie en die sinodale werksaamhede as geheel wesentlik daardeur 
benadeel word, word die saak na die Moderamen verwys. 

4. KOSTES 

Elke eenheid betaal sy eie kostes uit eie fondse.  Gesamentlike projekte se koste word op ‘n billike wyse 
verdeel soos ooreengekom.  

5. ONTBINDING 

Alleen die Sinode kan die Forum ontbind. 

FUNKSIONELE EENHEDE, DIENSTE EN FONDSE 

7. REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

Die Sinodale Kerkkantoor, onder bestuur van ŉ lidmaat van die NG Kerk Vrystaat, genoem die Direkteur: 
Eenheid vir Ondersteuning, is verantwoordelik vir die doelmatige behartiging van die administrasie van die 
sinodale fondse en eiendomme, sowel as aanverwante werksaamhede van die Kerk, aan die hand van ŉ 
bestuurshandleiding. 

1. WOORDOMSKRYWING 

Tensy uit die samehang anders blyk, sluit woorde en uitdrukkings in hierdie reglement wat die manlike 
geslag aandui, ook die vroulike geslag in, het woorde in die enkelvoud ook op die meervoud betrekking en 
omgekeerd en beteken: 

1.1 “ADMINISTRASIE VAN ‘N FONDS” 
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 een of meer van die volgende handelinge wat deur die Sinodale Kerkkantoor verrig word met betrekking tot 

‘n fonds 

 Invordering en ontvangs van geld; 

 Belegging en opvraging van geld; 

 Boekhoukundige verantwoording van geld; 

 Uitbetaling van geld ingevolge ŉ besluit van ŉ sinodale instelling wat beheer het oor die 

betrokke fonds; 

 Regshandelinge met betrekking tot onroerende eiendom kragtens ŉ besluit met ŉ sinodale 

instelling wat beheer het oor die betrokke fonds. 

1.2 “BEHEER VAN ’N FONDS” 

die bevoegdheid aan ŉ bepaalde sinodale instelling verleen deur die Kerkorde of deur ŉ besluit 
van ŉ ander sinodale instelling om te beslis oor die aanwending van ŉ fonds; 

1.3 “’N FONDS” 

geld en onroerende eiendom wat deur ŉ sinodale instelling, gemeente of ring vir ŉ bepaalde 
omskrewe doel beheer word en wat kragtens sinodale besluit aan die betrokke sinodale instelling, 
gemeente of ring toegeken word, of wat op enige ander wyse deur die betrokke sinodale instelling, 
gemeente of ring verkry word; 

1.4 “SINODALE INSTELLING” 

ŉ Sinodevergadering, ŉ kommissie, ŉ ampsdraer of ander persoon of groep persone wat 
handelinge verrig wat handelinge van die NG Kerk Vrystaat is, maar sluit in hierdie Reglement nie 
ŉ gemeente of ŉ ring, of kommissies en ampsdraers van ŉ gemeente of ŉ ring, in nie; 

1.5 “SINODALE KERKKANTOOR” 

 die kantoor in klousule 2.2 bedoel; 

1.6 “DIREKTEUR:  EENHEID VIR ONDERSTEUNING” 

 die persoon bedoel in Klousule 9 van hierdie Reglement; 

2. DOELSTELLING EN SAMESTELLING 

2.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is verantwoordelik vir doeltreffende en betroubare 
administrasie van alle fondse, vir die beheer oor alle fondse wat aan die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning toevertrou is en vir alle ander funksies wat in verband staan met sodanige 
administrasie en beheer. 

2.2 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning beheer, ten einde sy verantwoordelikhede ingevolge 
Klousule 2.1 bedoel na te kom, die Sinodale Kerkkantoor en bevoegde handelinge van die Sinodale 
Kerkkantoor word geag handelinge van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning te wees. 

2.3 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is ŉ eenheid van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat en 
is verantwoordelik vir die Rentmeesterskap van die Sinode kragtens Kerkorde Artikel 57.  Die 
Kommissie word saamgestel op die wyse soos deur die Sinode bepaal: 

2.3.1 Onderhewig aan 2.3.2 benoem elke Sinode, ingevolge Kerkorde Artikel 35, op sy gewone 
vergadering die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

2.3.2 die benoeming in 2.3.1 bedoel, vind plaas onderhewig daaraan dat die eenheid saamgestel word 
uit: 

 vyf (5) lede deur die Sinode aangewys, waaruit die voorsitter verkies word; 

 kundiges/persone wat onder andere die volgende dissiplines verteenwoordig: rekenkundig, 
regte, ekonomie en menslike hulpbronne; 

 een (1) lid elk uit die ander vier eenhede:  Eenheid vir Vennote en Getuienis, Eenheid vir 
Barmhartigheidsbediening, Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en die Moderamen. 

2.3.3 Die lede van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning tree uit nadat die gemelde eenheid se 
verslag afgehandel is op die eersvolgende sinodesitting na die benoeming in Klousule 2.3.1 
bedoel, met dien verstande dat die uittredende Raad van Eenheid vir Ondersteuning se lede dan 
weer in die diskresie van die betrokke Sinode, benoem kan word. 
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2.4 Tussentydse vakatures van lede deur die Sinode aangewys in die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning, word gevul deur die Moderamen. 

2.5. Benewens die persone in Klousule 2.3 bedoel, vorm die volgende persone ook deel van die Raad 
van Eenheid vir Ondersteuning: 

2.5.1 die direkteur: eenheid vir ondersteuning, asook die hoofrekenmeester, elk in amptelike 
hoedanigheid en elk slegs in adviserende hoedanigheid. 

2.6 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning kan ŉ dagbestuur van minstens drie lede verkies om 
werksaamhede in die interimtydperk, tussen vergaderings van die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning, af te handel, met dien verstande dat die dagbestuur volledig en deurlopend 
verslag van sodanige werksaamhede aan die Raad van Eenheid vir Ondersteuning doen. 

3. ALGEMENE WERKSAAMHEDE 

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning 

3.1 vergader ten minste vier maal per jaar, welke vergadering gehou word volgens die voorskrifte, 
mutatis mutandis, van die Reglement van Orde; 

3.2 verrig sy werksaamhede ingevolge die bevoegdheid aan hom verleen deur die Kerkorde 
(insluitende hierdie Reglement) en deur die besluite van bevoegde sinodale instellings van die NG 
Kerk Vrystaat; 

3.3 doen verslag aan die Sinode in die jaar waarin ‘n sinodesitting plaasvind; 

3.4 verskaf finansiële advies aan sinodale instellings, gemeentes en ringe op versoek of wanneer die 
Raad van Eenheid vir Ondersteuning, dit nodig ag; 

3.5 is verantwoordelik vir die administrasie en beheer van fondse soos in Klousule 2.1 bedoel; 

3.6 word beperk, nieteenstaande enige ander bepalings van hierdie Reglement, tot die administrasie 
van fondse van die Eenheid vir Barmhartigheidsbediening tot die aangeleenthede wat in Klousule 
1.1.1 Reglement 11 (Reglement vir Kerklike Fondse) en 3.4 van hierdie Reglement beskryf word; 

3.7 beman die Sinodale Kerkkantoor ingevolge Klousule 7 van hierdie Reglement; 

3.8 is verantwoordelik vir die bestuur van die Sinodale Kerkkantoor deur voldoende reëlings te tref 
indien die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning nie sy pligte kan behartig nie, of as sy pos vakant 
raak, tot die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning weer sy pligte kan behartig, of totdat ŉ ander 
Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning benoem is, na gelang van die geval; 

3.9 ondersoek (in oorleg met die Ringsfinansiële Kommissie) in diepte die omstandighede van ŉ 
gemeente wat agterstallig raak met oorbetaling van sinodale verpligtinge.  Na bevind van sake 
hanteer hyself die situasie of neem dit op met die betrokke Ring, die Sinodale Kerkkantoor of 
Sinode; en 

3.10 is verantwoordelik vir die beheer en administrasie van alle studiefondse van die NG Kerk Vrystaat 
soos deur die reglemente van die onderskeie fondse bepaal. 

4. ADMINISTRASIE VAN FONDSE 

4.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning doen verslag: 

4.1.1 aan elke eenheid, op ŉ maandelikse basis, oor die stand van alle fondse onder die betrokke 
eenheid se beheer en wel in sodanige vorm as waaroor ooreengekom is; 

4.1.2 oor die administrasie van fondse op die wyse in klousule 3.3 bedoel, met dien verstande dat die 
eenheid wat beheer het oor ŉ betrokke fonds, indien nodig, tydens sodanige verslagdoening 
toeligting gee oor die wyse waarop die fondse aangewend word. 

4.2 Geen uitbetalings uit of namens ŉ bepaalde fonds word gedoen – 

4.2.1 as die betrokke fonds uitgeput is nie, tensy vooraf reëlings tot bevrediging van die raad van 
eenheid vir ondersteuning getref is;  

4.2.2 tensy die skriba van die betrokke kommissie of sy gevolmagtigde verteenwoordiger skriftelike 
opdrag tot sodanige uitbetaling gegee het nie. 
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4.3 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het toegang tot alle boeke, notules, sakelyste, 
bewysstukke, titelbewyse, rekeninge en ander dokumente van welke aard ookal wat met die 
administrasie van fondse te doen het en wat nie in sy besit of onder sy beheer is nie. 

4.4 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning neem ŉ waarborgpolis uit vir ‘n bedrag soos van tyd tot 
tyd bepaal teen verliese as gevolg van bedrog of oneerlikheid van lede van die Raad van Eenheid 
vir Ondersteuning of personeellede van die Sinodale Kerkkantoor wat geld van fondse ontvang of 
hanteer en die jaarlikse premie op sodanige waarborgpolis word uit die Kerkkantoorfonds betaal. 

5. BELEGGINGS EN LENINGS 

5.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om geld in Klousule 1.1.1 Reglement 
11 (Reglement vir Kerklike Fondse) bedoel na goeddunke te belê teen sekuriteit van ŉ eerste of 
verdere verband oor vaste eiendom wat in die Vrystaat geleë is, met dien verstande dat daar op 
geen stadium sodanige belegging gemaak word teen sekuriteit van ŉ verband wat in voorrang 
rangeer na ŉ ander verband as ŉ verband ten gunste van die NG Kerk Vrystaat nie. 

5.2 Enige verbeterings op die eiendom in 5.1 bedoel moet omvattend verseker word deur die 
verbandgewer kragtens ŉ toereikende versekeringspolis wat aan die NG Kerk Vrystaat sedeer is. 

5.3 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om die geld in Klousule 1.1.1 
Reglement 11 (Reglement vir Kerklike Fondse) bedoel aan kerkrade, permanente ander eenhede 
van die Sinode en kerklike sinodale inrigtings te leen teen sekuriteit van skulderkenningsbewyse, 
mits die Raad van Eenheid vir Ondersteuning homself bevredigend daarvan vergewis het dat 
sodanige lening die minimum risiko vir die NG Kerk Vrystaat inhou. 

5.4 Alle verbande, lenings, beleggings soos in 5.1 en 5.3 bedoel, word in die naam van die NG Kerk 
Vrystaat gedoen. 

5.5 Toestemming tot kansellasie, sessie, ontheffing, substitusie, gedeeltelike afbetaling en enige ander 
dokumente waarvan die bepalings op verbande en ander beleggings betrekking het, word, 
onderhewig aan Klousule 5.7, deur die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning onderteken. 

5.6 Alle onroerende eiendom wat deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning administreer word, 
word in die naam van die NG Kerk Vrystaat (of in die naam van die Sinodale Pensioenfonds van die 
NG Kerk Vrystaat, na gelang van die geval), geregistreer. 

5.7 Behoudens Klousule 5.5 word alle dokumente wat ten doel het om die onroerende eiendom in 5.6 
bedoel te transporteer, te verbind, te vervreem, te verdeel, te bewaar of op enige ander wyse 
daarmee te handel, deur die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning en deur twee lede van die Raad 
van Eenheid vir Ondersteuning onderteken. 

5.8 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om geld by gemeentes, ringe of 
ander kerklike liggame te leen op sodanige voorwaardes as wat die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning mag bepaal en die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om 
sodanige lenings te verseker deur onroerende eiendom van die NG Kerk Vrystaat met verband te 
beswaar. 

6. FINANSIERING VAN DIE SINODALE KERKKANTOOR 

6.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal van tyd tot tyd ŉ administrasiefooi vir die 
administrasie van ŉ fonds en betaal sodanige fooi uit die betrokke fonds aan die Kerkkantoor oor. 

6.2 Die lopende koste vir die instandhouding van die Sinodale Kerkkantoor word uit die 
Kerkkantoorfonds in 6.1 bedoel betaal, met dien verstande dat, indien die Kerkkantoorfonds nie in 
staat is om die gemelde lopende koste voldoende te dek nie, aanvullende bedrae vir sodanige doel 
uit die Fanie Naudé Trustfonds vir Kerkkantoor Administrasie beskikbaar gestel word. 

7. PERSONEEL VAN DIE SINODALE KERKKANTOOR 

7.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning stel die volgende personeellede aan en bepaal hul 
salarisse en diensvoorwaardes: 

7.1.1 Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, met dien verstande dat die raad van eenheid vir 
ondersteuning slegs ŉ direkteur: eenheid vir ondersteuning aanstel indien die sinode of die 
moderamen die opdrag daarvoor gee soos in 9.1 bedoel. 

7.1.2 Die Hoofrekenmeester, op aanbeveling van die direkteur: Eenheid vir Ondersteuning; 



KONSEP-KERKORDE   67 

 

7.1.3 Addisionele personeellede, op aanbeveling van die direkteur: eenheid vir ondersteuning. 

7.2 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om enige lid, amptenaar of 
personeellid wat onder sy toesig werk, in sy diens te stuit terwyl ŉ ondersoek na gemelde persoon 
se werk gedoen word. 

7.3 Personeellede se vergoeding en diensvoorwaardes word vasgestel ooreenkomstig die menslike 
hulpbronbeleid en soos van tyd tot tyd kontraktueel ooreengekom in hul dienskontrakte. 

7.4 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is ŉ deelhebber soos bedoel in die Reglement vir die 
Sinodale Pensioenfonds en het die bevoegdheid om sy verpligtinge met betrekking tot werknemers 
wat begunstigdes van die Sinodale Pensioenfonds is, ingevolge gemelde Reglement na te kom. 

8. OUDIT 

8.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning stel ŉ geoktrooieerde ouditeur of ouditeure aan om fondse 
wat hy administreer te oudit en elke sodanige aanstelling duur vir ŉ tydperk soos deur die Raad van 
Eenheid vir Ondersteuning bepaal en gemelde ouditeure word uit die verskeie eenhede se fondse 
vergoed. 

8.2 Die opdrag aan die ouditeure in 8.1 bedoel is om gereeld en deurlopend die boeke, rekenings en 
alle tersaaklike dokumente in verband met fondse wat deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning administreer word, na te sien en om jaarliks ŉ volledige geouditeerde verslag oor die 
administrasie van gemelde fondse aan die Raad van Eenheid vir Ondersteuning te oorhandig. 

9. DIREKTEUR: EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

Die Sinode of Moderamen stel ‘n Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning aan, of gee opdrag aan die Raad 
van Eenheid vir Ondersteuning om ‘n Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning aan te stel.  Die Direkteur: 
Eenheid vir Ondersteuning 

9.1 moet ŉ toegewyde lidmaat van die NG Kerk wees; 

9.2 verrig sy werksaamhede ingevolge die bevoegdheid aan hom verleen deur die Kerkorde 
(insluitende hierdie Reglement) en deur besluite van bevoegde Sinodale instellings van die NG 
Kerk Vrystaat, asook soos uiteengesit in die bestuurshandleiding; 

9.3 tree op as Skriba van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning en is verantwoordelik vir die 
doeltreffende en betroubare vergaderingsadministrasie met betrekking tot die werksaamhede van 
die Raad van Eenheid vir Ondersteuning; 

9.4 sien toe dat noukeurig boek gehou word van alle gelde wat deur die kantoor ontvang word, 
deponeer dit onmiddellik tot krediet van die betrokke fonds by ŉ goedgekeurde finansiële instelling 
soos deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal en doen slegs betalings soos in 
Klousule 1.1.4 Reglement 11 (Reglement vir Kerklike Fondse) bedoel; 

9.5 is verantwoordelik vir die doeltreffende invordering van alle sinodale verpligtinge deur verskuldigde 
sinodale instellings, gemeentes en ringe; 

9.6 sien toe dat die nodige registers en vorms vir die administratiewe werksaamhede van die Kerk op 
datum is en by die Sinodale Kerkkantoor verkrygbaar is; 

9.7 se besoldiging en diensvoorwaardes word kontraktueel ooreengekom in ŉ dienskontrak; 

9.8 reël die werksaamhede in die Sinodale Kerkkantoor en stel pligstate vir elke personeellid op; 

9.9 verleen, op versoek, hulp aan bedienaars van die Woord, kerkrade en ringe indien moontlik; 

9.10 het as gevolmagtigde van die Sinode die bevoegdheid om enige regsgeding aanhangig te maak en 
gepaste regstappe te neem in verband met die fondse wat deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning administreer word; 

9.11 stuur jaarliks aan ringskribas die betrokke ringstukke en ontvang dit terug, sien die ringstukke wat 
op finansiële aangeleenthede betrekking het na, sien toe dat die nodige formele regstellings 
daaraan gemaak word en oorhandig dit aan die Argief- en Inligtingsdiens na afhandeling; en 

9.12 is Hoofbeampte van beide die Sinodale Pensioenfonds en die Amptenare Pensioenfonds van die 
NG Kerk Vrystaat, asook Hoofsekretaris van die Helpmekaar Vrystaat. 
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8. REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING (EBB)  

1. NAAM 

Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB). 

2. SAMESTELLING 

2.1 Die Eenheid word bestuur deur ’n Raad vir die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (REBB). 

2.2 Die REBB word deur die Sinode saamgestel op advies van die REBB. 

2.3 Tussentydse vakatures word deur die REBB gevul. 

2.4 Die lede van die REBB word bepaal deur die kritiese prestasie areas (KPA’s) binne die Eenheid. 

2.5 Die uitvoerende amptenaar in die kantoor van die EBB dien ampshalwe in die REBB. 

2.6 Kundiges kan van tyd tot tyd deur die onderskeie KPA’s gekoöpteer word. 

3. OPDRAG EN BEVOEGDHEDE 

Die Eenheid 

3.1 voer opdragte van die Sinode en ander werksaamhede uit met verslag van al sy werksaamhede aan 
die Sinode; 

3.2 adviseer die Sinode in verband met die roeping en beleid wat gevolg moet word ten opsigte van 
bedieningsbegeleiding; 

3.3 dra sorg vir elkeen van die genoemde KPA’s en wil daardeur inisiatief neem en leiding gee ten 
opsigte van die hulpverlening, versorging en begeleiding/bemagtiging van gemeentes en predikante 
(en gesinne) deur die werksaamhede van die EBB; 

3.4 hanteer skakeling soos nodig en kan in die uitvoering van sy funksie en ter ondersteuning van ringe 
en gemeentes spesifieke projekte deur taakspanne loods wat ten doel het om die werksaamhede 
van ringe en gemeentes te stimuleer; 

3.5 bepaal die behoeftes van gemeentes en leraars en ontwikkel ‘n netwerk van dienste en praktiese 
bedieningshulp en nuwe produkte om die behoeftes effektief aan te spreek; 

3.6 behartig die toekenning van finansiële hulp aan gemeentes uit die Gemeente Ondersteunings- en 
Uitbreidingsfonds  (GOUF); 

3.7 kontrakteer met diensverskaffers om die nodige VBO-geleenthede vir gemeenteleiers daar te stel; 

3.8 beheer en verantwoord die fondse deur die Sinode aan die Eenheid toevertrou; en 

3.9 verteenwoordig die NG Kerk in die Vrystaat in die Algemene Sinode soos en wanneer nodig. 

4 KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

Die REBB 

4.1 konstitueer na elke gewone vergadering van die Sinode. 

4.2 kies sy eie voorsitter en onder-voorsitter 

4.3 se skribaat word behartig deur die uitvoerende amptenaar in die kantoor van die EBB. 

4.4 vul vakatures aan na behoefte. 

4.5 kan taakspanne na behoefte benoem. 

4.6 bepaal sy frekwensie van vergaderings en die REBB en taakspanne vergader na behoefte en soos 
die begroting dit toelaat. 

9. REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS 

1. NAAM 

Eenheid vir Vennote in Getuienis (Vennote in Getuienis) 

2. BENADERING 
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Getuienis is die wesenlike roeping van die kerk in al haar gestaltes en in haar gerigtheid op die wêreld.  As 
omvattende Woordbediening vloei getuienis voort uit die sending van God Drie-enig (missio Dei) en 
geskied langs die kanale van verkondiging, gemeenskap, diens en aanbidding.  Dit is die getuienis van die 
heil in Christus en staan in diens van die herstel van die omvattende vrede (sjaloom) in en tussen mense, 
in gemeenskappe en in die skepping. 

Getuienis word meestal in vennootskap met gemeentes, kerke en ander instansies gedoen.  Met 
vennootskap word veral ‘n formele, standhoudende verhouding tussen samewerkende partye bedoel en dit 
word gekenmerk deur wedersydse respek en ondersteuning, medeseggenskap en ‘n gedeelde roeping.  
Vennootskappe sluit egter ook netwerke, ekumeniese- en ander vorme van samewerking in.  
Vennootskapsverhoudinge met susterkerke is ‘n doelbewuste stap na groter eenwording. 

3. OPDRAG EN BEVOEGDHEDE  

3.1 Die primêre fokus van Vennote in Getuienis is die ondersteuning van gemeentes in hul roeping tot 
diens en getuienis, deur middel van programme, toerusting, inligting, skakeling en die fasilitering 
van vennootskappe met die oog op effektiewe diens en getuienis. 

3.2 Lewer deur middel van studie, beplanning, inligting, koördinering en begeleiding ŉ bydrae tot die 
uitbou van die getuieniskarakter (missionêre dimensie en -intensie) van gemeentes en die 
kerkverband. 

3.3 Beplan, begelei, koördineer en behartig die vennootskappe van die sinodale verband met 
gemeentes, meewerkende kerke en instansies met die oog op getuienis. 

3.4 Bou die vennootskapsverhoudinge met die susterkerke in die NG Kerkfamilie uit met die oog op 
groter kerkeenheid. 

3.5 Voer die opdragte van die Sinode uit en lewer verslag aan die volgende Sinode. 

3.6 Lewer ŉ bydrae tot die effektiewe publieke getuienis van die kerkverband. 

3.7 Die beheer en administrasie van die sinodale begroting vir Vennote en Getuienis en die fondse en 
bates waarvoor Vennote in Getuienis verantwoordelik is. 

3.8 Neem verantwoordelikheid vir die diensverhoudinge met alle personeel in diens van Vennote in 
Getuienis asook die pastorale versorging van personeel en hul gesinne. 

3.9 Verteenwoordig die NG Kerk Vrystaat in die toepaslike sinodale liggame en in gesamentlike 
strukture met susterkerke en ander instansies. 

4. FUNKSIONERING  

4.1. Raad 

4.1.1 Die Eenheid vir Vennote in Getuienis word bestuur deur ‘n Raad wat bestaan uit  

 Ses (6) lede wat deur die Sinode van die NG Kerk Vrystaat benoem word, op aanbeveling van die 

bestaande Raad. 

 Die Uitvoerende Amptenaar in adviserende hoedanigheid. 

 ‘n Maksimum van drie (3) kundige lede kan in adviserende hoedanigheid vir spesifieke 

werksaamhede/take koöpteer word. 

 Gedurende die reses tussen sinodesittings word vakatures op die Raad gevul met persone wat 

deur die Moderamen, op aanbeveling van die Raad vir Vennote in Getuienis, aangewys word. 

4.1.2 Die Raad tree op as beherende instansie vir die Eenheid vir Vennote in Getuienis.  Dit gee visionêre 
leiding, beplan strategies, prioriseer werksaamhede, keur die interne begroting goed, koördineer die 
werksaamhede van die taakspanne en vennootskappe, neem verantwoordelikheid vir die 
diensverhoudinge van personeel in diens van Vennote in Getuienis en lewer verslag aan die sinode. 

4.2. Taakspanne, Projekspanne en Vennootskappe 

‘n Verskeidenheid van Taakspanne (staande komitees), Projekspanne en Vennootskappe neem 
verantwoordelikheid vir die verskillende arbeidsterreine, programme of projekte, met verslag aan die Raad.  
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Elk van die strukture word gevorm na die eis van die praktiese omstandighede en sluit doelbewus 
verteenwoordigers van die susterkerke of meewerkende partye in. 

4.3. Uitvoerende amptenaar 

Die Uitvoerende Amptenaar van die Eenheid vir Vennote is ‘n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat 
uitvoering gee aan al die opdragte van die Raad van die Eenheid vir Vennote in Getuienis en die 
werksaamhede van die eenheid koördineer.  Hy/sy lewer verslag van werksaamhede aan die Raad. 

5. KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

5.1 Die Raad van die Eenheid vir Vennote in Getuienis konstitueer na elke gewone sinodesitting. 

5.2 Die Raad vergader ten minste vier (4) keer per jaar. 

5.3  Die taakspanne, projekspanne en vennootskappe vergader soos nodig. 

5.4  Verteenwoordigers van die taakspanne, projekspanne en vennootskappe kom een (1) keer per jaar 
saam vir gesamentlike besinning oor die werksaamhede. 

10. REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE   

1 GRONDSLAG 

Die grondslag vir die werk is deur die Sinode van die NG Kerk Vrystaat soos volg bepaal: 

1. Die Here Jesus sit sy priesterlike werk na sy hemelvaart in die kerk en die wêreld voort. 

2. Dit is die roeping van elke gelowige om die nood van sy medemens raak te sien en homself en sy 
besittings diensbaar te stel aan Christus om daarin te voorsien. 

3. Die gemeentes van die NG Kerk Vrystaat aanvaar dit as deel van hulle wesenstaak om deur hulle 
barmhartigheidsbediening ‘n instrument in die hand van die Here te wees en doen hierdie werk 
plaaslik, asook in rings- en sinodale verband. 

2 BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN GEMEENTES 

Die barmhartigheidsbediening van gemeentes word gedoen onder toesig van elke plaaslike kerkraad wat 
die nodige strukture daarstel (bv ‘n Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid of iets dergelyks) en 
befondsing voorsien.  Die kerkraad wys ook verteenwoordigers aan op die beheerrade en direksies van die 
onderskeie subprogramme en staande komitees van ENGO en NG Welsyn Vrystaat, waar die konstitusies 
van sulke ondernemings dit vra.  Die kerkraad maak na goeddunke gebruik van die maatskaplikewerkers 
en ander dienste verskaf deur die Eenheid vir Barmhartigheid. 

3 BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN RINGE 

Die barmhartigheidsbediening van ringe word gedoen onder toesig van elke plaaslike ring wat die nodige 
strukture daarstel (bv ‘n Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid of iets dergelyks) en befondsing 
voorsien.  Die ring wys ook verteenwoordigers aan op die beheerrade en direksies van die onderskeie 
subprogramme en staande komitees van ENGO en NG Welsyn Vrystaat waar die konstitusies van sulke 
ondernemings dit vra.  Die ring maak na goeddunke gebruik van die maatskaplikewerkers en ander 
dienste verskaf deur die Eenheid vir Barmhartigheid. 

4 ENGO 

NG Maatskaplike Dienste – Vrystaat (NGMD), handeldrywende as ENGO (‘n nie-regeringsorganisasie met 
ewigheidswaarde) is ‘n geregistreerde Welsynsorganisasie (NPO 002-671).  Al die werksaamhede vorm 
subprogramme van ENGO.  Instansies het histories op ‘n verskeidenheid van maniere by ooreenkoms 
subprogramme van ENGO geword en die verband kan weer deur ENGO verbreek word volgens die 
bepalings van die tersake ooreenkoms of waar dit in beste belang is van die dienswerk. 

Die programme wat ENGO aanbied is die vakkundige-, professionele- en residensiële hulparm vir die 
barmhartigheidsdienste wat in gemeentelike-, rings- en sinodale verband gedoen word.  Dit behels 
afhanklikheidsorg, bejaardesorg, gestremdesorg, gesins- en gemeenskapsorg, kindersorg, siekesorg, 
wetsoortredersorg en ander programme waarvoor daar van tyd tot tyd ‘n behoefte bestaan. 

Vanuit die ENGO-kantoor word bestuurs-, administratiewe- en vakkundige leiding en begeleiding gedoen 
ten opsigte van verskillende subprogramme van ENGO, buro-dienste verskaf waar dit benodig word en 
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personeel-voorsorgfondse bestuur en bedryf.  Die Kantoor behartig ook binne sy konteks eksterne 
skakeling, kommunikasie, konsultasie, onderhandeling en litigasie. 

Die hoofbestuur van ENGO word saamgestel soos wat die geregistreerde konstitusie dit vereis, naamlik 
een verteenwoordiger van elk van die subkomitees van ENGO, ‘n verteenwoordiger van die Sinode en 
twee gekoöpteerde lede. 

5 NEGEMADI 

NeGeMaDi is ‘n opleidingsinstansie van ENGO en KwaZulu Natal CMR wat geregistreer is by die “Health 
and Welfare Seta”. 

Vir administratiewe en statutêre doeleindes is NeGeMaDi se bestuur geregistreer as ‘n staande komitee 
van NG Welsyn Vrystaat.  Die bestuur van Negemadi is dieselfde persone wat op die staande komitee 
dien en word aangewys deur ENGO se hoofbestuur. 

6 NG WELSYN VRYSTAAT 

Alle kapitale bates wat gebruik word vir die professionele barmhartigheidsfunksie van die NG Kerk in die 
Vrystaat, asook Lofdal Wonings vir begunstigdes van die SPF, is geplaas in ‘n maatskappy, naamlik NG 
Welsyn, Vrystaat.  Vir plaaslike werksaamhede, kantore en inrigtings word staande komitees aangewys in 
oorleg met die kerkrade, besture en gemeenskap.  Elke staande komitee bestuur die bates van die 
plaaslike werksaamheid.  In sommige gevalle is dit beter dat eiendomme in ‘n aparte nutsmaatskappy 
geplaas word, hoofsaaklik ter wille van die bestuur van risiko en om aanspreeklikheid te beperk.  In sulke 
gevalle is NG Welsyn een van die direkteure.  

Die Maatskappy is hoofsaaklik ‘n houer van die bates wat vir die formele barmhartigheidsdienste gebruik 
word en hulle hooffunksie is om toe te sien dat die bates behoorlik in stand gehou word en aangewend 
word vir die doel waarvoor dit oorspronklik geskep is, asook dat dit nie onnodig belas word of onregmatig 
vervreem word nie. 

Die direksie van sewe lede word aangewys soos bepaal in die Memorandum van Inkorporasie, naamlik 
deur ‘n ledevergadering wat bestaan uit afgevaardigdes van die onderskeie staande komitees.  Die Sinode 
wys een lid aan op die ledevergadering. 

7 HELPCOR TRUST 

Helpcor Trust is ’n  fondsinsamelinsorganisasie vir geregistreerde NGO’s.  Dit het Artikel 18-vrystelling en 
kan dus belastingsertifikate uitreik aan donateurs.  Die Vrystaatse Sinode wys een lid van die Trust aan.  
Die ander lede word in ooreenstemming met die trustakste deur ENGO aangewys. 

8 OUDITKOMITEE 

Die groep van regspersone wat onder die vaandel van die Eenheid vir Barmhartigheid vaar, funksioneer 
onder die wakende oog van ‘n onafhanklike ouditkomitee wat ingevolge die King 3-verslag gemandeer is.  
Die hooffunksies van die Ouditkomitee is die oorsig oor die rekeningkundige integriteit van die groep en 
risikobestuur. 

Die Komitee se mandaat is om die onderskeie besture, rade, direksies en komitees te adviseer ten opsigte 
van enige gebreke wat hulle geïdentifiseer het of verbeterings wat hulle voorstel.  Indien enige 
ongerymdhede geïdentifiseer word, het hulle die bevoegdheid om die stappe wat hulle meen nodig is, te 
neem. 

Die Komitee word deur ENGO se bestuur aangewys en moet onafhanklike lede en die eksterne ouditeur 
insluit. 

9 HUGENOTE KOLLEGE 

Die Hugenote Kollege (HK) in Wellington is ‘n opleidingsinstansie vir kerklike dienswerkers.  ENGO is die 
kerkregtelike skakel tussen die HK en die Vrystaatse Sinode. 

10 TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS 

TOIBO is ‘n inisiatief van die drie “Afrikaanse susterskerke”.  Hulle bedryf vier skole in Suid-Afrika vir 
kinders met spesiale leerbehoeftes, in die Vrystaat die Martie Du Plessis Skool.  Die NG Kerk in die 
Vrystaat wys ‘n verteenwoordiger aan op die Raad van TOIBO en op die beheerraad van Martie Du 
Plessis Skool. 
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11. REGLEMENT VIR KERKLIKE FONDSE 

1. WOORDOMSKRYWING 

Tensy uit die samehang anders blyk, sluit woorde en uitdrukkings in hierdie Reglement wat die manlike 
geslag aandui, ook die vroulike geslag in, het woorde in die enkelvoud ook op die meervoud betrekking en 
omgekeerd en beteken: 

1.1 “ADMINISTRASIE VAN ‘N FONDS” 

Een of meer van die volgende handelinge wat deur die Sinodale Kerkkantoor verrig word met betrekking 
tot ŉ fonds: 

 Invordering en ontvangs van geld; 

 Belegging en opvraging van geld; 

 Boekhoukundige verantwoording van geld; 

 Uitbetaling van geld ingevolge ŉ besluit van ŉ sinodale instelling wat beheer het oor die 
betrokke fonds; 

 Regshandelinge met betrekking tot onroerende eiendom kragtens ŉ besluit van ŉ sinodale 
instelling wat beheer het oor die betrokke fonds; 

1.2 “BEHEER VAN ’N FONDS” 

Die bevoegdheid aan ŉ bepaalde sinodale instelling verleen deur die Kerkorde of deur ŉ besluit van ŉ 
ander sinodale instelling om te beslis oor die aanwending van ‘n fonds; 

1.3 “’N FONDS” 

Geld en onroerende eiendom wat deur ŉ sinodale instelling, gemeente of ring vir ŉ bepaalde omskrewe 
doel beheer word en wat kragtens sinodale besluit aan die betrokke sinodale instelling, gemeente of ring 
toegeken word of wat op enige ander wyse deur die betrokke sinodale instelling, gemeente of ring verkry 
word; 

1.4 “SINODALE INSTELLING” 

ŉ Sinodevergadering, ŉ eenheid, ŉ ampsdraer of ander persoon of groep persone wat handelinge verrig 
wat handelinge van die NG Kerk Vrystaat is, maar sluit in hierdie Reglement nie ŉ gemeente of ŉ ring, of 
kommissies en ampsdraers van ŉ gemeente of ŉ ring, in nie; 

1.5 “SINODALE KERKKANTOOR” 

Die kantoor in Klousule 2.2 bedoel; 

1.6 “REGLEMENT VIR DIE SINODALE PENSIOENFONDS” 

Die Reglement vir die Sinodale Pensioenfonds van die NG Kerk Vrystaat. 

1.7 “REGLEMENT VIR DIE SINODALE BYSTANDSFONDS” 

Die Reglement vir die Sinodale Bystandsfonds van die NG Kerk Vrystaat. 

1.8 “REGLEMENT VIR DIE RAAD VAN EENHEID VIR ONDERSTEUNING” 

Die Reglement vir die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

1.9 “DIREKTEUR:  EENHEID VIR ONDERSTEUNING” 

Die persoon bedoel in Klousule 9 van die Reglement vir die Raad van Eenheid vir Ondersteuning  

2. OOGMERK MET EN ONDERSKEIDING TUSSEN KERKLIKE FONDSE 

2.1 Die doel van kerklike fondse is om aan lidmate van die Kerk geleentheid te gee om op 
georganiseerde en verantwoordelike wyse voorsiening te maak vir finansiële ondersteuning vir die 
instandhouding van die openbare erediens, vir die hulp aan hulpbehoewendes en vir kerklike 
werksaamhede in gemeente-, rings- en sinodale verband. 

2.2 onderskeid word in hierdie Reglement getref tussen; 
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2.2.1 Gemeentelike fondse soos in Klousule 3 beskryf; 

2.2.2 Ringsfondse soos in Klousule 4 beskryf; 

2.2.3 Sinodale fondse soos in Klousule 5 tot 46 beskryf. 

3. VERPLIGTINGE VAN GEMEENTES MET BETREKKING TOT FONDSE 

3.1  Elke kerkraad handel met gemeentelike fondse volgens die voorskrifte van Bylae 2. 

3.2  Elke kerkraad bepaal self die bedrag wat gehef word ten opsigte van huweliksgelde. 

3.3 Reiskoste soos in 5.5 bedoel van afgevaardigdes na ŉ ringsvergadering word deur die betrokke 
kerkraad betaal na goedkeuring en ondertekening van eise vir sodanige reiskoste deur die 
ringskriba. 

3.4 Kerkrade betaal alle kollektes, bydraes en ander geldelike verpligtinge ingevolge hierdie 
Reglement sonder versuim aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning. In alle gevalle vóór 20 
November. 

3.5 Gemeentes hou spesiale kollektes, benewens kollektes soos in hierdie Reglement bedoel, soos 
van tyd tot tyd deur die Sinode bepaal en betaal gemelde spesiale kollektes sonder versuim aan 
die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning. 

4. RINGSFONDSE 

Die Ringskriba en Ringskommissie handel met die ringsfondse volgens die voorskrifte van die Kerkorde en 
onroerende eiendom van die ring word geregistreer volgens die voorskrifte van Kerkorde Artikel 57. 

5. DIE SINODALE FONDS 

5.1 In die jaar waarin die Sinode van die NG Kerk Vrystaat vergader, maak elke gemeente ŉ bydrae 
tot die Sinodale Fonds vir ŉ bedrag per afgevaardigde van die gemeente na die Sinode soos van 
tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal. 

5.2 In die jaar waarin die Algemene Sinode vergader, maak elke gemeente ŉ bydrae tot die Sinodale 
Fonds vir ŉ bedrag soos van tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, in oorleg 
met die betrokke kommissie van die Algemene Sinode, bepaal. 

5.3 Die doel van die Sinodale Fonds is om administrasiekoste, koste vir gewone en buitengewone 
samekomste van meerdere kerkvergaderings, koste verbonde aan die werksaamhede van die 
Moderamen, die ringskommissies en sinodale instellings te betaal, met dien verstande dat 
eenhede wat beheer oor eie fondse het, se koste uit sodanige eie fondse betaal word. 

5.4 Die koste in 5.1 bedoel sluit in reiskoste, daggelde van lede, bodes en tydelike werkers, honoraria, 
reis- en verblyfkoste van getuies indien die betrokke kerkvergaderings so besluit en enige ander 
koste waartoe die Sinode of die Moderamen van tyd tot tyd mag besluit. 

5.5 Reiskoste word betaal teen ŉ vasgestelde tarief soos van tyd tot tyd deur die Sinode bepaal. 

5.6 Indien afgevaardigdes kerklike vergaderings buite die sinodale gebied bywoon, word reiskoste in 
die diskresie van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, met inagneming van die meriete van 
die omstandighede betaal. 

5.7 Indien ŉ eenheid van die Sinode genoodsaak is om ‘n gesamentlike vergadering buite die grense 
van die sinodale gebied met ŉ soortgelyke kommissie van ŉ ander Sinode te hou, word die 
betrokke eenheid van die Sinode deur nie meer as twee lede verteenwoordig nie. 

5.8 ŉ Lid van ŉ meerdere kerkvergadering ontvang nie betaling vir die koste van sy terugreis wanneer 
hy die betrokke vergadering voor die sluiting daarvan sonder verlof verlaat, of wanneer hy reeds 
voor sy vertrek na die vergadering bewus daarvan is dat hy nie teenwoordig sal wees by ten 
minste die helfte van die tydsduur van die betrokke vergadering nie, met dien verstande dat hierdie 
Klousule 5.8 nie van toepassing is in gevalle waar verlof tot afwesigheid deur die vergadering 
gegee word weens siekte, of ander dringende omstandighede nie. 

5.9 Die daggelde van lede van die Sinode (verblyfkoste), die Moderamen en ander eenhede deur die 
Sinode benoem, word betaal soos van tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning 
bepaal, met dien verstande dat daggelde met lede van die Sinode per sittingsdag telkens deur die 
Sinode volgens heersende omstandighede bepaal word. 

5.10 ŉ Jaarlikse honorarium word aan die Moderator en die Skriba van die Moderamen betaal. 
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5.11 Tydens sinodesittings word ŉ honorarium vir die tydperk van die betrokke vergadering aan een of 
meer tydelike assistent-skribas (die notulekommissie) betaal. 

5.12 Die honoraria soos in 5.10 en 5.11 bedoel, word van tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning volgens die eis van omstandighede bepaal en word uit die Sinodale Fonds betaal. 

6. SINODALE GROEPLEWENSVERSEKERINGSKEMA 

6.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning behartig administratiewe en koördinerende funksies met 
betrekking tot die groeplewensversekeringskema waarvan werknemers van gemeentes en van die 
NG Kerk Vrystaat lid is. 

6.2 Die voorgeskrewe premie, soos van tyd tot tyd namens die lede beding, is maandeliks aan die 
Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning betaalbaar met dien verstande dat die Direkteur: Eenheid vir 
Ondersteuning alternatiewe wyses van betaling mag voorskryf. 

6.3 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is nie aanspreeklik teenoor lede van die 
groeplewensversekeringskema vir enige versuim van die onderskrywer van die 
groeplewensversekeringskema om sy verpligtinge teenoor lede na te kom nie. 

7. MEDIESE SKEMA 

7.1 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is verantwoordelik vir administratiewe en koördinerende 
funksies met betrekking tot die mediese fonds waarvan werknemers van gemeentes en van die NG 
Kerk Vrystaat lid is. 

7.2 Die voorgeskrewe premie van elke lid is maandeliks aan die begin van elke maand direk aan die 
Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning betaalbaar, met dien verstande dat die Direkteur: Eenheid vir 
Ondersteuning alternatiewe wyses van betaling mag voorskryf. 

7.3 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is nie aanspreeklik teenoor lede van die mediese skema 
vir enige versuim van die onderskrywer van die mediese skema om sy verpligtinge teenoor lede na 
te kom nie. 

7.4 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal van tyd tot tyd, indien dit na sy oordeel tot 
voordeel van die lede is, dat van mediese fonds verwissel word. 

7.5 7Alle predikante van die NG Kerk Vrystaat is volgens besluit van die sinode verplig om aan die 
skema deel te neem. 

8. SINODALE EEUFEESGEDENKSAALFONDS 

Die Sinodale Eeufeesgedenksaalfonds word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning. 

9. GREY OPVOEDINGSFONDS 

9.1 Die Grey Opvoedingsfonds word beheer deur die Sinode of die Moderamen, na gelang van die geval 
en word geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, met dien verstande dat die 
Raad van Eenheid vir Ondersteuning die bevoegdheid het om toekennings van studielenings aan 
studente te doen en die voorwaardes vir sodanige toekennings te bepaal. 

9.2 Die doel van die grey opvoedingsfonds is die bevordering van onderwys, hoofsaaklik van hoër 
onderwys in die vrystaat en die ondersteuning van hulpbehoewende studente.  

10.  ANDER STUDIEFONDSE 

10.1 Benewens die fondse in Klousules 15, 16, 17, 18 en 19 bedoel, beheer en administreer die Raad 
van Eenheid vir Ondersteuning ook ander Studiefondse wat ten doel het om lenings of beurse aan 
studente beskikbaar te stel. 

10.2 Die Reglemente, soos van tyd tot tyd gewysig (waar nodig), van die Studiefondse soos in 20.1 
bedoel, word deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal en is ter insae by die Direkteur: 
Eenheid vir Ondersteuning. 

11.  KERKKANTOORFONDS 

11.1 Die Kerkkantoorfonds word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning. Kragtens Klousule 6.1 van die Reglement vir die Raad van Eenheid vir 
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Ondersteuning, het die Raad die bevoegdheid om na sy diskresie, ŉ administrasiefooi te hef met 
betrekking tot enige fonds waarvan hy die administrasie behartig en om sodanige administrasiefooi 
aan die Kerkkantoorfonds te betaal. 

11.2 Die doel van die Kerkkantoorfonds is om die koste te boek te stel van die Sinodale Kerkkantoor. 

12.  DIE FANIE NAUDÉ TRUSTFONDS VIR KERKKANTOOR-ADMINISTRASIE 

12.1 Die Fanie Naudé Trustfonds vir Kerkkantoor-administrasie word beheer en geadministreer deur die 
Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

12.2 Die doel van die Fanie Naudé Trustfonds vir Kerkkantoor-administrasie is om by te dra tot die 
lopende koste van die Sinodale Kerkkantoor ten einde die Sinode en gemeentes 'n bydrae tot die 
Kerkkantoorfonds te spaar. 

13.  FONDS VIR DIE DIENS VAN BARMHARTIGHEID 

13.1 Fonds vir die Diens van Barmhartigheid word beheer deur die Eenheid vir 
Barmhartigheidsbediening en word op ŉ beperkte wyse soos bedoel in Klousule 3.6 van die 
Reglement van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, geadministreer deur die Raad van 
Eenheid vir Ondersteuning.  

13.2 Elke gemeente maak jaarliks ŉ sinodale bydrae tot die Sinodale Fonds vir die Eenheid vir 
Barmhartigheidsbediening. 

13.3 Die Sinodale Fonds vir die Eenheid vir Barmhartigheidsbediening kan aangevul word deur 
skenkings en erflatings. 

14.  HULPFONDS VIR SINODALE PENSIOENFONDS 

14.1 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Sendelinge Pensioenfonds. 

14.2 Die Sendelinge Pensioenfonds word deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning geadministreer 
wat die geld van die fonds jaarliks aan die Sinodale Pensioenfonds betaal.  (Sendelinge is 
deelhebbers van die Sinodale Pensioenfonds soos enige ander deelhebber). 

14.3 Die kollekte word in die Sinodale Pensioenfonds gestort om voorsiening te maak vir kostes wat 
deur die Sinodale Pensioenfonds aangegaan moet word, in belang van die lede.  Dit bespaar lede 
die koste. 

15.  FONDS VIR GEESTELIKE BEARBEIDING VAN STUDERENDE JEUG 

15.1 Die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Studerende Jeug word beheer deur die Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

15.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Studerende 
Jeug en maak ook jaarliks ŉ sinodale bydrae tot gemelde Fonds. 

16.  DIE FONDS VIR DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SA 

16.1  Elke gemeente hou jaarliks, tydens die herdenking van die kerkhervorming, ŉ kollekte vir die fonds 
vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 

16.2 Die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning  betaal geld aan die fonds in 16.1 bedoel, gereeld aan 
die Bybelgenootskap van Suid-Afrika oor. 

17.  FONDS VIR TEOLOGIESE OPLEIDING 

17.1 Die Fonds vir Teologiese Opleiding word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning. 

17.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Teologiese Opleiding.  Die Fonds word 
aangewend vir kostes van verteenwoordigers op die kuratoria van Pretoria en Stellenbosch.  Die 
balans gaan na die Beursfonds vir Teologiese Studies. 

18.  DIE FONDS VIR DIE TEOLOGIESE FAKULTEIT UV 

18.1 Die Fonds vir Die Teologiese Fakulteit UV word beheer deur die Kuratorium en geadministreer 
deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  
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18.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Die Teologiese Fakulteit UV en maak ook ‘n 
prorata bydrae. 

19.  FONDS VIR DOWES EN BLINDES (OOK GENOEM TOIBO) 

19.1 Die Fonds vir Dowes en Blindes word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning. 

19.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Dowes en Blindes.  Die kollekte word 
verdeel en oorbetaal aan die Trans Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys en die Inrigting vir 
Dowes en Blindes te Worcester. 

20.  DIE HELPMEKAAR STUDIEFONDS 

20.1 Die Helpmekaar Studiefonds word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir 
Ondersteuning volgens die voorskrifte van die Helpmekaar Studiefonds se Reglement wat ter 
insae by die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning beskikbaar is. 

20.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Helpmekaar Studiefonds. 

21.  DIE TEOLOGIESE STUDENTE-ONDERSTEUNINGSFONDS 

21.1 Die Teologiese Studente-Ondersteuningsfonds word beheer en geadministreer deur die Raad van 
Eenheid vir Ondersteuning volgens die voorskrifte van die Reglement vir die Teologiese Studente-
Ondersteuningsfonds.  

21.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Teologiese Studente-Ondersteuningsfonds. 

22.  BEDIENINGSFONDS 

22.1 Die Bedieningsfonds word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer 
deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

22.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Bedieningsfonds. 

23.  GEMEENTELIKE ONDERSTEUNINGS- EN UITBREIDINGSFONDS 

23.1 Die Gemeentelike Ondersteunings- en Uitbreidingsfonds word beheer deur die Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

23.2 Elke gemeente hou jaarliks twee kollektes vir die Gemeentelike Ondersteunings- en 
Uitbreidingsfonds. 

23.3 Hierdie fonds word aangewend vir behoeftige gemeentes wat voor 31 Maart van ‘n gegewe jaar by 
die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding vir finansiële hulp aansoek doen. 

24.  KOLPORTASIEFONDS 

24.1 Die Kolportasiefonds word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer 
deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

24.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Kolportasiefonds. 

25.  BEDIENINGSFONDS VIR MIDDESTADSGEMEENTES 

25.1 Die Bedieningsfonds vir Middestadsgemeentes word deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding 
beheer en deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning geadministreer. 

25.2 Elke gemeente hou jaarliks twee kollektes vir die Bedieningsfonds vir Middestadsgemeentes. 

26.  BEDIENING ANDREW MURRAY 

26.1 Die Fonds vir Bediening Andrew Murray word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding 
en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

26.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Bediening Andrew Murray.   Die Andrew 
Murray gemeente word gesubsidieer uit die fonds. 
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27.  VENNOOTSKAPPE: NGKA VRYSTAAT 

27.1 Die Vennootskappe: NGKA Vrystaat word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

27.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Vennootskappe: NGKA Vrystaat en maak ook jaarliks 
ŉ sinodale bydrae tot gemelde fonds. 

27.3 Die Vennootskappe: NGKA Vrystaat kan aangevul word uit skenkings en erflatings. 

28.  VENNOOTSKAPPE: LESOTHO 

28.1 Die Fonds vir Vennootskappe: Lesotho word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

28.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Vennootskappe : Lesotho en maak ook 
jaarliks ŉ prorata bydrae tot gemelde fonds. 

29.  FONDS VIR MIDDESTAD- EN ARBEIDSBEDIENING 

29.1 Die Fonds vir Middestad- en Arbeidsbediening word beheer deur die Eenheid vir Vennote in 
Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

29.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Middestad- en Arbeidsbediening en maak 
ook jaarliks ŉ sinodale bydrae tot gemelde fonds. 

29.3 Die Fonds vir Middestad- en Arbeidsbediening kan aangevul word deur insamelings onder beheer 
van die Eenheid vir Vennote in Getuienis.  Die fondse word aangewend, onder andere vir 
Middestadsbediening (TAS – Torings van Hoop, Argief en Shepherd). 

30.  VENNOOTSKAPPE: REFORMED CHURCH IN ZAMBIA (RCZ) 

30.1 Fonds Vennootskappe: RCZ word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

30.2 Elke gemeente hou jaarliks, tydens Nagmaal, ŉ kollekte vir die Vennootskappe: Reformed Church 
in Zambia en maak ook jaarliks ŉ proratabydrae tot gemelde fonds. 

30.3 Die Fonds Vennootskappe : RCZ word aangevul uit skenkings en erflatings. 

31.  FONDS VIR OPLEIDING VAN TEOLOGIESE STUDENTE  

31.1 Die Fonds vir opleiding van Teologiese Studente word beheer deur die Eenheid vir Vennote in 
Getuienis en geadministreer deur die die Raad vir Eenheid en Ondersteuning. 

31.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir opleiding van Teologiese Studente. 

32.3 Die Fonds vir opleiding van Teologiese Studente word aangewend vir bydraes vir die voortsetting 
en ondersteuning van Vennootskappe: NGKA Vrystaat.  

32.  WÊRELDSENDING 

32.1 Die Wêreldsendingfonds word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

32.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Wêreldsendingfonds. 

