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Voorwoord

Die Sinode van 2015 was ’n belangrike deel van ’n lang en voortgaande proses. Dit was vir die
Moderamen baie belangrik om reeds met die beplanning van die sinode van 2015 moeite te doen om
onderskeidend te luister met die oog op die samestelling van die agenda. Gemeentes, jonger
persone en predikante en die ringsverteenwoordigers op die Moderamen is hierby betrek. Uiteindelik
is daar met groot omsigtigheid besluit om tydens die vergadering baie ruimte te skep vir stil word by
die Here, nadenke oor die Skrif, luister na mekaar en die konteks, en onderskeiding.
Die sinodesitting was in vele opsigte 'n besondere ervaring. Die afgevaardigdes is tydens die sinode
aan ŉ liturgiese wyse van verslagdoening blootgestel. Die verslae van die verskillende diensgroepe
en taakspan is liturgiese ingeklee met sang, Skriflesing, gebed en tafelgesprekke. Die erns en
oortuiging waarmee standpunte gestel is, die verskillende wyses van verslagdoening, die gees van
liefde en welwillendheid en die openheid en leerbaarheid wat geheers het, gepaardgaande met
wonderlike sang en aanbidding, het dit vir vele ’n hoopgewende ervaring gemaak. Die Handelinge is
nie net ’n weergawe van wat by die sinodesitting gebeur het nie, maar ook 'n hulpmiddel om almal te
help om verder onderskeidend te besin oor wat die Here van die kerk in Suid-Afrika vra.
Besluiteregister en Sakeregister
’n Besluite- en sakeregister is heel aan die einde van die Handelinge opgeneem. Die sakeregister
verwys na die sake in die agenda, die laatstukke en die notule.
’n Groot woord van dank is aan Jaco Thom verskuldig wat saam met sy notulespan die notule gehou
het. Jaco en Bossie Minnaar het uiteindelik die Handelinge saamgestel, ’n reuse werk wat hulle met
groot vernuf en toewyding gedoen het.
Na die sinode
Tydens die sinode is daar vir die eerste keer verslag gedoen van die vyf diensgroepe wat by die
Sinode van 2011 tot stand gebring is. Alle aanduidings is dat die nuwe struktuur goed funksioneer en
dat kleiner verstellings verder gemaak moes word. Dit was duidelik dat die vrugte van ŉ beter
integrasie en sinergie van die werksaamhede en die verbeterde kommunikasie tussen die
diensgroepe en taakspanne reeds gepluk word. Nou moet daar verder hande gevat word en moet die
roeping uitgeleef word waartoe die kerk, in die verskillende gestaltes van kerkwees, geroep word.
Mag die Gees die kerk lei, vorm en begelei in diens van die koms van die Koninkryk.

Monty Sahd
Namens die Taakspan Sinode 2015
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EERSTE SITTINGSDAG – MISSIONALE KERKWEES
Maandag 4 Mei 2015 – Sessie 1 (13:00 – 15:00)
1. OPENING
1.1 Die vergadering begin om 13:00 met
samesang.
1.2 Dr Johan van der Merwe lees uit Hand 1: 2b-8.
1.3 Ds Marié Britz groet die sinode in die Naam van
die drie-enige God. Daarna sing die afgevaardigdes
toewydingsliedere.
1.4 ’n Ringsverteenwoordiger van elk van die 28
ringe van die sinodale gebied kry ’n beurt om ’n kers
aan te steek as simbool van die ring se
teenwoordigheid by die sinode.