33.  FONDS VIR BEDIENING KERKJEUG 

33.1 Die Fonds vir Bediening Kerkjeug word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

33.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir die Kerkjeugaksie. 

34. FONDS VIR GEESTELIKE BEARBEIDING VAN NASKOOLSE JEUG  EN   
MULTIKULTURELE BEDIENING 

34.1 Die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Naskoolse Jeug en Multikulturele Bediening word 
beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid 
vir Ondersteuning.   
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34.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Naskoolse 
Jeug en Multikulturele Bediening.  Die werk is saamgevoeg met Studentebearbeiding. 

35.  DIE SINODALE PENSIOENFONDS   (SPF) 

35.1 Die Sinodale Pensioenfonds word deur ŉ Raad van Trustees geadministreer volgens die 
voorskrifte van die Reglement vir die Sinodale Pensioenfonds.  Die Direkteur: Eenheid vir 
Ondersteuning is ampshalwe die Hoofbeampte van die Sinodale Pensioenfonds. 

35.2 Elke deelhebber soos bedoel in die Reglement van die Sinodale Pensioenfonds kom sy 
verpligtinge na volgens die voorskrifte van gemelde Reglement. 

36.  FONDS VIR EREDIENSKOMMISSIE 

36.1 Die Fonds vir die Eredienskommissie word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.   

36.2 Elke gemeente maak jaarliks ŉ bydrae van R350 tot die Fonds vir die Eredienskommissie. 

37.  FONDS VIR VROUELIDMATE 

37.1 Die Fonds vir Vrouelidmate word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

37.2 Elke gemeente hou jaarliks ‘n kollekte tydens Moedersdag vir die Fonds vir Vrouelidmate. 

38.  BEURSFONDS VIR TEOLOGIESE STUDIE 

38.1  Die Beursfonds vir Teologiese Studie word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid 
vir Ondersteuning volgens die voorskrifte van die Reglement vir die Beursfonds vir Teologiese 
Studie. 

38.2 Elke gemeente hou jaarliks ŉ kollekte vir die Beursfonds vir Teologiese Studie en gemeentes word 
versoek om, benewens gemelde kollekte, ook ŉ ruim bydrae tot gemelde fonds te maak. 

39.  FONDS VIR HOSPITAALBEDIENING 

39.1 Die Fonds vir Hospitaalbediening word beheer deur die Eenheid vir Barmhartigheidsbediening en 
word geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.   

39.2 Elke gemeente maak jaarliks ŉ bydrae van R50.00 tot die Fonds vir Hospitaalbediening. 

40.  FONDS VIR BEARBEIDING VAN GEVANGENES 

40.1 Die Fonds vir Bearbeiding van Gevangenes word beheer deur die Eenheid vir 
Barmhartigheidsbediening en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.  

40.2 Elke gemeente, na sy keuse, hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Bearbeiding van Gevangenes 
of maak jaarliks ŉ bydrae uit die gemeentefonds tot gemelde fonds. 

41.  FONDS VIR GEMEENTEBEDIENING 

41.1 Die Fonds vir Gemeentebediening word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

41.2 Elke gemeente maak jaarliks ŉ sinodale bydrae tot die Fonds vir Gemeentebediening. 

42.  FONDS VIR PREDIKANTE BEGELEIDING 

42.1 Die Fonds vir Predikantebegeleiding word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 

42.2 Elke gemeente, na sy keuse, hou jaarliks ŉ kollekte vir die Fonds vir Predikantebegeleiding, of 
maak jaarliks ŉ bydrae uit die gemeentefondse tot gemelde fonds. 

43.  VENNOOTSKAPPE: NGKA VRYSTAAT (BOTSHABELO) 

43.1 Die Vennootskappe: NGKA Vrystaat Botshabelo word beheer deur die Eenheid vir Vennote in 
Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 
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43.2 Elke gemeente na sy keuse, hou jaarliks ŉ kollekte vir die Vennootskappe: NGKA Vrystaat 
Botshabelo, of maak jaarliks ŉ bydrae uit die gemeentefondse tot gemelde fonds. 

44.  FONDS VIR JONK VRYSTAAT 

44.1 Die Fonds vir die JONK Vrystaat word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en 
geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.   

44.2 Elke gemeente hou jaarliks, tydens die biddag vir kategese gedurende Augustus, ŉ kollekte vir die 
Fonds vir JONK Vrystaat, maak ook jaarliks ŉ bydrae tot gemelde fonds soos van tyd tot tyd deur 
JONK Vrystaat bepaal op grond van die aantal kinders in die betrokke gemeentes se 
kategeseskool. 

45.  VERDERE FONDSE 

45.1 Die Sinode bring van tyd tot tyd verdere fondse tot stand soos benodig vir kerklike werksaamhede, 
welke fondse beheer en geadministreer word soos deur die Sinode bepaal.  Die fondse word deur die 
Raad van Eenheid vir Ondersteuning geadministreer. 

12. REGLEMENT VIR DIE TEOLOGIESE STUDENTE-ONDERSTEUNINGFONDS 

1. ŉ Aansoek om ŉ studielening moet aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning gerig word en moet 

hom bereik voor 31 Augustus elke jaar. 

2. Die toekenning van ŉ studielening geskied deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, in oorleg 

met die Kuratorium. 

3. By oorweging van ŉ aansoek word hulp verleen aan: 

3.1. Verdienstelike minder vermoënde studente, wat hulle vir die Evangeliebediening aan die Teologiese 

Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat, wil bekwaam. 

3.2. Voorkeur word gegee aan die aansoeke van verdienstelike en minder vermoënde studente wie se 

ouers in die Vrystaat woonagtig is. 

4. ŉ Applikant is verplig om elke jaar opnuut aansoek te doen en terselfdertyd bewys van vordering met 

sy kursus te lewer. 

5. ŉ Persoon wat ondersteuning uit dié fonds ontvang, moet ŉ skuldbewys, soos deur die Sinodale 

Kerkkantoor opgestel, onderteken en hom verbind om die lening wat hy ontvang in twaalf gelyke 

jaarlikse paaiemente na voltooiing van sy teologiese studie terug te betaal.  Sodanige lening is 

rentevry vir die tydsduur van die teologiese studie en vir nog twaalf jaar ná voltooiing daarvan.  

Gedurende laasgenoemde tydperk moet die lening in gelyke jaarlikse paaiemente terugbetaal word.  ’n 

Bedienaar van die Woord wat ŉ lening uit hierdie fonds ontvang het, is geregtig daarop om na ses jaar 

in die evangeliebediening en nadat hy gereeld elke jaar ŉ twaalfde deel (dit wil sê die helfte) van sy 

totale lening terugbetaal het, aanspraak te maak op kwytskelding van die res van die lening. 

6. Terugbetaling geskied in oorleg met die formule van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, in terme 

van die bepalings van die Nasionale Kredietwet. 

7. Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning kan sodanige stappe neem as wat die Kommissie nodig ag 

indien ŉ persoon in gebreke bly om sy lening, volgens bepaling van hierdie reglement, terug te betaal.  

In bepaalde omstandighede kan die Kommissie selfs gedeeltelike of algehele kwytskelding van die 

lening verleen met verslag aan die Sinode of Moderamen. 

8. Indien ŉ student sy studie staak of ŉ bedienaar van die Woord die bediening neerlê of evangeliewerk 

wat los staan van die NG Kerk onderneem voordat die skuld vereffen is, mag die Raad van Eenheid vir 

Ondersteuning dadelik rente op die verskuldige bedrag bereken.  Die Raad van Eenheid vir 

Ondersteuning het in sulke gevalle die reg om die hele verskuldigde bedrag in een of meer 

paaiemente terug te eis. 

9. Aan die Sinode moet gereeld oor die fonds verslag gedoen word. 
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10. Slegs ŉ student wat lidmaat van die NG Kerk-familie is, kom in aanmerking vir toekenning van ŉ 

studiebeurs uit hierdie fonds.  Omdat dit ŉ voorwaardelike vrye beurs is, moet die persoon aan wie die 

beurs toegeken word, ŉ voorwaardelike skuldbewys, soos deur die Sinodale Kerkkantoor voorsien, 

onderteken. 

13. REGLEMENT VIR DIE BEURSFONDS 

1. ŉ Aansoek om ‘n studiebeurs en korrespondensie in verband daarmee moet gerig word aan die 

Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning en moet hom voor 31 Augustus bereik.  ŉ Aansoek moet 

vergesel wees van twee vraelyste van goeie sedelike gedrag en vordering:  een van die predikant van 

die gemeente waar die applikant woon en een van die hoof van die inrigting waar hy/sy studeer.  Hy/sy 

moet ook voldoen aan die vereistes van die A-Z Handleiding. 

2. By oorweging van ŉ aansoek word hulp verleen aan: 

2.1. verdienstelike, minder vermoënde studente wat hulle vir die Evangeliebediening aan die Teologiese 

Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat wil bekwaam. 

2.2. voorkeur word gegee aan die aansoeke van verdienstelike en minder vermoënde studente wie se 

ouers in die Vrystaat woonagtig is. 

3. ŉ Student wat sy/haar teologiese studie aan die Universiteit van die Vrystaat onderneem, kwalifiseer 

vir ŉ studiebeurs uit dié fonds. 

4. Slegs ŉ student wat lidmaat van die NG Kerk-familie is, kom in aanmerking vir toekenning van ŉ 

studiebeurs uit hierdie fonds.  Omdat dit ŉ voorwaardelike vrye beurs is, moet die persoon aan wie die 

beurs toegeken word, ŉ voorwaardelike skuldbewys, soos deur die Sinodale Kerkkantoor voorsien, 

onderteken. 

5. ŉ Beurs word na gelang van die behoefte van die applikant en op meriete vir ses (6) studiejare 

toegeken.  ŉ Student uit ŉ ander provinsie wat aan die Universiteit van die Vrystaat studeer, kwalifiseer 

ook vir ŉ beurs, maar by oorweging van ŉ aansoek geniet ŉ student wie se ouers in die Vrystaat 

woonagtig is, voorkeur (sien pt 2.2 hierbo). 

6. ŉ Applikant is verplig om elke jaar opnuut aansoek te doen en terselfdertyd bewys van vordering met 

sy/haar kursus te lewer. 

7. Uitbetaling van ŉ beurs geskied halfjaarliks deurdat die klasgelde vir die betrokke semester regstreeks 

aan die Universiteit van die Vrystaat oorbetaal word.  Die balans word aan die student oorbetaal. 

8. ŉ Beurs is voorwaardelik nie-terugbetaalbaar, maar sal terugwerkend as gewone terugbetaalbare 

studielening (teen 5% rente per jaar gedurende studiejare en 8% rente per jaar daarna, of soos van tyd 

tot tyd bepaal mag word) beskou word, indien: 

8.1. die betrokke student op een of ander stadium van kursus verander; 

8.2. die kursus om een of ander rede nie voltooi nie; 

8.3. na voltooiing van die kursus nie tot die aktiewe bediening in die NG Kerk toetree nie of vier jaar in 

diens van die NG Kerk was nie. 

8.4. Terugbetaling geskied in ooreenstemming met die formule van die Raad van Eenheid vir 

Ondersteuning in terme van die bepalings van die Nasionale Kredietwet. 

9. Indien ŉ student hom/haar wangedra of onder normale omstandighede nie bevredigend vorder nie, 

word verdere uitbetaling gestaak en reeds uitbetaalde bedrae geld onmiddellik as ŉ gewone 

terugbetaalbare studielening met rente soos hierbo aangedui, beskou. 

10. ŉ Student verbeur die toekenning vir die jaar wat volg op die jaar waarin hy/sy, onder normale 

omstandighede, nie sy/haar eksamen geslaag het nie. 

11. ŉ Studiebeurs is nie beskikbaar indien ŉ persoon na voltooiing van sy/haar teologiese kursus verder 

gaan studeer nie. 
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14. HANDLEIDING VIR DIE SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSDIENS 

1. HANDLEIDING VIR DIE SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSDIENS  

In ooreenstemming met die karakter van die kerk het haar Argief- en Inligtingsdiens primêr ŉ kerklike 
doelstelling en grondslag.  Dit is verder op ’n teologies-wetenskaplike en ’n sekulêr-wetenskaplike diens 
ingestel. 

1.1. Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en stel die kerk in staat om haar funksies op ’n kerklik-
verantwoordelike wyse voort te sit. 

1.2. Die versameling, bewaring en gebruik van argiefmateriaal beteken die hantering van getuienisse oor 
die handelinge van God Drie-enig in en deur sy kerk in ’n bepaalde gebied. 

1.3. In hierdie verband beteken argiefmateriaal: dié dokumente of alle ander materiaal wat inligting oor 
gemeentes, ringe, sinodes en hulle kommissies, sowel as kerklike inrigtings wat binne hulle grense 
val, bevat.  Dit behels alle skriftelike inligting van die NG Kerk Vrystaat. 

1.4. As sodanig staan die Argief- en Inligtingdiens as ŉ gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die 
Kerk en haar verskillende kennisvelde, met besondere klem op die teologie en meer bepaald die 
geskiedenis van die Kerk. 

1.5. In hierdie verband kan die waarde van museummateriaal nie onderskat word nie.  Hierdie materiaal 
(kulturele aspekte, mondelinge oorleweringe ensovoorts) kan bydra tot ŉ meer volledige verstaan en 
beskrywing van die kerk. 

1.6. Derhalwe beywer die Argief- en Inligtingsdiens hom daarvoor om gemeentes op te skerp om: 

1.6.1. sodanige materiaal vir die plaaslike kerk te bewaar en uit te stal; 

1.6.2. hierdie materiaal aan die Argief te skenk vir veilige bewaring. 

2. IMPLEMENTERING VAN DIE ARGIEF- EN INLIGTINGSBELEID IN DIE NG KERK 
VRYSTAAT 

2.1 ALGEMEEN 

Vir die doelmatige argiefwerksaamheid het kerkrade, ringe, sinodes en ander argief-lewerende instansies 
die volgende verantwoordelikhede: 

2.1.1 die voorsiening van goedversorgde en gedokumenteerde inligting met gebruikmaking van die 
voorgeskrewe riglyne vir liassering soos deur die Argief opgestel; 

2.1.2 die gebruikmaking van netjiese en leesbare skrif in ŉ ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan 
word nie; 

2.1.3 goeie tikwerk met ŉ helder swart tiklint; 

2.1.4 rekenaaruitdrukke van ŉ goeie letterkwaliteit (nie ligte of vinnige druk “draft” nie), of laserdruk; 

2.1.5 die gebruik van duursame papier, verkieslik A4-formaat van 120 gram of meer  (nie dun en/of 
aaneenlopende rekenaarpapier nie); 

2.1.6 tik- of skryf- of drukwerk verkieslik op albei kante van die papier met ŉ oop ruimte van ongeveer 3 
cm aan weerskante van die teks; 

2.1.7 die volledige datering, ondertekening en/of parafering en stempel van alle dokumente soos die 
Argief dit vereis; 

2.1.8 die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimtebesparing in die Argief deur die stelselmatige 
vernietiging van efemere materiaal soos deur die Argivaris/Argiefkommissie bepaal; 

2.1.9 die inlewering van argiefmateriaal by die sinodale argief onder die dekking van ’n behoorlike 
oorplasingslys en waar nodig, met vermelding van wat ontbreek; 

2.1.10 duidelike aanduiding en opdrag te gee ten opsigte van dokumente wat geslote moet bly en 
waartoe toestemming deur die Sinode / Sinodale Kommissie / Ring / Kerkraad of Argiefskeppende 
instansie verkry moet word voordat dokumente verskaf of geopen kan word. 

2.2 Die taakgroep vir argief- en inligtingsdiens het reg van koöpsie en is belas met: 

2.2.1 die nodige advies aan die Sinode vir die voorsiening van ŉ doelmatige argiefbewaarplek en 
kundige personeel; 
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2.2.2 die nodige leiding aan die sinode insake die versameling, versorging, bewaring en gebruik van 
argiefmateriaal en implementering en benutting van die rekenaar in dié verband; 

2.2.3 reëlings om argiefmateriaal van kerkrade, ringe, sinodes, kerklike kommissies en -inrigtings in 
die sinodale argiefbewaarplek te versamel vir bewaring; 

2.2.4 die verkryging van belangrike publikasies vir die argief; 

2.2.5 die toesig oor die werk van die argief- en inligtingsbeampte, as uitvoerende BEAMPTE ÉN DIE 
argiefpersoneel; 

2.2.6 die opstel van ŉ verslag oor die werk in die argief- en inligtingskantoor aan elke vergadering van 
die sinode, plus ’n begroting van inkomstes en uitgawes aan die betrokke eenhede en sinode; 

2.2.7 die finale beslissing oor die moontlike vernietiging van efemere stukke. 

3. ARGIEF- EN INLIGTINGSBEAMPTE 

Die Sinode of Raad van die Eenheid vir Ondersteuning benoem ŉ Argief- en Inligtingsbeampte wat: 

3.1 alle dienste op sy/haar terrein op ŉ deeglike en wetenskaplike wyse uitbou; 

3.2 alle take in verband met die versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasies vervul, 
met die verantwoordelikheid om: 

3.2.1 kerkrade, ringe, die Sinode en kerklike eenhede argiefbewus te maak en op die inlewering van 
die betrokke materiaal by die betrokke sinodale argiefbewaarplek aan te dring; 

3.2.2 aan te dring op die vervanging en/of verbetering van argiefmateriaal wat nie aan die voorskrifte 
van hierdie handleiding en/of aan die algemeen aanvaarde argiefvereistes voldoen nie; 

3.2.3 aanwinste skriftelik te erken; 

3.2.4 sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig te laat herstel; 

3.2.5 mettertyd alle argiefmateriaal volgens ŉ aanvaarde beginsel te laat inbind; 

3.2.6 toe te sien dat alle bande, bundels, lêers en ander argiefstukke stelselmatig genumereer en op 
inventaris geplaas word; 

3.2.7 toe te sien dat die nodige indekse en inventarisse vir argiefstukke opgestel word; 

3.2.8 teen navorsingsfooie uittreksels uit argiefstukke te voorsien; 

3.2.9 die noodsaaklikheid van die versigtige hantering van argiefstukke by navorsers tuis te bring; 

3.2.10 toe te sien dat argiefmateriaal nie uit die argief gaan nie; 

3.2.11 toe te sien dat geslote stukke slegs met toestemming van die argieflewerende instansie (Sinode / 
Moderamen / Ring / Kerkraad) geopen/beskikbaar gestel kan word; 

3.3 ŉ vakkundige op die terrein van die argiefwetenskap moet wees en ŉ grondige kennis van die kerk 
moet hê, maar nie ŉ leraar hoef te wees nie; 

3.4 by die Sinode se pensioen- en mediese fonds ingeskakel word; 

3.5 aan elke gewone vergadering van die raad van die eenheid vir ondersteuning oor sy/haar werk 
verslag doen; 

3.6 sinodale vergaderinge met ŉ adviserende stem bywoon; 

3.7 ’n student op sy/haar arbeidsterrein moet bly en die nodige in-diens-opleiding in sy/haar 
departement behartig; 

3.8 rekordbeheer binne die sinodale gebied toepas.  Dit behels leiding met betrekking tot: 

3.8.1 argiefwaardige- en efemere stukke; 

3.8.2 ’n liasseerstelsel; 

3.8.3 die besorg van argiefmateriaal aan die sinodale argiefbewaarplek; 

3.9 deur sporadiese besoeke of werkswinkels in die argiefbewaarplek aan predikante, die betrokke 
gemeentelike amptenare en leiding aan kerkraadskommissies met betrekking tot kerklike 
argiefwese. 

3.10 Indiening van “In memoriam”-verslag: 
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3.10.1 Elke Sinodale Argief- en Inligtingskantoor skakel aan die begin van elke kalenderjaar met die 
betrokke pensioenfondse van die sinode/s wat hulle bedien met die sterfte-kennisgewings van die 
voorafgaande jaar. 

3.10.2 Die kantoor maak dan ’n lys van die sinodes waarin die oorledene gedien het. 

3.10.3 ŉ Kopie van dié lys word voor 31 Januarie van elke jaar aan al die betrokke sinodes se skribas (of 
persoon verantwoordelik vir die “In Memoriam”-verslag) gestuur waar die persoon in diens was. 

4. DIE MODERAMEN, SINODALE KOMMISSIES EN ANDER KERKLIKE INSTANSIES 

4.1 Die lede van die Moderamen (skriba), skribas van alle sinodale eenhede, sinodale amptenare wat 
verantwoordelikheid beklee by diensaksies, verenigings, inrigtings, institute, byeenkomste, 
maatskappye, trusts, pensioenfondse, skemas, kerkkantore, rade en dies meer, moet van tyd tot tyd 
soos in hierdie handleiding gestel, alle argivalia by die Argief inlewer of daarmee handel soos 
onderling met die Argief- en Inligtingsbeampte ooreengekom.  Dit behels behoorlike ondertekende, 
geparafeerde, gedateerde en genumereerde agendas, notules en bylaes, sistematies en argivalies 
korrek geliasseerde korrespondensie, aktes, registers, finansiële stukke, alle stukke wat betrekking 
het op die interne funksionering en kronologie van werksaamhede, statistiek en gegewens, 
manuskripte, aantekeninge en dies meer. 

4.2 Die Skriba van die Sinode het die verantwoordelikheid om so gou moontlik ná elke sinodesitting die 
gepubliseerde Agenda, Handelinge en Kerkorde aan die Argief vir bewaring te besorg. 

5. DIE RING 

Die ring benoem ŉ Argief- en Inligtingskommissie wat moet toesien dat: 

5.1 die ring oor ŉ doeltreffende argiefstelsel beskik waarby ingesluit is afskrifte van die ring en 
ringskommissies se notules, stukke in verband met die ring se administrasiefonds en ’n doelmatige 
liasseersisteem (en korrespondensie indien nodig), asook die nodige geriewe daarvoor; 

5.2 daar aan al die argivaliese vereistes vir dokumentêre materiaal voldoen word, waarby die nasien 
van die afskrifte van dooplidmate- en lidmateregisters, wat voor elke ringsitting van die betrokke 
ringsgemeentes ontvang is, ingesluit word; 

5.3 binne twee maande na elke ringsitting die oorspronklike notules van die vergadering, asook alle 
bylaes, verslae en gemeentelike stukke wat voor die ring gedien het, asook alle korrespondensie vir 
die betrokke ringsjaar (indien moontlik), onder dekking van die voorgeskrewe inventarisvorm (met 
vermelding van wat ontbreek), aan die Argief gestuur word; 

5.4 alle stukke wat vir verbetering/aanvulling/vervanging terugverwys is, so gou moontlik na ontvangs 
en noukeurige kontrolering deur die ringskommissie aan die Argief gestuur word; 

5.5 die argief van die gasheergemeente tydens ringsittings nagegaan word; 

5.6 in samewerking met die sinodale Argief- en Inligtingsbeampte aan kerkraadsargief-kommissies 
leiding gegee word met betrekking tot die ordening, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief, 
die vernietiging van efemere stukke, die inlewering van gemeentelike argivalia by die sinodale 
argiefbewaarplek en alle ander verpligtinge; 

5.7 die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy verpligtinge soos beliggaam in die argiefhandleiding; 

5.8 handtekeninge onder aan notules en verslae volledig is en ’n duidelike eenheid met die notule en 
verslae vorm; 

5.9 volledige verduidelikings verstrek word waar verslae en ander dokumente nie volledig onderteken 
kon word nie; 

5.10 alle oorspronklike stukke, onder meer notules, verslae en korrespondensie by die ringskriba vir 
ordening en versending na die Argief ingelewer word; 

5.11 alle verslae en notules duidelike en volledige opskrifte het met vermelding van die naam van die 
betrokke sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie, diensaksies en dies meer, asook die datum 
van die vergadering en/of verslag; 

5.12 ringsnotules en verslae korrek en deurlopend genumereer word; 

5.13 ringstukke in die volgorde van die inventaris georden word en daarop afgemerk word (met 
vermelding van wat ontbreek), voordat dit aan die Argief versend word; 
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5.14 die nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan die samesteller van die Jaarboek gestuur word; 

5.15 ŉ besluiteregister tydens die ringsvergadering opgestel word; 

5.16 ŉ indeks op ringsbesluite bygehou word; 

5.17 wanneer ’n nuwe ringskriba benoem word, alle materiaal insake die ring deur die uittredende 
ringskriba aan die nuwe ringskriba oorhandig word; 

5.18 stukke in verband met buitengewone vergaderings/ringsittings óók aan die Sinodale 
Argiefbewaarplek oorgedra word; en 

5.19 sorg dra dat geslote dokumente duidelik gemerk word en opdrag gegee is aan Argief- en 
Inligtingskantoor vir sluiting van dokumente en slegs geopen mag word met toestemming van die 
spesifieke ring. 

6. DIE KERKRAAD 

6.1 Elke kerkraad benoem ŉ Argiefkommissie waarvan die skriba-kassier, skriba of saakgelastigde 
ampshalwe lid is en wat moet toesien dat die gemeente oor ŉ doeltreffende argiefstelsel beskik, 
waarby ingesluit is ŉ doelmatige, geordende liasseersisteem en inventaris, asook die nodige 
geriewe daarvoor; 

6.2 daar aan al die kerklike en argivaliese vereistes vir die betrokke materiaal en dienste voldoen word; 

6.3 die handelinge van die kerkraad, sy kommissies, diensaksies en ander gemeentelike vergaderings 
in ŉ behoorlike, goed versorgde en argivalies aanvaarbare notuleboek, of notule-lêer aangeteken 
en die betrokke bylaes daarby gevoeg word; 

6.4 museummateriaal versamel en versorg word; 

6.5 dooplidmate-, lidmate- en huweliksregisters op datum gehou en versorg word; 

6.6 alle ander belangrike argiewe, byvoorbeeld konsistorieboeke, aankondigingsboeke, duplikate van 
uitgaande briewe en die oorspronklike inkomende briewe, behoorlik versorg en bewaar word; 

6.7 regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek aangebring word nadat die 
aansoeke met die nodige bewysstukke, deur die kerkraad en argief goedgekeur is; 

6.8 gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings opgestel en op die bestemde tyd aan die ring 
of sy kommissies besorg word; 

6.9 sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, geparafeerde en ondertekende afskrifte van die 
dooplidmate- en lidmateregisters en ook die oorspronklike kerklike huweliksregister op bepaalde tye 
op voorgeskrewe blaaie aangebring en via die ring na die sinodale argiefbewaarplek gestuur word; 

6.10 al bogenoemde argiefmateriaal, asook enige ander waartoe ooreengekom is, vir veilige bewaring, 
versorging en oordeelkundige gebruik deur navorsers aan die sinodale argiefbewaarplek toevertrou 
word; 

6.11 alle stukke wat deur die ring/ringskommissie vir verbetering/aanvulling/vervanging na gemeentes 
terugverwys is, binne vier weke na die vergadering in die verlangde toestand aan die ringskriba 
besorg word; 

6.12 skriftelike en mondelinge oorkondes wat 'n bydrae kan lewer tot die getuienis van die handelinge 
van god met sy kerk, bewaar en aan die sinodale argiefbewaarplek besorg word; 

6.13 sorgdra dat geslote dokumente duidelik gemerk word en opdrag gegee is aan Argief- en 
Inligtingskantoor vir sluiting van dokumente en slegs geopen mag word met toestemming van die 
spesifieke kerkraad. 

7. REGISTERS 

7.1 ALGEMEEN 

7.1.1 Gegewens moet deeglik nagegaan word voordat ŉ inskrywing in enige register gemaak word. 

7.1.2 Die name en vanne van persone en die name van gemeentes moet volledig en korrek verstrek 
word.  Afkortings soos BFN vir Bloemfontein en PE vir Port Elizabeth en populêr-gebruikte, maar 
nie-amptelike name soos "Groote Kerk" vir Kaapstad en "Bosmanstraatkerk" vir Pretoria is 
ontoelaatbaar.  Die korrekte name verskyn in die Kerk se Jaarboek. 
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7.1.3 Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van die name vir inskrywing in die register te 
verseker, moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument toon wat by die registrasie 
van die kind se geboorte uitgereik is.  Dooplidmate moet voor belydenisaflegging ’n doopseël 
inlewer. 

7.1.4 Datums word volgens die agtsyferstelsel in die orde van die dag, maand, jaar geskryf, byvoorbeeld 3 
April 1978 as 03.04.1978 en 15 November 1977 as 15.11.1977. 

7.1.5 Geen herhalingstekens soos "do" of "ditto" is toelaatbaar nie. 

7.1.6 Inskrywings geskied in alfabetiese orde (dit wil sê alle vanne wat met dieselfde letter begin, moet 
saam gegroepeer word).  Vanne soos Van der Merwe en Van Rensburg kom onder die letter V, 
maar ŉ van soos Janse(n) van Rensburg, waar die Janse(n) ŉ deel van die van uitmaak en die 
betrokke persoon dit self so gebruik, kom onder J. 

7.1.7 Inskrywings moet genommer word. 

7.1.8 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reël tussen twee inskrywings in die 
dooplidmate- of lidmateregister oopgelaat nie.  Hoogstens mag daar tussen registrasies wat met 
verskillende letters van die alfabet begin, ŉ reël oopgelaat word. 

7.1.9 Om dieselfde rede begin die inskrywings van elke volgende nuwe jaar of termyn nie telkens op ŉ 
nuwe bladsy nie, maar hulle word slegs deur die ooplaat van ’n reël, met of sonder die toevoeging 
van die jaartal, aangedui of geskei.  Dit is van toepassing op die oorspronklike handgeskrewe- en 
afskrifteregisters. 

7.1.10 Inligting wat in die opmerkingskolom van die dooplidmateregister verstrek word, moet verklarend 
wees ten opsigte van buitengewone omstandighede wat die kerkregtelike posisie van die 
doopouers, dopeling of bedienaar van die doop raak, of wat op die wese en implikasie van die 
sakrament betrekking het. 

7.1.11 Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ŉ belydende lidmaat van ŉ gemeente is nie, of om ’n 
ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet die dooplidmateregister aandui dat die 
betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het nie.  In so ŉ geval word met die opmerking 
“vader/moeder lê alleen belofte af” volstaan.  Dit geld ook waar ŉ ouer oorlede is, of die ouers 
geskei is.  Die name moet ingeskryf word met die nodige opmerking in die opmerkingskolom. 

7.1.12 Waar by ŉ registerinskrywing addisionele inligting van nut kan wees, mag dit in die opmerkingskolom 
aangeteken word, selfs al maak die handleiding nie spesifiek daarvoor voorsiening nie, hoewel die 
gestelde riglyn hierbo en in 7.1.13 eerbiedig moet word. 

7.1.13 As algemene reël geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of ŉ stigma dra nie.  Opmerkings 
soos "buite-egtelik", "vader onbekend" of "enkelouer" is heeltemal ontoelaatbaar. 

7.1.14 “ Rektifikasie”  beteken om ŉ fout in die register, byvoorbeeld Johannis tot Johannes, of 20 April tot 
21 April reg te stel. 

“Naamsverandering”  beteken om ŉ bepaalde voornaam of van byvoorbeeld PETRUS deur 
HERMANUS of CONRADIE deur NIENABER, soos dikwels by aanneming gebeur, te vervang. 

“Versuimde registrasie”  beteken dat iemand se naam nie in die register ingeskryf is nie.  Dit moet 
reggestel word deur die aanbring van versuimde inligting in die betrokke registers. 

7.1.15 Aansoeke in verband met rektifikasie word in tweevoud op die voorgeskrewe vorms (Bylae 3, 
Vorm 12 of Bylae 3, Vorm 13) en met die nodige bewysstukke/stawende dokumente ingedien by 
die kerkraad van die gemeente waar versuim plaasgevind het, of by foutiewe inskrywing by die 
kerkraad waar lidmaat tans geregistreer is. 

7.1.16 Ten opsigte van ŉ regstelling en naamsverandering, is die vereiste bewysstukke/stawende 
dokumente onder andere ŉ identiteitsdokument.  Vir ŉ versuimde inskrywing moet skriftelike 
verklarings verkry word van twee betroubare en ongesensureerde lidmate, doopouers uitgesluit, 
dat die betrokke persoon wel gedoop is of belydenis afgelê het, plus ŉ doop- of lidmaatskap-
kaart/boekie. 

7.1.17 ŉ Skriftelike verklaring deur die leraar wat die doop waargeneem het, vergesel van ’n afdruk van 
die betrokke bladsy in die doopkladboekie, kan in die geval van ŉ versuimde doopinskrywing in 
plaas van bogenoemde verklaring ingelewer word.  In die geval van versuimde lidmaatinskrywing 
is ŉ verklaring deur die betrokke leraar plus die lidmaatkaart, in plaas van die verklarings, 
aanvaarbaar. 
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7.1.18 Nadat die kerkraad die aansoek op ŉ wettig gekonstitueerde vergadering nagegaan en 
goedgekeur het, word dit én die bewysstukke met ŉ aanbeveling na die Sinodale Argief- en 
Inligtingskantoor verwys en na goedkeuring, word een van die vorms na die betrokke kerkraad vir 
die nodige rektifikasie teruggestuur. 

7.1.19 Die skriba van die kerkraad bring die goedgekeurde wysiging in die oorspronklike register aan en die 
Sinodale Argief- en Inligtingskantoor sien toe dat dit op die afskrifte aangebring word. 

7.1.20 Geen skrappinge in die register is toelaatbaar nie, maar die juiste besonderhede word met rooi bo 
die foutiewe gegewens, wat in alle gevalle met rooi onderstreep word, ingeskryf. 

In die opmerkingskolom word daar ook met rooi aangeteken: "Argief goedg. 
.........................(datum)".  Die amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit. 

7.1.21 By versuimde registrasie word ná goedkeuring deur die Argief, die inskrywing in die register van 
die lopende jaar en in die gemeente waar die versuim plaasgevind het, gedoen.  ’n 
Verduidelikende opmerking in die opmerkingskolom (vers. reg. Arg goedg. en die datum) word 
aangebring, tesame met ’n verwysingsnota in die register by die jaar waar die inskrywing moes 
plaasvind. 

7.1.22 ’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is of enige ander geval waar rektifikasie nodig is, moet 
direk reggestel en deur die registerhouer geparafeer word.  In die afskrifte word die korrekte 
besonderhede dan sonder meer oorgeskryf. 

7.1.23 Alle wysigings en/of aanvullings word in die huidige gemeente gedoen, BEHALWE IN DIE GEVAL 
VAN VERSUIMDE REGISTRASIE.  Dit word by die gemeente gedoen waar die versuimde 
registrasie plaasgevind het en nadat die naam in die register ingeskryf is, word ŉ oorplasing 
gedoen na die huidige gemeente. 

8. DIE DOOPLIDMATEREGISTER 

8.1 VOORNAAM EN VAN 

8.1.1 Die dooplidmaat word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn. 

8.1.2 Die dooplidmaat se van word eerste ingeskryf en daarna die volledige voorname. 

8.1.3 Slegs die moeder se nooiensvan word saam met haar volle voorname ingeskryf en nie haar 
getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar getroude van dieselfde is, word "geb" 
duidelikheidshalwe na haar van geskryf, byvoorbeeld "Dippenaar (geb Dippenaar)". 

8.1.4 Alle voorname van ouers en dooplidmate word voluit geskrywe. 

8.2 BUITE-EGTELIKE KIND 

8.2.1 Die dooplidmaat word langs die gewone weg geregistreer. 

Slegs die nooiensvan en voornaam van die moeder word ingeskryf.  Indien dit ŉ weduwee of 
geskeide vrou is, word haar getroude van in hakies langsaan aangebring, byvoorbeeld (nou Nel).  
Die reël vir die vader se naam word oopgelaat. 

8.2.2 Indien die biologiese ouers ná die doop trou, word die dooplidmaat se van by die Departement van 
Binnelandse Sake verander.  Daarna word daar aansoek om rektifikasie gedoen, sodat die 
dooplidmaat se van verander kan word om met dié van van die biologiese vader ooreen te stem.  
Die vader se naam en van word ook ingeskryf. 

8.3 AANGENOME KIND 

8.3.1 Waar ŉ dooplidmaat voor die doopbediening aangeneem is, word die dooplidmaat onder dié van 
van die aannemende ouers ingeskryf.  Die name van die aannemende ouers word voluit in die 
ouerkolom aangeteken. 

8.3.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy dus ’n ander van kry, word 
aansoek om rektifikasie by die argief gedoen, met die nodige bewyse van aanneming en 
verandering van van.  Na goedkeuring word in die opmerkingskolom aangedui “arg. Goedg. En die 
datum”. 

Die name van die aannemende ouers word aangeteken, maar die name van die oorspronklike 
ouer(s)/biologiese ouer(s), mag onder geen omstandighede geskrap word nie.  Met die aanbring 
van die nodige veranderings word die ou van van die kind in rooi onderstreep en die nuwe van 
word in rooi net bokant die ou van aangeteken.  Die skriba parafeer daarnaas. 



KONSEP-KERKORDE   87 

 

Ter wille van die alfabetiese orde in die registers moet ’n verwysing in rooi van die nuwe van, na 
die ou van in die betrokke registers gemaak word, byvoorbeeld VAN DER MERWE, JOHANNES 
kyk JOOSTE, JOHANNES.  By die uitreik van ’n doopseel word die name van die aannemende 
ouers ingevul. 

8.4 VOLWASSE DOOP 

8.4.1 In die geval van ŉ volwassene wat by belydenisaflegging gedoop word, word die inskrywing in die 
register vir belydende lidmate gedoen.  (dit is nie nodig om die naam in die dooplidmateregister 
óók aan te bring nie). 

8.4.2 In die opmerkingskolom van die register vir belydende lidmate word aangeteken: "Na belydenis 
gedoop". 

8.4.3 Die inskrywing van ŉ getroude vrou geskied onder haar nooiensvan met die huidige van tussen 
hakies, byvoorbeeld (nou Nel). 

8.5 BY HERTROUE 

8.5.1 In die geval waar ŉ weduwee of geskeide vrou weer trou en die kinders uit die vorige huwelik nog 
gedoop moet word, word die kinders geregistreer onder naam van die natuurlike (biologiese) 
vader, met die opmerking "oorlede op....." of "geskei op....." wat die geval mag wees en die 
moeder se naam en nooiensvan. 

8.5.2 Alleen indien die huidige vader langs geregtelike weë die kind(ers) op sy naam laat oorplaas het, 
met ander woorde wettiglik aangeneem het, kan die kinders by die doop onder sy naam 
geregistreer word.  In so ŉ geval moet die dokumentêre bewys (aannemingsdokument) aan die 
betrokke kerkraad voorgelê word. 

8.5.3 Indien so ’n aanneming eers ná die doop plaasvind, moet langs die voorgeskrewe weg aansoek 
om naamsverandering in die dooplidmateregister gedoen word.  

8.6 DOOPGETUIES 

8.6.1 Die inskrywing van die name van doopgetuies word ontmoedig omdat dit geen kerklike doel dien 
nie. 

8.6.2 Minstens die eerste naam van die doopgetuie word voluit geskryf.  Die nooiensvan van die vrou 
word ingeskryf met haar getroude van in hakies. 

8.7 DOOP IN ’N ANDER GEMEENTE 

In die geval waar met toestemming van die plaaslike kerkraad die doop in ŉ ander gemeente bedien word, 
registreer die registerhouer die doop in die dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ’n bewys van 
dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar die dopeling woonagtig is, gestuur word vir registrasie in 
dié gemeente se dooplidmateregister.  Die registerhouer wat die dooplidmaatskap oorplaas, skryf in die 
VERTREKKOLOM die naam van die gemeente en die datum. 

8.8 VERTREK NA ’N ANDER GEMEENTE (OORPLASING) 

Wanneer 'n dooplidmaat met of sonder sy/haar ouers na 'n ander gemeente vertrek, reik die registerhouer 
ŉ bewys van dooplidmaatskap uit wat in die nuwe gemeente ontvang, afgelees en in die 
dooplidmateregister ingeskryf word.  Die geboortedatum en datum van doop en die naam van die leraar 
wat die doop waargeneem het, moet ook op die uitgereikte dooplidmaatskap verskyn. 

8.9 DOOP AAN KINDERHUISKIND 

8.9.1 Name van ouers:  In alle gevalle word die name van die biologiese ouers ingevul. 

8.9.2 In die opmerkingskolom word die kerkraadsbesluit en datum aangedui. 

8.9.3 Die name van die lidmate van die gemeente wat bereid is om verantwoordelikheid te neem vir die 
verbondsopvoeding en deur die kerkraad aangewys is om as doopgetuies of geestelike voogde op 
die formulier te antwoord by die bediening van die doop aan ’n kinderhuiskind ouer as sewe jaar, 
moet in die kerkraadsbesluit genoem word. 

8.9.4 Die name van die geestelike voogde kan in die volgende twee reëls, direk onder die name van die 
biologiese ouers ingevul word. 
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8.10 DOOP VAN KINDERS UIT DIE BUITELAND 

8.10.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon, hul kind in ŉ ander gemeente as hul 
tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hul 
tuisgemeente verkry. 

8.10.2 As lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ŉ gemeente inskakel, hul kind hier 
wil laat doop, is die prosedure soos volg: 

8.10.2.1 hulle moet toestemming van hul gemeente in die buiteland kry; 

8.10.2.2 daar word met hulle ŉ doopgesprek gevoer. 

8.10.2.3 As lidmate wat permanent in die buiteland woon nie daar by ŉ gemeente kan inskakel nie, 
maar hier wil laat doop, word die volgende prosedure gevolg: 

8.10.2.4 die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat doop, vra hulle attestaat aan van die 
gemeente waar hulle lidmate was totdat hulle geëmigreer het; 

8.10.2.5 daar word met hulle ŉ doopgesprek gevoer; en  

8.10.2.6 hulle word tydens die gesprek gevra na die redes waarom hulle nie by ŉ gemeente kan 
inskakel nie en hulle word aangespoor om wel by ŉ gemeente in die buiteland in te skakel. 

8.11 DOOP VAN KINDERS IN PLEEGSORG 

8.11.1 Waar die dopeling voor die doopbediening in pleegsorg geneem is, word die dopeling onder 
sy/haar eie van ingeskryf, terwyl die name en van, van die pleegouers voluit in die ouerkolom 
verskyn.  Die kerkraadsbesluit, datum en opmerking: “doopouers is pleegouers”, word in die 
opmerkingskolom aangedui. 

8.11.2 Waar die kind ná die doopbediening wettig aangeneem word, word aansoek om rektifikasie met 
die voorlê van die nodige bewyse gedoen. 

8.12 DOOP VAN KINDERS OUER AS SEWE JAAR 

Rekenskap word gegee ten opsigte van die doop van kinders ouer as sewe jaar deur die kerkraadsbesluit 
en datum in die opmerkingskolom aan te dui.  Sien ook Kerkorde (2007) Artikel 49.1b 3. 

8.13 DOOP VAN KINDERS UIT ANDER KERKE 

In die opmerkingskolom moet van die doop van kinders uit ander kerke rekenskap gegee word.  Die 
kerkraadsbesluit en datum word in die opmerkingskolom aangedui. 

9. DIE BELYDENDE LIDMATEREGISTER 

9.1 AFLEGGING VAN GELOOFSBELYDENIS 

9.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die lidmaat word in die onderskeie 
kolomme ingeskryf.  Wanneer die lidmaat na ŉ ander gemeente vertrek, moet die geboortedatum 
op die uitgereikte attestaat/lidmaatbewys verskyn. 

9.1.2 Wanneer ŉ vrou belydenis aflê, word dit onder haar nooiensvan in die register aangeteken en dié 
van behou sy deurgaans in die lidmateregisters van al die gemeentes waaraan sy mag behoort en 
hoeveel male sy ook al mag trou.  Dit kan alleen verander word as sy haar nooiensvan wettig laat 
verander en dan ook aansoek doen om rektifikasie in die belydende lidmateregister.  Waar ŉ vrou 
uit ŉ ander gemeente of kerk kom en haar getroude van verskyn op die 
lidmaatbewys/attestaat/verklaring, moet sy nogtans onder haar nooiensvan aangeteken word.  
Telkens word haar geldende getroude van in hakies bygevoeg, byvoorbeeld "(nou Odendaal)". 

9.2 OORGEKOM/VERTREK 

9.2.1 In die geval van ŉ lidmaat wat by wyse van attestaat of lidmaatbewys uit ŉ ander gemeente kom, 
word die naam van die betrokke gemeente in die regte kolom ingeskryf.  Die datum waarop die 
naam van die lidmaat in die erediens afgelees word/op aankondigings verskyn, word in die register 
as datum van aankoms aangeteken. 

9.2.2 In die geval van ŉ vertrekkende lidmaat word die datum wanneer en die gemeente waarheen hy 
vertrek, in die onderskeie kolomme ingeskryf op die plek waar die naam oorspronklik in die register 
ingeskryf is. 
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9.2.3 Waar ’n persoon uit ŉ ander kerk, gereformeerde of ŉ nie-gereformeerde kerk of ŉ sekte oorkom, 
vorm 11 voltooi het en na die voorgeskrewe prosedure (sien Kerkorde Algemene Sinode 2011, 
Reglement 20),  lidmaat van die gemeente word, word die korrekte naam van die vorige kerk of 
sekte in die kolom VAN WAAR geskryf en in die opmerkingskolom word die kerkraadsbesluit en 
datum aangeteken. 

9.2.4 Waar ŉ getroude vrou by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap oorkom, word haar name 
en nooiensvan soos dit op die attestaat/bewys van lidmaatskap voorkom, in die register geskryf.  
Waar ŉ getroude vrou uit een van die susterskerke na ŉ NG gemeente oorkom, word haar 
nooiensvan en name aangeteken soos dit op die ingelewerde sertifikaat verskyn.  Die huidige van 
word tussen hakies geskryf. 

9.2.5 Aangesien ŉ predikant se Akte van Demissie ook sy attestaat is, word sy bevestigingsdatum as die 
datum van sy oorkoms aangeteken. 

9.3 VERLIES VAN LIDMAATSKAP EN HERREGISTRASIE 

9.3.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word in 
die opmerkingskolom aangeteken: "Lidm.sk verval, K'raadbesl of KR...(datum)". 

9.3.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit by die 
oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom met verwysing na die kerkraadsnotule en datum 
aangeteken.  Met vermelding van die naam, jaar van inskrywing en kerkraadsnotuledatum, word 
die saak per brief aan die Argief oorgedra vir aantekening in die registerafskrif. 

9.3.3 As die naam van die kerk waarheen die persoon oorgegaan het, bekend is, moet dit in die 
"waarheen"-kolom aangeteken word. 

9.3.4 Wanneer ’n persoon weer lidmaat word, of dit by wyse van belydenisaflegging of oorkoms is, word 
hy/sy opnuut weer ingeskryf, met vermelding van die kerkraadsbesluit en datum in die 
opmerkingskolom. 

9.3.5 Wanneer ŉ persoon ŉ gemeente verlaat sonder om by ŉ ander kerk aan te sluit, word in die 
opmerkingskolom geskryf: "Lidmaatskap verval, KR en datum".  Wanneer hy weer ná berou na die 
kerk terugkeer, moet hy weer belydenis van geloof aflê en moet dit op die gewone manier in die 
register aangeteken word. 

9.4 LIDMAATSKAP ONOPSPOORBAAR 

Waar die kerkraad tevrede is dat ’n lidmaatsertifikaat onopspoorbaar is en die lidmaat ’n verklaring 
ingedien het, word in die opmerkingskolom ingeskryf: "K'raadbesl. of KR ..........(datum)". 

10. DIE HUWELIKSREGISTER 

10.1 in elke gemeente word die huwelike wat daar bevestig word in ŉ huweliksregister aangeteken.  
Daarvoor word die kerklike huweliksaantekeningboek, verkrygbaar by die ng kerkkantoor in 
bloemfontein, gebruik. 

10.2 hierdie register word deur die kerkraad se argiefkommissie gekontroleer.  Aan die einde van die 
register, net na die laaste inskrywing, word twee handtekeninge van die argiefkommissie 
aangebring. 

10.3 in die kolom "geboorteplek" moet die plek van geboorte ingevul word en nie rsa nie. 

10.4 die inskrywing van ŉ weduwee/geskeide dame word soos volg gedoen: 

10.5 "huidige getroude van en in hakies daarna die nooiensvan, byvoorbeeld botha amelia (geb. 
Verster)”.  (inligting hier ingevoeg volgens skai besluit 11/05/2007). 

10.6 rekenaaruitdrukke word aanvaar, mits dit op papier van 120 gram of meer uitgedruk is. 

11. STERFTEREGISTER 

Wanneer ’n lidmaat te sterwe kom, word oorlede en die datum in die opmerkingskolom, teenoor die 
lidmaat se naam in die lidmateregister aangeteken.  Dit geld ook ten opsigte van dooplidmate. 

12. REGISTERAFSKRIFTE 

12.1 Alle afskrifte moet ŉ korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike register-inskrywings 
wees.  As ŉ register egter gebrekkig aangelê is, beteken dit nie dat die gebreke in die afskrifte 
herhaal moet word nie.  Die gegewens in die register moet met ander woorde in hulle korrekte 
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vorm oorgeskryf of getik word.  Die Argiefkommissie van die kerkraad moet die afskrifte nagaan: 

 deur al die besonderhede in die dooplidmateregister met dié in die doopkladboek te vergelyk; 

 deur die name in die belydende lidmateregister met die attestate/bewyse van lidmaatskap en 
die lys van name van persone wat belydenis afgelê het, te vergelyk; 

 deur die teenblaaie van die lidmaatsertifikaat- en attestaatboeke met die lidmateregister te 
vergelyk; 

 deur die besonderhede in die afskrifte noukeurig met dié in die registers te vergelyk. 

Die parafering en handtekening van die Kommissie beteken dat die afskrifte nagegaan, waar 
nodig gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer is.  Alle wysigings moet ook geparafeer 
word. 

12.2 Op die voorblad verskyn slegs die naam van die gemeente en die tydperk waaroor die afskrifte 
strek.  Die naam van die gemeente en die jaartal word verder op elke bladsy aangedui. 

12.3 Lê die binneblaaie soos ŉ boek oop.  Begin met die inskrywings op die agterkant van die eerste 
blad en gaan dan voort soos dit in die register voorkom.  Nommer die bladsy sodat wanneer die 
"boek" ooplê, die twee bladsye dieselfde nommer kry. 

12.4 Daar mag geen bladsy tussenin oopgelaat word nie.  Moet dus nie elke letter van die alfabet op ŉ 
nuwe bladsy begin nie.  Hoogstens mag daar tussen die name wat met verskillende letters van 
die alfabet begin, ŉ reël oopgelaat word. 

12.5 Geen gewone regstelling mag bo-oor ŉ skryffout van die registerhouer aangebring word nie.  Die 
fout moet met rooi onderstreep en die regstelling in rooi daarbo ingeskryf word.  Alle regstellings 
word geparafeer.  Lw:  ŉ gewone regstelling of korreksie is geen wysiging of rektifikasie nie. 

12.6 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder die laaste inskrywing sertifiseer die 
argiefkommissie van die kerkraad dat die afskrifte ŉ korrekte en getroue weergawe van die 
oorspronklike register is.  Elke binnebladsy word ook regs onder deur die kommissie klein en 
netjies geparafeer. 

12.7 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie en word in 'n groot koevert aan die ring se 
argiefkommissie besorg. 

12.8 Die ringsargiefkommissie moet ŉ maand of meer voor die ringsitting vergader om al die afskrifte 
na te gaan.  Dan kan in gevalle waar dit nie in orde is nie, die afskrifte vir korreksie aan die 
kerkrade teruggestuur word sodat dit by die ringsvergadering reeds in orde is. 

12.9 Die kerkraadsargiefkommissie moet toesien dat alle stukke wat deur die meerdere vergaderings 
vir verbetering/aanvulling/vervanging na hulle kerkraad terugverwys is, binne vier weke na afloop 
van die betrokke ringsvergadering in die verlangde toestand aan die ringskriba terugbesorg word. 

12.10 Waar die argief- en museummateriaal van die gasheergemeente by ŉ ringsitting nagegaan word, 
moet die ringsargiefkommissie veral aan die volgende materiaal aandag gee: 

 notules (kerkraad, kommissies, gemeentelike aksies) 

 verslae van kerkraadskommissies 

 dooplidmate- en belydende lidmateregisters 

 attestate en lidmaatbewyse 

 teenblaaie van attestate/lidmaatbewyse en doopseels uitgereik 

 huweliksregisters; konsistorieboeke 

 kerkraadsregisters 

 aankondigingsboeke 

 verlofregister 

 korrespondensie 

 liassering; foto's 

 plakboeke 

 foto-albums 

 museumuitstallings ensovoorts. 

13. REKENARISERING VAN REGISTERS 

Gemeentes is vry om te rekenariseer met dien verstande dat die Argief se aanwysings gevolg word. 

LW: Al sou daar van rekenarisering gebruik gemaak word, moet daar nogtans ’n oorspronklike 
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(handgeskrewe) register aangehou word vir die belydende lidmate en dooplidmate. 

14. ELEKTRONIESE OORPLASING VAN LIDMAATSKAP 

Elektroniese oorplasing van lidmaatskap mag elektronies per e-pos/faks aangevra en oorgeplaas word, 
mits dit op 'n amptelike vorm/briefhoof is en opgevolg word met die oorspronklike oorplasing. 

15. ELEKTRONIESE BEWARING 

15.1 Die praktyk om dokumente wat elektronies geskep is slegs elektronies te bewaar, word nie 
aanbeveel nie. 

15.2 Kommissies van die algemene sinode, sinodes, ringe, kerkrade, inrigtings en alle argiefskeppende 
instansies word versoek om, naas die elektroniese bewaring van dokumente, alle dokumentasie - 
notules en ander argivalia - in gedrukte vorm te bewaar en volgens die goedgekeurde riglyne vir 
bewaring (agenda algemene sinode 1998, bl 142) na die sinodale argiefbewaarplekke oor te plaas. 

16. INDIENING VAN REGISTERAFSKRIFTE 

Registerafskrifte kan op die volgende wyse ingedien word: 

16.1 Afskrifte op die voorgeskrewe registerblaaie. 

16.2 Rekenaaruitdrukke van lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate volgens voorskrif en op 
120 gram papier. 

16.3 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie. 

16.4 Die ring sien toe dat al die afskrifte voor die ringsitting nagegaan word.  Afskrifte word waar nodig 
vir korreksies aan die kerkraad teruggestuur vir regstelling voor die ringsvergadering. 

16.5 Die kerkraad moet toesien dat alle stukke wat deur die ring vir verbetering/ aanvulling/vervanging 
na die kerkraad terugverwys is, binne vier weke na afloop van die betrokke ringsvergadering in die 
verlangde toestand aan die ringskriba terugbesorg word. 

17. STANDAARDAFKORTINGS VIR GEBRUIK IN REGISTERS 

Met die oog op die beperkte ruimte in registers beskikbaar is die volgende lys deur die Algemene Sinode 
(1998) goedgekeur: 

AGS Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika 
Afr Afrikaans(e) 
AP Kerk Afrikaanse Protestantse Kerk 
Arg Argivaris/Argief 
Art Artikel 
Ass of God Assembly of God 
Bapt Kerk Baptistekerk 
Bel Belydenis van Geloof 
Bep Bepaling 
Bl Bladsy 
Ch of Eng SA Church of England in Southern Africa 
Cong Church Congregational Church 
CPSA Church of the Province of South Africa (Anglikane) 
Dupl Duplikaat/Inskrywing 
Ev Geref Kerk Evangeliese Gereformeerde Kerk 
Fout Foutiewe Inskrywing 
Gel Gelofte 
Gem Gemeente 
GKSA Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Ingel Ingelewer 
lnskr Inskrywing 
KO Kerkorde 
KR Kerkraad/Kerkraadsbesluit/Kerkraadsgoedkeuring/kerkraadsnotule 
Kaap Wes- en Suid-Kaapland 
Lm/Lid Lidmaat/Lidmaatsertifikaat/Lidmaatskap 
Luth Kerk Lutherse Kerke 
Meth Kerk Methodist Church 
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Nasar Kerk Kerk van die Nasarener in Afrika 
Nam Namibië 
NGKA Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika 
N Kaap Noord-Kaapland 
N Tvl Noord-Transvaal 
NG Kerk Nederduitse Gereformeerde Kerk 
NH Kerk Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 
Oos-Kaap Oos-Kaapland 
Oos O Kerk Oosterse Ortodokse Kerk 
O Tvl Oos-Transvaal 
OVS Oranje-Vrystaat 
Oorl Oorlede 
P Pagina (bladsy) 
PPK Pinkster Protestantse Kerk 
Presb Kerk Presbiteriaanse Kerk 
RCA Reformed Church in Africa 
RKK Roomse Katolieke Kerk 
Reg Registrasie/Register 
SD Adven Sewende Dag Adventiste Kerk 
Skr Skriba 
Skrift Skriflelik 
Toest Toestemming 
VGKSA Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 
V Van 
Ver Verander 
Verl Verloor(e) 
Vers Versuim(de) 
Vers reg Versuimde registrasie 
Vol Ev Kerk Volle Evangelie Kerk 
W Tvl Wes-Transvaal 

Die Algemene Sinode aanvaar dat as standaardafkorting vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk "NG 
Kerk" (in plaas van Ned Geref Kerk) gebruik word. 

Die Algemene Sinode het op die volgende riglyne in dié verband besluit: 

 erkende afkortings word gebruik; 

 amptelike afkortings van die name van kerke en instansies word gebruik; 

 indien daar nie ŉ afkorting vir ŉ bepaalde woord of naam is nie, stel die kommissie sy eie lys afkortings 

vir hulle gebruik saam. 

18. LIDMAATSKAP OOR GEMEENTEGRENSE 

Vergelyk die Kerkorde Algemene Sinode 2011,  Funksionele Besluit 22. 

 

15. HANDLEIDING KOMMUNIKASIE 

1 KOMMUNIKASIEBELEID 

1.1 DOEL 

Kommunikasie in die Vrystaat Sinode gaan oor die verspreiding van algemene inligting rondom 
werksaamhede op sinodale- en gemeentelike vlak en tweedens oor pro- en aktiewe beeldbou, na binne en 
buite rondom die kerk se werksaamhede en aksies (deur middel van liefde, genade, omgee, luister, 
vergifnis en diens) en ook om Christus se koninkryk in hierdie wêreld te vergestalt.  

Dit behels die volgende: 

1. Bekendstelling van die dag tot dag werksaamhede van die sinode en gemeentes. 

2. Deurgee van inligting en leiding rondom aktuele, leerstellige- en etiese kwessies soos nodig. 
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3. Skep en instandhouding van netwerke en vennootskappe in die plaaslike media-wêreld. 

1.2 REDE 

Kommunikasie lei tot betrokkenheid, vennootskap, bou van verhoudings, gemeenskaplikheid, 
ondersteuning en weerbaarheid. 

1.3 WERKSWYSE 

1.3.1 KANTOOR 

Dit is ‘n voltydse kantoor wat op weeksdae vanaf 08:00 – 16:00 deur ‘n beampte beman word.  Die kantoor 
beskik oor ‘n goed toegeruste rekenaar (nuutste programme, onbeperkte internettoegang, ensovoorts), 
drukker/skandeerder, telefoon, asook ‘n kamera om dié veeldoelige funksies te verrig. Die kantoor beskik 
vanaf 2011 oor sy eie begroting wat maandeliks deur die Finansiële amptenare, asook 
Kommunikasiebeampte, gekontrolleer word. Daar moet streng by begrote bedrae vir ‘n finansiële jaar 
gehou word. 

1.3.2 VRYPOS 

Dit is ‘n weeklikse elektroniese nuusbrief (nie ‘n gespreksforum nie), wat na alle intekenare gestuur word 
(dit verskyn nie gedurende die skoolvakansies nie).  Hierdie intekenare bestaan uit gemeentes en leraars 
in die Vrystaat (in ringsverband gegroepeer), Algemene Sinode personeel, ander sinodes van die NG 
Kerk, nuusbriefopstellers, NG lidmate, lede van die media, Teologiese Fakulteit, ENGO, emeriti, ander 
belangstellendes, ensovoorts. 

Die doel van die Vrypos is om: 

 Alle nuus van plaaslike aard in kerklike verband oor te dra. 

 Amptelike verklarings van die kerk deur die Moderamen van die Vrystaatse- en Algemene Sinode, oor 

te dra.  

 Nuuswaardige artikels/inligting van ander sinodes, asook in koerante soos Rapport en Volksblad, word 

ook bestudeer.  Indien daar tersaaklike artikels ensovoorts is wat op die kerk van toepassing is, kan dit 

ook in die betrokke week se nuusbrief geplaas word as ‘n artikel, of as skakel na die berig op die 

betrokke koerant se webwerf.  

Geen reaksie op berigte in die media word in Vrypos geplaas nie. 

Geen toere, van watter aard ook al, word in Vrypos geadverteer nie. 

Vrypos kan aan enige belangstellende gestuur word.  In elke Vrypos is daar geleentheid om uit te teken, 
met ander woorde om verspreiding na ‘n betrokke adres op aanvraag te kanselleer.  Daar word ook in elke 
Vrypos geleentheid gegee vir nuwe intekenare om te registreer. 

1.3.3 WEBWERF VAN DIE NG KERK VRYSTAAT: 

Dié webblad sluit aan by die amptelike webwerf van die NG KERK en dien as ‘n gesig van die kerk in die 
Vrystaat. 

1.3.4 INSTANDHOUDING VAN DATABASISSE 

Die volgende databasisse word deur die kommunikasiebeampte hanteer en in stand gehou: 

 Jaarboek van die NG Kerk 

 Databasis van die NG Kerk (webblad) 

 Kassierslys 

 E-posadresse 

 SMS-bondels 

 Personeel Inligtingstelsel 

 Sinodale Pensioenfondslede 
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 Groeplewensversekering 

1.3.5 REDIGERING VAN SINODALE INLIGTINGSTUKKE VOOR VERSPREIDING 

1.3.6 DAARSTELLING EN HANDHAWING VAN GOEIE VERHOUDINGS MET SEKULÊRE MEDIA 

1.3.7 DEURLOPENDE BEELDBOU, VERAL TYDENS OPENBARE SINODALE GELEENTHEDE 

1.4 TEN SLOTTE 

Deur middel van kommunikasie, op verskeie maniere, word daar altyd gepoog om God deur alles te 
verheerlik, om gemeentes/leraars/lidmate, ensovoorts, betrokke te kry, om te sorg dat dit as ‘n tipe 
bediening dien sodat mense bewus kan raak van die verskillende aksies van die kerk en daardeur ook ‘n 
bepaalde beeld en identiteit na buite uit te dra.  
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AFDELING C : KERKLIKE VORMS NG KERK VRYSTAAT 

BYLAE 3,  VORM 1 

BEROEPSBRIEF VIR ’N BEDIENAAR VAN DIE WOORD 

 

Beroep uitgebring deur die 
 

_______________________________________________________________  
(naam en adres van gemeente) 

en gerig aan 

 

_______________________________________________________________  
(naam en adres van beroepene) 

AANHEF: 

Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en van die Here Jesus Christus!  Die Kerkraad 

van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ________________________ het die genoeë om u in 

kennis te stel dat u tot herder en leraar van hierdie gemeente beroep is, sodat u hier alles kan kom doen 

wat van ’n herder en leraar volgens die Woord van God, die Kerkorde en ander bepalinge van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk verwag kan word. 

DIENSAANBOD: 

Dit is vir die kerkraad van ___________________________________ (naam van gemeente) ’n voorreg en 

’n vreugde om met vrymoedigheid vir u 'n voltydse pos / tentmakerpos / vaste termynpos* as bedienaar 

van die Woord van die gemeente  aan te bied, terwyl ons terselfdertyd ook biddend die vertroue uitspreek 

dat u hierdie diensaanbod (beroep) gunstig sal oorweeg.  Die kerkraad onderneem namens die gemeente 

dat aan u die nodige agting en liefde bewys sal word en lojale samewerking en ondersteuning verleen sal 

word sodat u in die vervulling van u taak aangemoedig kan word en ook daarin vreugde kan ervaar. 

POSBESKRYWING: 

U sal die verantwoordelikheid aanvaar om binne die gemeente die ampspligte soos omskryf in artikel 9 van 

die Kerkorde uit te voer.  Die volgende spesifieke pligte sal deur u nagekom word: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

LEWENSONDERHOUD: 

Die kerkraad onderneem om met betrekking tot u lewensonderhoud uitvoering te gee aan die bepaling van 

Artikel 13 van die Kerkorde.  Die volgende is in hierdie opsig van belang: 

(a) U totale vergoedingspakket beloop R____________ per jaar.  Hierdie pakket sal jaarliks met 

inagneming van die aanbevole skale van die Algemene Taakspan Fondse (ATF) en die Sinodale 

Kommissie Administrasie en Finansies (SKAF) aangepas word.  Die pakket kan na u behoefte 

binne die raamwerk van en onderworpe aan tersaaklike wetgewing en sinodale besluite, 

gestruktureer word. 
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(b) U verlof word gereël volgens die Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord en met 

inagneming van die gemeente se personeelbeleid. 

(c) Die staande besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat is van 

toepassing met betrekking tot u deelname aan die pensioenfonds, mediese skema en ander 

sinodale skemas en fondse. 

(d) Huisvesting:  ’n Vry woning word u aangebied.  U kan ook ’n keuse uitoefen om u eie huisvesting 

te bekom in welke geval die kerkraad ’n spesifieke ooreenkoms met u sal aangaan. 

DIENSBEËINDIGING: 

Diensbeëindiging anders as deur aanvaarding van ’n beroep, word gereël deur Artikels 11, 12 en 14 van 

die Kerkorde en met inagneming van die spesifieke besluite van die Algemene Sinode  en die Sinode van 

die NG Kerk Vrystaat oor 65 jaar as verpligte aftree-ouderdom. 

FINALISERING VAN OOREENKOMS: 

Indien u hierdie aanbod positief oorweeg, is die kerkraad bereid om deur middel van onderhandeling ’n 

diensooreenkoms ingevolge hierdie aanbod met u te finaliseer, voordat u die beroep aanvaar.  Finale 

reëlings oor die datum van bevestiging sal getref word tydens hierdie onderhandelinge. 

WYSIGINGS: 
Hierdie diensooreenkoms kan van tyd tot tyd gewysig word met instemming van beide partye en skriftelike 

goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde kommissie.  

VERBINTENIS TOT ONDERWERPING AAN DIE GESAG VAN DIE KERKVERBAND: 

Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ons die 

_________________________ (naam van gemeente) as werkgewer en 

_______________________________ (naam van beroepene) as werknemer dat ons ons neerlê by 

bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat 

soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die betrokke 

kerkvergadering. 

VERKLARING DEUR BEROEPENE/BENOEMDE: 

Ek_____________________________________________________ (volle name) verklaar hiermee dat 

daar geen hangende of dreigende tughandeling teen my is nie en bevestig by hernuwing dat ek getrou sal 

bly aan die legitimasieverklaring wat ek onderteken het en wat ek aanvaar as kode vir optrede deur ŉ 

predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Geteken te ____________________________op hierdie ____________ dag van _________________ 

 GETUIES: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

________________________________ 

 VOORSITTER : KERKRAAD 
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 (NAMENS WERKGEWER) 

 

Ek _______________________________________________________ (volle naam van beroepene) 

neem kennis van die diensaanbod van die 

____________________________________________________ (naam van die gemeente) en versoek 

hiermee dat verdere onderhandelinge gevoer sal word met die oog op die finalisering van ’n 

diensooreenkoms. 

Geteken te ____________________________op hierdie ______________ dag van _______________ 

 GETUIES: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

________________________________ 

 BEROEPENE 

* Skrap dit wat nie van toepassing is nie 

BYLAE 3,  VORM 2 

BENOEMINGSBRIEF VIR PREDIKANTE IN SINODALE DIENS 

 

Beroep uitgebring deur die 

_______________________________________________________________  
(naam van die betrokke sinodale kommissie/Moderamen) 

en gerig aan 

_______________________________________________________________  
(naam en adres van beroepene) 

AANHEF: 

Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en van die Here Jesus Christus!  Die 

Sinode/Moderamen van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat het die genoeë om u in kennis te 

stel dat u tot predikant in sinodale diens met opdrag ______________ benoem is met al die 

verantwoordelikhede wat die gemelde arbeid volgens die Woord van God, die Kerkorde en ander 

bepalinge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk verwag kan word. 

DIENSAANBOD: 

Dit is vir die Sinode/Moderamen ’n voorreg en ’n vreugde om met vrymoedigheid die pos van predikant in 

sinodale diens met opdrag __________________________________ vir u aan te bied, terwyl ons 

terselfdertyd ook biddend die vertroue uitspreek dat u hierdie diensaanbod (beroep) gunstig sal oorweeg. 

POSBESKRYWING: 

U arbeid word verrig onder toesig van die Eenheid ________________ (naam van eenheid) 

ooreenkomstig die voormelde Kerkorde, en ook ooreenkomstig ander besluite van die sinode of die 

betrokke eenheid in verband met u dienswerk. 
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LEWENSONDERHOUD: 

Die Sinode/Moderamen onderneem om met betrekking tot u lewensonderhoud uitvoering te gee aan die 

bepaling van Artikel 13 van die Kerkorde.  Die volgende is in hierdie opsig van belang: 

(a) U totale vergoedingspakket beloop R____________ per jaar.  Hierdie pakket sal jaarliks met 

inagneming van die aanbevole skale van die Algemene  Taakspan Fondse (ATF) en die Sinodale 

Kommissie Administrasie en Finansies (SKAF) aangepas word.  Die pakket kan na u behoefte 

binne die raamwerk van en onderworpe aan tersaaklike wetgewing en sinodale besluite, 

gestruktureer word. 

(b) U verlof word gereël volgens die Reglement vir die Verlof van  Bedienaars van die Woord en met 

inagneming van die sinode se personeelbeleid. 

(c) Die staande besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat is van 

toepassing met betrekking tot u deelname aan die pensioenfonds, mediese skema en ander 

sinodale skemas en fondse. 

(d) Huisvesting:  ’n Vry woning word u aangebied.  U kan ook ’n keuse uitoefen om u eie huisvesting 

te bekom in welke geval die Sinode/Moderamen ’n spesifieke ooreenkoms met u sal aangaan. 

DIENSBEËINDIGING: 

Diensbeëindiging anders as deur aanvaarding van ’n beroep, word gereël deur Artikels 11, 12 en 14 van 

die Kerkorde en met in agneming van die spesifieke besluite van die Algemene Sinode  en die Sinode van 

die NG Kerk Vrystaat oor 65 jaar as verpligte aftree-ouderdom. 

FINALISERING VAN OOREENKOMS: 

Indien u hierdie aanbod positief oorweeg, is die Sinode/Moderamen bereid om deur middel van 

onderhandeling ’n diensooreenkoms ingevolge hierdie aanbod met u te finaliseer, voordat u die beroep 

aanvaar.  Finale reëlings oor die datum van bevestiging sal getref word tydens hierdie onderhandelinge. 

WYSIGINGS: 

Hierdie diensooreenkoms kan van tyd tot tyd gewysig word met instemming van beide partye en skriftelike 

goedkeuring Sinodale Kerkordekommissie of sy gevolmagtigde. 

VERBINTENIS TOT ONDERWERPING AAN DIE GESAG VAN DIE KERKVERBAND: 

Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ons die 

_______________________________ (naam van die Eenheid/Moderamen) as werkgewer en 

__________________________________________ (naam van beroepene) as werknemer dat ons ons 

neerlê by bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk 

Vrystaat soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die betrokke 

kerkvergadering. 

VERKLARING DEUR BEROEPENE/BENOEMDE: 

Ek ____________________________________________________ (volle name) verklaar hiermee dat 

daar geen hangende of dreigende tughandeling teen my is nie en bevestig by hernuwing dat ek getrou sal 
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bly aan die legitimasieverklaring wat ek onderteken het en wat ek aanvaar as kode vir optrede deur ’n 

predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Geteken te ____________________ op hierdie ____________ dag van _______________________ 

 GETUIES: 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

________________________ 
(NAMENS WERKGEWER) 

Ek _______________________________________________________ (volle naam van beroepene) 

neem kennis van die diensaanbod van die _______________________________________ (naam van die 

Eenheid/Moderamen) en versoek hiermee dat verdere onderhandelinge gevoer sal word met die oog op 

die finalisering van ’n diensooreenkoms. 

Geteken te ____________________op hierdie _____________ dag van ________________________ 

GETUIES: 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

________________________________ 

 BEROEPENE 

 

BYLAE 3,  VORM 3 

AKTE VAN BEVESTIGING 

Aangesien ______________________________________________ op ______________________ in 

ooreenstemming met al die betrokke bepalings deur _________________________________ met 

oplegging van hande bevestig is tot herder en leraar van die gemeente 

______________________________ binne die gebied van die Ring van _____________________, word 

hiermee verklaar dat die genoemde die bevoegdheid van ‘n bedienaar van die Woord in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk het en deel in al die voorregte en verpligtinge aan die amp verbonde. 

Die Sinode bid die bevestigde die rykste seën van God toe in die uitoefening van hierdie heilige en heerlike 

amp ooreenkomstig die Woord, Belydenis en Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Gegee te _______________________________________________ op ________________________ 

________________________ 
SKRIBA : MODERAMEN 

BYLAE 3,  VORM 4 
 

AKTE VAN DEMISSIE 

Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________________ het 

die stukke in verband met die beroep van die broeder / suster ____________________________na die 
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gemeente ________________________ gesien, en getuig hiermee in waarheid dat hy/sy hom/haar 

gedurende sy/haar verblyf in ons midde onberispelik in leer en wandel op ŉ wyse wat ŉ bedienaar van die 

Woord waardig is, gedra het.  Op sy/haar versoek demitteer die kerkraad hom/haar op eervolle wyse van 

sy/haar band met die kerkraad en gemeente van _______________________________ en oorhandig aan 

hom/haar hierdie Akte van Demissie wat ook dien as sy/haar attestaat, en wens hom/haar daarby van 

harte toe dat hy/sy  in sy/haar nuwe werkkring met veel vrug mag arbei en steeds die ryke seën van die 

Here mag geniet. 

Die broeder/suster word vergesel deur sy/haar eggenoot/eggenote  _________________________en die 

volgende belydende lidmate_____________________________________________en die volgende 

dooplidmate:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Gegee op ___________________ deur die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente 

___________________________________ en hiermee onderteken deur die lede van die kerkraad. 

 

 Ouderlinge: Diakens: 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

 

 

BYLAE 3,  VORM 4A 

AKTE VAN DEMISSIE BY EMERITERING 

 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente ___________________ het in oorleg met die 

ringskommissie van die ring van _______________ die vereiste stukke wat betrekking het op die 

emeritering van broer/suster ______________________________________ (volle name) as herder en 

leraar van die gemeente in orde gevind, en demitteer hom/haar op sy/haar versoek hiermee 

ooreenkomstig die bepalings van die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat op 

eervolle wyse van sy/haar diens in die gemeente. 

Hy word van harte toegewens dat die rus na sy/haar jarelange dienswerk in die kerk van die Here vir 

hom/haar nuttig en genoeglik sal wees, en dat hy/sy steeds die rykste seëninge van die Here in die 

toekoms sal ondervind. 

Gegee deur die kerkraad op hierdie ___________ dag van die maand _______________ in die jaar 

_______ en geteken deur die lede van die kerkraad. 

 Ouderlinge: Diakens: 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 
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BYLAE 3,  VORM 4B 

AKTE VAN DEMISSIE VIR ’N PREDIKANT IN SINODALE DIENS 

Die Sinode/Moderamen van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat het die stukke gesien en in 

orde gevind wat betrekking het op die beroeping van die broeder/suster _________________________ 

tans predikant in sinodale diens met opdrag ______________________ en demitteer gemelde 

broer/suster hiermee op eervolle wyse van sy/haar diens in genoemde betrekking, wens hom/haar van 

harte toe dat hy/sy in sy/haar nuwe hoedanigheid met veel vrug mag arbei aan die saak van Christus en 

voortdurend die seëninge van God tot sy tydelike en ewige heil mag ondervind. 

Geteken te ____________________ op ______________________ deur die lede van die Moderamen. 

_______________________________ 

_______________________________ 

BYLAE 3,  VORM 4C 

AKTE VAN DEMISSIE BY AANVAARDING VAN ’N ANDER WERK MET BEHOUD 
VAN BEDIENINGSBEVOEGDHEID 

 
Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente _________________________________ het 

in oorleg met die ringskommissie van die ring van _______________________die vereiste stukke wat 

betrekking het op die emeritering van broer/suster _____________________________________ (volle 

name) as herder en leraar van die gemeente in orde gevind, en demitteer hom/haar op sy/haar versoek 

hiermee ooreenkomstig die bepalings van die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat 

op eervolle wyse van sy/haar diens in die gemeente, met behoud van sy/haar bedieningsbevoegdheid as 

bedienaar van die Woord in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Die rykste seëninge van die Here word hom/haar in sy/haar nuwe werk van harte toegebid. 

Gegee deur die kerkraad op hierdie __________ dag van die maand ______________ in die jaar ______ 

en geteken deur die lede van die kerkraad. 

 Ouderlinge: Diakens: 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

BYLAE 3, VORM 4D 

AKTE VAN DEMISSIE BY AANVAARDING VAN EMERITAAT WEENS SWAK 
GESONDHEID 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente__________________________________ het 

in oorleg met die ringskommissie van die ring van ______________________die vereiste stukke wat 

betrekking het op die emeritering van broer/suster 

_________________________________________________________ weens swak gesondheid as 

herder en leraar van die gemeente in orde gevind.  Hiermee word hy/sy op sy/haar versoek, 
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ooreenkomstig die bepalings van die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat, op 

eervolle wyse van sy/haar diens in die gemeente gedemitteer. 

Hy word verbetering van sy/haar gesondheid en die seën van die Here toegebid. 

Gegee op hierdie ________________ dag van die maand ____________________ in die jaar _____ en 

geteken deur die lede van die kerkraad. 

 Ouderlinge: Diakens: 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

BYLAE 3,  VORM 5 

GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE SINODE 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente _________________________________ 

verklaar hiermee dat hy op sy wettig gekonstitueerde vergadering, gehou op ____________________ die 

volgende persone verkies het as sy afgevaardigdes na die vergadering van die Sinode wat in 

________________________ (plek) op____________________________ (datum) sitting neem. 

DIE LERAAR/S (NAME VOLUIT): 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

DIE OUDERLING(E)/DIAKEN(S) (name voluit): (dui amp(te) aan asseblief) 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 
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GETEKEN DEUR: 

1. Die Voorsitter van die Kerkraad: _________________________________________________ 

2. Lede van die vergadering: 

 Ouderlinge: Diakens: 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________    ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

VOLTOOI ASSEBLIEF: 

DIE KWORUM VIR HIERDIE VERGADERING VAN U KERKRAAD OF SENTRALE KERKRAAD IS: 

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

BYLAE 3,  VORM 6 

DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VRYSTAAT 
GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE RING 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente ____________________________ verklaar 

hiermee dat hy op sy wettig gekonstitueerde vergadering gehou op ____________________ die volgende 

persone verkies het as sy afgevaardigdes na die vergadering van die ring van __________________ wat 

te ____________________ op ____________________ en volgende dae gehou word. 

DIE LERAAR/S (name voluit): 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

DIE OUDERLING(E)/DIAKEN(S) (name voluit): (dui amp(te) aan asseblief) 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 
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Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

Primarius: ________________________________________________________________ 

Eerste sekundus: ________________________________________________________________ 

Tweede sekundus: ________________________________________________________________ 

GETEKEN DEUR: 

1. Die Voorsitter van die Kerkraad: _________________________________________________ 

2. Lede van die vergadering: 

 Ouderlinge: Diakens: 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________    ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

VOLTOOI ASSEBLIEF: 

DIE KWORUM VIR HIERDIE VERGADERING VAN U KERKRAAD OF SENTRALE KERKRAAD IS: 

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

 

BYLAE 3,  VORM 7 

VERKLARING VAN DOOP  

(indien attestasie al verval het) 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________________  

verklaar hiermee dat dit uit die Dooplidmateregister van die gemeente blyk dat 

_______________________________________________________ op ________________________ die 

sakrament van die doop ontvang het. 

____________________________ 
Voorsitter/Skriba van die kerkraad 

Uitgereik te ________________________ 

Datum ___________________________ 
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BYLAE 3,  VORM 8 

VERKLARING VAN LIDMAATSKAP 
(indien attestasie al verval het) 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ____________________________ verklaar 

hiermee dat die volgende persone tot op ____________________ lidmate van die gemeente was : 

BELYDENDE LIDMAAT(E): 

Volle name Geboortedatum 

1. .............................................................................................. ......................................................... 

2. .............................................................................................. .......................................................... 

3. .............................................................................................. .......................................................... 

4. .............................................................................................. .......................................................... 

5. .............................................................................................. .......................................................... 

DOOPLIDMAAT(E): 

Volle name Geboortedatum 

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

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

3. .............................................................................................. .......................................................... 

4. .............................................................................................. .......................................................... 

5. .............................................................................................. .......................................................... 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________________ 

word hiermee versoek om die bogenoemde persone onder sy herderlike sorg en opsig op te neem. 

Die adres van bogenoemde(s) in u gemeente: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Namens die kerkraad uitgereik op ______________________________________________________ 

_____________________________ 
Voorsitter/Skriba van die kerkraad 

BYLAE 3,  VORM 9 

 

 

ATTESTAAT 

HEIL DIE LESER 
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Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente_________ 

________________________ getuig hiermee dat die volgende persone belydende lidmate van die 

bogenoemde kerk is, en sover dit aan die kerkraad bekend is, suiwer in leer en onberispelik in 

lewenswandel is:  

Volle name Geboortedatum 

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

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

3. .............................................................................................. .......................................................... 

4. .............................................................................................. .......................................................... 

5. .............................................................................................. .......................................................... 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ___________________________ 

word versoek om die genoemde lidmate as sodanig te erken, onder u herderlike sorg en opsig op 

te neem en tot die gebruik van die sakramente toe te laat. 

Genoemde lidmaat(e) word vergesel van die volgende dooplidmate wat ook aan u herderlike opsig 
toevertrou word: 

Volle name Geboortedatum Doopdatum 

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

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

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

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

3. .......................................................................... ..........................................
. 

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

4. .......................................................................... ..........................................
. 

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

5. .......................................................................... ..........................................
. 

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

 

Na die beste van ons wete is die adres van die bogenoemde in u gemeente:  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Namens die kerkraad uitgereik op ______________________________________________________ 

___________________________ 
Voorsitter/Skriba van die kerkraad 

BYLAE 3,  VORM 10 

BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ______________________________  

verklaar hiermee dat ________________________________________________________________ tot 
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op (datum) _________________________________ lidmaat van hierdie gemeente was en dat sy/haar 

band met die Nederduitse Gereformeerde Kerk hiermee verbreek is. 

Namens die kerkraad uitgereik op ______________________________________________________ 

____________________________ 
Voorsitter/Skriba van die kerkraad 

BYLAE 3,  VORM 11 

VERKLARING DEUR ’N LIDMAAT UIT ’N ANDER  
KERK MET ’N NIE-GEREFORMEERDE BELYDENIS 

 

Ek, die ondergetekende _________________________________________________________ verklaar 

hiermee in die teenwoordigheid van die bedienaar van die Woord en ŉ ouderling dat ek die leer van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk van harte onderskryf.  Ek neem my voor om deur Gods genade by dié 

leer te bly, die sonde te verlaat en ŉ Christelike lewe te lei.  Daarby onderwerp ek my aan die kerklike 

opsig en, in geval ek my misgaan, aan die kerklike tug. 

_________________________ 
 Handtekening 

_________________________ ________________________ 
VDM Ouderling 

Plek:  ____________________ Datum:  __________________ 

BYLAE 3,  VORM 12 

REKTIFIKASIE IN DIE DOOPREGISTER 

 LET WEL: 

 Hierdie aansoek moet in duplikaat by die betrokke kerkraad ingelewer word. 

 Dit moet vergesel wees van behoorlike bewysstukke. 

 Na goedkeuring en voltooiing deur die kerkraad, gaan die vorms tesame met die voorgeskrewe 
bedrag geld na die Argief. 

 Na goedkeuring deur die Argief, kry die kerkraad weer een vorm terug. 

Adres applikant: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Voorsitter van die kerkraad  NG Gemeente_____________________________________________ 

Ondergetekende doen hiermee aansoek vir die volgende verandering/ laat-inskrywing in u 
dooplidmateregister: 

VOLLE NAAM VAN DOOPLIDMAAT (soos tans in register) _____________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

GEBOORTEDATUM:  __________________________ DOOPDATUM:  __________________________ 

DATUM OORGEKOM:  _________________________________________________________________ 
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VADER:  _________________________________________________________________________ 

MOEDER:  ________________________________________________________________________ 

DIE VOLGENDE VERANDERING(E) MOET AANGEBRING WORD  
(volledig en duidelik in hoofletters): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OM DIE VOLGENDE REDES: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________ 
Handtekening van applikant 

_________________________ 
Datum 

GOEDKEURING VAN KERKRAAD 

Die kerkraad het op sy vergadering van ______________________________ die aansoek oorweeg en 
beveel aan dat die Argief die verandering goedkeur. 

Die kerkraad het die volgende bewysstukke voor hom gehad: 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

_________________ ___________________ 
           Datum Skriba van kerkraad 

NB  Bewysstukke moet ook aan die Argief voorsien word. 

  

BESLUIT VAN DIE ARGIEF 

Die Argief het soos volg besluit: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________ ________________________ 
           Datum Argief of verteenwoordiger 
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BYLAE 3,  VORM 13 

REKTIFIKASIE IN DIE BELYDENDE LIDMATEREGISTER 

LET WEL: 

Hierdie aansoek moet in duplikaat by die betrokke kerkraad ingelewer word. 

Dit moet vergesel wees van behoorlike bewysstukke. 

Na goedkeuring en voltooiing deur die kerkraad, gaan die vorms tesame met die voorgeskrewe bedrag 
geld na die Argief. 

Na goedkeuring deur die Argief, kry die kerkraad weer een vorm terug. 

  

Adres applikant: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Voorsitter van die kerkraad NG Gemeente_______________________________________________ 

Ondergetekende doen hiermee aansoek vir die volgende verandering / laat-inskrywing in u lidmateregister: 

VOLLE NAAM VAN LIDMAAT (soos tans in register) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

DATUM BELYDENIS AFGELÊ: _____________________________________________________ 

DATUM OORGEKOM: _____________________________________________________________ 

DIE VOLGENDE VERANDERING(E) MOET AANGEBRING WORD: 
(volledig en duidelik in hoofletters): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OM DIE VOLGENDE REDES: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________ 
Handtekening van applikant 

__________________________ 
Datum 
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GOEDKEURING VAN KERKRAAD 

Die kerkraad het op sy vergadering van __________________________________ die aansoek oorweeg 
en beveel aan dat die Argief die verandering goedkeur. 

Die kerkraad het die volgende bewysstukke voor hom gehad: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

_______________________ ___________________________ 
                  Datum  Skriba van Kerkraad 

NB  Bewysstukke moet ook aan die Argief voorsien word. 

 

 BESLUIT VAN DIE ARGIEF 

Die Argief het soos volg besluit: 

__________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

_________________ ________________________ 
         Datum Argief of verteenwoordiger 

 

AFDELING D 
 

 SINODALE REËLINGS 

 

Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat  het die volgende reëlings getref ter wille van ŉ eenvormige en 
ordelike afhandeling van sake binne die sinodale gebied van die Vrystaat:  

 

D1 PLIGTE VAN ’N KERKRAAD 
 

Die pligte van ŉ kerkraad behels: 

1. die opsig oor die bediening van die Woord en die sakramente, beslissing oor wie tot die kansel en die 

gebruik van die sakramente toegelaat word, die handhawing van die liturgiese orde, die kategese, 

openbare aflê van belydenis van geloof, die huisbesoek, die uitoefening van die tug en die 

behandeling van ingekome stukke; 

2. die waaksaamheid oor die gereelde en tydige indiening en uitreiking van attestate en bewyse van 

lidmaatskap; 

3. die aandring op die kerklike bevestiging van die huwelik as instelling van goddelike oorsprong en die 

handhawing van die besluit van die Algemene Sinode met betrekking tot die hertrou van geskeides; 

4. die vasstelling van bidure, die waarneming van dank- en biddae in die algemeen en meer in besonder 

die tweede Sondag in Februarie as dankdag en die tweede Sondag in September as dag van 

verootmoediging en gebed en die herdenking van die kerkhervorming; 
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5. die behartiging van die godsdienstige en bevordering van die burgerlike onderwys van die jeug in die 

gemeente, asook die bevordering van die werksaamhede van die Kerk; 

6. die voorsiening in die behoeftes van die hulpbehoewendes, die weduwees en die wese; 

7. voorsiening vir die lewensonderhoud van die bedienaar van die Woord na onderhandeling op die 

sinodale skaal soos aanbeveel deur die Algemene Taakspan Fondse, asook die voorsiening van ‘n 

doelmatige woning en ‘n geskikte vervoermiddel of ‘n vervoertoelaag. 

7.1. By die vasstelling van lewensonderhoud moet kerkrade erkenning verleen aan vorige diens van 

predikante in kerklike en nie-kerklike diens op ŉ basis van ten minste een kerf vir elke twee jaar. 

7.2. In die bepaling van die aanvangskerf wat aan proponente betaal word, moet rekening gehou word 

met die aantal jare ander diens wat verrig is.  Inkremente moet vir hierdie jare toegeken word 

afgesien daarvan of die diens voor of na legitimasie plaasgevind het. 

7.3. Waar ŉ proponent in ŉ gemeente bevestig word, word sy/haar diensbonus gedurende die eerste 

jaar vanaf die datum van ordening tot by sy/haar verjaarsdag op ŉ proratabasis bereken. 

7.4. Die kerkraad is verplig om te sorg vir die behoorlike vervoer van die bedienaar(s) van die Woord 

nadat die ring vasgestel het wat die reisvoorsiening in die bepaalde gemeente binne die 

vervoertoelae deur die sinode bepaal, moet wees. Hierdie ringsbesluit is bindend vir elke gemeente.  

Die bedienaar van die Woord is dan verantwoordelik vir alle vervoeruitgawes ter uitvoering van sy 

ampspligte. 

Voorsiening vir reiskoste kan ook soos volg wees: 

7.4.1. Die gebruik van ŉ behoorlike en doelmatige vervoermiddel deur die kerkraad voorsien, onderhewig 

aan die volgende voorwaardes: 

7.4.1.1. dat die kerkraad alle koste dra vir alle gebruik van die voertuig binne die gemeentegrense; 

7.4.1.2. dat die kerkraad toestem dat die voertuig gebruik kan word vir ander amptelike ritte in belang 

van die gemeente of van die kerk in breër verband buite die gemeentegrense met dien 

verstande dat reiskoste wat uit die sinodale fondse verhaal kan word, in die gemeentekas 

inbetaal moet word; 

7.4.1.3. dat die bedienaar van die Woord die motor vir privaatdoeleindes ook mag gebruik mits hy self 

die brandstof voorsien. Alle ander lopende uitgawes bly te alle tye die verantwoordelikheid van 

die kerkraad. 

7.4.2. Die ring kan besluit, na raadpleging of op versoek van ŉ kerkraad, dat ŉ gemeente as reistoelaag 

die sinodale tarief per kilometer kan bepaal. Hierdie reistoelaag moet deur die bedienaar van die 

Woord maandeliks opgevra word met voorlegging van ŉ verduidelikende reisstaat vir die betrokke 

maand. 

8. die behartiging van die stoflike aangeleenthede van die gemeente onder die volgende bepalinge: 

8.1. Alle fondse, eiendomme en kerkgoedere van die gemeente moet regtens in die kerkraad van 

sodanige gemeente gevestig wees, wat die reg het om soveel van sy regte as hy gerade ag aan een 

of meer van sy lede oor te dra, moet geregistreer word op naam van “Die Nederduitse 

Gereformeerde gemeente ………..” en die kerkraad moet die gemeente in alle regsgedinge 

verteenwoordig as eiser of as verweerder; 

8.2. Stukke wat op die geldelike administrasie betrekking het, word geteken deur die voorsitter van die 

kerkraad, nadat hy deur die kerkraad daartoe gemagtig is of deur ŉ ander persoon of persone wat 

deur die kerkraad daartoe volmag verkry het. 

8.3. Die kerkraad stel ŉ kassier aan wat verkieslik ŉ lidmaat van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

moet wees en wat hom/haar aan die voorskrifte van die pligte van die kassier en besluite van die 

kerkraad en Sinode moet hou. 

8.4. Die gemeente se ouditeur mag nie op die kerkraad se finansiële kommissie dien nie. 

9. Die waarneming van kollektes en insamelings wat deur die Sinode bepaal word; 
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10. Die hou van dooplidmaat- en lidmaatregisters. 

11. Die uitreiking van sertifikate of attestate en die opvraging daarvan uit ŉ ander gemeente. 

12. Die opstel van huishoudelike reglemente, indien nodig, wat nie in stryd met die bestaande Kerkorde is 

nie. 

13. Die hou van die volgende vergaderings: 

13.1. Die hou van minstens vier gewone vergaderings elke jaar waarvan ŉ deel van ten minste een 

vergadering in die vorm van ŉ broederlike onderhoud moet wees. In buitengewone omstandighede 

en met die goedkeuring van die ring kan die kerkraad minder vergader. Hierdie vergaderings moet  

tydens die erediens op die Sondag voor die vergadering aan die gemeente bekend gemaak word; 

13.2. Die hou van buitengewone vergaderings wat deur die voorsitter self of op die skriftelike versoek van 

minstens twee lede met opgaaf van redes bepaal moet word. Die agenda van ŉ buitengewone 

vergadering mag slegs die saak waarvoor hy byeengeroep is, bevat. 

14. Die erkenning op sy vergaderings van die voorsitterskap van die verkose voorsitter volgens die besluit 

van die Sinode. 

15. Die indeling van die gemeente in wyke/groepe met die oog op die uitvoering van die ampspligte van 

ouderlinge en diakens. 

16. Die benoeming van ŉ skriba wat die notule hou, alle registers, kerkboeke en dokumente sorgvuldig in 

die argief van die gemeente in ŉ brandvrye kluis bewaar, en bewyse van doop- en lidmaatskap 

namens die kerkraad uitreik. Indien die skriba nie ŉ lid van die kerkraad is nie, maak sy/haar 

teenwoordigheid dit nie tot ŉ oop vergadering nie. 

17. Die verskaffing van alle gevraagde inligting aan die ring, die sinode of hulle eenhede. 

18. Die waarneming van die derde Sondag voor die aanvang van die sinode as ŉ dag van voorbidding vir 

hierdie vergadering. 

19. Die kerkraad moet op ŉ wettig gekonstitueerde vergadering vir elke vergadering van die ring en van 

die Sinode die volgende opdragte nakom: 

19.1. die afvaardiging van die bedienaar(s) van die Woord en (‘n) primarius ouderling(e)/diaken(s). Vir 

elke primarius word ŉ sekundus aangewys. Die geloofsbrief van die afvaardiging moet deur al die 

lede van die vergadering onderteken word; 

19.2. die indiening by die ring van die vorms wat deur al die lede van die vergadering of deur ŉ 

gevolmagtigde kommissie van die kerkraad onderteken word; 

19.3. die indiening van beskrywingspunte asook versoekskrifte, indien enige. 

D2 PLIGTE VAN DIE KASSIER 

Die kassier moet benewens ander bepalings wat die kerkraad mag maak hom/haar aan die volgende 
voorskrifte hou: 

1. Hy/sy is belas met die ontvangs en veilige bewaring van alle gelde wat in die gemeente ingesamel en 

gehef word. Alle gelde moet so spoedig moontlik, na ontvangs daarvan, op die rekening van die 

kerkraad by ŉ bank inbetaal word. Alle uitbetalings geskied per tjek. 

2. Hy/sy word deur die kerkraad voorsien van die nodige stel boeke of rekenaarstelsel vir die getroue en 
noukeurige aantekening van alle gelde wat ontvang en uitbetaal is. 

3. Hy/sy voer opdragte van die kerkraad uit met betrekking tot die invordering van die bates en die 
betaling van die skulde van die kerkraad en gee minstens twee maal per jaar verslag van die stand 
van die kerklike fondse. Een keer per jaar, voor die einde van Februarie, moet ŉ volledige 
geouditeerde staat van alle fondse asook ŉ ouditeursverslag deur ŉ geoktrooieerde rekenmeester oor 
die voorafgaande boekjaar (Januarie – Desember) aan die kerkraad voorgelê word. 
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4. Hy/sy moet vir elke gemagtigde uitbetaling ŉ behoorlike bewysstuk of  kwitansie kry en vir alle gelde 
wat ontvang word, kwitansies in duplikaat uitreik. 

5. Hy/sy moet in oorleg met die kerkraad sorg dra dat alle geboue en brandbare los goedere van die 
gemeente behoorlik teen brand- en stormskade verseker is. 

6. Hy/sy moet toesien dat alle gelde, geldelike boeke en state, asook die dokumente soos transportaktes, 
ensovoorts, in veilige bewaring gehou word. 

7. Hy/sy moet minstens een keer per maand al die sinodale kollektes en trustgelde aan die Direkteur van 
Administrasie en Finansies van die Sinode stuur en ook toesien dat die geldelike verpligtinge van die 
gemeente teenoor die sinode jaarliks nie later as 20 November nagekom word nie. 

8. Hy/sy moet die bepalings van die Reglement vir Kerklike Fondse in ag neem. 

D3 RIGLYNE VIR DIE IMPLEMENTERING VAN DIE BESLUIT OOR 
GEMEENTEGRENSE 

Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat besluit in verband met die implementering van die besluit van die 
Algemene Sinode met betrekking tot aansoek om lidmaatskap van persone buite die grense van die 
gemeentes, dat die volgende riglyne sal geld. 

1. Gemeentegrense moet steeds gehandhaaf word en dus ook deur alle betrokkenes eerbiedig word.  
Lidmaatskap oor gemeentegrense heen moet dus as hoë uitsondering beskou word en kerkrade 
moet hulle vooraf deeglik vergewis van bona fide redes.  

2. In die toepassing van die besluite van die Algemene Sinode die eer van God en die welsyn van en 
orde in die kerk voorop gaan en nie die keuses van mense nie.  Terselfdertyd moet die geestelike 
heil van die betrokke lidmate/gesin ook verreken word. 

3. Kerkrade moet daarteen waak dat daar nie enige sprake is van lidmaatwerwing binne die grense 
van ander gemeentes, of 'n doelbewuste poging om lidmate uit ander gemeentes te lok deur 
byvoorbeeld die inrigting van die erediens nie.  So iets sou geheel in stryd met die gees van die 
besluit wees en sou onder geen omstandighede tot eer van die Koning van die kerk kan wees nie. 

4. Elke geval moet op eie meriete beoordeel word teen die agtergrond van die omstandighede van die 
individu/gesin en die betrokke gemeente. 

5. Dit moet duidelik verstaan word dat dit die prerogatief van die betrokke kerkraad is om te besluit of 
hulle aan 'n gemeentelid toestemming sal verleen om by 'n ander gemeente om lidmaatskap 
aansoek te doen. 

6. Daar behoort met lidmate wat sodanige aansoeke indien, 'n pastorale gesprek gevoer word waar 
hulle onder andere daarop gewys word: 

6.1 dat die Here ook 'n doel het met die plek van ons verblyf en dat dit bepaalde geestelike voordele vir 
die gemeente en die lewe van die lidmaat/gesin inhou; 

6.2 dat die keuse ten opsigte van lidmaatskap van 'n bepaalde gemeente 'n saak van ernstige gebed 
behoort te wees; 

6.3 dat hulle lidmaatskap binne die klein intieme geografiese eenheid van die wyk (waar hulle woon) 'n 
unieke geleentheid skep vir die onderlinge steun en die beoefening van die gemeenskap van die 
gelowiges. 

7. Kerkrade moet seker maak dat lidmate wel by 'n ander gemeente inskakel en behoort dus met die 
gemeente waar die lidmaat wil inskakel, vooraf te skakel.   

8. Wanneer 'n kerkraad 'n aansoek om lidmaatskap van persone buite die grense van die gemeente 
oorweeg, moet daar vooraf deeglik rekening gehou word met die volgende realiteite: 

8.1 so 'n persoon moet ten volle in die struktuur van die gemeente geakkommodeer kan word 
byvoorbeeld ten opsigte van indeling in 'n wyk, pastorale versorging deur die ampte, ensovoorts; 

8.2 so 'n persoon moet ook geredelik aan die gemeentelike lewe kan deelneem – so byvoorbeeld sou 
afstande van die kerkkompleks deeglik in berekening geneem moet word; 

8.3 So 'n persoon moet ook ten volle kan deel in die aktiwiteite van die geografiese wyk, byvoorbeeld 
wyksbyeenkomste, wyksbidure ensovoorts; 
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9. Elke kerkraad, in die lig van genoemde riglyne en teen die agtergrond van die besondere 
omstandighede, moet elke individuele geval op meriete beoordeel. 

D4 ADVIES OOR REIS- EN TREKONKOSTE 

Die Sinode besluit om die volgende besluit van die Algemene Sinode as Advies aan kerkrade deur te gee: 

Die Algemene Sinode adviseer dat kerkvergaderings eenmalig, soos by diensaanvaarding, die reis- en 
trekonkoste van leraars en kerkamptenare by uitdienstreding weens die bereiking van die ouderdomsgrens 
of as gevolg van siekte – of van sy naasbestaandes in geval van sy afsterwe in sy dienstyd – vanaf sy 
standplaas of plek van dienslewering na sy plek van aftrede waar hy of sy naasbestaandes hulle gaan 
vestig, sal dra (Notule Sinode, 1995 p. 243, pt 2.9) 
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B   EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 
Die strategiese proses van die Moderamen in 2012 het uitgeloop op die herstrukturering van die sinodale 
werksaamhede in vyf eenhede.  Een van hierdie eenhede is die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB).  
Die Moderamen het die Raad vir die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB) saamgestel rondom die 
kritiese prestasie areas (KPA’s) soos dit reflekteer in hierdie verslag. 

Met die skryf van die verslag was die REBB in die proses van die organisasie ontwikkeling van die EBB.  ’n 
Visioeneringsgesprek met die vraag:  Hoe help die EBB gemeentes? waartydens die KPS’s herbesoek sou 
word, was byvoorbeeld nog in die vooruitsig.  Verslag hieroor sal in ’n laatstuk aan die Sinode gedoen 
word. 

Met die totstandkoming van die EBB het die kommissies wat tradisioneel met bedieningsbegeleiding 
gewerk het, verval.  Die terreine waarop die kommissies werksaam was, word KPA’s binne die EEB.  Die 
verslag reflekteer enersyds die werk wat die afgelope vier jaar in die verskillende  kommissies gedoen is. 

 

BA-1   PREDIKANTEVERSORGING 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 SKEP VAN ‘N KULTUUR 

Omdat daar nog nie ‘n goedontwikkelde kultuur van hulpverlening bestaan waarin predikante en/of hulle 
gesinslede spontaan uitreik vir hulpverlening nie, het Predikanteversorging in samewerking met die ander 
groeperinge van Bedieningsbegeleiding ‘n interaktiewe CD ontwikkel wat na elke leraar en kerkkantoor in 
die Vrystaat gestuur is waarin al die name van kontakpersone en hulle kontakbesonderhede deurgegee is.  
Ons het gehoop om daarmee nie net almal bewus te maak van die dienste wat bedieningsbegeleiding bied 
nie, maar om ook persone aan te moedig om uit te reik na onder andere die onderskeie pastores pastorum 
soos hulle aan verskillende ringe en gemeentes gekoppel is.  Die reaksie is steeds nie regtig groot nie 
alhoewel daar sommige persone was wat wel uitgereik het.  Om ‘n kultuur te skep waarin predikante en hul 
gesinne vryelik sal uitreik is ‘n langtermyn-taak waarmee volgehou moet word. 

2 GESPREKKE MET PREDIKANTE 

Die beoogde sistematiese besoek van predikante deur pastores pastorum het nog nie behoorlik van die 
grond af gekom nie.  Die rede daarvoor is dat die fondse van predikanteversorging na twee plekke 
gekanaliseer is.  Daar was gemeentes wat begeleiding dringend nodig gehad het en fondse is beskikbaar 
gemaak daarvoor.  Daar is ook besluit om ‘n groot poging aan te wend om predikante te betrek by die 
winterskool.  Die afgelope twee jaar se winterskole het baie goed verloop en die feit dat leraars hierdie 
geleenthede gratis kon bywoon het beslis ‘n groot rol daarin gespeel.  Daarmee het ons dit reggekry om 
die grootste persentasie van leraars in die Vrystaat te bereik met waardevolle voortdurende toerusting.  
Ons hoop om met vrug daarop voort te bou. 