2. KONSTITUERING
2.1 Dr Braam Hanekom is deur die Taakspan
Sinode 2015 aangewys om die vergadering te open
en te lei totdat ’n nuwe voorsitter verkies is.
2.2 Dr Hanekom noem dat 672 uit ’n moontlike 765
afgevaardigdes reeds geregistreer het (334
kerkraadslede en 338 predikante).
2.3 Hy verklaar die sinode wettig gekonstitueer in
terme van Kerkorde Bepaling 33.
2.4 Die afgevaardigdes soos gelys in Tabel 1
(bladsy H55) verskyn ter vergadering.
2.5 Dr Hanekom verwelkom die afgevaardigdes
vanuit die lengte en breedte van die sinodale
gebied, en spreek die bede uit dat dit ’n besondere
besoek sal wees. Hy bedank almal wat die sinode
moontlik gemaak het. Hy bedank ook sy kollegas in
die Moderatuur. Dit is ’n wonderlike voorreg om in ’n
span te kan werk waar daar soms verskil van
mening was, maar nie konflik nie. Hy bedank ook
almal wat ondersteuning aan hom gegee het, asook
sy vrou Mariëtte, wat die spanning saam met hom
gedra het. Sy was ’n wonderlike gawe vir hom. Sy
hoogste dank gaan aan die hemelse Vader vir sy
goedheid en guns. Suid-Afrika is tans nie op ’n
goeie plek nie. Waarheen nou? Terug na soos dit
was? Of vorentoe? As ons sê ons wil vorentoe, na
die plek wat die Here vir ons in gedagte het, moet
ons agter Jesus Christus aangaan. Ons is nie in die
eerste plek wit en bruin en swart nie, maar
volgelinge van die Here wat mekaar se hande vat.
Soos ’n Moses van ouds in die woestyn, in die
oorgangstyd, is dit sy gebed dat die sinode ’n tent
van ontmoeting sal wees. Soos Saulus op die
Damaskuspad, wat oortuig daarvan was dat hy die
Here geken het, totdat die Here aan hom verskyn
het en hy moes vra: “Wie is U, Here?” Ons is hier
bymekaar om die teks en draaiboek vir ’n storie te
ontvang van God self. Watter storie moet geskryf
word? Ons het soms min om op trots te wees. Is
hierdie kerk gereed om ’n storie te skryf wat ’n
geestelike erfenis sal nalaat waarop ons kinders
trots sal wees? As God iets besonders doen, is
eenheid altyd êrens op die spel. Hy spreek die bede
uit dat ons mekaar in Jesus Christus sal vashou.

Daarna spreek hy die seën uit in die woorde van
Num 6: 24-26.
2.6 Die afgevaardigdes kry geleentheid vir een of
twee kort gebede om die tafel en sing daarna die
Lied van hoop.

3. EERSTE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE TAAKSPAN VIR REGTE (T2.1)
3.1 Die vergadering neem die eerste verslag van
die Tydelike Taakspan vir Regte oor elektroniese
verkiesing (A13 punt 4) in behandeling.
3.2 Besluit 1 (A14 §10.8) [Goedgekeur]
Tydelike Taakspan vir Stemtellers
Ds Smuts Janse van Rensburg (sameroeper)
Ds Chris Cronjé
Ds Charl van Rensburg
Lisensiaatstudente
3.3 Ds Bossie Minnaar verduidelik die werking van
die stelsel.
3.4 Besluit 2 (T2.1.1) [Goedgekeur]
Die vergadering gaan voort met die elektroniese
verkiesing soos voorgestel deur die Taakspan
vir die Beplanning van die Sinodesitting.
Die stem-apparate word aan afgevaardigdes
uitgedeel. Ds Minnaar maak ’n paar praktiese
reëlings bekend. Hy laat doen ’n oefening om al die
afgevaardigdes te help om die stem-apparate te
gebruik.
Dr Hanekom verwelkom prof Nelus Niemandt,
Moderator van die Algemene Sinode, ter
vergadering.
Nico Simpson begin met ’n kenmekaar. Die
afgevaardigdes moet oor die volgende vrae praat:
1. Wat moes jy agterlaat om hierdie week hier te
wees?
2. Watter een van die vier waardes van die Seisoen
van Menswaardigheid wil jy nou innooi in julle
groep? Onvoorwaardelike liefhê, respekteer, luister,
omarm.

4. TAAKSPAN VIR BEPLANNING VAN
DIE SINODESITTING (A13-A14)
4.1 Die vergadering neem die verslag van die
Taakspan vir die Beplanning van die Sinodesitting in
behandeling.
4.2 Ds Monty Sahd verduidelik kortliks die
beplanning vir die sinodesitting: hoe die agenda
saamgestel is, die formaat van die vergadering en
die verloop van die dagprogram.
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4.3 Besluit 3 (A14 §13) [Goedgekeur]
Die Sinode bekragtig die samestelling van die
tydelike taakspanne asook die ordereëlings van
die Taakspan in beide die “Brief aan elke afgevaardigde” en die verslag van die Taakspan vir
die Beplanning van die Sinodesitting. Die Sinode
betuig sy dank en waardering aan die Taakspan
vir die Beplanning van die Sinodesitting.