Daar was ook retraite-geleenthede met ringspredikante waarin kontak gemaak is met leraars.  Meer as 25 
leraars is so bereik.  Daar was ook met 16 leraars persoonlike gesprekke gevoer en feitlik almal van hulle 
het baat gevind daarby.  Hulle het as gevolg van die gesprekke weer ‘n nuwe perspektief op hulle 
bediening gekry en met nuwe ywer hul werk aangepak. 

3 VOORUITSIGTE VIR DIE TOEKOMS 

Natuurlik sal die vul van die pos vir ‘n uitvoerende amptenaar vir bedieningsbegeleiding ‘n groot verskil 
maak in die koördinering van die werk en vir ‘n blywende en voortdurende inset om die kultuur van 
hulpverlening en versorging verder te vestig.  Die onderskeie pastores pastorum sal ook beter organiseer 
en meer effektief benut kan word.  Die Kerk in die Vrystaat het dit dringend nodig en daar word met 
verwagting daarna uitgesien. 
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SAKE VIR GOEDKEURING 

4 UITVOERENDE AMPTENAAR BEDIENINGSBEGELEIDING 

In die lig van ‘n bestaande vakature en die opdrag van die vorige Sinode met betrekking tot 
herstrukturering in die Sinode van die Vrystaat waaruit die daarstelling van ‘n Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding gevolg het, word die Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding  voltyds 
aangestel om in diens van die REBB inisiatief te neem en leiding te gee ten opsigte van die hulpverlening, 
versorging en begeleiding/bemagtiging van gemeentes en predikante (en gesinne) deur die 
werksaamhede van die EBB. 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur goed dat die pos van Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding gevul word. 

 

BB-1   GEMEENTEBEGELEIDING 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 FASILITERING 

Gemeentebegeleiding het die afgelope vier jaar ‘n konstante invloei van gemeentes beleef wat hulp soek.  
Sowat 26 gemeentes is in die vier jaar bedien met begeleiding en fasilitering van een of ander aard.  Die 
werksaamhede het verskeie aspekte behels soos: hulp tov transformasie, rolle van leraars, 
konflikhantering, vasgelooptheid, onderhandelings met leraars, visioenering, bedieningsmodelle en 
strukture. 

Die Kommissie kan met groot dankbaarheid getuig van besondere mooi ervarings tydens die 
fasiliteringsprosesse.  Om in ‘n gemeente in te stap wat geheel en al vasgeloop is of in konflik vasgevang 
is - en dan deur die genade van die Here aan die einde van so proses weer vrede en nuwe hoop beleef, is 
iets wat nie met geld gekoop kan word nie.  Groot dankbaarheid is by verskeie geleenthede uitgespreek 
oor die wyse waarop die fasiliteringsproses hanteer is. 

Die afgelope vier jaar het slegs drie gemeentes opgelewer waar fasilitering nie as suksesvol beskou kon 
word nie. 

Dis duidelik dat daar ‘n groot behoefte in die Vrystaatse Sinode bestaan vir voortgesette hulp en 
ondersteuning aan gemeentes wat in ‘n verskeidenheid van situasies gehelp wil word. 

Elke fasiliteerder is terdeë bewus dat hulle besig is met die Here se kerk en daarom word elke proses met 
groot erns en afhanklikheid van die Here benader.  Dis verseker nie die Here se wil dat ‘n deel van sy kerk 
moet ly as gevolg van omstandighede nie.  Waar die sinodale fasiliteringspan kan help daar doen ons dit! 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

2 KERKORDE 

Uit een van die fasiliteringsprosesse het die hele saak van gemeentegrense en lidmate wat skuif van een 
gemeente na ‘n ander binne een dorp weer baie sterk na vore gekom.  Die kerkordelike riglyne was nie 
duidelik genoeg om die gemeentes te help nie.  ‘n Term soos “bona fide redes” wat in die riglyne verskyn, 
kan geïnterpreteer word net so wyd soos die Heer se genade self.  Dit skep veel eerder verwarring en 
meer konflik.  Verder verwys die riglyne dat dit ‘n gemeente se “prerogatief” is om lidmate toe te laat om te 
skuif of nie.  So ‘n riglyn maak die deur oop vir kerklike gesag wat misbruik word en kan lei tot ‘n magspel. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat die kerkordelike riglyne oor gemeentegrense en lidmate wat skuif tussen 
gemeentes geheel en al geskrap word. 

Indien daar gekies word om die riglyne te behou vra die Eenheid die Sinode om soos volg te besluit: 
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Die Sinode besluit om die kerkordelike riglyne oor gemeentegrense en lidmate wat skuif tussen 
gemeentes meer omvattend te beskryf sodat dit die gees van die kerk se gesindheid tot die saak 
van gemeentegrense en lidmaatskap van keuse beter sal weerspieël. 

 

BC   EREDIENS 
 

SAKE VIR GOEDKEURING 
 

Die Diensgroep vir die Erediens onderskei tussen sy primêre en sekondêre werksaamhede.  Onder sy 
primêre werksaamheid verstaan die Diensgroep vir die Erediens dit as sy taak en doel om ’n “liturgiese 
sensitiwiteit” onder Vrystaatse predikante van die NG Kerk te kweek en te bevorder.  (Ons reik ook uit na 
die Noord-Kaap).  Daarom fokus die diensgroep by uitstek op die vyf kritiese areas in die erediens nl. 
Woordbediening (prediking), sakramentsbediening, liturgiese beweging, gebede en musiek.  Die 
diensgroep bied eredienswerkswinkels rondom kerkjaartye aan wat aandag gee aan al vyf dié kritiese 
fokusareas.  Onder sy sekondêre werksaamheid verstaan die Diensgroep vir die Erediens sy taak en doel 
as ‘n ondersteunende funksie vir gemeentes.  Dit behels gereelde skakeling met gemeentes en ringe 
insake eredienswerkswinkels, die byhou van die databasis vir elektroniese apparaat, die bekendstelling en 
beskikbaarstelling van die begeleiding-CD’S/DVD’s van die LIEDBOEK-, FLAM- en VONKK-liedere, kontak 
met die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) wat die opleiding en toerusting van orreliste/s 
bevorder, skakeling via sy lede met Fakulteit Teologie : UV, die aanbied van ’n kursus in Himnologie vir 
vierde jaar NG Kerk-studente, finansiële steun aan kerkkore en begeleidingsgroepe, betrokkenheid by die 
Vrystaatse Kunswedstryd, ensovoorts. 

Aanbevelings: 

1. Die Sinode besluit dat die erediens steeds elke Sondag (in die onderskeie gemeentes) die 
ontmoetingsgebeure tussen God en die gemeente is en daarom in die lig moet staan van 
“liturgiese kwaliteit”. 

2. Die Sinode besluit dat kwaliteit Woordbediening (prediking), sakramentsbediening, liturgiese 
beweging, gebede en musiek as die vyf kritiese areas in die eredienste van NG gemeentes 
ononderhandelbaar is. 

3. Die Sinode besluit om leraars aan te moedig om die kerk se eredienswerkswinkels by te woon 
om sodoende nog meer toegerus te word in die sinvolle leiding en aanbieding van eredienste. 

4. Die Sinode besluit dat gemeentes hulself moet vergewis van die nuwe liedere wat op die Bybel-
Media-, FLAM- en VONKK-webwerwe beskikbaar is. 

5. Die Sinode besluit dat die Diensgroep vir die Erediens sy werksaamhede in belang van 
gemeentes oor sake wat die eredienste van die kerk ten nouste raak moet voortsit. 

6. Die Sinode besluit dat kerkrade ‘n jaarlikse vrywillige bydrae van R350 tot die Erediens-fonds 
moet maak sodat die belangrike werksaamhede van die Diensgroep vir die Erediens kan 
voortgaan. 

 

BD   VROUELIDMATE 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
  

Die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate (SKV) werk in diepe afhanklikheid van Ons Hemelse Vader en 
verbind ons aan die Roepingsverklaring van die Algemene Sinode om al ons werksaamhede te meet aan 
die HERE wat ons Kerk meer as 160 jaar gelede hier geplaas het, ons verbind ons aan die werksaamhede 
van die Vrystaatse Sinode asook aan die behoeftes van ons vrouelidmate wat eiesoortig is met 
besonderse behoeftes, gawes en talente. 

Die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate verteenwoordig die vrouelidmate op verskeie gebiede van die 
Kerk en verseker so dat die vrouelidmate bewus is van elke terrein waar sy diensbaar kan wees tot 
uitbreiding van Sy Koninkryk.  Die SKV sien toe dat alle opdragte en moontlike terreine van hulpverlening 
en diensbaarheid uitgevoer word, omdat vroue inherent geskep is om te dien, is sy altyd in afwagting om 
op haar eie beskeie manier diensbaar te wees. 
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Die Sinodale Kommissie reël en organiseer die volgende: 

1 SINODALE KONFERENSIE 

Op 9 Februarie 2011 is die Sinodale Konferensie vir Vrouelidmate in Bloemfontein aangebied by die NG 
Gemeente Pellissier.  Die geleentheid is bygewoon deur 800 dames.  Die spreker was dr Braam Hanekom 
met “Vrou by die Put”. 

‘n Nuwe Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate (SKV) is verkies: 

Voorsitter – Anso Steyn 

Ondervoorsitter – Hannika Conradie 

Sekretaresse – Joanie Theron 

Addisionele lid – Beneli Pretorius 

Addisionele lid – Leonie Pistorius 

2 TOERUSTINGSGELEENTHEDE 

2.1 VROUE 

Hierdie toerustingskampe word gehou op Maselspoort en is die hoogtepunt op baie vroue se jaarkalender.  
Die feit dat die kamp reeds binne enkele dae vol bespreek is, spreek van ‘n behoefte onder die 
vrouelidmate om so ‘n geleentheid te kan bywoon. 

Vroue word geestelik toegerus, vroue met probleme word gehelp om weer hoop te kry vir die  toekoms en 
weer menswaardig hul rol as eggenoot, moeder en lidmaat te vervul. 

Sprekers: 

2009 – Dr Stephan Joubert – Luister, God roep jou agter jou masker! 

2010 – Dr Johan Smit – Vrou op Safari 

2012 – Ds Riekert Botha - Sleutels 

2013 – Dr Eugene Kemp – Wees meer…. 

Elke kamp is bygewoon deur meer as 250 vroue en in 2012 deur 320 dames! 

2.2 MANNE 

Die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate het die waagmoed aan die dag gelê en ‘n “Mannekamp” vanaf 8 
– 10 Maart 2013 aangebied.  Die SKV se mening dat daar soveel toerustingsgeleenthede is vir vroue en 
dat die mans baie  “afgeskeep” word, is gedurende gesprekke in die loop van hierdie naweek bevestig. 

Op Vrydagmiddag 8 Maart het 130 mans Maselspoort binnegery met ‘n verwagting, maar ook ‘n 
onsekerheid oor wat om te verwag!  Met ‘n spreker soos Riekert Botha het hulle egter baie gou besef, dat 
hierdie naweek ‘n lewensverrrykende en geestelike toerustingsgeleentheid is!  Gesprekke rondom 
verhoudings, vergifnis, pa –seunverhoudings het groot sere oopgemaak, maar eie aan Riekert was daar 
genoeg pleisters om dit mee toe te plak! 

Dr Igno van Niekerk het Saterdagoggend die manne laat skaterlag en met baie stof tot nadenke gelaat met 
sy gesprek rondom “DIE LEWE”!  

Die sang van die naweek is gelei deur Deon en Werner, en die lied God van yster en beton het ‘n spesiale 
aandeel in die herinneringe van dié baie spesiale naweek! 

Die naweek is afgesluit met ‘n Nagmaal en ‘n spesiale oomblik toe daar vir elke predikant wat die naweek 
bygewoon het, gebid is. 

Manne kon huistoe gaan met nuwe moed en hoop, die wete dat hulle nooit alleen is nie en die vaste wete 
dat God in beheer is oor elke aspek van hulle lewe! 

Soli Deo Gloria! 
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3 VROUELESSENAAR 

Die Vrystaatse Vrouelidmate word verteenwoordig op die Nasionale Vrouelessenaar vir Vrouelidmate en 
dien die huidige voorsitter van die Vrystaat as die ondervoorsitter van die Vrouelessenaar.  Die 
werksaamhede in die Vrystaat word hoog aangeskryf by hierdie vergadering en die riglyne van die 
Vrystaat dien as hulpmiddel vir ander sinodes. 

4 RINGSVLAK 

Elke lid van die SKV is verantwoordelik vir die onderskeie ringe soos aan haar toegedeel, en neem 
verantwoordelikheid om nou saam met die ringsverteenwoordiger te werk, probleme in die ringe rondom 
vrouesake aan te spreek en ringskonferensies by te woon.  Verskeie sake is hanteer met die 
herstrukturering van kerkrade waar vroue steeds voel dat ruimte geskep moet word om ook hulle belange 
en behoeftes aan te spreek. 

5 SKAKELING MET VROUEBEDIENINGE IN DIE NG KERK-FAMILIE EN 
ANDER DENOMINASIES 

Leiervroue van die VGKSA is genooi na ‘n byeenkoms en daar is sinvol gepraat oor die roeping en rol van 
die Christenvrou in haar eie huis en samelewing veral in Suid-Afrika.  Die VGKSA en die NG Kerk in Afrika 
is ook uitgenooi na die Sinodale Konferensie. 

Die voorsitter het die Sinodale Konferensie van die NG Kerk in Afrika se geleentheid op Maselpoort 
bygewoon en ‘n groeteboodskap oorgedra.  Die Vrystaat is verteenwoordig op ‘n naweek-konferensie 
“Women of God” wat deur die vroue van die NGK, NGKA, VGKSA en die RCA bygewoon is. 

6 BEDERFDAE VIR PREDIKANTSVROUE EN RINGSVERTEEN-
WOORDIGERS 

Elke jaar word daar ‘n bederfdag gehou vir predikantsvroue en/of ringsverteenwoordigers.  Dit het die 
afgelope vier jaar plaasgevind in Virginia, Bloemfontein, Rosendal en weer in Bloemfontein. 

7 PROJEKTE 

Die volgende projekte is met groot sukses geloods: 

 Bartimea Skool vir dowe en blinde leerlinge 

 Girl Child Projek 

 SMS stelsel tydens die 2010 Wêreldsokkerbeker 

 Sokkerpoppies word gebrei 

 Ester Emmers is gepak vir outehuise in die Vrystaat 

 Botshabelo Kampterrein is toegerus 

 Teen–aborsiekliniek, Susanna Coetzee Tehuis en Swangerskapkrisissentrum. 

Die SKV erken dat die Here vrouens met besonderse vermoëns geseën het en ons aanvaar elke jaar die 
uitdaging om saam met elke ander kommissie hande te vat om mee te werk dat ons ouetehuise, 
jeugsorgsentrums, sopkombuise, straatkinders, vigs-projekte, armoede-verligting, morele verval, 
alimentasie, mishandeling en geweld teen vroue en kinders en vele meer aangespreek word. 

8 BYBELGENOOTSKAP 

Die Vrystaatse vroue word verteenwoordig op die Streeksraad van die Bybelgenootskap en het die 
voorsitter ook die voorreg gehad om die Nasionale Vergadering van die Bybelgenootskap by te woon.  Die 
vroue deel in die 80ste bestaansjaar van die Afrikaanse Bybel en sal in September deel uitmaak van die 
beplanning rondom die feesvieringe. 

9 WÊRELDBIDDAG VIR VROUE 

Hierdie biddag is vir vroue regoor die wêreld ‘n baie spesiale geleentheid.  In 2013 word daar in 
Bloemfontein ‘n gesamentlike biddag gehou vir al die stadsgemeentes by NG Gemeente 
Langenhovenpark.  Hierdie byeenkoms is gereël deur die SKV en is gelei deur Leonie Pistorius. 
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Die Sinodale Kommissie in die Vrystaat is deur die vroue, vir die vroue – maar wil ook in same-werking 
met ander kommissies ‘n verskil maak in ons kerk en in die samelewing.  

Aan ons Hemelse Vader wat ons so uniek geskape het – alle dank en eer vir die voorreg om in sy diens te 
kan staan en sy verteenwoordiger te wees hier op aarde ook in die vorm van dien op  die Sinodale 
Kommissie vir Vrouelidmate. 

 

BE  JONK 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 DOEL VAN KOMMISSIE 

JONK Vrystaat se droom is om gemeentes te ondersteun om effektiewe jeugwerk te doen.  Ons weet nie 
alles van jeugwerk af nie, maar die Here het vir ons ’n hart gegee daarvoor.  Daarom nooi ons u uit om ons 
enige tyd te kontak.  Ons verbind ons daartoe om, saam met u, biddend te soek na die beste oplossings vir 
u situasie. 

JONK Vrystaat hou jaarliks net twee vergaderings.  (Besoek gerus die kerk se webtuiste indien u die hele 
verslag wil lees.) 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

2 ONDERWYS 

Vir die onderwys is dit ook belangrik dat ons van JONK-Vrystaat se kant die gemeentes wil aanmoedig om 
met ‘n positiewe gesindheid na skole uit te reik. 

Aanbeveling: 

Gemeentes word aangemoedig om skole en hulle leerlingrade saam met personeellede te nooi na 
hul eredienste vir die Biddag vir Onderwys. 

3 GESINSBEDIENING 

Ons prentjie van ‘n gesin moet verander om ook voorsiening te maak vir enkelouers, hersaamgestelde 
gesinne en ander variasies.  ‘n Gesin bestaan nie meer uit ‘n pa, ma, twee en ‘n half dosyn kinders, ‘n 
Toyota Corolla en ‘n Labrador nie.  Ons moedig gemeentes aan om seker te maak dat hulle gemeente ‘n 
plek sal word waar eensame mense ‘n tuiste sal vind as deel van die gemeente as groter gesin. 

Aanbeveling:  

Die Sinode moedig predikante aan om nuut te dink oor hoe ons ouers kan help om hulle gesinne by 
die huis te bedien. 

4 “ROADSHOWS” 

JONK Vrystaat hou elke jaar ‘n “roadshow”.  Ons probeer elke jaar op ’n spesifieke area van jeugbediening 
fokus. 

Aanbeveling: 

Sinode moedig predikante aan om JONK se “roadshow” as effektiewe opleidingsgeleenthede by te 
woon. 
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BF GEMEENTEDIENSTENETWERK (GDN) 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

Die Gemeentedienstenetwerk (GDN) raak elke kwartaal elke leraar se bediening.  As jy daai bruin koevert 
oopmaak en jou nuwe Kruisgewys uithaal, hou jy in jou hande die vrug van die GDN Forum se harde werk 
van maande tevore. 

GDN is ’n forum wat saamgestel is uit verteenwoordigers van elke sinodale streek asook verskillende 
diensverskaffers aan die kerk.  Dit sluit onder andere in die verskillende teologiese fakulteite se VBO-
afdelings, Bybel-Media, Die PLAN, SAVGG en CABSA.  Die gemene deler tussen al die rolspelers is dat 
hulle leraars wil help met die bediening.  Die forum vergader een keer per jaar vir strategiese beplanning.  
Die werk van die forum vind konkrete neerslag in twee gedaantes. 

Die eerste produk van die forum is die nou reeds bekende tydskrif vir predikante. Kruisgewys streef daarna 
om kort leesbare artikels van hoogstaande gehalte aan besige predikante beskikbaar te stel.  Elke uitgawe 
het ’n spesifieke tema wat vooraf uit navorsing en bespreking bepaal word op die vergadering van die 
forum. 

Die tweede produk is die webblad ( www.gemeentes.co.za ).  Hierdie webblad poog om ’n een-stop kontak 
punt te bied vir leraars en gemeentelede wat enigiets oor die kerk se werksaamhede wil weet.  Die 
gewildste aspek is sekerlik die preekhulpmiddels wat weekliks aangebied word.  Die Seisoen van Luister 
voorsien elke week 'n PowerPoint en Word-hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord 
en fees– Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking 
met Communitas uitgee.   

Die webblad bied pdf-dokumente van alle vorige uitgawes van Kruisgewys.  Artikels kan gesoek word 
volgens sleutelterme.  Daar is ‘n skakel na die diensverskaffer en vennote van GDN sowel as na al die 
streeksinodes. 

 

BG    KLEINGEMEENTES 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

 
Hierdie taakspan het sy werksaamhede na die Vrystaat Sinode van 2009 begin.  In die afgelope reses 
tussen sinodesittings het die taakspan die volgende gedoen: 

Konferensie van kleingemeentes in die NG Kerk-familie in 2011.  Tydens hierdie geleentheid het 
predikante en kerkraadslede vanuit die NG Kerk-familie in die Vrystaat bymekaargekom en saam nagedink 
oor kleingemeentes en hoe dit binne die konteks van die familie verstaan moet word.  Uit die gesprek het 
dit duidelik geword wat die een deel van die familie as ’n klein gemeente verstaan en wat die ander deel 
van die familie as ’n klein gemeente verstaan, twee verskillende sake is. 

‘n Vennootskap is gesluit met die Universiteit van die Vrystaat om navorsing te doen oor kleingemeentes, 
met spesifieke fokus op die Ringe van Fauresmith en Harrismith om sodoende empiries te bepaal waarom 
sekere kleingemeentes floreer, ander stagneer en ander sterf.  Daar word ook binne hierdie vennootskap 
navorsing gedoen oor hoe kleingemeentes funksioneer in die VGKSA en die NGKA. 

Konferensie vir Kleingemeentes in Mei 2012 te Gariepdam.  Die konferensie is bygewoon deur 80 persone 
afkomstig hoofsaaklik van die Vrystaat, Noord-Kaap en Oos-Kaap.  Daar was persone uit die VGKSA, 
NGKA, NGK, Gereformeerde Kerk, Hervormde Kerk en die Anglikaanse Kerk. 

Tydens die konferensie is die volgende onderwerpe hanteer:  

 Prof Doreen Atkinson – Die rol van kleingemeentes in plattelandse dorpies – volhoubare 
ontwikkeling. 

 Prof Kobus Schoeman – Data en statistiek uit Kerkspieël. 

 Ds Zach Pienaar – Die verhaal van kleingemeentes in die VGKSA. 

 Ds Joseph Phali – Die verhaal van kleingemeentes in die NGKA. 

 Dr Carin van Schalkwyk en ds Basie Fourie – Die verhaal van die Ring van Fauresmith. 

 Prof Jurgens Hendriks – Navorsingsresultate vanuit die platteland van die Wes-Kaap. 

http://www.gemeentes.co.za/
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 Ds Bossie Muller – ‘n Oorlewingsgids vir predikante in kleingemeentes. 

 Ds Danie Mouton – Oos-Kaap se verhaal van lidmaatbemagtiging. 

 Dr Gideon van der Watt – Die bediening, herbedink. 

In April 2013 tree die Vrystaatse Sinode as gasheer op vir die Algemene Sinode se taakspan oor 
kleingemeentes en word daar in samewerking met die Algemene Sinode weer ’n konferensie vir 
kleingemeentes te Gariepdam belê.  Die volgende onderwerpe word hanteer: 

 Prof Jurgens Hendriks – Spiritualiteit en kleingemeentes. 

 Dr Nelleke Keet – Hoe kleingemeentes betrokke kan raak by die Nasionale Ontwikkelingsplan. 

 Dr Jerry Pillay – Kleingemeentes en volhoubare ontwikkeling. 

Afgevaardigdes kom van al die streeksinodes wat elke sinode se verhaal deel oor kleingemeentes. 

 

 

BH   KURATORIUM NGK : UV  (OPLEIDING VAN PREDIKANTE  A-Z) 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

Besoek gerus die kerk se webtuiste by www.ngkerk.org.za/vrystaat waar u die dokument genaamd 
“Teologiese Opleiding vir die NG Kerk Vrystaat: ‘n Weg vorentoe”  sal vind.  Dit gee volledig inligting 
oor die agtergrond, die afgelope termyn en die huidige uitdagings. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

1 TEOLOGIESE OPLEIDING AAN DIE FAKULTEIT TEOLOGIE, 
BLOEMFONTEIN 

Die Kuratorium van die NG Kerk Vrystaat het kragtens die Kerkorde; op grond van ‘n ooreenkoms tussen 
die NG Kerk en die Universiteit van die Vrystaat; en in lyn met die A-Z Beleid vir die Opleiding en 
Versorging van Predikante, voortgegaan om in die afgelope termyn verantwoordelikheid te aanvaar en 
betrokke te bly by teologiese opleiding in Bloemfontein.  Die Kuratorium wil die Sinode graag inlig oor 
watter uitdagings hierdie opdrag tans behels en het met die oog daarop ‘n “Gespreksdokument” en ‘n kort 
oorsig van ons werksaamhede voorberei wat as die basis dien van aanbevelings soos in hierdie verslag 
uiteengesit. 

Tydens 2012 is die kerk se Algemene Kuratorium (wat deur die Algemene Sinode van 2011 goedgekeur 
is) die eerste keer gekonstitueer.  Dit het nuwe stimulering aan die opleidingsprosesse gebring en sal ook 
tot groter koördinasie tussen die drie opleidingsentra bydra.  Die Algemene Moderamen het teologiese 
opleiding in 2012 as een van sy fokus-areas van die NG Kerk geïdentifiseer.  Ingrypende navorsing en die 
herbesoek van talle opleidingsfasette is tans aan die gang mdo ‘n omvattende verslag aan die Algemene 
Sinode later in die jaar.  Die Kuratorium van die NG Kerk Vrystaat is ten volle deel van hierdie proses. 

Plaaslik is daar ook baie beplanning wat op die volgende drie vlakke plaasvind: 

1. Binne die Fakulteit Teologie UV waar ‘n hele proses van epistemologiese transformasie homself tot 

seën van die Fakulteit uitspeel.  Die nuwe definiëring van die NG Kerk as missionale kerk sal ook 

bydra tot die uitdaging van voortgaande herkurrikulering. 

2. Binne sinodale verband is daar saam met die ander kommissies geherposisioneer en sorteer die 

Kuratorium nou binne die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding met opdrag teologiese opleiding met die 

oog op legitimasie en daarná (VBO). 

3. Binne die Kuratorium is daar baie dinamiese prosesse met die oog op toekomstige herposisionering en 

nuwe bedieningsuitdagings. 

Hierdie prosesse het die Kuratorium in die afgelope termyn tot ‘n breë besinning en in noue oorleg met die 
Fakulteit gelei en die resultaat daarvan is die genoemde Gespreksdokument.  Op grond daarvan bring die 
Kuratorium die volgende aanbevelings voor die Sinode: 
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Aanbevelings: 

1. Die Sinode aanvaar die Gespreksdokument wat deur die Kuratorium voorgelê is – “Teologiese 
Opleiding vir die NG Kerk Vrystaat: ‘n Weg vorentoe” – as basis vir sy besluite ten opsigte van 
hierdie bediening. 

2. Die Sinode neem kennis van die volgende strategiese prioriteite wat deur die Kuratorium 
nagestreef word en gee sy volle steun daaraan: 

2.1. Volhoubare teologiese opleiding van hoogstaande akademiese standaard in samewerking 
met die Fakulteit Teologie aan die UV. 

2.2. Onderhandeling van ’n nuwe ooreenkoms met die UV om sodanige opleiding te verseker en 
steeds aan die NG Kerk regmatige en deursigtige inspraak in daardie opleiding te gee. 

2.3. Ontwikkeling en bestuur van prosesse om die volgende kerklike aspekte in die opleiding van 
predikante vir legitimasie, te ondervang: 

2.3.1. Versekering dat studente kennis van en waardering vir die gereformeerde teologie sal 
ontwikkel. 

2.3.2. Voortgaande evaluering en, waar nodig, aanvulling van die kurrikulêre aanbod van die 
Fakulteit (kerkspesifieke verwagtinge). 

2.3.3. Geloofsvorming van studente in hul roepingsbesef en persoonlike spiritualiteit. 

2.3.4. Pastorale- en mentorsbegeleiding van studente, met toespitsing in die  gemeentejaar en 
met die oog op legitimasie. 

2.4. Voortsetting en uitbreiding van verdere opleiding vir predikante (dit is ná legitimasie, VBO) 
met die Fakulteit Teologie en Shepherd as primêre vennote in hierdie proses. 

2.5. Effektiewe bestuur van hierdie verantwoordelikhede binne die nuwe Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding van die NG Kerk Vrystaat en in voortdurende oorleg met die 
Algemene Kuratorium van die Algemene Sinode van die NG Kerk. 

3. Die Sinode gee opdrag dat die Kuratorium ‘n nuwe ooreenkoms met die Universiteit van die 
Vrystaat onderhandel om die opleidingsbehoeftes van predikante vir die NG Kerk hier te 
bevorder en dra die kontraktuele finalisering daarvan aan die Moderamen op, aan die hand van 
die volgende vertrekpunte en riglyne: 

3.1. VERTREKPUNTE VIR DIE OOREENKOMS 

3.1.1. Die ooreenkoms tussen die NGK Vrystaat en die UV om teologiese opleiding vir predikante 
van die NGK Vrystaat hier aan die UV te laat doen, berus op ’n historiese verbondenheid 
tussen die kerk en die Universiteit, wat onder andere tot die totstandkoming en 
ontwikkeling van ’n teologiese fakulteit aan die Universiteit gelei het. 

3.1.2. Die ooreenkoms erken die eiesoortigheid en selfstandigheid van sowel die NGK Vrystaat en 
die Fakulteit Teologie UV (as ’n publieke instelling), en wil die belange van beide instansies 
ten beste dien. 

3.1.3. Die ooreenkoms bevestig die oortuiging van die NGK Vrystaat dat teologiese opleiding wat 
tans aan die Fakulteit Teologie UV aangebied word, sodanig aan die vereistes en 
verwagtinge van die Kerk voldoen dat haar predikante binne hierdie konteks en etos van die 
UV opgelei kan word. 

3.1.4. Die ooreenkoms druk die oortuiging van die Fakulteit Teologie UV uit dat kerklike 
betrokkenheid by die opleiding van studente van die NGK Vrystaat (soos met alle ander 
deelnemende kerke), en die geestelike vorming en begeleiding van daardie studente tydens 
hulle opleiding, belangrik is en behou moet word. 

3.2. INHOUDELIKE BEPALINGE VAN DIE OOREENKOMS: 

3.2.1. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NGK Vrystaat (soos alle ander 
deelnemende kerke) van jaar tot jaar kurrikula én die aanbieding daarvan deur die Fakulteit 
Teologie UV, mag evalueer en waar nodig bepaalde kerkspesifieke behoeftes mag 
identifiseer, daaroor met die Fakulteit in gesprek mag tree en indien nodig mag aanvul, 
hetsy as elektiewe binne die kurrikulum of as aanvullende modules naas die kurrikulum vir 
studente van die NGK. 



124   BEDIENINGSBEGELEIDING 

 

3.2.2. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat verteenwoordigers van die NGK Vrystaat 
as eksterne assessore of waarnemers jaarliks by die finale akademiese evaluering van 
uittreemodules betrokke mag wees (BDiv IV, MDiv). 

3.2.3. Die ooreenkoms neem die historiese kerklike verbintenis wat daar tans met spesifieke 
dosente in die Fakulteit bestaan, in ag en bring nie hul posisie aan die UV of in die NG Kerk 
in gedrang nie. 

3.2.4. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NGK Vrystaat (soos alle ander 
deelnemende kerke) deur die Fakulteit Teologie UV ingelig sal word oor vakatures wat in die 
dosentekorps mag ontstaan, die vereistes vir aanstelling en die curriculum vitae van 
kandidate, asook dat die NGK Vrystaat waarnemerstatus in die aanstellingsprosedure mag 
beklee ten einde die kerk op hoogte te hou van die akademiese en kerklike profiel van die 
dosentekorps wat die opleiding van predikante vir die NGK studente behartig. 

3.2.5. Die ooreenkoms skep ’n nuwe basis vir die finansiële bydrae wat jaarliks deur die NGK 
Vrystaat tot die teologiese opleiding by die Fakulteit Teologie, UV gemaak word, naamlik 

 dat dit vir die volledige daarstelling en instandhouding van ’n Leerstoel in Gereformeerde 
Teologie aangewend sal word waarby die NGK Vrystaat die grootste inspraak in die aanstelling 
van ’n geskikte kandidaat sal hê.  Die opdrag van hierdie leerstoel sentreer rondom die 
opleiding van studente in gereformeerde simboliek, hermeneutiek, kerkgeskiedenis van die 
gereformeerde kerkfamilie in Suid-Afrika, kerkreg en gereformeerde spiritualiteit; 

 dat daar fondse beskikbaar sal wees vir die aanvulling van bestaande kurrikula (indien dit deur 
die kerk geoordeel nodig mag wees) asook die vergroting van eie bestuurskapasiteit (sien pt 4 
hieronder); en  

 dat die NGK Vrystaat ook fondse sou wou bewillig vir die voorsiening van kwaliteit teologiese 
opleiding deur die UV aan die breëre kerklike gemeenskap in die Vrystaat. 

3.2.6. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat wanneer ’n dosent in die Fakulteit Teologie 
UV aangestel is/word, die NGK Vrystaat haar kerklike verbintenis met sodanige dosent mag 
uitdruk deur ’n formele beroep en bevestiging van so ’n dosent (verkieslik ook in 
gemeentelike verband). 

3.2.7. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die Fakulteit Teologie ter wille van goeie 
kommunikasie en skakeling, deur die dekaan/sy verteenwoordiger in die Kuratorium van die 
NGK Vrystaat verteenwoordig word. 

3.2.8. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat indien en wanneer nodig, die Kuratorium al 
die dosente wat by die opleiding van predikante vir die kerk betrokke is, gesamentlik of 
individueel mag ontmoet ten einde sake van gemeenskaplike belang te kan bespreek. 

3.2.9. Die ooreenkoms bied ruimte aan sowel die Universiteit as die kerk om hul onderskeie 
keuringsprosesse van studente te behartig, sowel vir die akademiese opleiding aan die 
Fakulteit Teologie UV as vir die kerklike begeleiding en uiteindelike legitimasie deur die NG 
Kerk. 

3.2.10. Die ooreenkoms tussen die NGK Vrystaat en die Fakulteit Teologie UV erken ook die 
moontlikhede van formele nagraadse studies vir predikante aan die Universiteit, sowel as 
verdere beroepsgerigte opleiding/volwasse leer vir predikante van die NGK deur Shepherd 
binne die Fakulteit Teologie. 

3.2.11. Die ooreenkoms behels ook dat die NGK Vrystaat jaarliks programme vir predikante én die 
aanbieding daarvan deur Shepherd evalueer, oor bepaalde kerkspesifieke behoeftes in 
gesprek tree en dienooreenkomstig oor die finansiering van daardie programme 
onderhandel. 

3.2.12. Die nuwe ooreenkoms is termynbepaald, is vanaf 1 Januarie 2017 van krag en kan elke vyf 
jaar heroorweeg en hernu word. 

3.2.13. Die instansie wat namens die NGK Vrystaat die nakoming van hierdie ooreenkoms bestuur 
en/of oor enige aangeleentheid wat nie in die ooreenkoms vervat is of wat uit die werking 
daarvan voortspruit, onderhandel, is die Kuratorium van die NGK Vrystaat, in oorleg en met 
verslagdoening aan die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en die Moderamen van die NGK 
Vrystaat. 

4. Die Sinode gee opdrag dat die Kuratorium in die lig van die aanvaarding van groter eie 
verantwoordelikheid vir die teologiese opleiding, hangende die onderhandeling van die nuwe 
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ooreenkoms (met die UV) en in die nouste samewerking met die Eenhede vir 
Bedieningsbegeleiding en –Ondersteuning van die NG Kerk Vrystaat, sal voortgaan met die 
daarstelling van ‘n predikantspos en sekretariële steundiens ten einde al die kerklike aspekte 
van die opleiding met die oog op legitimasie én daarná te bestuur. 

5. Die Sinode spreek sy hoogste waardering uit teenoor die Universiteit van die Vrystaat en die 
Fakulteit Teologie en alle personeellede, wat hul taak as opleidingsvennote van die NG Kerk 
met integriteit uitvoer en bid hulle die seën van die Here hierop toe. 

 

 

BI    LIDMAATBEMAGTIGING 
 

SAKE VIR GOEDKEURING 
 

Die Taakgroep vir Lidmaatbemagtiging het in opdrag van die Algemene Sinode op 12 en 13 Februarie 
2013 in Pretoria vergader en onder andere besluit dat daar ŉ versoek gerig moet word aan al die 
streeksinodes, VBO-instansies en teologiese inrigtings om by hierdie baie belangrike saak betrokke te 
raak. 

Die taakgroep is daarvan bewus dat daar ŉ nuwe horison in die kerk betree word waarin daar ŉ hernude 
soeke is na die wil van God vir elke gelowige in elke gemeente.  ŉ Soeke na sin en betekenis waarin elke 
gelowige volkome deel uitmaak van die bediening binne en buite die gemeente. 

Niks is nuut nie en tog is alles nuut. 

Die taakgroep besef dat daar ŉ tekortkoming by predikante bestaan om onbevange lidmate te bemagtig.  
Selfs by studente wat onlangs afgestudeer het bestaan daar ŉ behoefte aan praktiese riglyne in verband 
hiermee. 

Die ervaring is dat teologiese studente klaar maak met ŉ goed gevestigde teologie, maar nie altyd met 
genoegsame praktiese ervaring en riglyne nie. 

Ons sien bemagtiging op twee vlakke: 1. In gemeentes wat sukkel om ŉ predikant te bekostig en afhanklik 
is van gemeentelede wat die Woordbediening en ander take moet oorneem, en 2. Die bemagtiging van 
lidmate binne elke aspek van hulle lewe, ook as deel van die gemeentebediening. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om die VBO-instansie en Teologiese Inrigting te vra om spesifieke klem te lê op 
die toerusting van voornemende predikante sowel as dienende predikante om met vrymoedigheid 
lidmate prakties te kan bemagtig. 

 

BI-2   SEISOEN VAN LUISTER 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

1 AGTERGROND 

Die Seisoen van Luister is ongeveer 10 jaar goed aan die gang.  Die taakspan van die Algemene Sinode 
wat gemoeid is met die Seisoen ervaar tans dat die Seisoen se werksaamhede al meer gestalte kry in die 
gemeentes se lewe en dat dit groot effek en vrug dra in die kerk en gemeentes waar dit deel vorm van die 
werksaamhede. 

2 WERKSAAMHEDE 

In verskeie gemeentes het die werkswyse van die Seisoen gestalte begin kry, soos bv in die vorm van 
Wandel in die Woord tydens eredienste en vergaderings, Luister-eredienste, klein groepe en ander 
maniere van omgang met die Woord. Heelwat nuwe materiaal het die afgelope paar jaar verskyn en dit het 
groot waarde gehad vir die gemeentes wat dit gebruik het.  Hierdie materiaal sal ook ter insae wees by die 
BM-uitstalling by die Sinode. 
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Nuwe materiaal word voortdurend bekend gestel in die Kerkbode, ander kerklike tydskrifte en pamflette 
wat kerkade ontvang.  Hierdie produkte help lidmate en gemeentes om beter te gebruik te kan maak van 
die Luisterseisoen se materiaal.  Aangeheg is die Luisterseisoen-siklus wat as basis gebruik word. 

 

 

Een van die beste hulpmiddels en ’n bron wat kerkrade, gemeentes en leraars steeds uitstekend help, is 
die boek: Luisterryke Vergaderings van Frederick Marais – ’n onontbeerlike hulpmiddel om vergaderings 
op ’n luisterryke manier te vier. 

3 BEPLANNING 

Die taakspan van die Algemene Sinode is opgewonde oor die werk van die Seisoen.  BM hanteer tans die 
drukwerk en verspreiding van alle materiaal, maar die streekverteenwoordiger van die Vrystaat tree ook as 
kolporteur op en alle materiaal is sodoende makliker beskikbaar. 

4 KERK EN KONTEKS 

Die Seisoen help gemeentes veral om nie net na God te luister nie, maar ook na mekaar en veral ook na 
mense wat anders is en dink – dit wil sê: oor grense.  Die Seisoen van Luister se taakspan beywer hom 
ook daarvoor om gemeentes te help om na die konteks te luister en te hoor wat God se wil is vir die 
gemeentes en lidmate binne die omgewing waarbinne hulle funksioneer. 

Op hierdie wyse kan ’n gemeente weer nuut luister en hoor wat God se roeping vir hulle is in die wêreld 
waarin mense hulleself daagliks bevind en hulle getuienis uitleef. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

5 SEISOEN VAN LUISTER IN DIENS VAN GEMEENTES 

Aanbevelings: 

1. Die Sinode besluit dat leraars, kerkrade en gemeentes met groter erns gebruik moet maak van 
die materiaal van die Algemene Sinode se Taakspan van die Seisoen van Luister. 

2. Die Sinode versoek gemeentes om lidmate sensitief te maak om meer te luister, bv deur die 
geloofsgewoontes van Wandel in die Woord.  

3. Die Sinode neem kennis dat die verteenwoordiger van die Seisoen van Luister beskikbaar is om 
gemeentes te begelei en die beginsels van die Seisoen van luister in gemeentes te 
implimenteer. 

4. Die Sinode verseker die taakspan van die Seisoen van Luister van hulle ondersteuning en 
voorbidding. 
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BJ SENTRUM VIR DIE BEGELEIDING VAN GEESTELIKE LEIERS 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 VBO-VOETPAD 

In 2009 het daar ’n nuwe tydvak vir Shepherd aangebreek.  ’n Voltydse direkteur, in die persoon van dr 
Gerhard Botha, word aangestel.  Hierdie aanstelling is moontlik gemaak nadat ’n ooreenkoms met die NG 
Kerk in die Vrystaat gesluit is.  Binne hierdie ooreenkoms is Shepherd die instansie wat vir die 
Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) van laasgenoemde se leraars verantwoordelik is.  

Gedurende 2009 bied Shepherd 105 uur se ontwikkelingsgeleenthede aan.  ’n Eerste vir Shepherd is die 
VBO-Winterweek wat deur 37 predikante bygewoon is.  Behalwe vir die hoofsprekers was daar ook 12 
sessies deur die dosente van die Teologiese Fakulteit aangebied.  Die formaat en aanbieders was baie 
positief beleef.  Hierdie blyk ’n werkbare model te wees en die verwagting is dat dit een van die 
belangrikste geleenthede op die VBO-kalender sal word. 

Die 2010 VBO-Winterweek was definitief ’n hoogtepunt van Shepherd se aktiwiteite.  Hierdie geleentheid 
het by die 100-jarige herdenking van die Wêreld Sendingkonferensie aangesluit wat in 1910 te Edinburgh 
gehou is.  Dr Daryl Balia van Edinburgh het as hoofspreker tydens die konferensie opgetree.  Die week 
was deur 60 predikante bygewoon.  Gedurende 2010 het Shepherd ’n aantal VBO-opleidingsgeleenthede 
op eie inisiatief, of saam met ’n groter-wordende netwerk en vennote, aangebied.  Dit word kortliks hier 
beskryf: 

 UV-Teologiese Dag.   

 Liturgiek – Prof MarcelBarnard, Bloemfontein, Bethlehem en Sasolburg.  

 LearningCommunity Maart 2010 –Mosaik– Prof Stephan Joubert. 

 Fasiliterende Leierskap, Dr Danie van Tonder – Pellisier.   

 JONK–Vrystaat Padberaad: Werkswinkel in Kinderbediening: Bethlehem, Kroonstad en 
Bloemfontein.   

 Doopgesprek: Gaan die doop deur diep waters, Prof Sybrand Strauss en Dr James Kirkpatrick.   

 Shepherd: VBO-Winterweek, Die impak van die plaaslike missionêre gemeente – Dr DarylBalia. 

 E-Kerk–LearningCommunity; Fairlands (Jhb).  

 Dr Frans Hancke, Prof Kobus Kellerman – Retraite Menuha.  

 Shepherd (Prof Rian Venter) – CurrentTrends in Christology; Prof Gerald O'Collins.  Werkswinkel, 
Spirituele lees van die Bybel – Die barmhartige Samaritaan, Prof Huub Welzen.  Die predikant as 
leier wat interpreteer, Dr Ian Nell.  

 GlobalLeadershipSummit te Riebeeckstad (Video-konferensie).  

 Werkswinkel saam met Sinodale Kommissie vir die Erediens – Advent en Kersfees. 

Bogenoemde verteenwoordig 126 uur se ontwikkelingsgeleenthede.  Daar is  ’n 45% toename in unieke 
registrasies op CPD Solutions vir die Vrystaat gedoen.  Tydens genoemde geleenthede is daar 1 456 ure 
in totaal deur CPD Solutions by Shepherd geregistreer.  Dit verteenwoordig net minder as 10% van die 
landwye registrasies, wat in lyn is met die tendense binne ander sinodale streke.  

Gedurende 2011 stap predikante van die NG Kerk Vrystaat en Noord-Kaap ’n groot verskeidenheid 
voetpaaie om aan die vereistes van VBO te voldoen.  Die VBO-Winterweek: “Vinnige wêreld – Stadige 
kerk”, was verseker die hoogtepunt.  ŉ Totaal van 126 predikante woon hierdie geleentheid by.  ŉ 
Verskeidenheid van sprekers het konferensiegangers met hulle insigte gehelp om in ŉ vinnige wêreld 
sinvol kerk te wees.  Die ander voetpaaie het werkswinkels oor prediking (drie werkswinkels), 
huwelikspastoraat, lydenstyd, gesinsbediening en kontemporêre kerkmusiek ingesluit.  Van hierdie 
werkswinkels is ook in die Noord-Kaap aangebied.  Unieke VBO-ure deur Shepherd en sy vennote is op ŉ 
verskeidenheid van plekke aangebied, bykans 200 vir 2011. 

2 MEDE VOETPAD VENNOTE 

Die Sinodale Kommissie vir Bedieningsbegeleiding het gedurende 2011 groot finansiële bydraes tot VBO 
gemaak.  Dit was dan die rede waarom die VBO-Winterweek en die meeste ander geleenthede gratis 
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aangebied kon word.  Die Departement Praktiese Teologie se uitnodiging aan Shepherd om saam met 
hulle gemeentejaar-studente se blokkursusse werkswinkels aan te bied, het uitstekende resultate tot 
gevolg gehad.  Die vennootskap met die Sinode van Noord-Kaap, E-Kerk se "Learning Community", 
Winkerk, Modkats asook vele individuele diensverskaffers wat graag met Shepherd wil assosieer, gee ŉ 
eie dimensie aan Shepherd se VBO-geleenthede. 

Predikante van die NG Kerk Vrystaat en Noord-Kaap kon gedurende 2012 ŉ verskeidenheid VBO- 
geleenthede bywoon om aan die vereistes van VBO te voldoen.  Twee groot konferensies is gedurende 
2012 as VBO-geleenthede aangebied, naamlik die Kleingemeente-konferensie te Gariep en die VBO-
Winterweek.  Die tema by die Winterweek was “Rykste, Ryker, Ryk, Arm, Armer, Armste” en ’n 
verskeidenheid van sprekers tree by hierdie twee geleenthede op.  ŉ Totaal van 135 predikante van die 
Vrystaat en Noord-Kaap woon hierdie twee geleenthede by.  Die NG Kerk-familie was ook goed 
verteenwoordig.  Hierdie konferensies het mekaar grootliks tematies ondersteun en ’n nasionale 
konferensie vir kleingemeentes word in die vooruitsig gestel.  

Gedurende 2012 word ongeveer 200 unieke VBO-ure deur Shepherd en sy vennote op ŉ verskeidenheid 
van plekke aangebied.  Die Sinodale Kommissie vir Bedieningsbegeleiding het weereens groot finansiële 
bydraes tot VBO gemaak.  Die vennootskap met die Sinode van Noord-Kaap, E-Kerk se 
“LearningCommunity”, Winkerk, Modkats, HospiVisie asook vele individuele diensverskaffers wat graag 
met Shepherd wil assosieer, gee weer, soos in die verlede, ŉ eie dimensie aan Shepherd se VBO-
geleenthede. ’n Eerste die afgelope jaar was die opleiding van vrywillige hospitaalwerkers saam met 
ENGO en HospiVisie.  Bo en behalwe VBO-dienste aan die NG Kerk lewer Shepherd aan ŉ baie groot 
verskeidenheid inheemse kerke opleidingsmoontlikhede (Shepherds4Africa).  

3 VBO-VOETSPOOR 

Die NG Kerk se VBO-program word nasionaal deur Shepherd bestuur.  Dit behels die akkreditering van 
kursusse, die opskryf van die punte wat deur individue verwerf word en die generering van alle data en 
statistiese verwerking van die hele VBO-program.  Daar is op die oomblik ’n totaal van 4 200 predikante 
(voltyds, deeltyds en afgetree) wat deur hierdie stelsel bedien word.  Shepherd het tot op datum nagenoeg 
60 000 VBO-ure gedokumenteer.  

4 HERDERS EN KUDDE 

Ondersteuning vind deurentyd op persoonlike vlak plaas, waar predikante met persoonlike- en 
bedieningsbehoeftes met Shepherd kan konsulteer. Verdermeer word verskeie gemeentes in die Vrystaat 
bygestaan met evaluering van bestaande bedieningspatrone en die ontwikkeling van nuwe doelwitte ten 
opsigte van gemeente-ontwikkeling en -groei.  Van die gemeentes is bygestaan deur by 
beroepingsprosesse advies te verleen.   

5 DIE PAD VERDER 

Binne die nuwe raamwerk van die Universiteit vir entrepreneuriese sentrums en diensverskaffers, sal 
Shepherd heel moontlik in die toekoms binne hierdie raamwerk val. 

Die onderskeie aandeelhouers sal met groot verantwoordelikheid die verskillende inhoude moet skep 
sodat hierdie teologiese kennis die leiers van hierdie kerke die beste sal dien.  Die rol van kerke in die 
gemeenskap in Suid-Afrika as voertuie van transformasie is ’n gegewe en grootliks onontgin.  Die NG Kerk 
en by name die Vrystaatse Sinode het die geleentheid om Shepherd as ’n gevestigde voertuig hiervoor te 
benut. 

 

BK  NUWE GEMEENTE ONTWIKKELING, EVANGELISASIE EN 
KERKPLANTING 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

NEK (Nuwe Gemeente Ontwikkeling, Evangelisasie, Kerkplanting) is die afgelope paar jaar op SKBB 
verteenwoordig deur ds De la Harpe le Roux.  NEK is destyds (2006) op algemene sinodale vlak deur dr 
Braam Hanekom van stapel gestuur.  Dit het daartoe gelei dat NEK ook plaaslik in die Vrystaat by SKBB 
geakkommodeer is.  Plaaslik was daar ‘n spesifieke vergadering van SKBB wat aan die saak van NEK 
toegewy is.  Dit is as ‘n baie stimulerende gesprek deur almal teenwoordig ervaar.  Die uitdaging om die 
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saak van NEK plaaslik in die Vrystaat meer tot sy reg te laat kom, het ongelukkig nooit tot sy reg gekom 
nie.  Ds De la Harpe was op algemene sinodale vlak die sameroeper van ‘n spesialis taakgroep (van vyf 
lede) wat die Algemene Sinode in Oktober 2011 met ‘n omvattende verslag rondom die saak bedien het.  
Al die aanbevelings van die verslag is dan ook deur die Algemene Sinode aanvaar. 

 

BL MENTORSKAP 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

Mentorskap is deur die Algemene Sinode aanbeveel as ’n voertuig om leraars in die eerste bedieningsjare 
op te vang en deur ’n doelgerigte kontak met mentors aan hierdie leraars beskutting en versorging te 
verskaf.  Dit is daarom deel van die praktiese uitrol van die A tot Z beleid vir Bedieningsvreugde. 

Statistieke wys ook duidelik dat leraars toenemend onder druk verkeer.  Dit wys uit die talle stresverwante 
mediese eise wat ontvang word. 

Mentorskap is ’n manier om verantwoordelikheid vir mekaar se welsyn in die bediening te aanvaar.  Dit is 
die een manier waarop ons sinvol en op ‘n beplande manier vir mekaar kan begin sorg. 

In die Vrystaat is verskeie opleidingsgeleenthede daargestel om belangstellende leraars deel te maak van 
die Mentorskap.  

Gereelde skakeling met ander sinodale streke is gedoen ten einde vas te stel hoedat dit met Mentorskap 
aldaar gaan.   

Daar is ook met ringe geskakel en daarvan het drie ringe afsonderlik ’n kort inligtingsessie oor Mentorskap 
ontvang.  Een van die ringe het Mentorskap binne die ringsverband hanteer en toegepas.  

Behalwe vir bogenoemde pogings, het Mentorskap in die Vrystaat nie werklik tot sy reg gekom nie.  Dit is 
en bly ’n belangrike en sinvolle manier van predikante-versorging.  Tog sou ’n paar sake hier eers in plek 
moet kom: 

1. n Gestandariseerde inligtingstuk wat kan dien as opleidingsprogram. 

2. ’n Meer sinvolle skakeling tussen verskilende belangegroepe.  Dit sluit die proses vanaf studentejare 
tot aftreejare in. 

3. ’n Persoon wat meer voltyds hierdie saak van Mentorskap kan dryf.  Die pos vir die Eenheid vir 
bedieningsbegeleiding is noodsaaklik – ook hiervoor. 

4. Gereelde skakeling met ander sinodale streke ten einde kritiese prestasie areas op te vang en te 
bestuur. 

5. Die swaai van alle leraars se manier van dink oor mentorskap. 

6. Hierdie uitdagings sou nog steeds ’n mooi voorreg wees om alle leraars in die Vrystaat te bedien met 
vreugde. 

 

André Barlow  (voorsitter) 
Ben Joubert 
Gideon van der Watt 
Jan Lubbe 
Christo Nel 
Anso Steyn 
Christo Louw 
Koos Robb 
Laurie Naudé 
Riaan Stander 
Carin van Schalkwyk 
André Esterhuizen 
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C EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

1 SAMESTELLING EN FUNKSIONERING 

1.1 LEDE  

Die Sinodale Getuieniskommissie (SGK) het bestaan uit di Meiring de Wet (voorsitter), Anton Meiring 
(ondervoorsitter), dr Carin van Schalkwyk, di Hannes Haggard, Wikus Venter, Charles James, Fanie 
Spamer, Janlu Kuyler, me Hanika Conradie, proff Pieter Verster, Kobus Schoeman en Dons Kritzinger en 
dr Gideon van der Watt (uitvoerende amptenaar - adviserend). 

1.2 FUNKSIONERING 

Die SGK het ten minste een keer per jaar vergader.  Die Dagbestuur, bestaande uit di Meiring de Wet, 
Anton Meiring en dr Carin van Schalkwyk, het ten minste drie keer per jaar vergader.  Verskillende 
taakgroepe het verantwoordelikheid vir bepaalde werksaamhede geneem en gereeld vergader.  Die 
volgende visie- en missiestelling het die werksaamhede gerig: 

Visie:  Dat NG Gemeentes in die Vrystaat as “gestuurde gemeentes” gehoorsaam sal wees aan hul 
afsonderlike en gesamentlike roeping om “lig vir die wêreld” te wees. 

Missie:  Die Sinodale Getuieniskommissie ondersteun gemeentes in hul roeping tot diens en getuienis 
deur: 

 Ondersteuning en begeleiding van gemeentes in hulle roeping tot diens en getuienis. 

 Saam te besin oor die kerk se missionêr-diakonale (diens en getuienis) roeping.  

 Bewusmaking, mobilisering en aktivering. 

 Ondersteuning en begeleiding van projekte en werkers. 

 Koördinering van werksaamhede, veral ten opsigte van spesifieke historiese velde. 

 Inligting en skakeling. 

 Voortsetting en uitbouing van bestaande gesamentlike werksaamhede. 

2 WERKSAAMHEDE 

2.1 VENNOOTSKAP REFORMED CHURCH IN ZAMBIA (RCZ) 

Hierdie werk is reeds in 1899 begin.  Gedurende 2011 is daar tydens die RCZ-sinodesitting ‘n formele 
vennootskapsooreenkoms met die RCZ onderteken.  Die verhoudinge is hartlik.  Verskillende 
werksaamhede word saam behartig:  

1. Die SGK ondersteun Justo Mwale Theological University College (JMTUC) finansieel en dra die 
pos van dr Wynand Retief, dosent in Ou Testament.  JMTUC lewer jaarliks ongeveer twintig leraars 
en ‘n hele aantal evangeliste vir verskeie kerke in Sentraal Suider-Afrika.  ‘n Gesamentlike M-kursus 
in Bibliologiese vakke en Hermeneutiek word saam met die Fakulteit Teologie van die Universiteit 
Vrystaat (UV) aangebied.  Nagraadse studente word ondersteun en gasdosente uitgeruil. 

2. Limbikani (Chewa vir “maak sterk”) Partnership:  Bernard en Christien Odendaal fokus op 
geloofsvorming by jeug, gemeentes se betrokkenheid by kerkskole, ondersteuning/netwerk van 
Christen-onderwysers en kapasiteitsbou in die vyftien kerkskole van die RCZ.  Dit is ‘n 
“geloofsending” wat deur verskeie gemeentes ondersteun en met ‘n toekenning van die SGK moontlik 
gemaak word.  

3. Verskeie gemeente-uitreike en -projekte vind deurlopend plaas, byvoorbeeld Hennenman, Virginia, 
Harmonie en Clarens na Katete en Nyanje; Heilbron, Petrus Steyn en ander na Sesheke; Sasolburg-
Fontein na Noorde van Zambië en die Studentekerk se jaarlikse uitreik na die Oostelike Provinsie van 
Zambië. 

4. Literatuur- en toerustingsprojekte.  Vyf verskillende publikasies is onlangs voltooi.  
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2.2 VENNOOTSKAPPE LESOTHO 

Die werk het reeds in 1957 begin.  Lesotho is ons naaste buurman, waar groot armoede en maatskaplike 
nood heers.  In Lesotho word meer ontwikkelingshulp per kapita as enige ander land in die wêreld gestort; 
tog bly dit van die heel armste.  Ons betrokkenheid verg dus diepe nadenke.  Die werk behels: .  

1. Die sluit van ‘n amptelike vennootskap met die NGKA oor werk in Lesotho.  Ons ondersteun vier 
leraarsposte en drie geestelike werkers.  Ons dra die pos van ds Pierre Guillaume wat vanaf die 
pastorie op Wepener werk. 

2. Die vennootskap met VGKSA ten opsigte van leraarspos te Maseru. 

3. Talle gemeente-uitreike, literatuur- en ander projekte.  Hoopstad dra die poste van twee geestelike 
werkers. 

4. Noue skakeling met Lesotho Evangelical Church (LEC) – veral ook ten opsigte van teologiese 
opleiding. 

2.3 VENNOOTSKAPPE NAMIBIË 

Die Vrystaatse Sinode het reeds in die 1960’s verantwoordelikheid begin neem vir die werk in Namibië: 

1. Die huidige Ring van die VGKSA Sinode Namibië in Caprivi het uit die werk van die NG Kerk Vrystaat 
gegroei.  Die Ring van Vredefort, veral gemeentes van Bothaville, Viljoenskroon en Parys, neem 
verantwoordelikheid vir opleidingsprogramme (Nehemia Bybelinstituut) en ander projekte in 
vennootskap met die VGKSA. 

2. Die Ringe van Bloemheuwel en Waterbron, sowel as die SGK, help om die poste van di Hendrik van 
Zyl, Koos Engelbrecht en tans ook Lukas van Vuren, te dra.  Hulle bedien die jong NG Gemeentes 
(Boesmangemeentes) in die Noordelike Ring van Grootfontein.  DEGNOS, ‘n opleidingsentrum te 
Grootfontein, doen mooi werk om inheemse leraars en geestelike werkers op te lei en 
gemeenskapsontwikkelingsprojekte te bestuur.  Daar is ‘n hele netwerk van vennootskappe by die 
werk betrokke. 

2.4 MISSIE JAPAN VENNOOTSKAP 

Die NG Kerk Vrystaat is vir meer as 40 jaar by die werk in Japan betrokke.  Missie Japan is ‘n vennootskap 
binne die NG Kerkfamilie, wat weer in ‘n amptelike vennootskap met die Reformed Church in Japan (RCJ) 
werk.  Die NG Kerk Vrystaat speel ‘n sentrale rol in die vennootskap.  Dit is ‘n geloofsending wat van 
vrywillige bydraes afhanklik is.  Die werk fokus op die Shikoku eiland, maar ook op die Sendai gebied, 
waar die groot aardbewing, tsoenami en kernongeluk in Maart 2011 geweldige lewensverlies en trauma 
veroorsaak het. 

Tot onlangs was Tobie en Annalie de Wet voltydse sendelinge; na hulle aftrede is hulle steeds deeltyds 
betrokke.  Stephan en Carina van der Watt werk vanuit die stad Tokushima.  Stephan fokus op familie-
gerigte bediening en is al hoe meer by teologiese opleiding betrokke.  Gys en Linda Olivier is onderwysers 
by ‘n Christen-skool in Koichi stad.  Miwa Terauche is by Petra Kollege te Witrivier opgelei in 
kinderbediening en help Stephan en Carina met die baie geslaagde “Happy Kids-bediening”.  

Daar is ‘n hartlike samewerking en hegte verhoudinge met die RCJ.  Hulle het groot waardering vir die 
werk.  Wedersydse besoeke, uitruil van dosente en studente, gesamentlike versorging van sendelinge en 
die RCJ se betrokkenheid by diakonale projekte in die Vrystaat, maak deel uit van die vennootskap.  Meer 
as ‘n miljoen rand is met die oog op heling in die rampgebied ingesamel en aan die RCJ oorbetaal.  Tobie 
en Annalie het daar reusewerk gedoen om ‘n trauma-sentrum op die been te bring.  Die Here is besig om 
juis daar, te midde van die trauma, nuwe deurbrake in die uiters moeilike sendingveld van Japan te maak.  

2.5 VENNOOTSKAP NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN AFRIKA (NGKA) 

Die NGKA het ontstaan uit die werk in elke plaaslike gemeente wat sedert die beginjare van die NG Kerk 
Vrystaat, meer as 160 jaar gelede, gedoen is.  In 1910 het dit tot selfstandige kerk naas die NG Kerk 
gegroei.  Die fokus was altyd op plaaslike werk deur elke gemeente, maar ook op groter areas soos 
Qwaqwa, Goudvelde en Sasolburg, Thaba ‘Nchu/Botshabelo, Bloemfontein, ens. 

Die werk in Qwaqwa, Thaba ‘Nchu, Botshabelo en die Goudveld word steeds ondersteun.  Die poste van 
verskeie leraars word gedeeltelik ondersteun.  Die SGK dra die volle poste van dr Andries Hoffman en ds 
Jannie Bezuidenhout, asook ‘n groot deel van ds TS Pheko se pos.  Naas Saaiplaas en Welkom-Wespark, 
is ook die kerkgebou van Reitzpark bekom en aan die NGKA oorgedra. 
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Teologiese opleiding van leraars vir die NGKA bied groot uitdagings.  Die SGK is, ook in vennootskap met 
die Hugenote Kollege, hierby betrokke. Beurse word toegeken.  Verskillende ander bediening- en 
bouprojekte word ook ondersteun.  

2.6 VENNOOTSKAP VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUID AFRIKA 
(VGKSA) 

Sedert 1994 werk die NG Kerk Vrystaat ook in vennootskap met die VGKSA.  In Qwaqwa word gemeentes 
ondersteun en help dra die SGK die pos van ds Dries van der Merwe.  Hy het ‘n besonder mooi bediening 
in Qwaqwa.  ‘n Groot nuwe kerkgebou is vir die gemeentes Witsieshoek opgerig met steun van die SGK.  

Die poste van di Deon Potgieter, Zack Pienaar en Philip Staat word ondersteun.  In Thaba ‘Nchu is hulp 
verleen met die daarstel van ‘n nuwe kerkgebou. 

Deur middel van beurse word hulp met teologiese opleiding verleen. 

2.7 VENNOOTSKAP REFORMED CHURCH IN AFRICA (RCA) 

Vir meer as 20 jaar werk die NG Kerk Vrystaat ook ten nouste saam met die RCA.  Deur middel van ‘n 
toekenning word die pos van ds Wessel Cronjé van die Emmanuel Gemeente in Durban moontlik gemaak. 

Benewens die samewerking ten opsigte van Missie Japan, is die SGK ook baie nou betrokke by die 
teologiese opleiding van leraars vir die RCA.  In die onlangse tyd is sewe studente gehelp om as leraars by 
die Fakulteit Teologie van die UV opgelei te word.  Toerustingsprogramme is ook vir die RCA aangebied, 
byvoorbeeld oor rentmeesterskap.  Die Studentekerk reik jaarliks ook uit na RCA gemeentes in Durban. 

2.8 VENNOOTSKAP TWEETORING/TORINGS VAN HOOP/ARBEIDSBEDIENING   

Die tradisionele bediening van die Tweetoring gemeente, wat oor meer as 150 jaar strek, kon nie in die 
veranderde situasie van die middestad voortgesit word nie.  Die SGK het die pos van ds De la Harpe le 
Roux daargestel.  ‘n Nuwe bediening in en vanuit die gemeente is gevestig.  Torings van Hoop word as 
ekumeniese en interkerklike trust uitgebou en dit fokus op bedieninge gerig op noodleniging (kos en klere 
en gesondheidsprojek), die heling en bemagtiging van arm en brose mense (werkskepping, toerusting, 
ens), maar ook die uitbou van nuwe soorte geloofsgemeenskappe.  Een voorbeeld daarvan is die 
bediening onder vroue vasgevang in prostitusie.  Die SGK help ook met die vestiging van Uitreik van 
Hoop, ‘n bediening van ds Kirna Hellmuth, wat gerig is op woonstelbewoners en studente in die middestad. 

Benewens die uitdagende bediening van Torings van Hoop, neem ds Le Roux ook verantwoordelikheid vir 
arbeidsbediening.  Hierdie bediening is gerig op die werkplek, maar betrek ook besigheidmense as 
vennote by die bediening in die middestad.  Die terrein van arbeid bied groot uitdagings vir die kerk se 
bediening. 

2.9 VENNOOTSKAP OOSHOEK 

Sedert die vorige sinode het die SGK in vennootskap met die NG Gemeente Ooshoek getree.  Ds Pikkie 
Maritz se pos word grootliks deur die SGK ondersteun.  Hier word gefokus op die bediening in 
gemeenskappe waar uiterste armoede heers – veral ook blanke armoede.  ‘n Netwerk van vennote is 
gevestig.  Getuienis gaan ook oor die deernis waarmee daar, met woord en brood, uitgereik word na hulle 
wat vasgevang is in armoede en ‘n kultuur van armoede. 

2.10 VENNOOTSKAP MULTIKULTURELE STUDENTEBEDIENING 

Die kampusse van die Universiteit van die Vrystaat en die Sentrale Universiteit van Tegnologie (SUT) het 
die laaste jare dramaties verander.  Dit bied nuwe uitdagings aan die bediening:  ‘n multi- en interkulturele 
benadering, die omhelsing van diversiteit (ook spiritualiteite) en nuwe vrae en behoeftes wat studente se 
nuwe lewensbehoeftes en kultuur meebring.  Sesotho, Setswana en Engels het as bedieningstale 
bygekom.  Dit verg baie van die bediening, veral van die betrokke leraars.  Die SGK het met die 
Studentekerk in ‘n vennootskap getree.  Die pos van ds Sigh Melaletsa (50%) en ‘n gedeelte van die pos 
van prop Shaun Darker word gedra.  Hierdie vennootskap word verder uitgebou as ‘n baie strategiese 
bediening. 

2.11 VERSOENING, EENHEID EN NUWE SAMEWERKING 

Hoewel die sigbare hereniging van die NG Kerkfamilie ‘n lang en moeisame pad loop, bly dit van wesenlike 
belang.  Daarsonder kan ons getuienis oor God se liefde en die versoening in Christus nie geloofwaardig 
wees nie.  Baie tyd en energie word hieraan bestee.  
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‘n Groot struikelblok in die proses van die hereniging was die jarelange dispute oor kerkeiendom – op ‘n 
stadium tot 40 Hooggeregshofsake!  Dit het bitterheid veroorsaak, geld vermors en die bediening in ons 
susterkerke lamgelê.  Na moeisame mediasie, ook onder leiding van ‘n onafhanklike paneel, is daar in 
meer as 25 gevalle tot ‘n skikking gekom.  Hierdie besluite moet nog oral implementeer word.  En dit moet 
so gedoen word dat dit lei tot groter versoening en eenheid. 

Die Reformed Initiative for Community Development, ‘n vereniging sonder winsoogmerk, is as ‘n 
vennootskap tussen die NGKA, VGKSA en NGK gevestig.  Binne die vereniging werk die drie kerke saam 
aan gemeenskapsprojekte, word fondse buite die grense van die kerk – ook in die buiteland – gewerf en 
word eiendom saam ontwikkel.  Een so ‘n projek is die kampterrein Floradale Haven, wat deur groepe van 
al drie kerke gebruik word – ook vir versoeningsprogramme.  ‘n Ander voorbeeld is ‘n weeshuis in 
Botshabelo vir babas wat deur MIV en VIGS affekteer is.  Hierby is die Reformed Church of America en die 
Reformed Church in Japan as vennote betrokke. 

2.12 EKUMENE EN PUBLIEKE GETUIENIS 

Deel van die kerk se getuienisroeping is om ‘n publieke getuienis oor maatskaplike kwessies soos geweld, 
korrupsie, onreg, misdaad, ekologiese vergrype, morele verval en armoede te lewer.  Dit kan net effektief 
gedoen word as kerke hierin handevat. 

Die SGK Kantoor was ten nouste betrokke by die Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK).  Op 
verskillende wyses is daar byeenkomste gehou, bidgeleenthede georganiseer, verklarings uitgereik, die 
owerheid aangespreek en ‘n getuienis oor maatskaplike vraagstukke gelewer.  Omdat die SARK ‘n 
profeties-kritiese rol ten opsigte van ook die huidige owerheid begin speel het, gee die owerheid voorkeur 
aan onafhanklike Pentekostalistiese en Charismatiese groeperinge, met uitsluiting van die SARK 
(hoofstroom en Afrika-Onafhanklike kerke).  Buitelandse fondse het opgedroog.  Die nasionale liggaam 
van die SARK het in duie gestort, met verreikende gevolge vir provinsiale inisiatiewe.  Dit bly ‘n groot 
uitdaging om ekumeniese strukture staande te hou in ‘n konteks waar kerke fokus op eie oorlewing.  Tog is 
die gesamentlike stem van kerke nou belangriker as ooit! 

2.13 LITERATUUR 

‘n Belangrike faset van al bogenoemde vennootskappe is die skep van bedieningsmateriaal.  Die SGK 
werk in noue vennootskap met die Christelike Lektuurfonds (CLF).  Die CLF koop 20% van die uitvoerende 
amptenaar se pos by die SGK uit.  Literatuur in verskeie tale vir die bediening van ons susterkerke 
(gesangeboeke, kategese materiaal, kerkordes en liturgieboeke), toerusting van leiers (byvoorbeeld 
preekbundels) en geloofsvorming by kinders (byvoorbeeld die Vertel, vertel! reeks), asook gratis pamflette 
met die oog op evangelisasie, geestelike groei, gemeentetoerusting en maatskaplike vraagstukke word 
geskep en versprei – ook met behulp van ringe en gemeentes.  

2.14 FUNKSIONERING VAN DIE KANTOOR 

Die kantoor poog om so effektief moontlik te funksioneer ten einde gemeentes en die verskillende 
vennootskappe vriendelik te bedien.  Inligting oor die verskillende werksaamhede word uitgestuur, onder 
andere deur die nuusbrief Ligdraers.  Die fondse word verantwoordelik aan die hand van die begroting 
bestuur en administreer.  Me Aldoret Fourie is die bekwame en vriendelike kantoorbestuurder. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

3 WERKSAAMHEDE VAN DIE SGK 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode besluit om:  

1.1. Die Here te loof en te dank dat die NG Kerk Vrystaat (gemeentes en sendelinge) oor soveel jare 
reeds meegeneem en gebruik is in God se sending na die wêreld. 

1.2. Voorbidding te doen vir al ons susterkerke en vennote, asook al die gestuurdes, en hulle van 
ons voortgesette liefde en samewerking te verseker. 

2. Die Sinode besluit om die werksaamhede van die SGK, soos in die eerste afdeling van hierdie 
verslag opgesom, goed te keur en aan die Eenheid vir Vennote in Getuienis opdrag te gee om 
daarmee voort te gaan. 
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4 DIE FUNKSIONERING EN STRUKTURERING VAN DIE EENHEID VIR 
VENNOTE IN GETUIENIS 

4.1 VISIOENERING 

Die NG Kerk Vrystaat het ‘n mooi sendinggeskiedenis, waarin oor die jare buitengewoon groot werk 
gedoen is, in elke plaaslike gemeente, in Qwaqwa, Thaba ‘Nchu, op die Goudvelde, in Zambië, in Lesotho, 
die Caprivi, Noord-Oos Namibië en Japan.  Uit hierdie werk het daar verskillende “dogterkerke” ontstaan, 
byvoorbeeld die NGKA en VGKSA in die Vrystaat en Lesotho, die RCZ in Zambië, die VGKSA Ring in die 
Caprivi en die NG Gemeentes in Boesmanland.  Mettertyd het hierdie “dogterkerke” selfstandige 
susterkerke geword.  Hoewel die verhouding met hierdie kerke ingrypend verander het, bly dit van 
wesenlike belang om die verhoudinge te handhaaf en uit te bou.  As susterkerke het ons nou ‘n 
gesamentlike roeping tot diens en getuienis. 

4.1.1 GETUIENIS 

Die konsep van sending of getuienis het verruim.  Dit word as omvattende Woordbediening verstaan 
(geïntegreerde sending).  Die Woord word uitgedra deur woorde, dade, gemeenskap en voor- en 
aanbidding.  Dit word spontaan (byvoorbeeld deur middel van ons gemeente-wees, ons alledaagse doen 
en late) of doelbewus (deur beplande programme en projekte) gedoen.  Dit gaan om ‘n publieke/openbare 
getuienis, die soeke na geregtigheid, versoening en eenheid, ‘n betrokkenheid by die nood van die wêreld, 
by ekologie en ekonomie, dit gaan oor multikulturaliteit, evangelisasieprojekte, die uitreik na moderne en 
toenemend gesekulariseerde mense, ‘n luisterproses oor grense heen, ensovoorts.  En dan gaan dit ook 
oor die uitbou van die konsep “missionale” kerk, waar dit nie maar net oor missionêre programme of 
projekte gaan nie, maar waar die kerk haar identiteit opnuut leer verstaan as gestuurde kerk, opgeneem en 
meegeneem in God se sending na die wêreld.  Sentraal in al die werksaamhede bly egter die klem op die 
uitdra en uitleef van die evangelie, die meedeel van die heil in Christus, die getuienis oor God se sending 
in die wêreld.  Dit gaan om God se sending.  Sending is God se werk, Hy doen dit.  Ons roeping is om 
daarvan te getuig.  Daarom verwoord die begrip “getuienis” steeds die wesenlike van hierdie eenheid se 
fokus. 

4.1.2 VENNOOTSKAP 

Die tradisionele sending-era, waarin “sendingwerk” in die jongerkerke gedoen is, waar sendelinge en 
leraars van die jong kerk besoldig is en daar ‘n bepaalde afhanklikheid en voorskriftelikheid gehandhaaf is, 
is aan die verbygaan.  Dit word doelbewus uitfaseer. 

In die plek van die tradisionele sendingbenadering het die fokus verskuif na vennootskappe met 
susterkerke en ander instansies.  Daar word met die susterkerke handegevat en saamgewerk in ons 
gesamentlike roeping tot diens en getuienis in die onderskeie kontekste.  Hierdie vennootskappe word op 
gemeentelike vlak gebou, maar ook op breër kerklike vlak.  Dit sluit in die vennootskappe met die kerke in 
Zambië, Lesotho, Namibië, Japan, die VGKSA, die NGKA, die RCA, vennootskappe rondom Torings van 
Hoop, Arbeidsbediening, Multikulturele Studentebediening, arm gemeenskappe en ander instansies.  Daar 
bly dus ‘n groot klomp werk oor wat nie anders kan as om op sinodale vlak, dit wil sê deur gemeentes 
gesamentlik, hanteer te word nie.  Daarom die klem op “vennote” in die eenheid se fokus. 

4.2 FOKUSSE IN DIE PRAKTYK 

4.2.1 GEMEENTES EN RINGE 

In terme van die primêre doel en funksie van die sinodale verband, gaan dit vir Vennote in Getuienis in die 
eerste plek om die ondersteuning en begeleiding van gemeentes in hulle eie roeping tot diens en 
getuienis. 

Dit is ook baie belangrik dat ringe ook weer meer effektief sal funksioneer, as die naaste kerkverband 
waarbinne gemeentes staan.  Daar neem gemeentes vir mekaar verantwoordelikheid, ken en verstaan 
hulle hul eie konteks, werk hulle saam en hou hulle oor mekaar toesig.  Die sinodale verband, ook Vennote 
in Getuienis, sal meer op ringe moet fokus en hulle help bemagtig, sodat gemeentes in ringe kan handevat 
om groter werksaamhede saam aan te pak.  Werk sal aan ringe oorgedra moet word.  So ook moet ringe 
finansieel bemagtig word. 

Die praktiese ondersteuning van gemeentes en ringe behels: 

1. Doelgerigte programme gerig op die missionale identiteit en missionêre roeping van gemeentes – 
byvoorbeeld samewerking met die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes. 
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2. Hulp met fasilitering, netwerke, vennootskappe, projekte. 

3. Navorsing en die daarstel van bedieningsmateriaal. 

4. Effektiewe uitbou van kommunikasie - persoonlik (besoeke, werkswinkels, ens) en via elektroniese 
media (e-posse, nuusbriewe, webwerf, ens). 

Benewens die algemene ondersteuning van gemeentes, word vennootskappe met spesifieke gemeentes 
uitgebou, byvoorbeeld Tweetoring Gemeente (Middestad), Ooshoek (Armoede) en Studentegemeente 
(Multikulturele studentebediening). 

4.2.2 SINODALE ARBEIDSVELDE 

As tweede prioriteit fokus Vennote in Getuienis op die behartiging van historiese sinodale 
werksaamhede.  Hier gaan dit oor ‘n aantal werksaamhede wat histories in (en deur) die kerkverband 
gedoen is – die talle sinodale arbeidsvelde. 

4.2.2.1 NUWE BENADERING 

Die uitbou van ‘n verskeidenheid vennootskappe as wyse waarop die werk aangepak word, staan sentraal 
in die nuwe benadering.  Vennootskappe behels ‘n skuif weg van afhanklikheid, soos byvoorbeeld in die 
geval van subsidiëring van leraarsposte, na ‘n samewerking op gelyke basis in gesamentlike projekte 
waarin beide kerke inspraak het, beide kerke bydraes tot die werk maak, daar saam besluit word, ‘n 
permanente verhouding gebou word en dit in ooreenkomste verwoord word.  Daar word nie meer net 
gefokus op die ondersteuning van een kerk deur ‘n ander nie, maar saam fokus die twee kerke op ‘n 
gesamentlike roeping, waarin die uitreik na die hele gemeenskap sentraal staan. Vennootskappe is ‘n 
doelbewuste stap nader aan eenwording binne die NG kerkfamilie.  Daar bestaan reeds verskeie 
sodanige vennootskapsooreenkomste.   

4.2.2.2 WERKSAAMHEDE IN VENNOOTSKAPPE BEHELS DIE VOLGENDE: 

Die uitbou van die verhoudings as sodanig:  Die uitbou van verhoudinge (koinonia), sigbare eenheid en 
versoening en onderlinge respek is ‘n wesenlike deel van ons getuienisroeping.  Die verhoudinge strek 
vanaf losse netwerke tot formele ekumeniese verhoudinge. 

1. Gesamentlike diens en getuienisprojekte:  Die omvattende nood van die wêreld en 
gemeenskapsontwikkeling waarin die uitdra van die evangelie sentraal staan.  Kerke bied hierin 
wedersyds hulp aan mekaar. 

2. Opleiding: Tradisionele teologiese opleiding, maar veral ook toerusting van verskillende soorte 
dienswerkers. 

3. Die skep en verspreiding van bedieningsmateriaal (lektuur) en inligting. 

4. ‘n Gesamentlike (en ekumeniese) openbare getuienis. 

5. Uitfasering van die afhanklikheid van susterkere (veral subsidiëring van salarisse, oordrag van 
geboue, ens). 

6. Nuwe, sinvoller aanwending van personeel en fondse in diens van Vennote in Getuienis.  Gestuurdes 
van die NG Kerk word al hoe meer in gesamentlike programme en strategiese projekte binne die 
vennootskap met die betrokke susterkerk aangewend. 

4.2.3 SPESIFIEKE, DRINGENDE PROJEKTE 

Daar is deurlopend projekte of programme wat hanteer moet word, byvoorbeeld dispute oor en oordrag 
van eiendom, versoening, navorsingsprojekte, ekumeniese byeenkomste, publieke getuienis oor aktuele 
sake, literatuurprojekte, ens.  Hierdie sake word as programme of as projekte, wat binne ‘n bepaalde tyd 
afgehandel moet word, hanteer. 

4.3 STRUKTURERING 

Die Eenheid funksioneer as ‘n “bediening” waarin daar in verskillende netwerke en vennootskappe 
saamgewerk word.  Soveel gemeentes en individue moontlik word by werksaamhede betrek.  Werk word 
soveel moontlik na ringe en gemeentes of vennootskappe afgewentel.  Met ander eenhede in die sinodale 
struktuur word ten nouste saamgewerk.  Daar is die behoefte aan ‘n veel soepeler werkswyse as wat 
moontlik was binne die ou Sinodale Kommissies. 
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Die Raad vir die Eenheid vir Vennote in Getuienis neem vir die oorhoofse bestuur van die Eenheid 
verantwoordelikheid.  

‘n Uitvoerende amptenaar neem verantwoordelikheid vir die uitvoering en koördinering van 
werksaamhede.  

Die sekretaresse in die kantoor tree as kantoorbestuurder op.  

Binne die eenheid funksioneer daar ‘n verskeidenheid strukture, elk op ‘n eie manier en met ‘n eie 
verantwoordelikheid.  Saam vorm al die werksaamhede en hoe hulle struktureer word die Eenheid vir 
Vennote:  

1. Taakspanne wat deurlopende verantwoordelikheid neem vir ‘n bepaalde arbeidsterrein of program. 

2. Projekspanne neem verantwoordelik vir ‘n projek wat binne ‘n bepaalde tyd afgehandel moet word.  

3. Vennootskapstrukture word struktureer en funksioneer op die wyse soos die betrokke vennootskap 
bepaal word.  

4. Ringe word vir bepaalde werksaamhede verantwoordelik gemaak en daarvoor bemagtig. 

5. Programme gerig op missionale gemeentes is gemik om ‘n gesamentlike luisterproses waarin 
missionale identiteit en roeping binne die bepaalde konteks ontdek en dan implementeer word. 

6. Kantoor (administrasie, uitvoerend, koördinerend, ens). 

Binne die Eenheid se strukture word verteenwoordigers van ons susterkerke doelbewus betrek.  Dit word 
meer as net samewerkingstrukture; dit word eenheid-strukture waarin die diens en getuienisprojekte van 
die susterkerke doelbewus integreer word. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om die voorstelle rakende die funksionering van die Eenheid vir Vennote in 
Getuienis te aanvaar as raamwerk waarbinne die Eenheid vir Vennote in Getuienis voortaan sal 
funksioneer. 

5 ENKELE KONTEKSTE WAARBINNE DIE KERK GEROEP IS TOT DIENS 
EN GETUIENIS  

Benewens die tradisionele arbeidsvelde of kontekste vir getuienis, is daar ook ‘n nuwe kontekste 
waarbinne die kerk geroep is om te getuig.  Dit beteken nie dat die kerk wegstap van die tradisionele 
arbeidsvelde nie, maar dit behels tog nuwe nadenke oor die nuwe uitdagings vir die kerk se 
getuienisroeping.  Die verslag laat ons nie toe om al die nuwe kontekste of fasette van die bediening aan 
die orde te stel nie, maar slegs op enkeles te fokus. 

5.1 GESTUURDE (MISSIONALE) GEMEENTES IN ‘N POST CHRISTENDOM 
WÊRELD 

Dat ons in ‘n nuwe, vinnig veranderende wêreld leef, weet ons almal.  Hierdie wêreld word veral deur drie 
massiewe veranderinge in die denk- of  geestesklimaat gekenmerk: 

1. Dit is ‘n pluralistiese, post-moderne wêreld waarin daar min vaste, rasionele  sekerhede oorgebly het.  
“Ek dink, daarom is ek” het plek gemaak vir ‘n relasionele en gevoelsmatige “ek behoort, daarom is 
ek”.   

2. Dit is ‘n globale wêreld waarin ons uitgelewer en deel is van ‘n groot wêreld (wêreld ekonom ie, digitale 
kultuur, globale verwarming, ens) waaroor ons nie meer beheer het nie. 

3. En dis veral ook ‘n post-Christenheid wêreld, waarin die Konstantynse era van kerklike dominansie en 
‘n algemeen Christelike samelewing plek gemaak het vir ‘n liberaal-sekulêre wêreld waarbinne die 
kerk gemarginaliseer is tot die subjektiewe, private sfeer van groepe gelowiges wat Sondae 
byeenkom.  

Aan die een kant kan hierdie werklikhede bloot as bedreiging vir die kerk of gemeentes verstaan word.  
Daarom moet laer getrek word, moet alles gedoen word om die tradisies, die vertroude kerklike gebruike, 
institutêre gestaltes van kerk-wees, die eiendomme en ander bates in stand te hou.  En die vaste 
waarhede (dogmas) soos in en vir tradisionele kontekste geformuleer word fundamentalisties verstaan en 
as skanse opgewerp.  Oorlewing word dan die groot ideaal en dryfveer!  Of, aan die ander kant, kan 
hierdie werklikhede as uitgedaging gesien word, die konteks waarbinne nuut gedink word oor die identiteit 
en roeping van die kerk.  Dit laat nie die waarhede van die geloof agter nie, inteendeel, maar verpak dit 



VENNOTE IN GETUIENIS   137 

 

nuut en fokus veral op die uitlewing en beliggaming daarvan in die praktyk van kerk-wees en dissipel-wees 
elke dag.  Hieroor gaan die huidige gesprek oor missionale of gestuurde kerk-wees. 

In die gesprek oor missionale kerk-wees lê die klem op die volgende:  

5.1.1 TRINITEIT/MISSIO DEI EN ONS IDENTITEIT AS GESTUURDES IN DIE WÊRELD 

Die vertrekpunt vir nadenke oor die identiteit van die kerk is die openbaring van die Drie-enige God, die 
liefdesgemeenskap en eenheid binne die Triniteit, maar veral ook die genadige handelinge van God 
waarin die Vader deur die gestuurde Seun en Gees uitreik na ‘n stukkende, verlore wêreld.  In die sending 
van God (missio Dei) is Hy op weg na die herstel van sy Koninkryk, die aanbreek van die omvattende ryk 
van vrede (sjaloom).  In hierdie sending versamel God die kerk, neem God sy kerk mee, gebruik Hy die 
kerk, maak Hy die kerk tot getuie van sy sending.  Daarin setel die wesenlike van die kerk se identiteit in 
die wêreld: om as gestuurdes opgeneem en meegeneem te word in God se sending na die wêreld.  

Sending, gestuur-wees, is dus nie bloot ‘n faset van die kerk se roeping nie, dit is die wesenlike identiteit 
van die kerk.  Die gesprek oor missionale kerk-wees gaan dus oor die vraag na die implikasies hiervan vir 
ons verstaan van kerk-wees (identiteit) en vir ons roeping in ‘n veranderende wêreld.  Dit besin oor die 
implikasies daarvan as ontdek en verstaan word dat die kerk nie maar net ter wille van die kerk bestaan en 
in stand gehou kan word nie, maar daar is vir die wêreld, in die wêreld, tot lof en eer van God. 

5.1.2 RADIKALE DISSIPELSKAP 

Die kerk se wesenlike roeping is dan om, in navolging van Christus, as sy gestuurdes, in verhouding met 
Hom en in gehoorsaamheid aan Hom in die wêreld te gaan leef en werk.  Dit gaan om meer as net die ken 
en na-sê van die regte formulering van ons geloofsoortuigings; dit gaan veral om die lééf daarvan, die 
beliggaming daarvan in die lewe van elke dag. 

Daar is dus nie een formule of resep vir wat missionale gemeente-wees in alle kontekste impliseer nie.  Dit 
gaan eerder om ‘n fyn luister na God se Woord (wandel in die Woord), ‘n oop en eerlike luister na mekaar, 
na ander en na die konteks rondom ons, om so te kan onderskei waar God ons nou heen lei en roep om 
Hom na te volg.  In die luisterproses leer die kerk om eie agendas ondergeskik aan God se agenda te 
maak.  Dissipelskap is daarom ook nie maar net ‘n individuele saak, ‘n fokus op die eie heil nie, maar ‘n 
“ons word saam geroep” as God se gestuurdes in die wêreld.  En dit gaan nie maar net om dit wat ons 
Sondae doen nie, maar veral om dit wat in die week gebeur, in die lewe van elke dag. 

Om gemeentes te help om missionale gemeentes te word verg dus meer as net ‘n kursus of ‘n praatjie of 
strategiese beplanning of herstrukturering van werksaamhede, dit is eerder ‘n reis, ‘n saam op weg gaan 
om ons identiteit en roeping in veranderende kontekste te ontdek en te verwerklik.  

5.1.3 KLEM OP GEMEENSKAP 

Die God wat ons versamel, opbou en uitstuur, nooi ons uit tot ‘n liefdesgemeenskap met Hom en met 
mekaar, binne die ruimte van die Trinitariese liefdesgemeenskap (met die Vader, in Christus, deur die 
Gees).  Daarom gaan dit in missionale kerk-wees veral ook om ‘n nuwe uitleef van die ou belydenis van 
die “gemeenskap van die heiliges”.  Dit gaan in die kerk nie in die eerste plek om ‘n gebou, ‘n instituut, ‘n 
stel reëls of selfs leerstellinge nie, maar om ‘n verhouding met ‘n Persoon, met persone, met mekaar en 
ander; dit gaan om die kerk as familie, as kinders van die een Vader, as mense wat behoort, as 
gemeenskap.   Kerk-wees gaan dus om verhoudinge.   

Maar juis omdat dit ‘n gestuurde gemeenskap is, staan dit ook altyd oop vir die ander, nooi dit uit, is dit 
gasvry en verwelkomend, sluit dit nie uit nie.  Daar is ‘n deernis en openheid vir die vreemdelinge, vir die 
randfigure, die verworpenes, die verslaafdes, die armes, die siekes, die swakkes, die eensames, ens.  
Hulle wat buite is, word ingenooi, word deel van die familie gemaak.  By die Nagmaalstafel behoort daar, 
as simbool, ‘n oop stoel te staan.  Soos by ‘n gesinsfees is die vreugde nooit volkome voor die afwesige 
broer of suster tuisgekom het nie.  ‘n Missionale gemeente vra dus voortdurend: hoe gasvry is ons regtig?  
Sal die wat buite staan welkom voel in ons eredienste, binne ons geloofsgemeenskap?  

5.1.4 OORVLOEDIGE DIENSBAARHEID 

In navolging van Christus en na voorbeeld van die vroeë kerk raak missionale gemeentes ook konkreet 
betrokke by die nood van die mense in hul eie omgewing en verder weg – sonder bymotiewe.  Dit beteken 
dat die werklike nood eers raakgesien en verstaan moet word.  Wat beteken die heil in ‘n bepaalde 
konteks, wat is die koue beker water wat nou gegee moet word?  Lidmate gee dan hulle tyd en gawes; die 
evangelie word deur woord en daad verkondig.  Dit gaan nie net om doelbewuste projekte nie, maar ook 
spontane omgee in die alledaagse lewe.  Die ander se pyn en seerkry word jou eie gemaak, soos priesters 
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tree jy in vir die wêreld in nood.  Jy bring offers.  Dit beteken nie dat die evangelie nie ook gebring word 
nie, maar daar word terdeë besef dat woorde alleen, sonder dade, ‘n ongeloofwaardige getuienis is. 

Dit beteken egter ook dat die gemeente opstaan teen die onreg, ‘n hoorbare stem word vir die stemloses, 
‘n stem vir die mees weerloses en slagoffers, ‘n stem teen die onreg en verdrukking.  Missionale 
gemeentes is ook geroep om ‘n profeties-kritiese stem te laat hoor, selfs al bring dit lyding en 
vervreemding vir die kerk mee. 

5.1.5 KREATIEWE VERPAKKING EN AANBIEDING VAN DIE KERNWAARHEDE VAN DIE 
EVANGELIE 

In missionale gemeentes gaan dit nie om ‘n nuwe evangelie of nuwe geloofswaarhede nie, juis nie!  Dit 
gaan egter om die herontdekking van die evangelie en geloofswaarhede in ‘n veranderende konteks.  Dit 
gaan om ‘n nuwe verpakking van die waarhede en kreatiewe maniere van die kommunikasie daarvan.  Dit 
praat en sing en dans in die taal en ritme van die tyd; dit ontmoet die mens in die wêreld waarin hy of sy 
lewe; dit spreek tot die mens se diepste drome en vrese binne die tydsgewrig; dit gebruik die 
kommunikasiemiddele van ons dag.  Dit gebeur in die eredienste, maar ook in die kommunikasie van die 
evangelie by die werk- of speelplek, aan verskillende generasies en binne diverse kulture.  Dit vra ‘n 
sensitiewe aanpassing by en ruimte maak vir verskillende soorte spiritualiteite. 

5.1.6 BEMAGTIGING VAN LIDMATE VRA ‘N NUWE VERSTAAN VAN LEIERSKAP 

Missionale gemeente-wees beteken veral ook dat almal, nie net die leraar of spesifieke ampte nie, maar 
elke lidmaat, tot die bediening geroep en daarom ‘n gestuurde is.  Almal is geroep tot priesters, profete en 
konings; die amp van die gelowige kom weer tot reg.  Hiervoor moet mense toegerus, maar ook bemagtig 
(toegelaat) word.  Hiërargiese strukture en outoritêre leieskap (mag, kontrole en onderwerping aan gesag) 
werk gewoon nie meer in so ‘n bediening nie.  Die era van die leraar as enigste “professionele” en 
gesagvolle bedienaar van die Woord en sakramente en alleen-leier in die gemeente is aan die verbygaan.  
Dit gaan toenemend om deelnemende leierskap, waarin verhoudinge, spanwerk, bemagtiging van ander, 
die weggee van mag en die visioenêre begeleiding in gehoorsaamheid aan die missionale roeping 
(apostoliese leierskap) deurslaggewend is.  In missionale gemeentes word die rol van leraars 
fundamenteel herdefinieer.  Dit vra geloofsmoed en opofferende diensbaarheid - selfprysgawe.  
Gemeente-wees kan dan ook nie meer hoofsaaklik om die instandhouding van die leraar se salaris gaan 
nie! 

Hieroor sal nog baie besin moet word.  Ons sal mekaar moet help.  Veral oor teologiese opleiding vir die 
bediening in missionale gemeentes is herbesinning dringend nodig. 

5.1.7 NUWE GEMEENTES EN NUWE KERKVERBANDE 

In missionale kerk-wees gaan dit daarom meestal oor ‘n fundamentele herbesinning oor die aard en doel 
van gemeente-wees en die bediening in en deur die gemeente.  Dit gaan oor meer as bloot strategiese 
aanpassings, vernuwende erediensstyle of veranderde bestuurstrukture.  Dit vra dat ons inderdaad nuwe 
gemeentes moet word.  Dit is dikwels moeisame prosesse van verandering waarin groot weerstand 
oorkom moet word.  Dit is nie veranderinge wat deur iemand op ander af forseer kan word nie, maar alleen 
in gebedsafhanklikheid, onder leiding van die Gees en Woord, kan dit gebeur dat ons almal saam verander 
word.  En dis belangrik dat ons in die prosesse mekaar sal vashou, by mekaar sal leer en mekaar sal 
bemoedig.  

Juis hierin lê ook die nuwe rol van die kerkverband:  om mekaar in offervaardigheid en diensbaarheid te 
begelei om saam te groei tot ons identiteit en roeping as God se gestuurdes in ‘n vinnig veranderende 
wêreld.  Die kerkverband, ring en sinode, maar ook nuwe netwerke en vennootskappe, moet dus ook ‘n 
radikaal nuwe, missionale karakter vertoon.  Die groot vraag aan die Vrystaatse Sinode is dus: hoe 
help ons mekaar om in gehoorsaamheid deel gemaak te word van God se sending na die wêreld? 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om dit aan die Eenheid vir Vennote in Getuienis op te dra om doelgerigte 
programme te loods om gemeentes te help om missionale gemeentes te word.  Hierin moet daar 
saamgewerk word met ander vennote soos die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en die Suid 
Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes. 
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5.2 GELOOFWAARDIGE GETUIENIS IN ‘N SEKULÊRE WÊRELD: DIE OPENBARE 
GESPREK 

Hoewel daar oor presiese statistieke debatteer kan word, is dit duidelik dat lidmaattalle van die meeste 
hoofstroomkerke, en veral ook die NG Kerkfamilie, onrusbarend aan die daal is.  Ons voel dit aan eie lyf:  
die uitdagings van sekularisasie waarmee die kerk in moderne Europa dekades reeds worstel, tref die 
Suid-Afrikaanse samelewing nou in alle felheid.  Ons het voluit ‘n liberale, sekulêre demokrasie geword.  
Wat kan ons leer by die situasie in Europa en die res van die Weste?  Hoe kan ons ‘n geloofwaardige 
getuienis teenoor moderne, sekulêre mense lewer? 

Daar word baie geskryf oor die dramatiese verskuiwing van die swaartepunt van die evangelie vanaf die 
Weste na wat genoem word die Globale Suide (Afrika, Latyns-Amerika en die Ooste).  Veral die 
“ontploffing” in groei van Evangeliese kerke in die suidelike streke is verbysterend: gedurende die 20ste 
eeu het Evangeliese Kerke in Latyns Amerika met 5000% gegroei, die in Afrika met 4000% en in Asië met 
2000%.  In skrille kontras hiermee staan die agteruitgang van die kerke in veral Europa, maar ook in 
Amerika.  Hoewel daar hier en daar tekens van nuwe lewe is, is die algemene tendens die van al hoe 
groter daling in lidmaattalle.  Nie net raak mense gewoon onbetrokke by kerke en hou hulle op om kerk by 
te woon nie, maar elke jaar bedank honderde duisende mense, oud en jonk, aktief uit die kerk uit.  Ook in 
ons eie konteks hoor ons al hoe meer van mense wat hulle bande met die kerk en veral die boodskap van 
die kerk verbreek.  Mense, selfs hulle wat jare lank lidmate was, sê met al hoe groter vrymoedigheid:  Ons 
glo nie meer nie!  Hieroor is kerkleiers baie bekommerd. 

Wat sou die redes vir die agteruitgang van die kerk in die moderne wêreld wees?  Waarom verloor die 
kerk, en die Christelike geloof, so vinnig veld in die samelewing wat eens die bakermat van die Christelike 
geloof was en in vorige eeue die evangelie met soveel opoffering en toewyding na die Globale Suide 
uitgedra het?  Natuurlik is daar komplekse redes: ‘n gebrek aan warmte en deernis in die ou kerke; ‘n 
uitgediende aanbiddingstyl; ongemak met die institusionele karakter van die kerk; skandes van kerkleiers; 
ontgogeling met die kerk en hoe die kerk dikwels misleidend optree; die gebrek aan eenheid; geweld en 
onverdraagsaamheid (rassisme, seksisme en seksgebaseerde geweld) in naam van godsdienstigheid en 
die verwarrende teologiese geskille.  Een van die belangrikste redes is egter die kerk se onvermoë om op 
geloofwaardige wyse te reageer op die uitdagings van die moderne wetenskap, om met integriteit deel te 
neem aan die openbare diskoers op die markplein van moderne en post-moderne idees.  Die kerk is 
uitgeskuif na die klein, private hoekie van individue se subjektiewe geloofsoortuigings.  Die kerk sukkel om 
“Die Evangelie as Openbare Waarheid” (Lesslie Newbigin) te verkondig. 

Hoe reageer die Europese en Noord Amerikaanse kerke op die uitdagings van die humanistiese mens wat 
sy eie rede en gevoel die absolute maatstaf maak?  Die Sweedse teoloog Stefan Gustavsson wys daarop 
dat Westerse kerke en teoloë meestal op een van twee maniere reageer.  Die een groep swig gewoon 
voor die aansprake van die menslike rede, die wetenskap.  Alles wat nie met die rede verklaarbaar is nie, 
word verwerp of wegverklaar.  Daar is nie meer ruimte vir wonders, vir openbaring of ‘n bo-natuurlike 
wêreld nie.  Hierdie tipiese liberale benadering wat die aansprake van die wetenskap akkommodeer asof 
dit altyd die laaste sê het, laat die kerke leegloop. 

Daar is egter ook ‘n tweede benadering, waar kerke – veral die meer piëtistiese en charismatiese kerke – 
hulle gewoon van die openbare diskoers onttrek.  Hulle trek terug in ‘n letterlike (fundamentalistiese) lees 
van die Skrif (byvoorbeeld die “kreassionisme” wat glo die heelal is letterlik in ses dae geskep, bietjie meer 
as ses duisend jaar gelede), in ‘n eensydige klem op die subjektiewe gevoelslewe, in net te maklike 
antwoorde en kitsresepte vir “health and wealth”.  Ook hierdie benadering lei uiteindelik noodwendig tot 
ontnugtering by die moderne mens. 

Hoe kan die agteruitgang gestuit word?  Hoe bereik die kerk weer die moderne, sekulêre mens?  ‘n Nuwe 
verpakking van die evangelieverkondiging in meer moderne gewaad – musiek, warmte, visuele 
aanbiedinge – is deel van die antwoord.  So ook groter diakonale betrokkenheid by die nood van die 
wêreld, ‘n staan vir geregtigheid, sinvolle gemeenskap in ‘n vervreemdende wêreld en natuurlik ‘n 
voorbeeldige Christelike lewe – dit wil sê egte dissipelskap of navolging van Christus.  Maar, vir die 
moderne, gesekulariseerde mens bly dit egter ook uiters belangrik om met rasionele integriteit te kan glo.  
Die kloof tussen wat Sondag verkondig en dit wat deur die week in die wetenskap en tegnologie beoefen 
word, moet oorbrug word.  Geloof en rede staan tog nie teenoor mekaar nie.  Ons het immers ook ‘n 
redelike geloof, waarin denke vernuwe word (Romeine 12:1-2).  Juis hierin lê moontlik die grootste 
uitdaging vir die kerk se uitreik na die moderne mens.  

Terwyl die kerk vashou aan die fundamentele waarhede van die Skrif en die werklikheid van ‘n 
transendente wêreld, sal die kerk aktief en doelbewus moet deelneem aan die openbare gesprek.  Die 
kerk se getuienis sal inderdaad ‘n publieke getuienis moet wees.  Die kerk moet teenwoordig wees op die 
markplein van idees.  Die moderne mens se vrae sal ernstig geneem moet word.  Die kerk sal moet erken 
dat klinkklare antwoorde nie altyd moontlik is nie.  Maar, in dié gesprek sal selfversekerde ateïste, asook 
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die groeiende getal mense wat heimlik of openlik wonder of ons vandag nog aan die God van die Bybel en 
veral die boodskap van die kerk kan glo, oortuig moet word dat die wetenskap en menslike rede ook nie 
die absolute maatstaf is nie.  

Om die sekulêre mens te bereik, sal die kerk dieper moet delf as net die oppervlakkige slagspreuk 
teologie, die kommersiële boeke met “goed-voel pleisters vir die siel”, die doelbewuste anti-intellektuele 
tendense wat in ons dag so aan die orde is.  Die Skrifboodskap sal ook met intellektuele geloofwaardigheid 
verkondig moet word.  ‘n Geloofwaardige getuienis in moderne, sekulêre samelewings, vra dat ons soos 
Paulus, en Jesus Christus self - wat telkens met mense redeneer het, hulle argumente weerlê en hulle met 
goeie antwoorde oortuig het - in gesprek sal tree oor die waarheid van ons geloof. Apologetiek (die 
teologiese gesprek waarin die waarheid van die Skrif verdedig word) is noodwendig besig om weer al hoe 
meer na die sentrum van die kerk se getuienis te skuif.  Apologetiek is juis ook bedoel as missionêre 
aktiwiteit. 

Maar, en dis deurslaggewend, dan sal ons die waarheid net kan verdedig as ons dit in liefde doen, met 
begrip en deernis vir ons gespreksgenote, en in nederigheid.  Dit vra dat ons eers ook in verhouding met 
ons gespreksgenote sal tree, respekvol en vriendelik.  Hoewel Christus homself in groot genade aan ons 
openbaar het as “die weg en die waarheid en die lewe”, beteken dit nie dat ons as gelowiges alle waarheid 
oor alles in pag het nie.  In nederigheid, as medereisigers op die pad na groter helderheid, tree ons toe tot 
die gesprek.  Bosch het gepraat van getuienis “in nederigheid en geloofsmoed” of “humility and boldness”. 

Ook hiervoor sal ons mekaar moet help.  Ons sal ook met groter effektiwiteit hande moet neem met 
gelowiges wat kundiges op verskillende, nie-teologiese vakgebiede is. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om dit aan Vennote in Getuienis op te dra om ‘n taakspan/gespreksforum met 
kundige lidmate te begin om saam te besin oor geloof en wetenskap en die geloofwaardige 
deelname aan die openbare debat in ‘n sekulêre samelewing. 

5.3 GETUIENIS IN ‘N WOEDENDE, GEWELDDADIGE GEMEENSKAP 

Ons is geroep om getuienis te lewer in ‘n al hoe meer geweldadige konteks, vol woede.  Suid-Afrika staan 
bekend as ’n land waar 70% van die inwoners sê dat hulle Christene is.  Dit bring ’n mens dan 
noodgedwonge by die vraag uit:  Hoe is dit dan moontlik dat ons een van die gewelddadigste lande in die 
wêreld is?  Iewers moet daar groot fout wees. 

Net ’n paar interessante stukkies statistiek: 

1. ’n Vrou het in hierdie land ’n groter kans om verkrag of aangerand te word as om te leer lees en skryf. 

2. Suid-Afrika word deur die Verenigde Nasie al vanaf 2000 as wêreldkampioen in verkragting 
geklassifiseer en beklee die tweede plek op die ranglys vir aanranding en moord. 

3. Suid-Afrika het die hoogste voorkoms van kinder- en baba verkragtings in die wêreld. 

4. Plaasmoorde, maar ook moorde in dorpe en stede, gesinsgeweld, gewelddadige betogings, 
polisiebrutaliteit, geweld teen vroue, seksgebaseerde geweld, padwoede, boeliegedrag by skole, ens 
... vul daagliks die voorblaaie van koerante en tydskrifte. 

Uit ’n studie wat in Februarie 2007 deur die Sentrum vir Geweld en Versoening gedoen is, word daar tot 
die gevolgtrekking gekom dat die redes vir die hoë vlakke van geweld die volgende is: 

1. Die normalisering van geweld.  Geweld word gesien as noodsaaklik en ’n aanvaarbare manier om 
konflik op te los.  

2. Mans glo dat seksuele geweld teen vroue geregverdig en toelaatbaar is. 

3. Die Wetstoepassingstelsel van die land is oneffektief en korrup. 

4. Daar het ’n subkultuur van geweld en kriminaliteit ontwikkel, wat strek van individuele kriminele wat 
verkrag en steel, tot informele groepe tot georganiseerde bendes.  Dikwels is hier ook sprake van 
okkultiese bedrywighede, vergelyk byvoorbeeld die “Born to Kill”-bende wat in die Suid-Vrystaat 
opereer.  Aanvaarbaarheid in hierdie subkultuur word gemeet aan die bereidheid om oor te gaan tot 
ekstreme geweld. Jy bewys jou manlikheid deur te verkrag! 

5. Jongmense is veral geneig om by geweld betrokke te raak vanweë onvoldoende vaardighede by 
ouers om kinders op te voed en swak sosialisering van die jeug.  As gevolg van armoede, onstabiele 
huishoudings en om grootgemaak te word deur onbetrokke en afwesige ouers, word kinders 
blootgestel aan risiko-faktore en is die kanse baie groter dat hulle kriminele sal word en gewelddadig 
sal optree.  
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6. Die groot ongelykheid tussen arm en ryk, armoede, werkloosheid, sosiale uitsluiting en 
marginalisasie dra ook by tot die geweld in die land. 

7. Hierby sou ook frustrasie, sinisme, vrees, die verval in waardes, drank en dwelmafhanklikheid, 
disrespek vir lewe, afwesigheid van rolmodelle, rassisme en vreemdelinge-haat en swak regering 
gevoeg kon word.  En natuurlik, ‘n wegbeweeg van God en sy gebod – vasgevang in die greep van 
die Bose.  

Dit alles maak van ons ‘n woedende, gewelddadige samelewing.  Tim Du Plessis merk met reg in Rapport 
van 10 Maart 2013 op dat Suid-Afrika se mense in ’n “kwaad”-fase is.  Almal is vir almal kwaad.  Graça 
Machel het na aanleiding van die Mido Macia-tragedie ons ook ’n “woedende nasie” genoem.  En toe 
bygevoeg: “Ons moet versigtiger wees hoe ons handel met ’n samelewing wat bloei en pyn adem.”  Mense 
raak gewelddadig wanneer daar gestaak word vir hoër lone, wanneer hulle kwaad is oor swak 
dienslewering, wanneer hulle nie van buitelanders hou nie, wanneer daar bykans enigiets gebeur wat hulle 
ongemaklik laat voel, wanneer hulle van ander verskil.  Ons het as Suid-Afrikaners nog nie geleer hoe om 
konflik en woede op ’n konstruktiewe manier te hanteer nie. 

Daar kan tereg gevra word wat behoort die kerk se rol te wees in die hantering van die woede?  Hoe 
behoort die kerk op te tree teenoor slagoffers van misdaad en geweld en wat behoort die kerk se 
verantwoordelikheid te wees teenoor die misdadigers? 

1. Die kerk moet ’n ruimte wees waar mense bymekaar kan kom en oor hulle seerkry en woede kan 
praat.  Dit is die plek waarheen lidmate moet kan gaan om al hierdie emosies op die tafel te sit, dit in 
die oë te kyk en dit te hanteer.  In die komende maande en jare sal die kerk ruimtes en geleenthede 
met skep vir ware gesprek en dialoog.  Agter die woede lê daar in verhaal van verlies en 
vertrouensbreuke wat deur beide die kerk, die staat en mense onderling teenoor mekaar gepleeg is.  
Die kerk moet ‘n voorbeeld uitleef van hoe ‘n alternatiewe gemeenskap lyk, waarin liefde en vrede 
heers. 

2. Baie van die woede binne die tradisionele Afrikaner gemeenskap het te doen met ’n gevoel dat die 
kerk en die leiers mense mislei het.  ‘n Gevoel van onverwerkte verlies.  Jong manne is in die naam 
van die Here Grens-oorlog toe gestuur en vandag maak ons asof dit nie gebeur het nie.  Talle 
predikante het as kapelane gedien en hierdie jong manne help motiveer vir die “geregverdigde oorlog”; 
vandag praat ons nie daaroor nie.  En nou verloor dieselfde manne hulle werk.  Dalk het dit tyd geword 
dat die kerk met ’n daadwerklike poging begin om hierdie eertydse kapelane en die manne wat grens 
toe was, weer ‘oorlog’ met mekaar te laat praat.  Ons sal met groot begrip moet leer luister na ons 
lidmate se gevoel van verlies, frustrasie, hulle vrese en ja, hulle woede.  En ons sal ook moet besin oor 
die verskillende geslagrolle en –posisies.  Hoeveel geweld het nie dalk te doen met ‘n misverstaan van 
en soeke na gesonde manlikheid nie? 

3. Die kerk het ook die verantwoordelikheid om op grondvlak by die gemeenskap betrokke te raak en by 
te staan in die aanleer van ouervaardighede.  Die realiteit van MIV en die verwante sterftes weens 
hierdie pandemie het daartoe gelei dat die ouderdomsgroep 25-40 jaar bykans uitgesterf het en ons 
tans sit met ’n generasie waar kinders kinders grootmaak, sonder die nodige emosionele intelligensie 
en vaardighede.  In ’n groot mate verklaar die statistiek waarom amper 95% van alle verkragters onder 
die ouderdom van vyf en twintig jaar is.  Daar is ’n totale gebrek aan goeie rolmodelle vir hierdie 
jongmense.  Hier kan die kerk ’n onskatbare rol speel deur die nodige rolmodelle vir hierdie jongmense 
te verskaf. 

4. Die kerk behoort ook duidelik te praat.  Nie net in die pers nie, maar ook deur die prediking en 
Bybelstudies moet ons duidelik maak dat enige vorm van geweld onaanvaarbaar is.  Dit sluit seksuele 
geweld, fisiese geweld, ekonomiese geweld, strukturele geweld en emosionele geweld in.  Lidmate 
moet gehelp word om hulle woede en pyn op ’n gesonde manier te hanteer en die kerk behoort hierin 
’n leidende rol te speel, aangesien die kernbesigheid van die kerk is om versoening en hoop te 
verkondig.  Daarom behoort die kerk lidmate in hierdie helingsproses by te staan. 

5. Die kerk moet met deernis uitreik na alle slagoffers van geweld en ‘n stem wees vir hulle wat weerloos 
is; met ander kerke en instansies moet ons hande vat en sonder vrees ‘n profetiese getuienis lewer, 
ook teenoor die owerheid op plaaslike en provinsiale vlak: so kan dit nie aangaan nie!  En natuurlik 
moet ons vir mekaar, vir ons gemeenskappe en vir die owerheid bid – ook saam met ander kerke.  
Ook deur ons voorbidding lewer ons ‘n getuienis: God se nuwe wêreld is aan die kom!  

Aanbeveling: 

Die Sinode dra dit aan die Eenheid vir Vennote in Getuienis op om doelbewuste programme te 
loods waarin gemeentes gehelp word om ‘n effektiewe getuienis in ‘n woedende, geweldadige 
gemeenskap te lewer. 
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5.4 GETUIENIS IN DIE KONTEKS VAN KONFLIK EN ONVERSOENDHEID  

Wanneer Jesus in die Bergrede verklaar: “Geseënd is die vredemakers” (Matteus 5:9), dan sê Hy dié 
woorde teen ‘n baie spesifieke agtergrond.  Hy weet van die Romeinse owerheid wat die Jode oorheers en 
verdruk – die hardheid van hulle juk.  Hy wéét dat daar in sy eie dissipelkring mense is wat Hom juis 
ondersteun omdat hulle hoop dat Hy die Messias is wat uiteindelik die Romeinse juk sou afgooi, selfs met 
geweld as dit moet.  Wanneer Jesus praat oor vrede-maak, weet Hy presies van die politieke en sosiale 
onrus van sy dag, die immoraliteit en korrupsie wat in Palestina hoogty vier, ook onder sy volksgenote.  Hy 
weet van die hoëpriesters se uitbuiting by die tempel en van die Joodse koning Herodes (wat kort hierna 
Jesus se vriend Johannes se kop tydens ‘n fuifparty sou afkap).  Jesus wéét van die uitbuiting van sy 
mense, die tollenaars en tolhekke, die armoede, die sosiale onreg teen die vroue, kinders, siekes en 
weerloses.  Hy weet goed van die kulturele en rassespanning, die spanning tussen groepe mense, Jode, 
Romeine, Samaritane, vreemdelinge, heidene, die Fariseërs en Sadduseërs, rykes en armes.  Maar Jesus 
weet ook van die spanning binne huise, gesinsgeweld en egskeiding.  En ja, Hy weet van die spanning 
binne sy eie kring van dissipels, binne die kerk, die vyandskap tussen broers, gelowiges wat mekaar hof 
toe sleep, mekaar veroordeel, mekaar vloek... Ons hoef maar net maar net deur die boek Matteus te blaai 
om te sien hoe vol die bladsye daaroor geskryf staan. 

Dit is presies ook die soort wêreld waarin ons vandag leef.  Ook in ons dag is daar ‘n groeiende 
verwydering tussen groepe mense, tussen rasse en klasse, in gesinne, binne die kerk (ook binne ons NG 
Kerkfamilie, wat maar net nie by hereniging uitkom nie). 

Teen dié agtergrond kry Jesus se woorde “Geseënd is die vredemakers” dieper betekenis, selfs gevaarlike 
betekenis.  Want om vredemakers in so ‘n wêreld te wees, is nie speletjies nie, allesbehalwe.  Dit beteken 
gewoon dat ons groot offers sal moet bring, dat ons vervolg sal word en onreg sal moet verduur, sê Hy net 
in die volgende teks.  Want vredemaker beteken jy draai die ander wang, jy loop die tweede myl, jy gee 
ook die onderkleed, jy vergewe, sewentig maal sewe keer, jy sien af van vergelding, jy los die hofsaak en 
raak versoen voor die altaar, jy oordeel nie meer nie, jy skeur die skeibrief op, jy steek grense oor en eet 
saam met die armes en sondaars en heidene, jy gee jou besittings weg.  Dit beteken jy betaal belasting 
aan die gehate keiser, jy sit jou swaard terug in die skrede, jy omhels jou vyande, jy het hulle lief, jy bid vir 
hulle.  Om vredemaker te wees beteken jy gaan teen die grein in, teen die natuurlike menslike gedrag in... 
daarom is “Geseënd is die vredemakers” van die mees gelade woorde in die Bybel, dis van die mees 
gevaarlike woorde.  Dit vra niks minder as totale selfprysgawe nie. 

Die term vredemaker is nie ‘n passiewe woord nie, ‘n niks doen ter wille van die vrede nie.  Daar sit iets 
aktief in die woord, ‘n doelbewuste maak van vrede.  Vredemakers is iets anders as vredepraters.  Dit vra 
iets meer as om net vrede-vrede te skreeu, as daar nie vrede is nie.  Want dan word dit valse vrede.  
Vredemakers is ook iets anders as vredeliewendes, wat ter wille van die vrede alle konflik vermy.  Vrede-
maak, egte versoening, is harde werk.  Dit vra meestal ‘n groot prys.  Dit vra dapperheid, dit vra 
selfverloëning, aflegging, blootlegging van die waarheid, blootstelling.  Dit vra belydenis en vergiffenis – 
om vergiffenis te gee en te ontvang.  Maar dit skep ook ruimte vir heling, vir vrede – dit rig tekens op van 
die koninkryk.  Dit wys: só lyk dit waar die Here Jesus Koning is.  Daarom is dit tegelyk ook geseënd om 
vredemakers te wees. 

Wat hou die daad van vrede-maak alles in?  Wat behels versoening?  Prakties? Die bekende teoloog 
Miroslav Volf het dit aangrypend beskryf aan die hand van wat hy die drama of dans van omhelsing 
noem. In so ‘n omhelsing byvoorbeeld waar Jakob en Esau versoen raak en mekaar huilend omhels 
(Genesis 33:4), of Josef sy broer Benjamin (Genesis 45: 14 – 15) of die wagtende vader en sy verlore 
seun (Lukas 15: 11 – 32), gebeur daar vier bewegings.   

Die eerste beweging is die verlange na versoening, die besef dat uitsluiting myself en die ander arm 
maak.  Dis die besef dat vyandskap en verwydering die menslikheid en lewensvreugde uit beide van ons 
steel.  Dis die pynlike ervaring van eensaamheid en gebrokenheid, wat net heelgemaak kan word in die 
terugkeer na en aanvaarding van die ander.  Die eerste beweging is dus die besef van pyn en verlange en 
stukkendheid, wat my my gesig na die ander laat draai, my in beweging bring... met die verlange na 
versoening. 

Die tweede beweging in die drama van omhelsing is die oopmaak van die arms, wagtend.  Dis die 
gasvrye uitnodiging tot die ander, kom nader...  Daar is iets broos en riskant om jou arms so oop te hou - 
dit ontwapen jouself, stel jouself bloot, laat die waarheid na die lig kom.  Die uitnodiging kan verwerp 
word... die blootstelling van die waarheid en die oopheid kan teen jou gebruik word.  Daarom beteken die 
oopmaak van die arms juis nie dat ek die ander gryp en dwing om my te vergewe of my uitnodiging te 
aanvaar nie... ek wag, ek nooi uit, ek luister en ek verstaan.  Ek respekteer die ander se gevoelens, ek 
skep daarmee juis ruimte vir die ander, sodat dit ‘n wedersydse beweging na mekaar toe kan word. 
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Die derde beweging is dan die omhelsing self, wanneer twee mense hulle arms om mekaar slaan en 
mekaar vashou.  Dis waar mens jouself aflê, prysgee.  In die moment word daar vergiffenis gegee en 
ontvang, kom daar aanvaarding van mekaar.  Dis wanneer beide erken, ons het mekaar nodig, ons is 
lotsgebonde – ons deel in mekaar se skuld en pyn.  In hierdie moment word die verhouding herstel, begin 
die genesing.  Die een wat vergiffenis gee en die een wat vergiffenis ontvang word heel, voller mens.  In 
die omhelsing sit daar ook iets van ‘n self-omhelsing – jy leer om ook weer jouself te vergewe en te 
aanvaar. 

En dan kom die vierde beweging, waar ons weer die arms oopmaak en mekaar laat gaan.  Versoening 
beteken nie ‘n krampagtige vashou van mekaar, ‘n opgaan in mekaar nie, ‘n eenders word nie, maar juis ‘n 
ruimte skep vir mekaar, ruimte vir mekaar se andersheid, ruimte vir mekaar se menslike swakheid, ‘n 
ruimte vir heel word, ‘n herstel van die onreg, die skep van nuwe lewensmoontlikhede.  Ook dit is net so ‘n 
moeilike beweging as al die ander in hierdie drama.  Maar dis nodig om juis ook weer ruimte vir mekaar te 
skep, of anders gestel, om respek vir mekaar se ruimte te hê. 

Dis die paradoks.  Vredemaak is die verloor van jouself, die prysgee van jouself, net om weer ‘n ryker, 
voller self terug te ontvang.  Daarom noem die Here Jesus vredemakers geseëndes, kinders van God. 

Mens sou tereg kon vra: maar hoe is dit moontlik om vredemaker te wees?  Hoe is egte versoening 
moontlik?  Dit gaan immers so teen ons menswees in?  Dis dan so totaal anders as wat in die wêreld 
rondom ons aan die gebeur is?  Hoe kan die Here Jesus dit regtig van ons verwag? 

Die antwoord is te vind in hoe God self is, hoe God Drie-enig is en wat God doen.  Die antwoord lê daar, 
by God se versoeningwerk – in die drama van God se omhelsing van die wêreld, van hoe God na ons toe 
draai, sy arms oopmaak en ons uitnooi tot ‘n omhelsing, die omhelsing van genade en vergiffenis, 
lewensruimte, vreugde en vrede.  Die ou kerkvader Ireneus het al gepraat van God die Vader se 
omhelsing van die wêreld, met die twee arms van Christus en die Heilige Gees. 

Een van die plekke waar dié omhelsing die mooiste beskryf word, is Johannes 20, waar Jesus na die 
dramatiese kruisgebeure die Sondagaand aan sy dissipels verskyn.  Sy dissipels het agter toe deure 
geskuil, beangs oor alles wat gebeur het.  In die strate van Jerusalem was daar onrus en geweld, die skare 
het om bloed geskreeu, hulle het Jesus wreed gekruisig, doodgemaak, begrawe.  Hulle soek nou ook sy 
dissipels se bloed.  Daarom is die deure gesluit, teen die onvrede in die wêreld. 

En dan kom Christus skielik binne.  Hy lewe.  Hy het opgestaan.  Hy is hier.  En Hy hou sy arms en hande 
uit – wagtend, uitnodigend.  Vrede vir julle, sê Hy.  Twee keer.  Hier is die vrede wat Ek vir julle verwerf het 
deur my dood en opstanding.  Hier is die versoening.  Dis vir julle, sê Hy met uitgestrekte arms, sodat hulle 
die spykermerke in sy hande kan sien, die spies-wond in sy sy.  Dié vrede wat Hy hier aanbied het ‘n baie 
duur prys gekos.  Daarvan getuig die tekens.  Maar hier, dis vir julle.  Die versoening, die vrede met God 
die Vader, die vergiffenis, die heelmaak, die nuut maak, die lewe, die herstelde verhouding, die ruimte... 
die sjaloom... hier, dis vir julle, sê Hy vir sy dissipels.   Ontvang dit.  Aanvaar dit.  Glo dit.  Aanvaar God se 
omhelsing.  Omhels dit. 

Gaan deel dit nou ook uit in die strate van Jerusalem, sê Jesus.  Gaan uit agter die toe deure, die wêreld 
in.  Gaan bedien die versoening.  Gaan leef dit.  “Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook”.  En 
dan blaas Hy oor hulle en sê.  “Ontvang die Heilige Gees”.  Daarmee gee Hy die belofte:  wanneer julle 
uitgaan om my vrede te gaan uitdeel, en dit vra selfprysgawe, sal Ek met my Gees by julle wees, elke dag, 
oral.  Julle sal vrede ervaar.  Julle sal leef uit die versoening. 

Wie die uitnodiging tot die omhelsing van God Drie-enig aanvaar, wie inderdaad in verwondering die 
vergiffenis en heelmaak van God se omhelsing ervaar, kan gewoon nie anders nie... hy of sy kan nie 
anders as om binne die arms van God se omhelsing ook ander te omhels nie.  Dis wat geseënd wees 
beteken, dis wat kind van God wees beteken, dis waarin die diepste identiteit en roeping van die NG Kerk 
Vrystaat in dié dae ook setel. 

‘n Paar riglyne: 

1. Die werk van vrede-maak beteken ekself raak met ander versoen.  Dit kan beteken ek vergewe of ek 
word vergewe.  Of dit kan beteken ek help ander om by mekaar uit te kom en met mekaar te versoen.  

2. Versoening is net moontlik as mense met mekaar begin praat, opreg na mekaar begin luister, in 
mekaar se skoene probeer staan.  Dit vra ‘n oop-wees vir die ander.  

3. Egte versoening is net moontlik as die waarheid uitkom, al maak dit hoe seer.  Daarom moet ons 
mekaar help en veilige ruimtes skep vir die waarheid om aan die lig te kom.  

4. Versoening is ook net moontlik as geregtigheid geskied – die reg herstel word.  Dit beteken egter nie 
‘n soort vergelding, ‘n tand vir ‘n tand nie.  Volkome herstel van die onreg wat gepleeg is, is dikwels 
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nie moontlik nie.  Versoening vra egter ‘n bereidheid, ‘n gebaar van omgee, ‘n poging om te herstel en 
heel te maak.  Egte berou is meestal genoeg...  

5. En natuurlik vra versoening vergiffenis.  Om die ander en jouself te kan vergewe.  Vergewe beteken 
nie vergeet nie – dis nie moontlik nie.  Dit beteken egter dat jy nie meer met bitterheid onthou nie, nie 
meer slagoffer van jou herinneringe is nie, dat jou manier van onthou gesond word.   

6. Versoening sit in die kern van die kerk se opdrag.   Aan elke gelowige is die bediening van die 
versoening opgedra.  Daarom moet dit doelbewus deel van elke gemeente se boodskap en bediening 
bly.  Daarvoor moet gemeentes bid, moet ons vir mekaar in hierdie land bly bid. 

Aanbeveling: 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuienis op om doelbewuste programme gerig op versoening 
tussen rassegroepe, maar veral ook tussen gemeentes van die NG Kerkfamilie, te implementeer.  

5.5 GETUIENIS IN DIE KONTEKS VAN ‘N BEDREIGDE AARDE 

Ons kan die konteks waarbinne ons as gelowiges geroep is om as getuies op te tree vanaf verskillende 
kante belig, maar dan moet ons ook daarvan bewus wees dat die finale konteks waarbinne ons as getuies 
optree niks minder nie is as God se aarde… die skeppingsomgewing.  Is dit nie ‘n wonderlike huis (oikos) 
waarin die Skeppergod ons geplaas het nie!  Dit pas God se kinders om met verwondering daarin te leef. 

God se skeppingsdoel met die mens, soos verwoord in Genesis, is tog dat die mens – geskape na die 
beeld van God – mede-verantwoordelikheid moet neem vir die welsyn van God se skepping.  Die mens is 
bedoel om te heers oor die skepping… heers soos God in wie se Naam hierdie opdrag gegee is.  Die 
mens het ‘n ontsagwekkende roeping ten opsigte van die aarde: om te heers én te bewaar.  Die mens as 
God se verteenwoordiger moes vermeerder, die aarde vul met die getuienis oor God se liefde en sorg.  Die 
mens moet hierdie liefde en sorg demonstreer. 

Nou is dit so dat die mens in die moderne tyd (ten minste sedert die industriële rewolusie) op massale 
skaal begin het om hierdie heerskappy uit te leef.  Die mens het inderdaad die aarde begin vul.  En meer 
nog, die aarde is ontgin en bewerk op ‘n steeds groter skaal.  Dit lyk of daar geen einde aan die mens se 
kreatiwiteit is om dit wat die aarde bied aan te wend en te omvorm in produkte tot die mens se voordeel 
nie.  Die tegnologiese ontwikkelinge is asemrowend.  Die jammerte is dat die mens skynbaar vergeet het 
dat die opdrag ‘n dubbele een was: bewerk en bewaar. 

Die waarheid is dat die sterk vermeerdering van ‘n verbruikende mensdom tot gevolg het dat ons die aarde 
oorbenut.  Die berekening is dat ons tans 150% meer verbruik as wat die aarde kan voorsien.  Ons leef op 
die opgeboude kapitaal!  Teen hierdie tempo sal daar teen 2030 reeds twee aardes nodig wees om ons 
almal te onderhou!  Ons verbruik oorskry die vermoë van die natuur om die bronne van energie aan te vul.  
Hulle noem dit ons “voetspoor”… dit is te groot.  Daar is formules waarvolgens ons ons eie gesin se 
voetspoor kan bereken.  Dit kan ook gedoen word vir elke gemeente.  En daar kan iets aan gedoen word.  
Die mens – en kerkmense behoort hierin die voorbeeld te stel – ons moet eenvoudig ons ongebreidelde 
drang na nuwe verbruiksgoedere afskaal.  Ons kan nie op dieselfde skaal met verbruik voortgaan nie.  ‘n 
Eenvoudiger lewenstyl kan vir almal tot voordeel wees.  Dit behoort gepreek te word, maar ook voorgeleef 
word. 

Paul Johnstone het geskryf dat homo sapiens nogal beskryf kan word as “a rubbish-making animal”.  Die 
verbruikerskultuur impliseer dat alles een of ander tyd afgeskryf word en dan word dit weggegooi.  En al 
die nuwe dinge kom ook weer in verpakkinge… wat weggegooi word.  Nie alleen lei dit tot rommel wat 
ophoop nie, maar meeste hiervan kan op een of ander manier hergebruik word.  Die gemors besoedel die 
aarde, of dit nou rondlê en of dit nou na stortingsterreine vervoer word.  Behoort verantwoordelike getuies 
van God se genade nie ook alles in werking te stel om rommel deur hergebruik weer te laat benut nie?  
Wat van gemeentelike projekte in hierdie verband? 

Die vervaardiging van al die verbruikersprodukte is gulsig in die gebruik van energie, en waar kom die 
meeste energie vandaan?  Meestal uit onhernubare bronne.  Gelowiges behoort alles in hulle vermoë te 
doen om nie alleen kragverbuik te verminder nie (om ligte en apparaat af te sit!), maar ook so ver as 
moontlik oor te slaan na hernubare bronne van krag (son- en windkrag, byvoorbeeld). 

Ja, ons gewoontes lei tot besoedeling, nie net van die aarde nie, maar ook die lug.  Die kragopwekking 
deur verbranding blaas onmeetbare tonne gasse en partikels in die lug in, en dit het ‘n groot impak op die 
wêreldklimaat.  Dieselfde geld vir die gasse van ons voertuie.  Behoort ons nie ons gewoontes van 
brandstofverbruik aan te pas nie?  Ons kan waarskynlik meer stap, of fietsry, of voertuie deel.  Ons moet 
seker ook oorweging daaraan gee om voertuie aan te skaf wat minder brandstof gebruik.  Ons kan ons 
voertuig ook só gebruik dat hy meer ekonomies is (spoed). 
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En wat van die water en die oseane?  Soveel van die besoedeling beland in ons (skaars) waterbronne.  
Die volgende groot oorloë – so word gesê – gaan oor water wees.  Ons het in verskeie van ons dorpe dit 
reeds aan die lyf gevoel, nie net die gebrek aan water nie, maar ook die swak gehalte daarvan. 

In die eerste plek is die kerk dus geroep om ‘n bepaalde teologie van omgewingsbewaring te ontwikkel en 
te verkondig.  Ons mentaliteit moet gekersten word.  Maar dan moet dit ook oorgaan tot aksie.  Die eerste 
terrein van aksie behels ‘n aanpassing van ons eie gewoontes en lewenstyl.  Ons moet verantwoordelik en 
sensitief lewe ten opsigte van ons impak op die omgewing.  En as ons eers hiervan oortuig is, behoort ons 
as gemeentes en kerk ook te doen wat ons kan om te bespaar en te hergebruik.  

Maar dan is daar ook groter sake wat na vore kom wat ons nie kan ignoreer nie.  Die sogenaamde “groen” 
sake van die natuur en omgewing is ook onlosmaaklik gekoppel aan die “bruin” sake van armoede en 
ontwikkeling.  Die eerstes wat ly onder ‘n omgewing wat agteruitgaan, is die armes.  “We must live more 
simply so that others may simply live” het iemand gesê.  Daarom moet ons gegronde standpunte ontwikkel 
– en standpunt inneem – oor sake soos die beskerming van ons waterbronne (misbruik en besoedeling), 
biodiversiteit (uitroei van spesies, en habitat vernietiging), atoomkrag, die benutting van son-, wind- en 
hidro-krag, en die (dreigende) ontginning van gasbronne.  Daar is ook ander sake soos die agteruitgang 
van ons munisipale rioolplase en hantering van stortingsterreine. 

Die evangelie het betrekking op al hierdie sake.  Die kerk moet daarvan bewus wees dat sy getuienis ook 
op hierdie terrein – ons finale konteks – getoets sal word.  Daaroor moet nagedink word. 

Aanbeveling: 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuienis op om programme en projekte daar stel om gemeentes 
te help in hulle roeping tot diens en getuienis in die konteks van ‘n bedreigde leefruimte. 

5.6 EVANGELISASIE IN ‘N WÊRELD VAN SONDE EN ONGELOOF 

Evangelisasie, waaronder verstaan word die verkondiging van die evangelie sodat mense uit die duisternis 
na God se wonderbare lig gebring kan word, bly die hart van die kerk se roeping/bediening.  Die 
bedreigende duisternis wil oorweldig.  Daar is baie duidelike tekens dat die gemeenskap ’n diepe behoefte 
aan God se lig het. 

1. Koerante berig oor toenemende afvalligheid van die Christelike geloof. 

2. Op internet reageer verskeie persone met toenemende aggressie teen die Christelike oortuigings en 
mense wat ander ideologieë en geloofsoortuigings aanhang, gebruik elke geleentheid om hulle 
standpunte aan die groot klok te hang. 

3. Gemeenskappe wat vroeër as Christelik beskou sou kon word, verwerp die kerk en selfs ook die 
geloof radikaal. 

4. Begrippe soos sonde, bekering en ewige lewe word misken. 

5. Steekproewe toon dat meer as 50% van mense in die tradisionele gemeenskappe waarin die NG Kerk 
bedien (blank, Afrikaans), nie meer bande met enige kerk het nie.  Dit geld nie net stedelike gebiede 
nie, maar ook die platteland. 

Sendingteoloë soos Bosch, Van Engen en Wright dui egter oortuigend aan dat evangelisasie steeds 
essensieel vir die kerk bly.  Dit is die hart van die kerk se bediening, gerig na binne (mense in die kerk) en 
na buite (mense buite die kerk).  Ook die NG Kerk roem tog daarop dat ons ‘n evangeliese kerk is! 

Die Heidelbergse Kategismus maak dit duidelik dat die mens moet weet hoe groot hulle sonde en ellende 
is, hoe hulle van hulle ellende verlos kan word en hoe hulle dankbaar vir hierdie verlossing kan wees.  Die 
hart van evangelisasie bly dus om in diepe ootmoed God se antwoord op die sonde te verkondig en mense 
op te roep tot radikale omkeer tot God. 

Ten eerste sal mense die onder die indruk van sonde gebring moet word.  Die besondere lyn wat deur 
Romeine loop bevestig hierdie saak.  Mense moet die diepte van die sonde besef.  Dit sluit natuurlik alle 
aspekte van sonde in, nie slegs die persoonlike nie.  Die gevalle wêreld sug onder die sonde. 

Ten tweede moet onomwonde verkondig word dat Jesus self die antwoord op ons sonde is.  Hy is die Een 
vir die ander, die Een wat deur God tot sonde gemaak het sodat ons die geregtigheid van God in Hom kan 
word (2 Korintiërs 5:11-21).  Paulus laat geen twyfel oor die dringende oproep nie: “Laat julle tog met God 
versoen.”  

Ten derde lei dit tot ’n lewe van dankbaarheid waarin ’n gemeenskap, wat al meer in duie stort, opgebou 
kan word en wat dan uit God se lig lewe.  Om dankbaar te wees beteken inderdaad om uit God se wet te 
lewe.  Dit bring heil en genesing vir die gemeenskap. 
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Die oog moet egter op Jesus Christus self gevestig word.  Vanuit die radikale verlossing in Christus moet 
die eskatologiese perspektief steeds beklemtoon word.  Die evangelie het immers nie slegs vir hierdie 
wêreld betekenis nie, maar juis vir die ewigheid.  Evangelisasie wil beklemtoon dat ons op Jesus hoop ten 
opsigte van ons ewige bestemming.  Die belofte van God wat beteken dat ons hoop op ’n heerlikheid wat 
nie in die hart van ’n mens opgekom het nie, bly essensieel.  Hierdie perspektief mag nie uit die oog 
verloor word nie. 

Ten opsigte van evangelisasie moet teen blote proselietmakery gewaak word.  Evangelisasie mag nooit 
ontaard in ’n mensgerigte poging om meer getalle te verwerf nie.  Die kerk sal nooit maar net mense op 
soms bedenklike wyse wil wen nie.  Die volle, omvattende evangelie moet verkondig word sodat God se 
ryk gebou kan word. 

Die kerk sal haar evangelisasietaak altyd in gebrokenheid moet verrig.  Die kerk is alleen in Christus 
triomfantelik, nooit in haarself nie.  Sonder om te roem sal daar egter met volle oortuiging verkondig moet 
word: Jesus is die Here! 

Met volle oortuiging en hoop op die toekoms sal die kerk mense dringend moet oproep tot inkeer en 
ommekeer om met God te versoen te word en uit die versoening te leef. 

Aanbeveling: 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuies op om te besin oor die toenemend belangrike taak van 
evangelisasie vir die kerk en om ook metodes van evangelisasie te oorweeg en te evalueer. 

5.7 GETUIENIS IN DIE MIDDEDORP EN -STAD 

Die middestede en middedorpe in ons land is besig om sedert die laat sewentiger jare ‘n radikale 
omwenteling te ondergaan.  Waar die meeste middestede en midde-dorpe eens ‘n toonbeeld van 
vooruitgang en vitaliteit was, lyk die prentjie vandag heelwat anders.  Soos die verstedelik ing van ‘n 
hoofsaaklik swart arm bevolking (ook uit ander dele van Afrika) toeneem, is daar ‘n direkte korrelasie met 
die onttrekking van die middel- en hoër-inkomste klasse uit die middestads- en middedorpsgebiede.  
Ofskoon dit ‘n wêreldwye fenomeen is, is dit in Suid-Afrika nog meer gekompliseerd weens die aard van 
ons resente politieke veranderinge.  Die gepaardgaande agteruitgang in ons middestede en -dorpe kan 
gesien word in al meer en meer geboue wat leegstaan, ‘n toename in misdaad en ‘n algemene 
verwaarlosing wat intree. 

Die vraag is nou, wat staan die kerk (as beide instituut maar ook as liggaam van Christus) in hiérdié 
situasie te doen?  Baie middestads- en middedorp-gemeentes probeer aanvanklik om die ‘kultuur-eie’ te 
bewaar en werp alles in die stryd om op elke denkbare wyse as gemeente te oorleef.  Vir baie gemeentes 
(veral in die groter stede in Suid-Afrika) is dit maar ‘n uitstel van die onvermydelike en kom daar spoedig ‘n 
dag wat die gemeente toemaak en die geboue opgegee word.  Ander (of dit nou middestads- of 
voorstedelike gemeentes is) sien die geleenthede tot diens en stuur pragtige inisiatiewe van stapel om uit 
te reik na die armes met kos, klere en ander hulp.  Party neem ook die inisiatief deur ‘sending-uitreike’ na 
middestede om ‘mense vir Jesus te wen.’ 

Ofskoon laasgenoemde inisiatiewe pragtig en bewonderenswaardig is, kan die vraag tog gevra word of die 
uitdaging van ons middestede en -dorpe nie anders en meer kontekstueel legitiem aangepak kan word 
nie? 

Ons middestede en -dorpe is voorwaar ‘n unieke arbeidsveld vir beide die kerk as instituut asook die kerk 
as liggaam van Christus.  Die mense wat bedags en snags in die middestede en -dorpe is, is nie almal arm 
en swart nie.  Daar is steeds ‘n menigte van besighede en kantore wat daagliks vanuit ons middestede en 
-dorpe opereer.  Die geleenthede vir die kerk om mense in hul daaglikse werkplek te bedien met Woord, 
gebed en ondersteuning, is legio. Daarby – in die aangesig van só baie uitdagings en verval – is daar ook 
talle geleenthede om as kerk getuienis te lewer van die waarheid, teenwoordigheid en genesing van 
Christus te midde van verval en agteruitgang (lees hier, ‘publieke teologie’).  Die kerk moet ‘n rol speel om 
die middestede en –dorpe ruimtes van vrede en versoeing, ruimtes vir gesonde sosialisering en arbeid, 
mooi ruimtes te maak... en so tekens van God se ryk van vrede (sjaloom) te maak. 

Wat die kerk as instituut aanbetref, is daar allerhande maniere vir ‘n gemeente of geloofsgemeenskap om 
‘n sakramentele en genesende teenwoordigheid in die middestad en middedorp te bly handhaaf.  Uit die 
aard van die saak sal só ‘n geloofsgemeenskap totaal anders lyk as dié in die voorstedelike areas, en sal 
só ‘n geloofsgemeenskap grotendeels van die kerk as instituut afhanklik wees om sy roeping te vervul en 
te bly handhaaf.  Sulke geloofsgemeenskappe se aard word dan bepaal deur die wese van die middestad 
of midde-dorp – met ander woorde die teenwoordigheid van armes (ongeag kultuur agtergrond), 
vreemdelinge uit die res van Afrika, gemarginaliseerdes, ens.  Uit die aard van die saak sal die ekumene 
(dit is die hande vat met ander gelowiges van ander Christelike kerke) ook op die voorgrond wees. 
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Dus, by verre daarvan om ‘n verleentheid te wees, kan die veranderende middestede en -dorpe van ons 
land vir die kerk ‘n wonderlike uitdaging bied om met woord en daad te getuig van die teenwoordigheid van 
die Here, en só ook ‘n agent van sosiale transformasie te wees. 

Torings van Hoop is so ‘n bediening waar gepoog word om met nuwe oë na die stad te kyk en sinvol 
betrokke te raak.  Ons sou hier, maar ook by talle soortgelyke pogings in ander groot dorpe en stede, kan 
gaan leer. 

Aanbeveling: 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuienis op om programme en projekte te implementeer waarin 
gemeentes gehelp word om ook mense in die middestede en -dorpe sinvol te bedien. 

5.8 GETUIENIS IN DIE NUWE WÊRELD VAN ‘N MULTIKULTURELE STUDENTE-
GEMEENSKAP 

Die bediening aan studente is in ŉ sekere sin niks anders nie as enige ander bediening van die kerk wat as 
dissipels en gestuurdes van Jesus Christus sy bediening op aarde voortsit (Matteus 28:19-20).  Andersyds 
is dit tog ook ŉ baie unieke en eiesoortige bediening wat ŉ belangrike rol in die Vrystaatse Kerk kan en 
moet vervul.  Studentebediening het ŉ belangrike getuienis om te lewer.  Die volgende kernwaarhede is 
van belang: 

5.8.1 STUDENTEBEDIENING 

Binne die Vrystaatse Kerk is intensiewe bediening aan studente by wyse van voltydse studenteleraars en 
as ŉ sinodaal-ondersteunde werksaamheid nou reeds vir meer as vier dekades gevestig.  Dit behels 
bediening aan naskoolse studente aan al die tersiêre inrigtings in Bloemfontein.  Dit is ‘n omvattende 
bediening wat al die normale modi van bediening insluit, byvoorbeeld prediking, pastoraat, missionêre 
gerigtheid, lering (didaché), administrasie, ens.  Dit is net gerig op studente in hulle idioom en word gedoen 
deur studente.  In Bloemfontein is studentebediening gesetel by die NG Studentegemeente Bloemfontein.  
As gevolg van die groterwordende getal studentehuise het ander gemeentes ook groot getalle studente 
binne hulle gemeentegrense.  Van hierdie gemeentes probeer ook om studente te bedien. 

5.8.2 ‘N NUWE WÊRELD – TRADISIONELE PERSPEKTIEF 

Die leefwêreld van die student het die afgelope 15-20 jaar radikaal verander en studentebediening moes 
hierby aanpas. 

1. Demografies het daar baie groot veranderinge plaasgevind.  Twintig jaar gelede was ongeveer 90% 
van alle koshuisstudente blank en ongeveer 80% van hulle in die NG kerk.  Die getal studente wat in 
die stad gewoon het, was relatief min.  Koshuisbediening was maklik, want huiskomitees en almal in 
die koshuis was jou lidmate.  Sondag het amper die hele koshuis saam kerk toe gegaan.  Dit was 
almal “ons mense”.  Die huidige situasie is totaal anders.  Die universiteit se beleid behels dat 
koshuisinwoners 50% swart en 50% wit sal wees.  Min swart studente behoort aan die NG Kerk en 
dus is die NG Kerk in meeste koshuise nou in die minderheid.  Die swart mense se taal en kultuur is 
net anders en dis moeilik om met “hulle” te kommunikeer.  Die getal NG-lidmate wat in studentehuise 
woon is baie groot en word net groter.  Dit bemoeilik die bediening.  Ons moet regtig gaan soek na 
ons mense. 

2. Die NG Kerk op die kampus het sy magsbasis verloor.  In die verlede was die meeste mense in die 
Universiteit se topbestuur en ander departemente ons mense.  Die NG Kerk het selfs via ons 
Teologiese Fakulteit ŉ amptelike verteenwoordiger op die Universiteitsraad gehad.  Ook die 
Studenteraad en Huiskomitees was ons mense.  Die UV is tans nie negatief oor die Studentekerk 
nie, maar moet objektief wees en geen kerk of selfs geloof voortrek nie. 

3. Die Charismatiese kerke in Bloemfontein het al hoe sterker geword.  Studente kom dikwels uit 
ouerhuise waar daar nie meer ŉ sterk NG Kerk lojaliteit is nie en studente beland maklik deur 
groepsdruk in ander kerke waar hulle beïndruk word deur mooiklinkende, ongereformeerde prediking 
met welvaartsteologie, onmiddellike genesings en kits antwoorde om goed te voel, as temas. 

4. Post-modernisme het ook ŉ negatiewe inpak op die studentebediening. 

5. Ons leef in uitdagende finansiële tye en die boere kry swaar.  Studentebediening is soos baie ander 
gemeentes in ŉ oorlewingstryd gewikkel. 
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5.8.3 ‘N NUWE WÊRELD – ŉ TWEEDE PERSPEKTIEF 

Waarom klink die woorde “ŉ Nuwe wêreld” so ekstra bekend?  Behalwe vir Dvorak se “Nuwe Wêreld 
simfonie”, is dit ook die woorde waarmee prof Jan van der Watt en prof Stephan Joubert die begrip “die 
koninkryk van God” en “die koninkryk van die hemel” in Die Boodskap vertaal.  Hulle vertaling vir Matteus 
4:17 in Die Boodskap lees: “Van toe af het Jesus ook begin preek. Hy het vir die mense gesê: “Julle moet 
julle lewe radikaal verander, want God se nuwe wêreld is hier!” 

Ons weet dat Jesus se openbare bediening met hierdie sin begin.  As die kerk iets wil verstaan van ŉ 
bediening in navolging en opdrag van Jesus se bediening, is dit ŉ goeie plek om hier te begin.  Matteus 
gebruik dan drie gedeeltes wat hierop volg om die begin van Jesus se bediening te karakteriseer en ook as 
voorbereiding vir sy bergpredikasie nl. 4:13-17, 18-22 en 23-25 (John Nolland, NIGTC).  Dit is die moeite 
werd om ŉ oomblik hierby stil te staan.  

5.8.3.1 DIE FOKUSAREA VAN JESUS SE NUWE-WÊRELD-BEDIENING – MATTEUS 4:13-17 

Matteus sê dat Jesus se skuif van die suide (waar Johannes bedien het) na die noorde is ŉ vervulling van 
Jesaja 9:1 en 2, 42:7.  Jesus bedien in “Galilea waar die heidene woon”.  Sy bediening bring lig in die 
duister.  “Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood 
lewe, vir hulle het die lig opgegaan.” 

Natuurlik het Jesus ook in die tempel gepreek vir die Jode, maar sy bedieningsveld kan in ŉ sekere sin 
tipeer word as daar waar dit donker is.  Later bevestig Jesus dit al hoe duideliker: Markus 2:17: Jesus het 
dit gehoor en Hy sê vir hulle: “Dié wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.  Ek het 
nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars.”  Matteus 28:19 “Gaan dan na al 
die nasies toe en maak die mense my dissipels”. 

Sou ons ooit vir Jesus hoor sê: “Ons moet regtig gaan soek na ons mense” (tradisionele perspektief 
hierbo)?  Sou Hy gelukkig daarmee wees as ŉ gemeente sou praat van “ons mense” en “hulle”?  Sou 
Jesus ons nie eerder aanmoedig nie om te fokus op daar waar dit donker is, ongeag lidmaatskap, taal en 
kultuur?  Sou hy ons nie dalk wil aanmoedig om die “ons” baie groter te maak en hande te vat met die 
groot getal wonderlike kinders van God op kampus wat ons glad nie ken nie.  Wie is dan die “hulle”?  Dalk 
ook ander nie-gereformeerde kerke wat ons lidmate “steel”? 

Dit is hierdie soort vrae waarmee die Studentekerk moes worstel.  In die samelewing op kampus het die 
ons en hulle radikaal verander.  Alle tale en kleure en kulture woon in dieselfde koshuis en sit in dieselfde 
klas.  Hulle praat saam met trots oor “Ons Koshuis”, “Ons Klas” en “Ons span”.  As dieselfde studente oor 
tradisionele grense saam as vriende in “ons” kerk kom sit, wie is dan die “ons” en die “hulle”?  Wat het die 
“Nuwe Wêreld” waarvan die koerante praat en “God se Nuwe Wêreld” in Matteus 4:17 vir mekaar te sê?  
Die Studentekerk worstel nog saam met ander gemeentes oor al hierdie vrae.  Minstens weet ons in die lig 
van Matteus 4 dat die Koninkryk/nuwe wêreld van God nie primêr kom as die kerk se sitplekke weer 
oorgetrek is en vol NG-studente sit nie, maar primêr kom dit daar waar Jesus self teenwoordig word en lig 
bring in die donker. 

5.8.3.2 MEDEWERKERS IN JESUS SE NUWE-WÊRELD-BEDIENING – MATTEUS 4:18-22 

Na Jesus se aankondiging van ŉ nuwe bediening maak Hy onmiddellik vir Hom medewerkers bymekaar.  
Die kerk is tog belangrik in Jesus se nuwe-wêreld-bediening!  In dieselfde sin waarin Jesus sy 
dissipels roep, sê Hy ook waarvoor Hy hulle roep. “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers 
van mense maak.” (Matteus 4:19). 

Wat sou Jesus se reaksie wees op ŉ opmerking soos: “Die NG Kerk op die kampus het sy magsbasis 
verloor”?  Was ons ooit bedoel om ŉ magsbasis te hê (Matteus 23:10-11)?  Beteken “Kom saam met My” 
nie juis dat alle mag in Jesus lê en dat ons maar net nederige diensknegte is nie?  Dat ons uitverkoop is 
aan die taak om visse in te bring as medewerkers van Jesus?  Skielik gee dit ŉ nuwe dringendheid aan die 
opsoek van NG-lidmate, pastorale sorg, toerusting, prediking en groei.  Maar dit gee ook ŉ nuwe 
gerigtheid. 

Hoe diep lê die koester van mag regtig in die geskiedenis en gene van die kerk?  Het ons al halfpad 
daarmee klaargespeel of weet ons net nie meer mooi hoe om dit raak te sien nie.  Wat is die verband 
tussen mag en geld.  Hoe reg is dit vir die studentegemeente om te beweer dat ons in ŉ oorlewingstryd 
gewikkel is net omdat die geldelike bronne van die sinode geskuif het of minder word?  Hoe gaan ons 
vorentoe kan kerk bly as ons weet dat die geld net minder gaan word?  Moet ons nog baie kopskuiwe 
maak om in lyn te kom met Jesus se Nuwe-Wêreld-Bediening?  Hoeveel geld het Jesus se bediening 
gerugsteun? 

Wat is die verband tussen beskikbare vissers en geld? 
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5.8.3.3 DIE AARD VAN JESUS SE NUWE-WÊRELD-BEDIENING – MATTEUS 4:23-25 

Die twee genoemde teoloë se vertaling van Matteus 4:23 en 24 vang die oog: “Jesus het baie goeie nuus 
vir hulle gehad:  Hy het vir hulle gesê dat God se splinternuwe wêreld aangebreek het.  Om te wys dat Hy 
die waarheid praat, het Jesus elke siekte en kwaal waaraan hulle gely het, gesond gemaak.”...  
“Duiwelbesetenes, verstandelik versteurdes en verlamdes – almal wat na Jesus toe gebring is, het Hy 
gesond gemaak.” 

God se splinternuwe wêreld breek aan waar die mense in hulle totaliteit gehelp word.  Mense se 
liggaamlike en eksistensiële nood was vir Hom belangrik. Die verse direk hierna is Jesus se uitgebreide 
bergpredikasie oor hoe rewolusionêr God se nuwe wêreld is.  Die spreekwoordelike Woord- en 
broodbediening is ter sprake.  Ons sou ook kon praat van ŉ missionêre bediening in die rykste sin van die 
woord. 

Hoe missionêr is ons regtig?  Weereens die klassieke vraag:  Sou die kampus (meer as die NG-lidmate) 
regtig agterkom as die Studentekerk môre sou toemaak?  Is die kospakkies vir behoeftige studente en 
uitreike na hospitaal, skole en kinderhuise genoeg as ons dink hoeveel geld en tyd betrokke is by uitreike 
na Lesotho en ander ver plekke?  Is ons gemeente bekend genoeg op die kampus as plek waar daar 
heling en genesing plaasvind?  Is ons eredienste ook die vriendelike plek waar mense wat vir die eerste 
keer kom, iets ervaar van God se nuwe wêreld?  Fokus ons nie dalk meer op die uitdagende finansiële tye 
as op die oeslande wat wit lê nie?  

5.8.4 GETUIENIS 

Getuienis word op minstens twee maniere gelewer:  Deur wat ek sê en deur wat ek is.  
Studentebearbeiding het op al twee maniere ŉ belangrike rol te speel.  

5.8.4.1 GETUIENIS IN ŉ WÊRELD VER VAN ONS 

Dit bly vanselfsprekend dat ŉ gemeente altyd ŉ verantwoordelikheid het om te getuig in “Samaria en die 
uithoeke van die wêreld.  Met ander woorde deur wat ons sê en wie ons is in Zambië, Lesotho, onder 
Moslems in Durban, met draf, stap en fietstoere deur die land ensovoorts het ons ŉ getuienis om te lewer. 

5.8.4.2 ONS GETUIENIS IN JERUSALEM 

Die Studentekerk is op die voorstoep van die Universiteit.  Daagliks is daar selfs honderde studente wat in 
ons kerkgebou klasloop.  Dit wat ons is, spreek harder as wat ons gaan probeer sê.  Wat moet ons getuig 
in hierdie nuwe wêreld oor God se nuwe wêreld?  Die kampus wêreld is geïntegreerd ten opsigte van ras 
en taal.  Dit wil nie sê dat rassisme dood is in almal se harte nie.  Ook die Studentekerk word deur baie 
nog gesien as die apartheidskerk waarheen swart mense nie behoort te gaan nie.  ŉ Groot deel van die 
studente het studiebeurse, maar sukkel daagliks om hul maag vol te hou.  Studente deel in die pyn van 
ons wêreld, van egskeiding, gesinsgeweld, misbruik, armoede, swak onderwys ens.  Studente soek na 
rolmodelle om na te volg wat hulle kan oortuig dat Christene eg is en God ŉ realiteit is.  Gebalanseerde 
Christenleiers in koshuise en op kampus wat met wysheid kan optree is in aanvraag. 

Dit is in hierdie gemeenskap dat die Studentegemeente ŉ geweldige groot rol te speel het.  
Studentebearbeiding behels dat jongmense toegerus en aangemoedig sal word om in nederigheid maar 
met oortuiging op al hierdie terreine leiding te neem.  Om Christus en sy boodskap van ŉ nuwe wêreld 
sigbaar te laat word tussen studente.  ŉ Boodskap van liefde, diensbaarheid, vergifnis, geduld, respek en 
blymoedigheid.  Om as onvolmaakte mense hande te vat met onvolmaakte leiers in bestuursposte en 
lesinglokale op soek na waarheid en wysheid.  Om ŉ ruimte te help skep waar God se genade 
herskeppend kan werk.  

5.8.4.3 ONS GETUIENIS EN TEENOOR DIE KERK 

Die Studentegemeente wil graag ook teenoor die Vrystaatste Kerk getuig van ons reis om beter gestalte te 
gee aan God se nuwe wêreld.  As gevolg van die vinnige veranderinge binne die wêreld waarin ons 
lidmate op kampus leef, was ons verplig om dalk vroeër en dieper as ander gemeentes te moes nadink oor 
verandering.  Ons kan getuig dat ons foute gemaak het maar deur God se genade tog ook baie ver 
gevorder het.  

Ons kan getuig dat:  

1. Ons die uitdaging aanvaar het om as gemeente, missionêr kerk te wees in ŉ diverse gemeenskap wat 
graag die hele gemeenskap wil dien en nie slegs NG-studente nie. 

2. Ons as gemeente daarin geslaag het om baie oper te dink oor wie die “ons” is en baie vriendeliker oor 
“hulle”. 



150   VENNOTE IN GETUIENIS 

 

3. Ons ŉ multikulturele gemeente is met drie verskillende taalbedieninge. 

4. Ons kerkraad en ander strukture is volledig geïntegreerd om te laat reg geskied aan die taaldiversiteit.  
Ons worstel wel nog met kerkordelike probleme. 

5. Ons bevoorreg is om leraars op ons span te hê met Afrikaans, Engels en Setwana/Sesotho as 
huistaal. 

6. Ons vrede gemaak het dat ons dikwels as minderheid leiding moet neem op die agtergrond.  Dat mag 
en strukture al hoe meer plek gemaak het vir diens en verhoudinge. 

7. Die Here ons seën met wonderlike positiewe onderlinge verhoudinge ten spyte van groot diversiteit. 

8. Ons grootliks afhanklik is van die Vrystaatse Sinode vir finansiële ondersteuning. 

9. Ons graag in vennootskap met die Sinode en ander gemeentes wil soek na die beste realisering van 
God se nuwe wêreld en die rol wat ons daarin kan speel. 

10. Baie bewus in van die verantwoordelikheid en geleentheid om jong lidmate vir 3-5 jaar te kan toerus 
en motiveer om na hul vertrek van hier, die kerk en koninkryk van God as passievolle geestelik 
volwasse lidmate te gaan dien. 

11. Ons daarvan oortuig is dat God juis hierdie generasie jongmense wil gebruik om in ‘n nuwe wêreld, 
God se nuwe wêreld te laat kom. 

5.8.5 STUDENTEBEARBEIDING 

Studentebearbeiding is nou vir minstens 40 jaar reeds ŉ sinodale werksaamheid.  Daar is duisende 
studente rondom ons wat honger is vir die Evangelie.  Volgens onlangse statistieke is daar ongeveer 24 
700 (20 700 in jaargroep 1-5) UV-studente van alle kerkgenootskappe (of geen genootskappe nie) in 
Bloemfontein.  Die getalle neem steeds toe.  Hiervan is ongeveer 4 000 residensieel en meer koshuise 
word gebou.  Die ander woon rondom die kampus.  Meeste woon dus op ons kerk se voorstoep en baie 
woon selfs weekliks klasse by in die Studentekerk.  Daar is ongeveer 7 450 studente aan die UV wat 
hulleself assosieer met die NGK, VGKSA en die NGKA.  Daarvan is rofweg 600 in koshuise.  Die res is in 
die stad in studentehuise, woonstelle, ens.  Daar is ook ongeveer 700 NG-studente aan SUT en ongeveer 
15 000 studente in totaal.  Daar is oop deure by SUT en strukture wat vra na meer intensiewe bediening.  
Aan die begin van die jaar is die erediensbywoning in die Afrikaanse diens ongeveer 1 300 waarvan 
ongeveer die helfte stadstudente is. 

Di Christo Louw en Danie du Toit is tans voltydse studenteleraars en ds Sigh Melaletsa en prop Shaun 
Darker is deeltyds betrokke in die gemeente.  Die gemeente is multikultureel en geïntegreerd ten opsigte 
van taal en kultuur en maak voorsiening vir bediening in Afrikaans, Engels en Sotho.  

Die Sinode lewer ŉ groot bydrae ten opsigte van die leraars se salarisse.  Tog is daar ŉ groot deel van die 
deeltydse leraar se fondse wat elders gevind moet word.  Reeds sedert 2003 het die Sinode sinodale 
strukture versoek om aandag aan die saak te gee, maar sonder volhoubare sukses.  Die sinodebesluit van 
2005 lui bv.: 

“Die Sinode beskou dit as ongewens dat die Studentekerk self verantwoordelik is om jaarliks R150 000 in 
te samel om volgehoue bediening moontlik te maak, en gee sy steun aan pogings deur die Studentekerk, 
sinodale kommissies en indiwidue om hierdie las op die gemeente te verlig.” 

Ook tydens die laaste proses van herstrukturering en finansiële toekennings kon nie aan die gemeente se 
versoek voldoen word nie naamlik om genoeg fondse beskikbaar te stel wat gelykstaande sal wees aan 
drie leraarsposte se traktement (ŉ ekstra R250 000).  Die gemeente kry nou regtig finansieel baie swaar 
ook in die lig van groot eenmalige uitgawes soos die vervanging van die sitplekke. 

Die Sinodale Getuieniskommissie het in die verlede wonderlike hulp aan die gemeente gebied, veral met 
die oog op multikulturele bediening. 

Aanbeveling: 

1 Die Sinode spreek waardering uit teenoor die studentegemeente oor die pogings wat 
aangewend word om te midde van ŉ veranderde samelewing kerk van Christus op kampus te 
wees.  

2 Die Sinode spreek spyt uit vir die feit dat daar ten spyte van verskeie pogings sedert 2003 nie 
ekstra fondse in die strukture gevind kon word om die gemeente voldoende en volhoubaar 
finansieel te kan ondersteun nie, tot nadeel van die bediening.  
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3 Die Sinode bevestig dat studentebearbeiding ŉ sleutelbediening van die kerk is waar 
jongmense se persepsies en passie oor onder andere kerk, koninkryk, kerkeenheid en 
dissipelskap gevorm word, en versoek die betrokke sinodale kommissies en gemeentes om die 
gemeente by te staan ten opsigte van kundigheid en finansiële behoeftes.  

 

Geteken: 

Ds Meiring de Wet (voorsitter) 

Dr Gideon van der Watt (sekretaris) 

 

D    VERSLAG VAN EENHEID VIR BARMHARTIGHEID 
 

SAKE VIR INLIGTING VIR KENNISNAME 
 

Aanbeveling: 

Die Sinode neem van die volgende slegs kennis. 

1 GRONDSLAG 

Die grondslag vir die werk is deur die Sinode van die NG Kerk Vrystaat soos volg bepaal: 

1. Die Here Jesus sit sy priesterlike werk na sy hemelvaart in die kerk en die wêreld voort. 

2. Dit is die roeping van elke gelowige om die nood van sy medemens raak te sien en homself en sy 
besittings diensbaar te stel aan Christus om daarin te voorsien. 

3. Die gemeentes van die NG Kerk Vrystaat aanvaar dit as deel van hulle wesenstaak om deur hulle 
barmhartigheidsbediening ‘n instrument in die hand van die Here te wees en doen hierdie werk 
plaaslik, asook in rings- en sinodale verband. 

2 BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN GEMEENTES 

Die barmhartigheidsbediening van gemeentes word gedoen onder toesig van elke plaaslike kerkraad wat 
die nodige strukture daarstel (bv ‘n Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid of iets dergelyks) en 
befondsing voorsien.  Die kerkraad wys ook verteenwoordigers aan op die beheerrade en direksies van die 
onderskeie subprogramme en staande komitees van ENGO en NG Welsyn Vrystaat waar die konstitusies 
van sulke ondernemings dit vra.  Die kerkraad maak na goeddunke gebruik van die maatskaplikewerkers 
en ander dienste verskaf deur die Eenheid vir Barmhartigheid. 

3 BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN RINGE 

Die barmhartigheidsbediening van ringe word gedoen onder toesig van elke plaaslike ring wat die nodige 
strukture daarstel (bv ‘n Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid of iets dergelyks) en befondsing 
voorsien.  Die ring wys ook verteenwoordigers aan op die beheerrade en direksies van die onderskeie 
subprogramme en staande komitees van ENGO en NG Welsyn Vrystaat waar die konstitusies van sulke 
ondernemings dit vra.  Die ring maak na goeddunke gebruik van die maatskaplikewerkers en ander 
dienste verskaf deur die Eenheid vir Barmhartigheid. 
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4 ORGANOGRAM 

 

5 ENGO 

5.1 INLEIDING 

NG Maatskaplike Dienste – Vrystaat (NGMD), handeldrywende as ENGO (‘n nie-regeringsorganisasie met 
ewigheidswaarde) is ‘n geregistreerde Welsynsorganisasie (NPO 002-671).  Al die werksaamhede vorm 
subprogramme van ENGO. 

5.2 HOOFBESTUUR 

Dr JP Robb (voorsitter), di A Oosthuizen (ondervoorsitter), WJ Botha (sekretaris), MD Kambule, CF van 
der Berg en dr J Deacon. 

5.3 ENGO-KANTOOR 

Vanuit die ENGO-kantoor word bestuurs-, administratiewe- en vakkundige leiding en begeleiding gedoen 
ten opsigte van verskillende subprogramme van ENGO. 

Dit behels die voorsiening en instandhouding van vakkundige-, administratiewe- en rekenkundige 
handleidings wat die nodige verwysingsraamwerk vorm vir grondvlakbesture om binne statutêre- en 
kerkregtelike voorskrifte te funksioneer.  Indiensopleiding en oriëntering van nuwe personeel word vanuit 
die kantoor behartig.  ‘n Handleiding vir die bestuur van arbeidsverhoudinge is gefinaliseer en senior 
personeel is bemagtig vir die implementering daarvan. 

Bestuurshulpdienste is beskikbaar vir die subsisteme van ENGO en NG Welsyn ten opsigte van finansiële 
bestuur, administrasie, mannekrag, salarisonderhandelings, personeelvermindering, dissiplinêre optrede, 
eiendomme, bouprojekte, voorrade, voertuie, regshulp ensomeer.  Drie-en-dertig sub-programme kry 
ondersteuning met die opstel en finalisering van hulle begrotings.  Lopende begrotingskontrole word 
toegepas om finansiële probleme by sub-programme pro-aktief te bestuur. 

Die kantoor lewer ook buro-dienste soos salarisadministrasie, rekeningkundigedienste, arbeidsbetrekkinge 
ensomeer teen vergoeding vir subprogramme wat daarvan gebruik wil maak.  Die Finansiële Dienste 
Sentrum hanteer tans die rekeningkundige werk van 20 regsentiteite, asook die konsolidasie van al die 
jeugsorgsentrums se boekhoudings, sowel as 66 werkgewers in die sisteem se salarisadministrasie.  Daar 
word vir 20 regsentiteite en 8 NG Welsyn staande komitees in samewerking met PKF finansiële state 
opgestel. 

EENHEID VIR BARMHARTIGHEID

ENGO (Geregistreerde NGO)

NG Welsyn Vrystaat (Maatskappy)

Helpcor Trust (Trust)

NeGeMaDi (Staande komitee)

UITVOERENDE FUNKSIE
[Senior Personeel]

BEMARKING

FONDSWERWING
OPLEIDING

KINDERSORG

[Hoofbestuur]

GESINSORG

[Subkomitee]
NIE-STATUTÊRE

DIENSTE

MENSLIKE

HULPBRONNE

BESTUURSHULP

DIENSTE
FINANSIËLE

DIENSTE

ONDERSTEUNINGSDIENSTE VAKKUNDIGE DIENSTE

Afhanklikheidsdienste

Bejaardesorg [Subkomitee]
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Die senior personeel is verantwoordelik vir die skakelfunksie met die kerk, owerheid, ander rolspelers in 
die welsynsdiensleweringsfunksie en verteenwoordig ENGO op die besture van verskeie kerklike 
kommissies, netwerke en oorhoofse organisasies om sodoende te verseker dat die ENGO se 
subprogramme relevant is en dat hulle belange nabehore gedien word.  Ons primêre vennoot is Vrystaat 
Versorging in Aksie (VVA). 

Daar is sedert die vorige sinodesitting ook ‘n bemarkings- en fondswerwing kantoor gevestig. 

Weens finansiële beperkinge (gebrekkige subsidie en sinodale bydraes wat nie tred hou met inflasie nie) 
moes die poste van Direkteur Gesinsorgdienste en Direkteur Bejaarde- en Gestremdesorg afgeskaf word 
en is ‘n nuwe pos, Direkteur Vakkundige dienste (me Magda van Niekerk) geskep wat vir gesinsorg, 
bejaardesorg, jeugsorgsentrums en nie-statutêre dienste verantwoordelikheid aanvaar. 

5.4 AFHANKLIKHEIDSORG 

Die diens word deur KMD’s gelewer in noue samewerking met die Christelike Alkoholiste Diens (CAD).  
Meer as 5,5 miljoen mense in die RSA is afhanklik van een of ander vorm van verslawing.  Die CAD het 
agt aktiewe groepe in die Vrystaat in Bethlehem, Bultfontein, Heilbron, Hoopstad, Kroonstad, Parys, 
Wesselsbron en Vereeniging.  Persone wat vir behandeling by Aurora Kliniek gaan word aangemoedig om 
na ontslag by een van die groepe in te skakel.  Die KMD se bewusmakingsveldtog, Ke Moja, gerig op die 
jeug, het 28 216 kinders bereik en 14 volwassenes en 4 kinders is dmv Wet 10/1992 gestuur vir 
behandeling. 

5.5 BEJAARDESORGDIENSTE 

Deur middel van voorkomingsdienste word gestreef om bejaardes se regte te bevorder, mishandeling te 
voorkom en bejaardes te bemagtig met kennis en vaardighede.  Meer as 10 000 persone word bereik.  
Gemeenskapsdienste het ten doel om bejaardes te help om so lank as moontlik onafhanklik te 
funksioneer.  Dit behels ondermeer dienste soos voedselskemas, tuisversorging, vervoer, volwasse-
opleiding, lewensvaardigheidsprogramme, sosialisering, voorligting en persoonlike sorg. 

Inrigtings vir residensiële sorg word bedryf te Bethlehem, Clocolan, Kroonstad, Koppies, Ventersburg, 
Sasolburg, Steynsrus, Welkom, Reitz, Parys, Bloemfontein, Petrusburg, Reddersburg, Bloemfontein, 
Hoopstad, Senekal, Viljoenskroon, Trompsburg, Marquard, Wesselsbron, Paul Roux en Winburg.  Die 
tuistes bied ‘n heenkome vir 912 sub-ekonomiese persone, 900 ekonomiese persone en 1010 verswakte 
bejaardes.  Vanuit die tuistes word gemeenskapsdienste gelewer aan 7 468 persone. 

Sub-ekonomiese behuising word verskaf aan behoeftige bejaardes teen ‘n bekostigbare huur.  
Ekonomiese behuising word verskaf aan vermoënde bejaardes op die bewoningsregstelsel waarvoor 
Wet 65/88 voorsiening maak.  Die ekonomiese skemas te Bloemfontein, Kroonstad, Senekal en Parys is 
omgeskakel na deeltitelskemas.  Lofdal Wonings vir begunstigdes van die Sinodale Pensioenfonds is 
gedurende die reses vanaf die Kerkkantoor na ENGO / NG Welsyn oorgedra. 

Die diens word gelewer deur 761 personeel tewete bestuurders (22), administratiewe personeel (29), 
geregistreede verpleegkundiges (35), ingeskrewe verpleegkundiges (12), ingeskrewe verpleeghulpe (24), 
senior lekeversorgers (26), lekeversorgers (258), huishoudelikebestuurders / toesighouers (14), senior 
algemene assistente (27), algemene assistente (273), faktotums / terreinbestuurders (9), 
gemeenskapsdiens-organiseerders (3), sekuriteitsbeamptes (21), ander (5). 

5.6 GESTREMDESORG 

Dagsorgsentrums word bedryf op Bethlehem (27 persone), Senekal (17), Kroonstad (54) asook ‘n 
residensiële fasiliteit (30 persone)  op Viljoenskroon.  Die klem val op die ontwikkeling van 
lewensvaardighede. 

Die diens word gelewer deur 20 personeel tewete: bestuurders (2), versorgers (4), opeleier / vervoer (5), 
assistent versorgers (4), algemene assistente (5). 

5.7 GESINS- EN GEMEENSKAPSDIENSTE 

Voorkomings-, vroeë intervensie- en statutêre dienste word gelewer met die fokus op die beveiliging 
van kinders en behoud van gesinne, deur tien KMD kantore.  Die personeel is maatskaplike werkers (27), 
maatskaplike hulpwerkers (23), administratiewe personeel (13), assistente (10), studente 
maatskaplikewerkers (18), student maatskaplike hulpwerkers (1) en vrywilligers (253). 

Dienste word gelewer te Reddersburg, Matroporong, Edenburg, Edenhoogte, Ghostpark, Bloemfontein, 
Chris Hani, Turflaagte, Joe Slovo, Kroonstad, Moakeng, Viljoenskroon, Vierfontein, Rammulotsi, Heilbron, 
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Sandersville, Phiritona, Sasolburg, Riebeeckstad, Allanridge, Nyallong, Odendaalsrus, Welkom, Thabong, 
Bronville, Virginia, Merriespruit, Kitty, Mkokotapark, Mandelapark, Melodi, Zensela, Sloja, Henneman, 
Ohomolong, Senekal, Matwabeng, Reitz, Petsana, Petrus Steyn en Mamafebubdu.  Daar is in totaal 6 917 
lêers oop met 11 269 kliënte. 

Materiële hulp ter waarde van R447 996 word verleen aan 14 800 volwassenes en 15 373 kinders.  
Beveiliging van kinders (455), voorkomingsdienste (10 973), pleegsorgtoesig (6 194), 
swangerskapkrisisdienste (55), aannemings (17), stiefoueraannemings (16), straatkinders (164), 
groepwerk (20 groepe – 265 persone), gemeenskapwerkprojekte (174 projekte – 56 741 persone). 

ENGO is tans die enigste organisasie in die Vrystaat wat geakkrediteer is om aannemingsdienste te 
lewer. 

5.8 VRYSTAAT KINDER- EN JEUGSORGSENTRUMS 

Beveiligings-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme word op ‘n voltydse 
basis gebied aan 998 kinders wat deur die Kinderhof in alternatiewe sorg geplaas is omdat hulle sorg en 
beskerming benodig.  Jeugsorgsentrums word bedryf te Koffiefontein, Willows, Mazelspoort, Universitas, 
Waterbron, Gardeniapark, Bayswater, Ladybrand, Bainsvlei, Bothaville, Virginia, Welkom, Naledi, Mosilo, 
Riebeeckstad, Welkom, Winburg, Bethlehem Ficksburg, Zamani, Clocolan, Witsieshoek, Marquard, 
Senekal, Vrede, Sasolburg, Viljoenskroon, Heilbron en Kroonstad.  Die terapeutiese sentrum in 
Bloemfontein bied intensiewe assesering, ontwikkeling en intervensie aan vir 116 kinders by Ons Kinder- 
en Jeugsorgsentrum.  Daar is gemiddeld 143 kinders op die waglys vir opname.  Ongeveer 57% van die 
kinders kom uit NG Kerk-huise.  ‘n Verdere 4 100 kinders in die onmiddellike omgewing van die 
jeugsorgsentrums word ook gehelp.  Vanuit die jeugsorgsentrums word lewensvaardigheidsprogramme 
gelewer aan ‘n verdere 8 200 kinders. 

Die diens word gelewer deur 23 maatskaplikewerkers, 90 kinderversorgers, 13 administratiewe personeel 
en  83 assistente. ‘n Totaal van 1 277 vrywilligers (insluitende 631 bestuurslede) is ook betrokke. 

5.9 HOSPITAALSORG 

NG-lidmate regoor die Vrystaat, Noord-Kaap en dele van die Oos-Kaap word in gesondheidsinstellings in 
Bloemfontein opgeneem.  ‘n Span bestaande uit ‘n maatskaplikewerker, twee deeltydse hospitaalleraars 
en 11 geestelike werkers staan hierdie pasiënte en hulle gesinne by deur hulle te besoek en sover 
moontlik met praktiese probleme te help: 6 645 pasiente is verlede jaar besoek en ‘n verdere 1 589 was 
nie in hulle beddens toe ‘n besoek afgelê is nie.  Kontak is met 1 089 famililede gemaak.  Hierdie diens 
word almeer relevant namate plattelandse gemeentes nie meer voltydse leraars het nie. 

5.10 WETSOORTREDERSORG 

Die diens is gerig op mense in die gevangenis en hulle families.  ENGO het 290 Bybels aan Mangaung 
Korrektiewe Sentrum verskaf.  ‘n Finansiële bydrae word aan die Ring van Kroonstad beskikbaar gestel 
om te help met die finansiering van geestelike werkers by Kroonstad Korrektiewe Sentrum. 

Hierdie diens behoort verder ontwikkel te word. 

6 NEGEMADI 

NeGeMaDi is ‘n opleidingsinstansie van ENGO en KwaZulu Natal CMR.  Alle kursusse wat aangebied 
word, word geakkrediteer deur die Health and Welfare Seta. 

Kursusse word aangebied vir maatskaplike hulpwerkers (212 leerders) en Ancilliary Health Care workers.  
Deur opleiding word leerders die geleentheid gebied om ‘n professionele kwalifikasie te verkry.  
Maatskaplike hulpwerkers kan ook na afloop van die opleiding reigstreer by die Raad vir Maatskaplike 
Diensberoepe (SACSSP).  Die eerste groep leerders in hierdie kursusse is onderskeidelik opgelei in 2010 
en 2011.  Aanvanklik is opleiding aangebied in die Vrystaat en KwaZulu Natal.  Tans is opleiding uitgebrei 
na ander provinsies soos Noordkaap, Mpumalanga en Weskaap.  Tot tyd en wyl Hugenote Kollege in 
Wellington daarin slaag om geakkrediteer te word by die HWSETA funksioneer hulle as ‘n satellietkampus 
van NeGeMaDi.  NeGeMaDi is die enigste geakkrediteerde opleidingsinstansie vir die helpende professies 
in die Vrystaat. 

NeGeMaDi is in die proses om vir verdere kursusse te akkrediteer (Bestuursopleiding vir CBO en 
Gemeenskapsgesondheidsorg).  Die NeGeMaDi-span is ook besig om die moontlikheid van verdere 
kursusse en kort kursusse te ondersoek, ondermeer in rekenaargeletterdheid en interpreneurskap om 
mense te bemagtig om vir hulleself verantwoordelikheid te aanvaar. 
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Vir administratiewe en statutêre doeleindes is NeGeMaDi se bestuur geregistreer as ‘n Staande Komitee 
van NG Welsyn Vrystaat. 

7 NG WELSYN VRYSTAAT 

Alle kapitale bates wat gebruik word vir die barmhartigheidsfunksie van die NG Kerk in die Vrystaat is 
geplaas in ‘n Artikel 21-Nutsmaatskappy, naamlik NG Welsyn, Vrystaat.  Die Sinode het tot dusver die 
direksie van die Maatskappy aangewys.  Vir plaaslike werksaamhede, kantore en inrigtings word staande 
komitees aangewys in oorleg met die kerkrade, besture en gemeenskap.  Die uitvoerende komitees of 
finansiële komitees van besture vorm merendeel die lede van die betrokke staande komitee.  Die staande 
komitee bestuur die bates van die plaaslike werksaamheid. 

In sommige gevalle is dit beter dat eiendomme in ‘n aparte nutsmaatskappy geplaas word, hoofsaaklik ter 
wille van die bestuur van risiko en om aanspreeklikheid te beperk.  In sulke gevalle is NG Welsyn een van 
die direkteure. 

Die Maatskappy is hoofsaaklik ‘n houer van die bates wat vir die formele barmhartigheidsdienste gebruik 
word en hulle hooffunksie is om toe te sien dat die bates behoorlik in stand gehou word en aangewend 
word vir die doel waarvoor dit oorspronklik geskep is, asook dat dit nie onnodig belas word of onregmatig 
vervreem word nie. 

Die Maatskappy het feitlik geen bedryfsrekening nie, aangesien bedryfsuitgawes beperk is tot bietjie 
administratiewe koste en een helfte van die salaris van die uitvoerende direkteur. 

Die direksie van NG Welsyn Vrystaat is:  Di WH van Zyl (voorsitter), WJ Botha (uitvoerende direkteur), JH 
Taute, AJ Oosthuizen, oudl PM Voigt, mnr FFR Neethling en dr JP Robb. 

Die direksie rapporteer die volgende verkooptransaksies aan die Sinode: 

Bethlehem:  Erf 4731 CTK R  1 892 768,00 

Bethlehem:  Erf 4742 CTK R 780 000,00 

Viljoenskroon:  Erf 4391 Vrystaat JSS R 12 000,00 

Bloemfontein Sentrum Westerbloem 136 Bloemfontein Sentrum R 630 000,00 

Bloemfontein Sentrum Westerbloem 213 Bloemfontein Sentrum R 880 000,00 

Die direksie rapporteer die volgende kooptransaksies aan die Sinode: 

Bloemfontein Sentrum Westerbloem Anneks 66 Bloemfontein Sentrum  R 670 000,00 

Bloemfontein Sentrum Westerbloem Anneks 67 Bloemfontein Sentrum R 750 000,00 

Bloemfontein Sentrum Ons Tuiste Kamer 54 Bloemfontein Sentrum R 60 000,00 

Bloemfontein Sentrum Ons Tuiste Kamer 28 Bloemfontein Sentrum R 57 677,00 

Lofdal Wonings wat bedoel is om bekostigbare behuising aan begunstigdes van die Sinodale 
Pensioenfonds te bied, is vanaf die Kerkkantoor na NG Welsyn Vrystaat oorgedra.  Die direksie het 
toestemming verleen dat vyf wooneenhede in Lofdal gebou word, waarvan die bewoningsreg ten bedrae 
van R598 000,00 elk verkoop is.  Die wins is ondermeer aangewend ter gedeeltelike finansiering van die 
opknap van Lofdal Wonings en terrein. 

Daar is begin met ‘n bouprojek op die terrein van Charlotte Theron Jeugsorgsentrum vir Bergprag Aftree-
oord. 

‘n Memorandum van Inkorporasie (MOI) is ingevolge die die Nuwe Maatskappyewet ingedien. 

8 HELPCOR TRUST 

Helpcor Trust is gestig om fondse in te samel vir geregistreerde NGO’s.  Dit het Artikel 18-vrystelling en 
kan dus belastingsertifikate uitreik aan donateurs.  Die Vrystaatse Sinode word op die Trust 
verteenwoordig deur dr Pieter van Jaarsveld. 

Die vlagskipprogram van die Trust is ‘n elektroniese debietorderstelsel wat gebruik maak van ‘n netwerk 
van persone wat debietorders werf en deur kommissie vergoed word.  Die Trust sal ook nasionale en 
internasionale fondsverskaffers nader. 
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9 OUDITKOMITEE 

Die groep van regspersone wat onder die vaandel van die Eenheid vir Barmhartigheid vaar, funksioneer 
onder die wakende oog van ‘n onafhanklike ouditkomitee wat ingevolge die King 3-verslag gemandeer is.  
Die hooffunksies van die Ouditkomitee is naas ander die oorsig oor die rekeningkundige integriteit van die 
groep en risikobestuur. 

Die Komitee se mandaat is om die onderskeie besture, rade, direksies en komitees te adviseer te opsigte 
van enige gebreke wat hulle geïdentifiseer het of verbeterings wat hulle voorstel.  Indien enige 
ongerymdhede geïdentifiseer word, het die Ouditkomitee die bevoegdheid om die stappe wat hulle meen 
nodig is, te neem.  Prof Kobus Rossouw en me Jana Lamprecht van die Departement Ekonomiese 
Wetenskappe van die Universiteit Vrystaat asook mnr G Oberholzer van PKF is eksterne lede van die 
Komitee. 

10 HUGENOTE KOLLEGE 

Die Hugenote Kollege (HK) in Wellington kan nie meer grade en diplomas toeken nie. Tot tyd en wyl hulle 
self by die HWSETA geregistreer word, funksioneer hulle as ‘n satelliet-kampus van NeGeMaDi. ENGO is 
die kerkregtelike skakel tussen die Sinode en HK.  

Die visie van HK is om die grootste opeidinginstansie vir kerklike dienswerkers op die vasteland te word. 

11 TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS 

TOIBO is ‘n inisiatief van die drie “susterskerke”. Hulle bedryf vier skole vir kinders met spesiale 
leerbehoeftes, in die Vrystaat die Marthie Du Plessis Skool.  Die NG Kerk in die Vrystaat wys ‘n 
verteenwoordiger aan op die Raad van TOIBO en op die beheerraad van Martie Du Plessis Skool.  

Die Sinode maak ook finansiële bydraes (R83 630) plus ‘n gedeelte van die rente van die Hercules en 
Maria Fonds vir Gestremdes (R8 134).  Die skole staan voor groot uitdagings, ook finansieel, om die werk 
voort te sit. 

Projek Sonskyn het in 2012 in werking getree.  Hierdie projek het ten doel om die skole in staat te stel om 
finansiële verliese wat gely word agv leerders wat nie hul finansiële verpligtinge kan nakom nie, gedeeltelik 
aan te spreek.  Verdermeer om hulp te verleen aan die leerder met ‘n spesifieke behoefte binne die 
raamwerk van die projek. Die projek voldoen ook aan die Instituut se Visie nl:  Behoeftegedrewe 
Christelike barmhartigheidsdiens vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes. ‘n Bedrag van R650 000 
was gedurende 2012 deur TOIBO aan die skole beskikbaar gestel. 

12 VOLKSBLAD-KERSFONDS 

Die Bestuur van ENGO vorm saam met senior personeel van Volksblad die trustee van die Volksblad-
Kersfonds. Gemeentes dra jaarliks gereeld en ruim by tot die Fonds. Die Fonds is vir ENGO en ander 
welsynsorganisasies in die Vrystaat en Noord-Kaap ‘n onontbeerlike bron van inkomste. Begunstigde 
organisasies uit die Fonds word aangemoedig om die geld te gebruik vir direkte hulpverlening aan 
noodlydendes.  Mnr Nols Nieman van Volksblad wat vir baie jare die fondsinsameling help dryf het en ook 
lid was van die trustee is vroeg in April 2013 oorlede.  Ds WJ Botha van ENGO het die begrafnisdiens 
gehou. 

SAKE VIR GOEDKEURING 

13 FINANSIERING VAN DIENSTE 

Die dienslewering word erg gekortwiek deurdat die Department Maatskaplike Dienste staatsubsidie 
progressief in reële terme verminder en hulle grondwetlike verpligtinge almeer afskuif op NGO’s soos 
ENGO, VVA en ander.  Dit maak dit bykans onmoontlik om voort te gaan met ‘n standaard diens waarin 
die welsyn en veiligheid van die diensontvangers gewaarborg kan word. 

Dit is nie meer vir die Kerk en die publiek moontlik om te kompenseer vir die vermindering van 
staatsubsidie en die reële vermindering in inkomste nie.  Personeel- en ander uitgawes is reeds tot op die 
been besnoei en instandhoudingsprogramme en motorvervangingsprogramme is ver agter. 

Gevolglik het die NPO’s onder leiding van NAWONGO (National Association of Welfare Organizations and 
Non Governmental Organizations) vyf jaar gelede in ‘n regsgeding betrokke geraak met die Staat.  In vier 
Hooggeregshofsake en een Appélhofsaak was die Vrystaatse Department telkens aan die kortse end en is 
bevind dat hulle nie hulle grondwetlike verpligtinge nakom nie en ook dat die diskrepansie in hulpbronne 
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toegeken aan NGO’s teeenoor die toekenning aan die Staat se eie welsynsdienste nie deur die Grondwet 
getolereer word nie. 

Die Hof het ook ‘n strukturele bevel gemaak waarvolgens die Departement ‘n hersiene finansieringsmodel 
aan die Hof moet voorlê wat aan die grondwet en die hofbevele gevolg gee.  Twee pogings om dit te doen 
is deur die Hof van die hand gewys.  NGO’s het desnieteenstaande bogenoemde bevele vir die 2013/14 
finansiële jaar weer tot op ‘n sent na dieselfde subsidie ontvang as in 2012.  Dit kom neer daarop dat die 
organisasies die effek van inflasie sowel as buitengewone stygings in elektrisiteit en brandstof moet dra.  
Verdere onderhandelings met die oog op ‘n nuwe finansieringsmodel is deur die hof beveel. 

Intussen is ENGO almeer aangewese op die kerk en gemeenskap en op die bydraes en vrywillige 
werkkrag  van lidmate en individue. 

Aanbeveling: 

1. Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op die Provinsiale Owerheid om stappe te neem wat die 
Departement Maatskaplike Welsyn sal verplig om sy grondwetlike verpligtinge na te kom en 
die toepaslike hofbevele te eerbiedig. 

2. Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op die Nasionale en Provinsiale Tesourie om bykomende 
fondse beskikbaar te stel sodat sorgbehoewende burgers van die land, wat in die sorg van 
NGO’s is, behoorlik versorg en beveilig kan word, in ooreenstemming met die norme en 
standaarde wat toepaslike wetgewing en regulasies vereis, volgens die kosteberekenings wat 
deur KPMG gedoen is. 

3. Die Sinode roep kiesers op om die regering by die stembus tot verantwoording te roep oor die 
standaarde van dienslewering, ook met betrekking tot die finansiering van maatskaplike 
dienste wat deur middel van NGO’s gelewer word. 

4. Die Sinode moedig kerkrade, lidmate en die breë publiek aan om te volhard met die 
ruimhartige finansiële en natura bydraes wat hulle lewer vir die dienste aan hulpbehoewendes, 
asook die dienste wat hulle as vrywilligers lewer. 

5. Die Sinode betuig sy dank aan die personeel wat steeds volhard met hulle roeping teenoor 
hulpbehoewendes, ten spyte van gebrekkige vergoeding en oorlaaide pligstate en moedig 
hulle aan om nie tou op te gooi nie. ‘n Besondere dankwoord word gerig aan mev Susan Louw 
(voormalige Direkteur Gesinsorgdienste) en me Minnie Burger (vorige Direkteur Bejaarde- en 
Gestremdesorg) vir hulle dekadeslange onvermoeide en toegewyde diens. 

6. Die Sinode onderneem om sover dit vir hom moontlik is voort te gaan met die finansiële 
ondersteuning aan die Eenheid vir Barmhartigheid. 

7. Die Sinode betuig sy dank aan Volksblad vir die jarelange onontbeerlike ondersteuning wat 
ENGO en ander welsynsorganisasies uit die Volksblad-Kersfonds geniet asook vir die 
positiewe beriggewing oor die werk wat gedoen word. 

 

Geteken: 

Ds WJ Botha (Uitvoerende beampte)     

Ds WH van Zyl (NG Welsyn)  

Dr JP Robb (ENGO) 
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E EENHEID VIR ONDERSTEUNING 
 

EA VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR ADMINISTRASIE 
EN FINANSIES  (SKAF) 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 SAMESTELLING EN VERGADERINGS 

Die Kommissie is soos volg saamgestel: 

Dr Pieter van Jaarsveld (voorsitter), di Leon Foot (ondervoorsitter), André van Staden, Riaan van Zyl, Jan 
Els, Willem Botha (Engo/NGMD), André Barlow (SKBB), dr Gideon van der Watt (Getuienis) en mnr Derek 
Foster.  Mnre André Esterhuizen (Direkteur: Administrasie en Finansies ) en Hennie de Lange 
(Hoofrekenmeester) het ampshalwe sitting gehad. 

Die Kommissie het sedert die Sinode van 2009 tot en met Februarie 2013 vyf en twintig maal vergader. 

2 OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2009 

2.1 VIDEO 

Weens beperkte fondse is daar nie 'n bemarkings-DVD vervaardig nie, maar is die huidige video teen 
minimale koste verbeter. 

2.2 KOMMUNIKASIEKANTOOR 

'n Volledige kommunikasie-strategie is uitgewerk.  Die volgende stappe is op 1 Februarie 2010 
geïmplementeer: 

1. Me Thea Bosman word vanaf die Getuieniskantoor oorgeplaas na die Kommunikasiekantoor.  Hierdie 

is slegs 'n 5/8 pos. 

2. Die Kommunikasiekantoor word in die Kerkkantoor ingerig en die oorblywende 3/8 kapasiteit word 

deur die Sinodale Kerkkantoor opgeneem. 

3. Me Bosman ressorteer onder toesig van die Kerkkantoor. 

4. Sedert 1 Januarie 2013 is hierdie werksaamheid ‘n begrotingsitem. 

3 SAKE DEUR BUITENGEWONE SINODE OP 16 NOVEMBER 2011 
VERWYS 

3.1 UITBREIDING VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR ADMINISTRASIE EN 
FINANSIES TEN OPSIGTE VAN SUBSIDIËRING VAN MEDIESE PREMIES VAN 
PENSIOENARISSE 

Ds Bobbie Scherrer, mnre Piet Coetzer en Hennie van der Walt is tydens die vorige sinode as 
verteenwoordigers van die pensioentrekkers aangewys om die Sinodale Kommissie vir Administrasie en 
Finansies van advies te bedien in die besluitneming van die keuse aan wie die verpligting verkoop moet 
word. 

3.2 BEFONDSING VAN TOEKOMSTIGE WAARDES 

Die verpligting om die toekomstige waardes te bepaal wat deur die gemeentes betaal moet word, word 
bereken volgens dieselfde formule as waarvolgens die eweredige bydraes bereken word.  Om voorsiening 
te maak om die lening te befonds wat aangegaan moes word beteken dit dat elke gemeente se berekende 
tabelwaarde ten opsigte van die prorataberekening met 2.5%verhoog word; die minimum prorata met 
R300 per jaar na R1 500 per jaar verhoog word en die R950 per maand wat tans vir elke leraarspos deur 
gemeentes betaalbaar is ten opsigte van die mediese subsidiëring van pensioenarisse, verval. 
Implementering geskied vanaf 1 Januarie 2013. 
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4 REGSGEDING DS AW LOUW 

Die Regter President het bepaal dat die saak nie in die Gelykheidshof aangehoor mag word nie, maar wel 
in die Landdros- of Hooggeregshof.  Die geding is dus in die verkeerde hof aanhangig gemaak.  Niks het 
daarna gebeur nie en ds Louw is intussen oorlede. 

5  AFTREDE: DIREKTEUR: ADMINISTRASIE EN FINANSIES 

Mnr Hennie van der Walt het op 31 Desember 2009 met pensioen afgetree na 42 jaar diens in die 
Kerkkantoor.  

Die Sinodale Kommissie vir Administrasie en Finansies spreek sy hoogste dank en waardering uit teenoor 
mnr Van der Walt vir diens van hoogstaande gehalte wat oor die afgelope 42 jaar in die Kerkkantoor 
gelewer is, maar in die besonder vir sy diens wat hy vanaf Januarie 2007 as Direkteur:  Administrasie en 
Finansies gelewer het. 

Sy getrouheid en pligsbesef was deurentyd 'n kenmerk van sy loopbaan in diens van die Kerk in die 
Vrystaat. 

Die Kommissie wens hom 'n lang en gelukkige aftrede toe. 

6 AANSTELLING: DIREKTEUR ADMINISTRASIE EN FINANSIES 

Mnr André Esterhuizen is vanaf 1 Januarie 2010 as Direkteur: Administrasie en Finansies in die plek van 
mnr Hennie van der Walt aangewys.  Mnr Esterhuizen is reeds vanaf 1 November 1979 in die Kerkkantoor 
werksaam. 

7 RINGSBESOEKE DEUR KERKKANTOORPERSONEEL/SKAF 

Om kostebesparing te bewerkstellig is die strategie om jaarlikse ringsbesoeke te doen om sodoende die 
gemeentes se dravermoë te bepaal, gewysig.  Gemeentes stuur tans die jaarstate na die Kerkkantoor wat 
dit nasien, rekonsilieer en die gemeente se tabelwaarde bepaal.  Onderhandelingsgeleenthede word 
daarna na behoefte gereël. 

8 STREEKSBYEENKOMSTE  

Verskeie streeksbyeenkomste is op ‘n gereelde jaarlikse grondslag in die periode onder oorsig afgehandel.  
Aktuele sake is telkens hanteer en belangrike inligting was oorgedra. 

9 MEDIESE ONGESKIKTHEID 

Die Kommissie het die aansoeke van die ondergenoemde lede om weens mediese ongeskiktheid uit te 
tree goedgekeur en hulle ontvang voordele uit die groeplewensversekering- en ongeskiktheids-
inkomsteskema van die Kerk. 

 Ds JC van Wyk (Odendaalsrus) 

 Ds WHJ Botha ( Bedelia) 

 Ds JH Steyn (Smithfield) 

 Ds BJ Pretorius (Vredefort) 

 Ds C Nel (Welkom)  Ds Nel is intussen oorlede. 

 Mnr JJP Kraft (Kerkkantoor) 

10 JAARLIKE AANPASSING VAN SALARISSE, REISKOSTE EN ANDER 

Die Algemene Taakspan Fondse vergader jaarliks om aanpassings in die salarispakkette van leraars deur 
te gee.  Volgens ‘n vorige sinodebesluit word hierdie riglyne onveranderd aan gemeentes deurgegee. 

11 GELOFTEFEESTERREIN - VENTERSBURG 

Die eiendom is op hulle versoek per skenkingsakte aan die Geloftefeeskomitee van Ventersburg oorgedra. 
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12 SINODALE SENTRUM  

Die Sinodale Sentrum is steeds te koop en die mark toon groot belangstelling.  Tydens die periode onder 
oorsig is verskeie aanbiedinge wat tussen R21 000 000 en R24 600 000 gewissel het ontvang.  Geeneen 
van die aanbiedinge het as gevolg van verskeie redes realiseer nie. 

13 SINODALE BYDRAES   

Die Kommissie wil sy dank en waardering uitspreek teenoor die gemeentes wat die besluit van ‘n vorige 
sinode, ten opsigte van die gereelde maandelikse indiening van opgawes en betalings van eweredige 
bydraes, nakom.  Daar heers egter ‘n mate van kommer oor gemeentes wat nie altyd hulle volle 
samewerking in die verband gee nie.  

14 AFTREKKING TOV SINODALE BYDRAE  

Tans word slegs die salarispakket van ‘n geordende leraar by die berekening van tabelwaarde van ‘n 
gemeente in ag geneem.  Die toelae (salaris) wat aan gemeentejaar (finale jaar) teologiese studente 
betaal word wat in gemeentes werksaam is, mag voortaan saam met die salaris van ‘n ge-ordende leraar 
ook in ag geneem word by die berekening van die gemeente se tabelwaarde. 

Addisionele pensioenbydraes van tot 200% sal in ag geneem word by die gemeente se aftrekking in die 
berekening van die dravermoë van die gemeente vir prorata doeleindes.  Dit sal slegs van toepassing 
wees indien die verhoogde gedeelte van die bydrae in die Sinodale Pensioenfonds aangewend word.  
Indien die leraar of gemeente op ‘n ander wyse buite die Sinodale Pensioenfonds voorsiening maak vir 
addisionele aftreevoordele sal die toegewing nie van toepassing wees nie. 

15 METODE VAN VERSLAGDOENING  

Die voorkoms van die jaarstate en fondsegroepering is verander en aangepas om in lyn te kom met die 
ander sinodes.  Dit gee ook ‘n beter verstaanbare en meer professionele beeld van die Kerk se 
werksaamhede. 

16 KOLLEKTE VIR DIE SINODALE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE  

Vanaf 2012 is ‘n kollekte vir die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate geskep.  ‘n Jaarlikse kollekte van die 
gemeentes sal die vrouelidmate in staat stel om hulle werksaamhede voort te sit.  Gemeentes word 
versoek om sover as moontlik die kollekte op Moedersdag op te neem. 

17 BELEGGINGS  

Die beleggings van die Kerk is volgens beleid en in oorleg met die Kerk se beleggingskonsultante, IFG 
Africa, met groot omsigtigheid bestuur.  Die portefeulje beloop soos op 31 Januarie 2013  R109 300 581.  

18 ONTWIKKELING VAN DIE GROND BY BYBELHUIS/BRON VAN 
HERINNERING 

Die ontwikkeling van die gronde by die Bybelhuis word as ‘n saak van dringendheid beskou.  Tydens d ie 
saamstel van hierdie verslag is sekere prosesse aan die gang gesit om met die ontwikkeling van die 
eiendom die beste bedeling vir die Kerk te bewerkstellig. 

19 SINODE AANSPREEKLIKHEID 

Aangesien koste ten opsigte van regsmenings baie maklik handuit kan ruk word daar ‘n beperking van 
R30 000 geplaas op die Sinode se aanspreeklikheid wanneer regsmenings aangevra word. 

20 KONSOLIDASIE VAN FONDSE 

‘n Aantal fondse wat deur die Kerkkantoor administreer word, is in oorleg met die betrokke kommissies ter 
wille van verstaanbaarheid en eenvoudiger boekhouding gekonsolideer. 
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21 LOFDAL WONINGS 

Die Lofdal Wonings wat binne die grense van die Westerbloem Aftree-oord geleë is, is per ooreenkoms en 
onderhewig aan ‘n terugvalklousule oorgedra na NG Welsyn.  Die oorspronklike doel van die behuising, 
naamlik om bekostigbare behuising vir afgetrede leraars te voorsien, bly egter behoue. 

22 BEGROTINGSKONTROLE 

Die Sinodale Kommissie vir Administrasie en Finansies is verantwoordelik vir die opstel van en kontrole 
oor die jaarlikse begroting van die Sinode.  Die bepalings van die Sinode van 2000 word gevolg wat bepaal 
dat ‘n inkomstebegrotingstelsel gebruik word.  Aan elke kommissie is ‘n persentasiepunt van die inkomste 
toegeken.  Die kommissies moet binne hierdie inkomsteraamwerk sy taak verrig.  Die Sinodale Kommissie 
vir Administrasie en Finansies het ‘n kontrolefunksie oor die beheer van die begroting wat kwartaalliks baie 
streng toegepas word. 

23 ADMED GAPINGDEKKING 

Die gapingdekkingskema het na ‘n tydperk getoon dat dit vir die meeste lede nie ‘n ekonomiese skema 
blyk te wees nie.  Die verpligte lidmaatskap van die groep is met ‘n twee maande kennisgewing beëindig 
en daar is aan lede die opsie gebied om op ‘n vrywillige basis lidmaatskap voort te sit. 

24 STATUS ”C” BY DISCOVERY MEDIESE FONDS 

Die Kommissie bring die vorige sinodebesluit, wat bepaal dat alle leraars in die Vrystaat aan die Discovery 
Mediesefonds moet behoort tensy hy/sy aan sy/haar gade se mediesefonds kan behoort, weer onder die 
Sinode se aandag. 

25 LERAARS SE TYD WAT UITGEKOOP WORD BY GEMEENTES 

Die Kommissie herbevestig die besluit van die Sinode wat bepaal dat daar nie meer as 10% van die leraar 
se pakket of 35 dae per jaar  tyd uitgekoop moet word nie. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

26 EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat die Raad vir die Eenheid vir Ondersteuning soos volg saamgestel word: 

1. Vyf (5) lede deur die Sinode aangewys;  

2. Een (1) verteenwoordiger uit elk van die ander vier eenhede: 

 Moderamen  

 Eenheid vir Bedieningsbegeleiding 

 Eenheid vir Vennote in Getuienis  

 Eenheid vir Barmhartigheidsdienste 

3. Die Direkteur: Administrasie en Finansies  (adviserend) 

4. Die Hoofrekenmeester   (adviserend) 

5. Ander kundige persone 

27 OORPLASINGS VIR BESPARINGS 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat die ondergenoemde oorplasings gedoen word ten einde besparings op 
sinodale bydraes te bewerkstellig: 

1. JONK VRYSTAAT 

R140 000 word oorgeplaas na Fonds vir Geestelike Bearbeiding Studerende Jeug. 
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2. GREY OPVOEDINGSFONDS 

R3 000 word oorgeplaas na die Fonds vir Geestelike Bearbeiding Studerende Jeug. 

3. JONK VRYSTAAT 

R48 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

4. GEESTELIKE BEARBEIDING STUDERENDE JEUG 

R120 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

5. ALGEMENE GETUIENISREKENING 

R72 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

6. GROEIPUNTBEDIENINGSFONDS 

R65 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

R4 000 word oorgeplaas na GEM sending. 

7. KOLPORTASIEFONDS 

R25 000 word oorgeplaas na Fonds vir Gemeentebediening. 

8. MIDDESTAD- EN ARBEIDSBEDIENING 

R20 000 word oorgeplaas na Fonds vir Gemeentebediening. 

9. TOELAE-TAS 

R 130 000 word oorgeplaas na Middestads- en Arbeidsbedieningsfonds. 

R 150 000 word oorgeplaas na Argief. 

R 219 240 word oorgeplaas na Shepherd. 

10. VENNOOTSKAPPE: RCZ 

R250 000 word oorgeplaas na Katete Jeugbediening. 

11. SINODALE FONDS 

R65 000 word oorgeplaas na Sinodale Sentrum vir deel salaris sekuriteit. 

R235 000 word oorgeplaas na koste Vrystaat Sinode. 

R45 000 word oorgeplaas na Algemene Sinode. 

12. RENTEREKENING 

R 50 000 word oorgeplaas na die Fonds vir Argief. 

28 BEGROTING VIR 2014 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die totale begroting van R12 miljoen, soos hieronder uiteengesit, goed met dien 
verstande dat die dravermoë van die gemeentes die bedrag wel kan ontmoet.  Indien dit nie 
moontlik is nie moet die eenhede self vir die tekort instaan. 

Die Sinode van 2005 het besluit dat die begroting voortaan deur die Sinodale Kommissie vir Administrasie 
en Finansies hanteer moet word.  (Handelinge 2005 bl 304 punt 3.3 – 4). 

Vir die doeleindes van hierdie begroting is die volgende items vanaf 1 Maart 2014 aangepas met die 
persentasiepunt soos aangedui: 

Salarisse 6% 
Reiskoste 10% 
SPF-kontribusie 6% 
Mediese premies 10% 
Administrasiefooie 10% 
Ouditfooie 10%   
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TOTALE BEGROTING    

PRORATA FONDS TOTALE EIE PRORATA 

2013   BEGROTING FONDSE 2014 

EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE R 3 387 534 

1 430 037  Diens Van Barmhartigheid 2 412 995 897 543 1 515 452 

93 680  Hospitaalbearbeiding 508 186 16 000 492 186 

1 258 780  Kerklike Maatskaplike Werk 1 451 896 72 000 1 379 896 

0  TOIBO 36 000 36 000 0 

EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING R 1 846 000 

32 616  Jonk Vrystaat [27-03] 224 600 224 600 0 

14 400  Vrouelidmate 65 000 50 600 14 400 

1 089 600  Kuratorium Teol. Fakulteit UV. 1 582 600 493 000 1 089 600 

751 200  Gemeentebediening [09 03] 1 022 000 280 000 742 000 

0  Eredienskommissie [01-11 ] 75 000 75 000 0 

EENHEID VIR VENNOOTSKAPPE IN GETUIENIS R 5 805 300 

1 349 300  Vennootskap: NGKA Vrystaat 11-03 1 943 000 424 000 1 519 000 

726 000  Vennootskap: VGKSA Vrystaat 17-03 1 124 800 410 000 714 800 

680 300  Vennootskap: Lesotho 14-03 947 000 346 000 601 000 

3 600  Katete Jeugbediening 19-02 578 000 578 000 0 

224 500  Multikulturele Studentebediening 20-04 542 500 305 000 237 500 

294 600  Middestads- en Arbeidsbediening 20-03 633 000 310 000 323 000 

526 100  Vennootskap: Reformed Church In Zambia  1 261 000 705 000 556 000 

15 000  Gelofte Eeufees Monumentesending 20-20 23 000 10 000 13 000 

82 000  Vennootskap: RCA  20-21 102 000 12 000 90 000 

840 700  Algemene Getuieniskantoor 20-22 1 390 000 600 000 790 000 

22 000  Vennootskap: Reformed Church In Japan 26-03 98 000 98 000 0 

174 000  Vennootskap: Namibië 20-05 192 000 30 000 162 000 

27 000  Groeipunt Bedieningsfonds 70 000 70 000 0 

0  Studiebeursfonds: NGKA, VGKSA en RCA 05-22 70 000 70 000 0 

0  Getuienis Gastehuisfonds 16-03 50 000 50 000 0 

0  Cronje Trust Fund Of The RCZ 20-16 7 000 7 000 0 

0  Vennootskap : Teologiese Opleiding 20-07 150 000 150 000 0 

762 400  Studentebearbeiding 1 162 000 363 000 799 000 
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MODERAMEN R 818 400 

818 400  SINODALE FONDS 918 400 100 000 818 400 

EENHEID VIR ONDERSTEUNING R 1 203 600 

249 600  Kommunikasie 300 950 51 350 249 600 

583 200  Werksaamheid Algemene Sinode 628 200 45 000 583 200 

0  Sinodale Sentrum 970 500 970 500 0 

370 800  Argief 600 800 230 000 370 800 

0  Sinodale Kerkkantoorfonds  3 930 000 3 930 000 0 

0  Barend Wessels Gedenksentrum 2 386 000 2 386 000 0 

0  Mooigenoeg 576 000 576 000 0 
      

12 819 813   28 109 427 15 048 593 R 13 060 834 

-819 197  Min  Eie Voorsienings   -1 070 034 

-616  Plus Oorskotte   9 200 

12 000 000  PRORATA STYGING 0.00%  12 000 000 

 

 

2013 

 

 

 

 

EIE VOORSIENINGS 

   

 

2014 

   TEKORTE OORSKOTTE NETTO 

-745 297  Eenheid vir Barmhartigheid -950 334  -950 334 

-616  Eenheid vir Bedieningsbegeleiding  9 200 9 200 

-73 900  Eenheid vir Vennote in Getuienis -119 700 0 -119 700 

-819 813   -1 070 034 9 200 -1 060 834 

 

Tydens die vergadering van die Sinode van 2005 is besluit dat die persentasie toekenning aan die 
kommissies dieselfde sal bly.  Daar is later wel ‘n aanpassing gemaak nadat die Teologiese Fakulteit met 
0,5% verlaag en die Sinodale Kommissie vir Bedieningsbegeleiding met 0,5% verhoog is. 

Die goedgekeurde persentasie toekenning is tans soos volg: 

 % PRORATA 

NGMD 22.16% 

JONK 7.22% 

SKBB 1.56% 

SGK 47.47% 

Argief 3.37% 

Vrouelidmate 0.13% 

Sinodale Fonds 5.61% 

Algemene Sinode 3.48% 

Teologiese Fakulteit 9.00% 

TOTALE BEGROTING 100.00% 

Met al die kommissies se instemming is die persentasiepunttoekenning aangepas na die volgende en na 
aanleiding van die strategiese beplanning is onderling ooreengekom dat die puntetoekenning van jaar tot 
jaar aangepas mag word: 

Eenheid vir Barmhartigheid 20.31% 

Eenheid vir Bedieningsbegeleiding 22.08% 
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Eenheid vir Vennote in Getuienis 40.76% 

Eenheid vir Ondersteuning 10.03% 

Moderamen 6.82% 

TOTALE BEGROTING 100.00% 

Geteken:  

Dr Pieter van Jaarsveld   (voorsitter) 
Mnr André Esterhuizen   (skriba) 

 

 

EB VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR ARGIEF EN 
INLIGTING 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 SAMESTELLING EN VERGADERINGS 

Die Kommissie was soos volg saamgestel: 

Dr Nico Dicks (voorsitter), drr Gerdrie van der Merwe, Dawie Botes, di Jan Venter en Hansie Swart.  Me 
Christa Botes en mnr André Esterhuizen (Direkteur:  Administrasie en Finansies) het ampshalwe sitting 
gehad en mnr Esterhuizen het as skriba opgetree. 

Die ondervoorsitter, dr Gerdrie van der Merwe het op 31 Maart 2011 emeriteer en ds Jan Venter is in sy 
plek verkies tot ondervoorsitter.  Ds Venter het egter gedurende 2012 uit die Kommissie bedank.  Dr 
Gerdrie van der Merwe is daarna op die Kommissie gekoöpteer en tot ondervoorsitter gekies. 

Die Kommissie het in die periode onder oorsig drie keer vergader. 

2 ONTBREKENDE RINGSTUKKE EN REGISTERAFSKRIFTE 

Die feit dat sommige ringe en gemeentes geen dokumente en registers indien nie is ‘n bron van groot 
kommer.  Ring- en gemeenteskribas word weereens versoek om op die tydige inhandiging van 
argiefstukke te let en dat alle gevraagde stukke betyds ingedien moet word. 

3 WERKSWINKEL / INLIGTINGSESSIE 

‘n Suksesvolle inligtingsessie waarop die sentrale registerhouding sowel as belangrike bewaringsaspekte 
aangespreek is, is vanaf 7 tot 9 September 2010 in samewerking met dr Froneman in Bloemfontein, 
Bethlehem en Kroonstad aangebied.  

4 VERSKUIWING VAN DIE SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSKANTOOR  
NA DIE SENTRALE ARGIEF TE STELLENBOSCH 

Die Kommissie het ‘n kwotasie van die Sentrale Argief in Stellenbosch ontvang ten opsigte van die koste 
om die Sinode van die Vrystaat se argief te huisves.  Die Kommissie het ten tyde van die samestelling van 
hierdie verslag nog nie vergader om die aanbod te bespreek nie. 

5 STREEKSBYEENKOMSTE 

Suksesvolle streeksbyeenkomste is gedurende Maart 2011 gehou.  Goeie terugvoer is ten opsigte daarvan 
ontvang. 

6 VERWERING VAN DIE REGISTERS 

Die ouer registers en ook die registerafskrifte tot ongeveer 1920 van die gemeentes is besig om te 
verweer.  Die herstelkoste is baie duur en moet deur kundiges gedoen word.  Van die oorspronklike 
registers wat ontvang is, is ongeveer 70% gerekenariseer.  As gevolg hiervan word al die registers sowel 
as die registerafskrifte gesluit en nie vir navorsers beskikbaar gestel nie.  Slegs die inligting op rekenaar 
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kan aan genealoë verskaf word en genealogiese navorsers kan nie meer die leeskamer besoek vir 
navorsing nie. 

7 DATABASIS 

Daar is reeds 309 388 inskrywings op die databasis. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

8 HANDLEIDING VIR SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSDIENS 

Aanbeveling: 

Die Sinode keur die handleiding vir Sinodale Argief- en Inligtingsdiens goed (soos vervat in die 
konsep-kerkorde Verslag AD-2). 

Geteken: 

Dr Nico Dicks (voorsitter) 
Mnr André Esterhuizen (skriba) 

 

EC VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR KOMMUNIKASIE  
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 SAMESTELLING EN VERGADERINGS 

Die Kommissie was soos volg saamgestel: 

Ds Marius Greeff (voorsitter), mnr André Esterhuizen (Direkteur: Administrasie en Finansies), dr Gideon 
van der Watt, di Rikus van Zyl, Willem Botha, André Barlow en me Thea Bosman. 

Aangesien ds Greeff ‘n beroep na Greyton aanvaar en die Vrystaat reeds einde Januarie 2013 verlaat het, 
neem mnr André Esterhuizen tot en met die Sinode van Junie 2013 waar as voorsitter van die Kommissie 
en as redakteur van Vrypos. 

2 NUWE NAAM VIR KOMMISSIE 

Die Kommissie is van mening dat die huidige naam, Sinodale Kommissie vir Kommunikasie, Inligting en 
Media (SKKIM), gewysig moet word na iets wat korter en meer relevant is ten opsigte van die nuwe 
kantoor.  Die Kommissie staan vanaf Februarie 2010 bekend as die Sinodale Kommissie vir 
Kommunikasie (SKK).  Die algemene gevoel is dat dit die hele spektrum van werksaamhede van die 
Kommissie (media, inligting, ensovoorts) dek. 

3 UITSTUUR VAN ELEKTRONIESE INLIGTING VIA DIE KOMMUNIKASIE-
KANTOOR 

Elektroniese kommunikasie (omsendbriewe en ander inligting) van ander kommissies word deur die 
Kommunikasiekantoor gedoen.  Per geleentheid word daar ook gebruik gemaak van selfoontegnologie om 
inligting deur middel van ‘n SMS-diens vinnig by betrokke persone te kry.  Waardering word uitgespreek vir 
die diens en hulp wat die Kommunikasiekantoor in dié verband aan kommissies lewer. 

4 VRYPOS 

Die doel van Vrypos is om: 

1. Alle nuus in kerklike verband van plaaslike aard oor te dra. 

2. Amptelike verklarings deur die Moderamen van die Vrystaatse- sowel as Algemene Sinode oor te dra. 

3. Nuuswaardige en relevante artikels/inligting van ander sinodes en koerante soos Rapport en 
Volksblad word geplaas. 
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Tans (Maart 2013) word Vrypos weekliks aan 750 intekenare gestuur.  Vrypos word ook na heelwat 
intekenare in die buiteland (Japan, Frankryk, Australië, Nieu-Zeeland, Engeland en Kanada) versend. 

5 PRISMA 

As gevolg van geweldige hoë drukkoste, asook die tyd wat bestee word aan die samestelling daarvan, was 
die Kommissie oortuig dat dit buite verhouding is met die trefkrag van hierdie publikasie.  Daar is dus 
besluit om die publikasie van Prisma aan die einde van 2011 te staak. 

6 NUWE LOGO 

Die besluit van die Sinode van 2009 (Handelinge Sinode 2009, bl 21, verslag B1 pt 36) dat die 
gebruiksnaam van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat verander kan word na NG 
Kerk Vrystaat, het ‘n deurslaggewende rol gespeel in die Kommissie se ondersoek na die beter 
funksionering en vaartbelyning van die Sinode se webwerf.  Die Kommissie was die mening toegedaan dat 
die logo wat op daardie stadium vir die afgelope 87 jaar, sedert die Sinode van 1925 in gebruik was, 
aangepas moes word, veral aangesien die Sinode in sy besluitneming ten opsigte van die 
naamsverandering, geoordeel het dat dit ‘n dringende saak is in die Kerk se verhoudings na buite en dat 
dit ook in lyn is met die algemene beweging in die kerk soos wat by ander sinodes ervaar word. 

Die hulp van kundige en professionele persone, naamlik Brand New, is ingeroep met die versoek dat die 
visie van die Vrystaatse Kerk, Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld, as inspirasie 
moet dien.  Brand New het verskeie ontwerpe aan die ad hoc-kommissie, asook aan die Moderamen, vir 
goedkeuring voorgelê wat die konsep van ‘n nuwe logo, asook die nuut-ontwerpte logo tydens sy 
vergadering van 11 September 2012 goedgekeur het. 

Die nuwe logo is op 24 Oktober 2012 tydens ‘n ontbytgeleentheid aan die pers, verskeie sakemanne, 
ringsvoorsitters asook kommissievoorsitters bekend gestel.  Daar is versoek dat die bekendstelling aan 
gemeentes tydens die daaropvolgende Sondag moet geskied. 

Om te voorkom dat die logo op enige wyse misbruik word, is daar spesifieke riglyne opgestel en per 
omsendbrief aan alle belanghebbendes versprei. 

7 WEBBLAD VAN DIE SINODE 

Die funksionering van die huidige webwerf is lomp en omslagtig.  Daar word tans aandag aan die 
algemene voorkoms van die webblad (nuwe logo, ens) gegee.  Die webblad sal in die toekoms ook die 
verwagte herstrukturering van die Sinode weerspieël.  Opdatering van inligting ten opsigte van 
eenhede (kommissies) en hul gepaardgaande werksaamhede kan ook nie geskied indien inligting 
nie ontvang word nie.  Die eenhede se samewerking in hierdie verband sal baie hoog op prys 
gestel word. 

8 MEDIADEKKING VAN SINODE 

Die Kommissie is van oordeel dat die Media (Volksblad, Rapport, Kerkbode, ens) amptelik na die 
sinodesitting in Bothaville uitgenooi moet word.  Die Skriba van die Moderamen is versoek om sodanige 
uitnodigings aan die onderskeie media instansies te rig. 

SAKE VIR GOEDKEURING 

9 ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE 

Aangesien die meeste van die korrespondensie, asook die weeklikse nuusbrief, Vrypos en/of enige ander 
inligting elektronies vanaf die Sinodale Kantoor versend word, is ‘n e-pos fasiliteit noodsaaklik. 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit dat leraars en kerkrade verplig word om so spoedig moontlik e-pos fasiliteite te 
bekom en die Kommunikasiekantoor dienooreenkomstig in te lig. 

Geteken:   
André Esterhuizen  (wnde voorsitter)  
Thea Bosman  (skriba) 
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FA VERSLAG VAN DIE KURATORIUM NG KERK :  
UNIVERSITEIT PRETORIA   

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 
Die Kuratorium rapporteer graag: 

1 TUISTE BY DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 

Die NG Kerk in die noordelike deel van die land, is tans een van die vier vennootkerke by die Fakulteit 
Teologie aan die Universiteit van Pretoria.  Die Fakulteit het gekies om ‘n veelkerklike fakulteit te wees. 

Die volgende kerke het op die oomblik ‘n ooreenkoms met die Universiteit om hulle teologiese studente 
hier te laat oplei: Die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, die 
Uniting Presbiterian Church of Southern Africa en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika 
(VGKSA). 

Hierdie ooreenkoms is nie aan enige termyn gekoppel nie, maar maak voorsiening vir ‘n drie-jaar 
wedersydse kennisgewing indien die ooreenkoms opgeskort sou moes word. 

Kragtens die ooreenkoms beskik die NG Kerk oor tien poste, die Hervormde Kerk oor vyf, die 
Presbiteriane oor twee en die VGK oor een pos (buiten ook ‘n diversiteitspos). 

Die Kuratorium is baie dankbaar vir die goeie samewerking wat daar bestaan tussen die Universiteit van 
Pretoria (veral deur die Hoofbestuur) en die Fakulteit. 

2 DOSENTE 

Die afgelope paar jaar het die dosentekorps byna heeltemal vernuwe.  Die dosente van die NG Kerk is 
tans: prof Dirk Human (Vise-Dekaan) en dr Sias Meyer (Ou Testament), proff Gert Steyn en Kobus Kok 
(Nuwe Testament), prof Danie Veldsman en dr Willem Fourie (Dogmatiek en Etiek), proff Cas Wepener en 
Johann Meylahn (Praktiese Teologie), prof Nelus Niemandt (Godsdiens en Sendingwetenskap) en dr 
Johan van der Merwe (Kerkreg en Kerkgeskiedenis). 

Hierbenewens is daar nog ‘n lidmaat van die NG Kerk wat deur die Universiteit aangestel is: Dr Alphonso 
Groenewald (Ou Testament). 

Sedert 2010 is prof Johan Buitendag die Dekaan van die Fakulteit.  Hoewel hy ‘n predikant van die 
Hervormde Kerk is, hanteer hy die Fakulteit op ‘n baie professionele en onpartydige wyse.  Verskeie nuwe 
inisiatiewe het na vore getree. 

3 STUDENTE 

Die Kuratorium is steeds baie dankbaar dat daar ‘n goeie toevloei van studente is.  Tans is daar sowat 160 
studente besig met hulle opleiding, waarvan die mooi getal van 32 vanjaar gelegitimeer behoort te word. 

Hierdie mooi getal wat afstudeer bring natuurlik ook sy eie uitdagings na vore - veral dat hulle vinnig en 
effektief binne die Kerk geakkommodeer moet word. 

Interessante waarnemings: 

1. Dit is opvallend dat ‘n groot deel van elke klas uit dames bestaan. 

2. Dit bly verder verblydend dat daar baie studente is wat vir Teologie aansoek doen terwyl hulle eintlik 
kwalifiseer vir enige studierigting op Universiteit. 

4 KERKEIE OPLEIDING EN VOORTGESETTE BEDIENINGS-
ONTWIKKELING 

Die vier sinodes in die noorde van die land het aan die einde van 2011 die moedige stap geneem om 
toestemming te gee dat ‘n voltydse persoon benoem kan word vir die Kerkeie Opleiding en die 
Voortgesette Bedieningsontwikkeling. 

Verskeie aansoeke is ontvang en dr André Bartlett beklee hierdie pos sedert Februarie 2012.  Hierdie pos 
stel baie uitdagings omdat dit aan die een kant die hele program van spiritualiteitsontwikkeling van die 
studente hanteer (inderwaarheid die soortgelyke werk doen as die Seminarium by Stellenbosch) asook 
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omsien na die hele voortgesette bedieningsontwikkeling.  As sodanig is André ook verantwoordelik vir die 
suksesvolle jaarlikse Lente in die Teologie-konferensie. 

In hierdie verband word daar met dankbaarheid voortgebou op die werk wat prof Malan Nel, en later dr 
Ferdie Clasen en dr Lourens Bosman vir verskeie jare gedoen het. 

In Maart 2013, is ‘n formele samewerkingsooreenkoms met die Universiteit van Pretoria gesluit wat die 
bestaansreg van Excelsus help struktuur gee. 

Die ontwikkeling van hierdie twee bene (Kerkeie Opleiding vir studente en Voortgesette 
Bedieningsontwikkeling vir predikante), is in ‘n sekere sin uniek in soverre dit die drie opleidingsplekke van 
die NG Kerk raak. 

5 TOEKOMS 

Die Kuratorium sien uit na verdere groei - beide in kwaliteit en kwantiteit.  Die totstandkoming van die 
Algemene Kuratorium en die gevolglike belang van teologiese opleiding vir die NG Kerk is ook 
aangeleenthede wat die Kuratorium positief stem. 

Geteken:   Dr Flip du Toit 

Predikant vir Teologiese Opleiding
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FB VERSLAG VAN DIE FAKULTEIT TEOLOGIE : 
UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 

Geagte Voorsitter en lede van die Sinode 

Baie dankie vir die geleentheid wat u bied aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch om 
ŉ verslag by die NGK Vrystaat Sinode voor te lê. 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 STUDENTE-AANGELEENTHEDE 

Ons het meer as 500 studente, sowat 70 persent daarvan nagraads.  Studentegetalle groei teen ŉ 
konstante tempo van sowat 10 persent per jaar. 

Die diversiteit van ons studentekorps groei eweneens.  Die afgelope twee jaar was die groepe nuweling-
eerstejaars dramaties groter en verteenwoordigend van al meer gemeenskappe en kerke.  Vanjaar is daar 
weereens ‘n groei in die getal Bruin-, Swart- en Indiër-studente. 

Toelatingskriteria word tans verfyn ten einde te verhoed dat die Verlengde Graadprogram (VGP) as 
toelatings- en toerustingweg misbruik word deur studente wat nie toelating tot ander fakulteite verkry nie.  
Aan die ander kant bly dit ŉ belangrike prioriteit om toeganklik te wees, veral vir studente wat hulle vir die 
bediening wil toerus. 

Die Network for African Congregational Theology (NetACT) en veral die akkommodasie verskaf deur 
Weidenhof Huis fasiliteer ŉ al groter stroom nagraadse studente uit ander Afrika-lande. 

ŉ Nuwe kurrikulum word sedert 2011 ingefaseer.  Eerstejaars kan inskryf vir die driejarige BTh-graad 
(bediening), die driejarige BTh-graad (Jeugwerk), of die vierjarige BDiv-graad.  Die stygende inskrywings is 
veral in die nuwe drie-jaar-programme.  Nagraads is daar nog steeds die bedieningsbaan (een jaar MDiv 
en een jaar Nagraadse Diploma in Teologie in Christelike Bediening), asook ŉ spektrum van nagraadse 
diplomas, meestersgrade en doktorale grade.  

Benewens goeie akademiese prestasie, presteer ons studente ook op ander terreine, veral in 
leierskapstrukture op kampus. 

2 ONDERRIG, NAVORSING EN GEMEENSKAPSINTERAKSIE 

Die groeiende personeelkorps werk hard om by te bly met die toenemende eise van onderrig en 
nagraadse supervisie, navorsing, betrokkenheid by talle forums en gemeenskappe.  Moeite word gedoen 
met opleiding en toerusting van jonger akademici, asook opvolgbestuur met die oog op die aftrede van 
etlike akademiese personeellede in die volgende vyf jaar. 

Talle hoë gehalte konferensies word in die Fakulteit gehou.  Dosente word gereeld genooi om bydraes te 
lewer by hoë profiel plaaslike en internasionale konferensies.  Ons navorsingsuitsette bly konstant die 
hoogste op kampus. 

Die Fakulteit se dosente is deurlopend by gemeenskapsinteraksie-inisiatiewe betrokke.  Hulle preek en 
tree op in verskeie kerklike denominasies, asook by instellings van die burgerlike samelewing soos skole.  
Kollegas lewer ook insette by plaaslike en internasionale ekumeniese instansies, soos die Suid-Afrikaanse 
Raad van Kerke, die Consultation of Church Leaders in die Wes-Kaap, die Wêreldgemeenskap van 
Gereformeerde Kerke, die Wêreldraad van Kerke, die World Mission Council en die Lutheran World 
Federation.  

3 FISIESE INFRASTRUKTUUR 

Die afgelope tyd is heelwat werk gedoen aan die opgradering en beveiliging van die fisiese infrastruktuur. 

Weidenhofhuis, die huis vir teologie-studente van verskeie Afrika-lande, is onlangs gerestoureer en 
uitgebrei om meer studente in groter gerief te huisves.  Dit sterk ons hand op soveel vlakke – veral ons 
fokus op Afrika, gasvryheid en die bevordering van menswaardigheid.  Die gemeenskaplikheid bevorder 
ook veral die akademiese welwees van studente.  Die besetting van Weidenhofhuis is inderwaarheid so 
goed dat die Fakulteit Teologie vanjaar ŉ tweede huis huur, wat ook tans ten volle beset word. 
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4 SEMINARIUM VIR DENOMINASIONELE BEDIENINGSVORMING EN 
DENOMINASIONELE PROGRAMME 

Die NGK/VGK seminarium is verlede jaar amptelik geloods.  Binne hierdie seminarium word gefokus op 
bedieningsvorming met betrekking tot sake soos geestelike en morele vorming, persoonsontwikkeling, 
vaardigheidsontwikkeling en leierskapsontwikkeling.  Die VGK en NGK en die Fakulteit is opgewonde oor 
hierdie ontwikkeling en werk saam om hierdie mooi saak vlot te laat verloop. 

Die Anglikaanse Kerk is sedert Maart 2012 die vierde amptelike vennoot van die Fakulteit benewens die 
NGK, VGK en die Presbiteriaanse Kerk.  Van vanjaar af word twee spesifiek Anglikaanse modules 
aangebied, wat verpligtend is vir Anglikaanse studente.  Dit word aangebied deur dosente wat deur die 
Anglikaanse Kerk genomineer en gesalarieer word, en deur die Universiteit akademies-geakkrediteer 
word. 

Ons is dankbaar dat hierdie ontwikkelings uitvoering gee aan die skep van denominasionele tuistes vir 
verskeie kerke binne die een fakulteit vir Christelike teologie. 

5 UITDAGINGS 

Enkele belangrike uitdagings wat die Fakulteit en die kerke in die gesig staar, is soos volg: 

1. In aansluiting by die sentrale strewes van die US is ons as Fakulteit verbind tot die uitbou van gepaste 

kundigheid, omvattende studentesukses, ŉ etos en epistemologie van diversiteit, en sosiale, 

ekonomiese en ekologiese volhoubaarheid. 

2. Ons werk hard om te verseker dat ons nuwe kurrikulum slaag – ons wil veral fokus op onderrig en 

studentesukses.  Die implementering van die Verlengde Graadprogram (VGP) en beter steunstelsels, 

veral tutor-groepe en taal-spesifieke tutoriale, bevorder studentesukses.  Die vestiging van seminaria 

by die Fakulteit sal hopelik ook positief impakteer op studentesukses.  

3. Finansiële steun vir studente bly ŉ deurlopende en groter wordende uitdaging.  Die Fakulteit het ŉ 

gedeelte van ons Strategiese Fondse gebruik as kapitaal-befondsing vir die vestiging van meer 

beursfondse. 

4. Ons bou verder aan kundigheid, veral teen die agtergrond van die aanstelling van talle “jonger” 

akademici, en die spoedige aftrede van verskeie ervare akademici oor die volgende paar jaar. 

5. Ons is verbind aan verskeie wyses van die uitbou van uitnemendheid deur diversiteit. 

6. Die bemarking, bevordering en verdere bekendstelling van die Fakulteit in samewerking met kerklike 

rolspelers geniet prioriteit, met die oog op die werwing en finansiering van studente, en die uitbou van 

goeie verhoudinge met alumni. 

7. Ons streef ook na die harmonisering van sogenaamde akademiese teologie en kerklike teologie, 

sowel as die harmonisering van teologie se diens aan die drie publieke van kerk, akademie en breër 

samelewing. 

8. Die indiensneming van proponente is ook ŉ groot uitdaging.  As proponente nie beroepe ontvang nie, 

werk dit inhiberend in op ŉ keuse vir teologiese studie deur veral jongmense. 

Ons hartlike dank aan die kuratoria, predikante en lidmate van die NG Kerk vir baie goeie en konstruktiewe 
samewerking.  Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch is tot u diens bereid. 

Ons bid die Sinode die Here se rykste seën toe. 

In verbondenheid. 

 
Geteken: 
Prof Nico Koopman 
Dekaan :  Fakulteit Teologie US
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FC VERSLAG : DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA  
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 INLEIDING 

“Toe U met my gepraat het, was u woorde vir my soos kos wat ek kon eet.  Ek was bly, want Here, God 
wat oor alles regeer, U het gesê ek behoort aan U”  Jeremia 15:16 (Bybel vir Almal). 

In 1857 voltooi Robert Moffat die Setswana Bybel en vir die eerste keer beskik 'n Suid-Afrikaanse taal oor 
'n volledige Bybel.  Deur die jare heen verskyn die Bybel met reëlmaat in Suid-Afrikaanse tale – 1859 
isiXhosa, 1881 Sesotho, 1883 isiZulu, 1904 Sepedi, 1907 Xitsonga, 1933 Afrikaans, 1936 Tshivenda en 
1996 Siswati.  Vir byna twee dekades beskik 10 van ons 11 amptelike tale oor 'n volledige Bybel.  En tog 
was die sirkel steeds nie voltooi nie, een taal het nog ontbreek. 

Op 24 November 2012 word hierdie Bybel amptelik bekendgestel.  Die sirkel is voltooi.  Al 11 ons 
amptelike tale, van Afrikaans tot isiZulu, beskik oor 'n volledige Bybel. 

Behalwe hierdie besondere hoogtepunt was daar ook 'n aantal ander wat uitstaan: 

 al elf die amptelike tale van Suid-Afrika beskik nou oor 'n volledige Bybel; 

 met die bekendstelling van die isiNdebele Bybel, word daar vir die eerste keer in die geskiedenis van 
die BSA gelyktydig met die gedrukte Bybel ook die selfoon-, e- en Internetbybel bekendgestel; 

 daar is, die afgelope vier jaar, weer meer as een miljoen gedrukte Bybels in een jaar versprei; 

 414 932 gratis Selfoonbybels is versprei; 

 vir die eerste keer is 50 000 Uitreikbybels aan Graad 7-leerders in hoofsaaklik behoeftige skole 
beskikbaar gestel. 

2 BYBELVERSPREIDING 

Afrikaanse Bybelvertaling Projek 

Prof HJB Combrink, die projekleier van Die Bybel: 'n direkte vertaling (BDV), is verantwoordelik vir die 
bestuur van hierdie projek waarby sowat 140 mense betrokke is.  Die Redaksionele Komitees het verskeie 
Ou- en Nuwe-Testamentiese boeke afgehandel en dit is aan die kerklike lesers uitgestuur vir kommentaar.  
Dit is ook beskikbaar by www.nuwekerkbybel.co.za, die spesiale webtuiste wat vir hierdie vertaling geskep 
is.  Die publiek kan hier alle inligting rakende die vertaling bekom en ook kommentaar lewer op die 
beskikbare Bybelboeke. 

Die Afrikaanse Bybelvertaling vier vanjaar 80 jaar van Bybelvertalingswerk sedert 27 Augustus 1933 toe 
die eerste Afrikaanse Bybel te Bloemfontein bekendgestel is!  LW: Dis die vierde laaste Bybelvertaling van 
ons elf tale wat ‘n Bybel ontvang het. 

3 GEDRUKTE PUBLIKASIES 

Die BSA het weer, soos die vorige vier jaar, meer as as een miljoen (1 074 605) gedrukte Bybels versprei. 

Daar is die afgelope jaar 24 nuwe publikasies voorberei en gepubliseer, waarby die isiNdebele Bybel 
ingesluit is.  Agt verskillende Standaardbybels is die afgelope jaar nuut uitgelê en gepubliseer.  Die 
Afrikaanse Jeugbybels (1933/1953- en 1983-vertaling) is met 'n nuwe omslag, lesersvriendelike uitleg en 
24 volkleurbladsye met bykomende materiaal gepubliseer.  'n Engelse Jeugbybel (CEV), wat ook hierdie 
materiaal sal bevat, word tans voorberei. 

Die afgelope jaar is 1 140 843 Bybels en Bybelgedeeltes, insluitende 1 104 178 volledige Bybels, 
aangekoop.  Van die volledige Bybels wat aangekoop is, was Amity Drukkery in Nanjing, China, 
verantwoordelik vir die druk van 96,6%. 

Die pryse van Bybels is op 1 November 2012 verhoog en die netto prys van 'n Standaardbybel beloop tans 
R55 per eksemplaar.  Elke R36 help om ‘n bekostigbare Bybel beskikbaar te stel! 

Van die getal volledige Bybels wat in Suid-Afrika versprei is, was 72,78% Standaardbybels, 'n toename 
van 5,47% in vergelyking met die vorige jaar.  Van die Standaardbybels wat versprei is, was 26,14% 
Uitreikbybels.  Bybels en Bybelgedeeltes is in 39 verskillende tale en in 59 verskillende vertalings versprei. 

http://www.nuwekerkbybel.co.za/
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Danksy die bydraes van duisende donateurs was dit die afgelope jaar vir die Bybelgenootskap moontlik 
om gratis Bybels beskikbaar te stel aan verskeie groepe wat dit nie self kan bekostig nie.  Die Raad van 
Direkteure het die afgelope jaar R1 miljoen bewillig wat aangewend is om vir die eerste keer in 'n landswye 
uitreik gratis Bybels onder Graad 7-leerders in skole in arm woonbuurte te versprei. 

Ongeveer 50 000 leerders het danksy hierdie projek 'n eie Bybel ontvang en die Bybelgenootskap beoog 
om dit, indien moontlik, 'n jaarlikse instelling te maak. 

Gedurende die boekjaar is 28 621 Bybels aan die armstes van die armes beskikbaar gestel en deur die 
jaarlikse projek, Bybels vir gevangenes, is 18 230 Bybels beskikbaar gestel vir gevangenes in ons land. 

4 BYBELPROGRAMME 

Die ontwikkeling van Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal is 'n eerste vir die BSA en iets waaroor 
ons baie opgewonde is.  Gedurende die boekjaar is 'n basiese geletterdheidspublikasie My first Bible Do 
and Learn Book ontwikkel.  Die boekie is ook in Afrikaans beskikbaar as My eerste Bybel Doen en Leer 
Boek.  Die materiaal is veral op kinders gerig, maar kan vir alle ouderdomsgroepe waar geletterdheid 
ontbreek, gebruik word.  Nie net kan hierdie materiaal 'n bydrae lewer tot mense se lees- en 
skryfvaardighede nie, maar dit bevorder ook Bybelse geletterdheid.  Deur hierdie boekie kan kinders reeds 
op 'n baie vroeë ouderdom begin om die Bybel te ontdek. 

Die boekies word gratis beskikbaar gestel vir gebruik deur skole of groepe wat dit nie kan bekostig nie.  
Die Bybelgenootskap is besig om geskikte implementeringsvennote (kerke, organisasies en individue) te 
werf. 

Die Bybelgenootskap wil deur die Bybel help om 'n verskil in ons land te maak. 

5 FINANSIES 

5.1 INKOMSTE 

Bydraes van donateurs (hoofsaaklik kerke, individue en sakeondernemings) het R36,5 miljoen beloop en 
het die Bybelgenootskap in staat gestel om 'n groot deel van sy Bybelprogramme vir 2012 te befonds.  'n 
Verdere R9,4 miljoen is uit boedels ontvang, wat die bydrae-inkomste op R45 894 698 te staan bring.  
Bydraes was verantwoordelik vir 45,1 sent van elke Rand wat die Bybelgenootskap ontvang het. 

BYDRAE VAN DONASIES ONTVANG UIT NG KERK IN DIE BLOEMFONTEIN-STREEK (VRYSTAAT 
EN NOORD KAAP) DIE AFGELOPE VIER JAAR 

1 NOVEMBER - 31 OKTOBER VAN ELKE JAAR 

 2009 2010 2011 2012 % 

Individue 
(gekoppel) 

1 085 448.57 1 364 952.10 857 269.77 1 137 472.33 +32.69 

Kerke 1 773 590.68 1 736 460.92 1 845 455.28 2 167 143.22 +17.43 

Kerklike 
organisasies 

11 349.10 15 829.00 10 100.00 11 230.00 +11.19 

Kategese - - 35.00 1 442.35 +4 017.14 

Kerkjeug 100.00 1 106.15 3 160.00 1 470.00 -114.97 

Bybel ŉ maand klub 76 124.00 83 722.00 98 957.00 94 694.00 -4.50 

Sakeondernemings - - 70 600.00 79 517.40 +12.63 

TOTAAL 2 946 612.35 3 202 070.17 2 879 757.05 3 492 969.30 +21.29 

 

Vyf NG-ringe in die Vrystaat het meer as R35.00 per lidmaat behaal nl. Bethlehem, Boshof, Vredefort, 
Harrismith en Kroonstad.  48 gemeentes in die Vrystaat het hul mikpunte van meer as een Bybel per 
lidmaat behaal. 

Gemiddeld vir die NG Kerk in die Vrystaat is R27.40 per lidmaat – ŉ eerste ooit – een Bybel per belydende 
lidmaat. 
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Gemiddelde bydraes per lidmaat van die NG Kerk in die Vrystaat vir die afgelope vier jaar: 

JAAR BYDRAES 
GEMIDDELDE BYDRAE PER 

BELYDENDE LIDMAAT 

2009 R2 147 429.30 R22.35 

2010 R2 427 892.39 R25.77 

2011 R2 062 203.56 R21.99 

2012 R2 489 741.76 R27 40 

‘n Gemiddeld van R23.63 per lidmaat! - SOLI DEO GLORIA! 

Die geouditeerde finansiële verslae is by die Bybelhuis ter insae. 

6 DIE BEHEER VAN DIE BYBELGENOOTSKAP 

Tydens die vierde Algemene Jaarvergadering wat in Maart 2012 gehou is, is daar afskeid geneem van die 
uittredende voorsitter, ds CJA Simpson asook van mnr RC Basson, die Ere-tesourier.  Ds RP van Wyk is 
tot Voorsitter van die Raad van Direkteure verkies en mnr P van der Poel is as Ere-tesourier aangewys.  
Die Jaarvergadering het ook prof HC van Zyl tot die Raad van Direkteure verkies.  Die volgende persone 
dien tans op die Raad van Direkteure: mev MMM de Jager, mnr HJ Terreblanche, mnr P van der Poel, ds 
RP van Wyk, prof HC van Zyl, ds GS Kritzinger, mnr P Maddison en ds DC Taljaard. 

Die afgelope verslagjaar is daar ook, in samewerking met 'n prokureur, baie hard gewerk om te verseker 
dat die Bybelgenootskap se Akte van Oprigting aan die vereistes van die nuwe maatskappyewet 
beantwoord. 

7 SLOT 

In Suid-Afrika het ons nou die Bybel beskikbaar van Afrikaans tot isiZulu.  Die sirkel is voltooi.  Nie een 
spreker van een van ons elf amptelike tale wat 'n Bybel in sy eie taal verlang, is meer uitgesluit nie.  Ons 
dank die Here. 

Die woorde van Jeremia waarmee hierdie verslag begin is, vertel dat die woorde van die Here vir hom 
soos kos was wat hy kon eet en dat dit vir hom blydskap gebring het.  Mag dit waar wees van die 
ontvanger van elke Bybel, in watter formaat ook al, wat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika versprei. 

Ons glo dat ons die taak van die Bybelgenootskap verder sal kan uitbou sodat nog meer mense 'n eie 
Bybel sal ontvang en die lewegewende boodskap van die Woord sal kan ervaar. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 
 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit om kerkrade aan te moedig om jaarliks een bekostigbare Bybel per belydende 
lidmaat as ideaal te stel, wat vanjaar R36 per lidmaat verteenwoordig. 

Geteken: 

Prof HC van Zyl (Voorsitter) 
Ds R Strydom (Skriba) 
Ds Gerrie van Dyk (Streekhoof)
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FD   VERSLAG VAN DIE KURATORIUM : ORANJE MEISIESKOOL 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 PERSONEEL 

Die Kuratorium het tot met die Sinode bestaan uit HJ Swart (voorsitter), J-A van den Berg, CM James, E-A 
Swart, J van Niekerk, WAD van Niekerk en JA Esterhuizen (namens die Kerkkantoor). 

2 KORT GESKIEDENIS VAN DIE ORANJE MEISIESKOOL 

Vir meer as 100 jaar deel die Vrystaatse NG Kerk in die geskiedenis van Oranje Meisieskool.  Die 
besondere skool het sy oorsprong in die vasberadenheid en vergesigte van onder andere president MT 
Steyn, generaal CR de Wet en ds JD Kestell.  Hulle wou vir die dogters wat in die Anglo-Boere Oorlog en 
die konsentrasiekampe soveel gely en met soveel deursettingsvermoë in daardie bitter jare volhard het, ‘n 
skool gee waarvan die gees, soos die eerste verslag van die Kuratorium dit aan die 1909-Sinode stel, 
“beslist Christelijk en Nationaal” sou wees.  Hierdie diep gevoelde behoefte is verder onderstreep deur die 
leemte wat gekom het toe die “Kroon Kolonie Gouvernement” na die Oorlog die Dames Instituut Eunice 
oorgeneem het.  Vir sy aandeel in hierdie skool het die NG Kerk Vrystaat 4,000 pond gekry.  Sonder om te 
twyfel het die eerste sinodes na die Oorlog hierdie geld beskikbaar gestel vir die oprigting van ‘n nuwe 
skool vir meisies in Bloemfontein.  Verskillende ander fondse het bygedra sodat die skool reeds in 1907 sy 
deure kon open.  Die eerste Kuratorium het bestaan uit: MT Steyn, CH Wessels, WJC Brebner, PJJ 
Boshoff, W Postma, CD Murray en P Joubert.  Mej Elizabeth le Roux was die eerste prinsipale.  Later het 
die NG Kerk Vrystaat die geboue en terrein aan die staat verkoop, maar in beheer gebly van die fonds wat 
moes sorg dat die vergesig van MT Steyn nooit in die niet verdwyn nie.  Al het die onderwys in die 
afgelope 100 jaar drasties verander, was daar nooit ‘n tyd dat die Kerk haar verbintenis met Oranje 
verbreek het nie.  Die Kuratorium is dankbaar dat die skool deurgaans uitstekende resultate op 
akademiese, kulturele en sportgebied lewer. 

3 FINANSIËLE BYSTAND 

Die Kuratorium poog om met groot verantwoordelikheid en deursigtigheid die beskikbare fondse onder die 
bekwame leiding van mnr JA Esterhuizen te bestuur.  Die fondse word soos volg hanteer:  

1. Van die jaarlikse rente-opbrengs word 15% gekapitaliseer.  Die res word tussen die Primêre en 
Sekondêre Skole verdeel. 

2. Finansiële hulp is vir behoeftige kinders tov skool- en koshuisgelde. 

3. Die skole bepaal self watter kinders hulp nodig het.  Aansoeke word by die skole ingedien. 

4. Indien daar begin is om kinders te help, probeer die Kuratorium om enduit die pad met hulle te stap.  
(Hul posisie word jaarliks geëvalueer.) 

5. Die fondse word verdeel tussen die skole.  Die verhouding van die Primêre en Sekondêre Skole se 
aansoeke (bedrae benodig) word gebruik om die beskikbare fondse te verdeel. 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4 DANK EN WAARDERING 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit 

1. om haar dank en waardering uit te spreek teenoor die hoofde, personeel en beheerliggame van 
Oranje Meisieskool vir die doelbewuste keuse om vas te hou aan Christelike beginsels. 

2. om haar dank en waardering uit te spreek teenoor elke ander skool met sy personeel wat poog 
om in die huidige omstandighede reg te laat geskied aan die Woord en hul verbondenheid aan 
Jesus Christus.  

3. om haar dank en waardering uit te spreek teenoor mnr JA Esterhuizen vir sy onberispelike 
diens in sy hantering van die Kuratorium se fondse. 
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5 VOORBIDDING, BYSTAND EN ERFLATINGS 

Aanbeveling: 

Die Sinode besluit 

1. om gemeentes te versoek om voorbidding te doen vir die onderwys in die Vrystaat. 

2. om kerkrade te versoek om onderwysers pastoraal by te staan. 

3. om kerkrade te versoek om lidmate aan te moedig om erflatings/skenkings aan die Kuratorium 
te maak. 

4. om gelowige ouers te versoek om hulleself beskikbaar te stel vir skole se beheerliggame. 

Geteken:  Ds HJ Swart 
Sameroeper : Kuratorium Oranje Meisieskool

 

FE GROETEBOODSKAPPE 

1 GROETEBOODSKAP AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK 

Geagte Voorsitter en Broeders 

Dit is vir ons ŉ voorreg om aan u groete en seënwense oor te dra – ŉ voorreg omdat dit ons gegun word 
om ŉ hand van vriendskap en broederlike liefde aan u te reik.  

Die Kerk van ons Here Jesus Christus word van alle kante bedreig en talle mense word deur verleidende 
stemme tot kerkloosheid verlei.  Die Woord en die Belydenisskrifte word bevraagteken om so die liggaam 
van Christus irrelevant te maak.  Mag die Gees van die Here u steeds in staat stel om die aanslae van 
sodanige kankers met die waarheid uit Gods Woord te bestry en bloot te lê.  Dit is daarom ons bede dat u 
ŉ geseënde vergadering sal beleef en die teenwoordigheid van die Here sal ervaar. 

Ons bid u ŉ vrugbare sinode toe. 

Namens die Sentrale Kerkekommissie van die Afrikaanse Protestantse Kerk, 

Prof IA Brink 

2 CHURCH OF ENGLAND IN SOUTH AFRICA 

On behalf of the Church of England in South Africa we greet the members of the Synod of the Dutch 
Reformed Church, Free State in the name of our risen and ascended Lord Jesus Christ.  We trust that your 
Synod will meet in a spirit of love and concern for one another and for the lost in our country. 

Our Church is deeply concerned about the falling moral and ethical standards which we are seeing in our 
country at the moment.  We long for a return to the standards taught in the Bible.  We believe that His 
Church needs to be taking a more prominent stand against the evils of the day by proclaiming His infallible 
Word. 

We pray that God Himself would graciously send His Holy Spirit upon our land to turn the hearts and minds 
of men and women to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ.  We don’t believe that programmes 
and organisations can, of themselves, answer the needs of our society but only a true revival sent from 
above. 

May God bless you in all your deliberations as you seek His will at this time. 

Yours, in His Name, 

Rev BD Cameron 
Administrative Officer 
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G VERSLAG VAN BESKRYWINGSPUNTE  

Die volgende beskrywingspunte is ontvang: 

G-1 BESKRYWINGSPUNT : HERSIENING GEMEENTELIKE BYDRAE 

Die Ring van Smithfield versoek die Sinode van die NG Kerk Vrystaat om: 

“In die lig van die kleiner wordende gemeentes en gepaardgaande finansiële druk staan ons voor die 
uitdaging van voortbestaan.  Die volgende voorstel ter oplossing word gedien: Die sinodale gemeentelike 
bydrae moet hersien word deurdat die volgende items bygevoeg word, voordat persentasie aanslag 
bereken word: leraar salarispakket; leraarsgade-pakket; salarisse van die orrelis, skriba/kassier en koster; 
besoekende leraars; plaaslike diens van barmhartigheid;  plaaslike sendingwerk;  instandhouding van die 
geboue en water en ligte. 

Motivering: 

Die beginsel vir bogenoemde voorstel is dat die Sinode bestaan ter wille van gemeentes en nie andersom 
nie. Ons moet dus gemeentes ten alle koste help om voort te bestaan.” 

(Ring van Smithfield) 

 

G-2  BESKRYWINGSPUNT : EIETYDSE VIERDE BELYDENISSKRIF IN DIE PLEK 
VAN DIE BELHAR BELYDENIS 

Die formulering van ‘n nuwe eietydse vierde belydenisskrif  in die plek van die Belydenis van Belhar. 

Beskrywingspunt: 

Die Sinode van die Vrystaat is oortuig dat daar ‘n dringende behoefte aan ‘n eietydse vierde belydenisskrif 
is.  Hierdie vierde belydenisskrif moet aan al die vereistes van ‘n belydenisskrif beantwoord en moet 
gesamentlik deur die vier kerke van die NG-familie in ‘n samewerkingsproses opgestel word.  Dit moet 
dienstig aan die eenheid van die kerke onderling wees en nie verdelend nie, soos tans die geval met die 
Belydenis van Belhar nie.  Om ‘n nuwe belydenis te verwoord waarin die hele familie van die 
gereformeerde kerk in Afrika kan meedoen en kan voel dis regtig eietyds.  So ‘n belydenis word nie 
afgedwing nie, maar word saam omarm deur ons hele kerk.  So ‘n nuwe eietydse belydenis kan die gevoel 
ook skep van saam dink en voel oor ons geloof in 2013.  Die Sinode van die Vrystaat versoek dus die 
Algemene Sinode om die opstel van so ‘n belydenisskrif met die ander deelnemende kerke te inisieer. 

Motivering: 

1. Die huidige debat oor die Belydenis van Belhar lei steeds tot ernstige verdeeldheid en spanning in die 
breë kerkverband en maak dit as belydenisskrif ongeskik om tot werklike eenheid te lei.  

2. Die tyd en omstandighede van vandag verskil in so ‘n mate van die Belydenis van Belhar, dat Belhar 
nie meer werklik in ons tyd aan al die vereistes vir ‘n belydenisskrif en aan die behoeftes van die kerk 
in breë verband voldoen nie. 

3. Die vermoede bestaan dat die hele familie van gereformeerde kerke in Afrika die behoefte het om 
gesamentlik ‘n nuwe belydenis te verwoord wat in alle opsigte eietyds is.  

4. ‘n Nuwe belydenisskrif bied op ‘n positiewe wyse aan al die deelnemende kerke die geleentheid om 
saam te besin en te bid oor so ‘n eietydse belydenisskrif. 

5. So ‘n beoogde nuwe belydenisskrif het die potensiaal om nuwe positiewe energie los te maak in  die 
deelnemende kerke en al hulle lidmate.  Dit  het selfs die potensiaal om ‘n positiewe uitwerking in ons 
land te bewerkstellig deurdat talle Christene opgewonde kan wees oor iets heeltemal nuuts in 2013 
rakende hulle geloof. 

(NG Kerk Vrede-Wes) 
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G-3 BESKRYWINGSPUNT : OPSTEL VAN ‘N EIETYDSE BELYDENISSKRIF 
 

Die Ring van Boshof versoek die Sinode van die NG Kerk in die Vrystaat eenparig om die Algemene 
Sinode dringend te vra vir die opstel van een eietydse belydenisskrif vir die NG Kerk waarin die Bybelse 
en geloofswaarhede van die Heidelbergse Kategismus, die Dordtse Leerreëls, die Nederlandse 
Geloofsbelydenis en die Belydenis van Belhar volledig in eietydse taal vervat is. 

Motivering: 

Nadat ons die streeksbyeenkomste wat deur die Moderamen in die Vrystaat gereël is, bygewoon en kennis 
geneem het van die verskillende standpunte daar rondom, het ons duidelik tot die oortuiging gekom dat 
een eietydse belydenisskrif vir die NG Kerk en ook vir die NG Kerk-familie dringend noodsaaklik is en 
wel om die volgende redes: 

1. Die huidige 3 Formuliere van Eenheid nl. die Heidelbergse Kategismus, die Dordtse Leerreëls en die 
Nederlandse Geloofsbelydenis praat nie die eietydse geloofstaal van die tyd waarin ons vandag leef 
nie.  Die inhoud is wel Bybels korrek maar kan saamgevoeg word in ‘n vorm en taal waarmee lidmate 
van vandag (veral jonger mense) hulleself kan vereenselwig. 

2. Van verskeie kante al is daar ook kritiek van binne en buite die kerk op sekere formulerings in die Drie 
Formuliere van Eenheid en ook die gebruik van sekere Skriftekste om sekere geloofstandpunte te 
bevestig.  Met die hermeneutiese Skrifverstaan van vandag is daar ‘n aantal teksverwysings wat 
onvanpas is.  Ds Jan Lubbe het ook kortliks daarna verwys tydens die gesprek oor die Belydenis van 
Belhar met die streeksbyeenkomste in Maart 2013. 

3. Met die Belydenis van Belhar is daar tans soveel verdeeldheid in die NG Kerk oor of dit werklik as ŉ 
vierde Belydenisskrif aanvaar kan word.  Die moontlikheid van kerkskeuring wat ons tog ten alle koste 
wil vermy, is as gevolg van die Belydenis van Belhar nie uitgesluit nie.  Die meeste lidmate en 
ampsdraers het vrede met die inhoud van die Belydenis van Belhar en sou hierdie getuienis graag in 
so ŉ nuwe eietydse belydenis deel van ons belydenis en getuienis teenoor die wêreld wou sien, maar 
dan nie as ŉ losstaande vierde belydenisskrif nie.  Ook die blote gedagte wat al deur die Algemene 
Sinode geopper is, naamlik dat die Belydenis van Belhar ŉ opsionele belydenisskrif kan word, hou nie 
stand nie.  Hoe kan ŉ belydenisskrif wat veronderstel is om kern geloofswaarhede te bevat, opsioneel 
wees?  Hoe kan sommige lidmate dit aanvaar en ander nie?  Wat word dan van die eenheid van die 
kerk?  Sou een nuwe eietydse belydenisskrif waarin al hierdie Bybelse en geloofswaarhede in eietydse 
taal vervat is, nie ook binne die breër NG Kerk-familie groter eenheid bewerkstellig nie en ook na buite 
ŉ eendragtige getuienis in ons land en die wêreld wees nie?  Indien dit nie vir die VGKSA aanvaarbaar 
sou wees nie en hulle sou aandring op die aanvaarding van die Belydenis van Belhar as 
belydenisskrif, sou ŉ mens dan dadelik bedenkinge kon hê oor die suiwerheid van hulle motiewe. 

4. So ‘n eietydse belydenisskrif sal ook van groot waarde kan wees by kategetiese onderrig. 

(Die Ring van Boshof) 
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