5. VERKIESING VAN DIE
MODERATUUR
5.1 Dr Braam Hanekom lei die vergadering in
gebed voordat daar oorgegaan word tot die
verkiesing van die moderatuur.
VERKIESING VAN DIE MODERATOR
1. Die vergadering kry geleentheid om nominasies
vir ’n moderator in te dien.
2. Die volgende afgevaardigdes word genomineer:
Marie Britz, Elsje Büchner, Lettie Büchner, Coenie
Burger, Andries Cilliers, Riaan de Villiers, Danie
Goosen, Theo Hay, Quintus Heine, Nelis Janse van
Rensburg, Jannie le Roux, Siegfried Louw,
Frederick Marais, Elize Morkel, Monty Sahd, Charl
Stander, Michiel Strauss, Marinus Theron, NJ van
As, Tallie van den Heever, Johan van der Merwe,
Dirkie van Heerden, Heerden van Niekerk, Leon
Venter, Nioma Venter en Francois Wessels.
3. Die genomineerdes kry geleentheid om te
onttrek.
4. Die vergadering moet stem tussen Elsje
Büchner, Quintus Heine, Nelis Janse van Rensburg,
Jannie le Roux, Elize Morkel, Charl Stander, NJ van
As en Heerden van Niekerk.
5. Daar moet weer gestem word tussen Quintus
Heine en Nelis Janse van Rensburg
6. Nelis Janse van Rensburg word verkies as die
nuwe Moderator van die Sinode van Wes-en-SuidKaapland. Hy neem sy plek in die voorsitterstoel in.
5.2 Ds Janse van Rensburg bedank die sinode vir
die vertroue wat in hom gestel word. Hy spreek die
bede uit dat ons verenig sal word deur die diep
waarhede waarin ons glo.
Hy vertel van die Here se pad met hom: RiversdalWes waar hy gedoop is en belydenis van geloof
afgelê het, Kangovalleie waar hy gehoor het dit
moet uitsluitlik oor die Here Jesus gaan,
Postmasburg en Welgemoed waar hy bevoorreg is
om tans predikant te wees.
Die NG Kerk is sy moeder, en hy is vir haar baie lief.
Sy mag foute en gebreke hê, maar waaraan hy glo
en waarvan hy oortuig is, het hy by sy moeder
gekry. Laat ons met respek en liefde met die kerk
omgaan en haar op die hande dra en versorg as
ons moeder.
Laat ons as kerk vorentoe gaan agter die Hoof aan.
Dalk is dit ons uitdaging: dat ons nie genoeg praat
oor die Hoof, Jesus Christus nie. Mag dit ’n
vergadering wees waarin ons sy stem hoor,
waarmee ons vorentoe kan gaan.
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VERKIESING VAN DIE ASSESSOR
1. Die vergadering kry geleentheid om nominasies
vir ’n assessor in te dien.
2. Die volgende afgevaardigdes word genomineer:
André Agenbach, Bianca Botha, Marié Britz, Elsje
Büchner, Chris Cronjé, Daniël de Wet, Dolf du
Plooy, Faani Engelbrecht, Braam Hanekom, Quintus
Heine, Jannie le Roux, Frederick Marais, Marcell
Mey, Elize Morkel, Monty Sahd, Charl Stander,
Michiel Strauss, Theo Swart, Marinus Theron, Tallie
van der Heever, Heerden van Niekerk, Konette van
Rooyen, Leon Venter en Francois Wessels.
3. Die genomineerdes kry geleentheid om te
onttrek.
5.3 Ds Janse van Rensburg rig ’n bedankingswoord
aan die uittredende voorsitter, Braam Hanekom. Hy
is ’n hoogs intelligente man wat met groot
helderheid oor ’n komplekse saak praat. Dis ’n
besondere gawe wat hy het. Dr Hanekom het op
verskeie punte sy lyf op die spel geplaas en kritiek
gekry. Hy was ’n voorbeeld van passie en energie.
Dit is so dat die kerk van die Here Jesus mense
gebruik, en soms opgebruik, maar ons is dankbaar
dat Braam nog nie op is nie. Ons is dankbaar dat hy
die kantoor vir publieke getuienis beman. Ons het
vir hom die grootste agting en respek.
Die vergadering verdaag vir tee om 15:05.
Die volgende sessie begin om 15:30.

Maandag 4 Mei 2015
Sessie 2 (15:30 – 18:00)
Na tee is daar ’n verrassing vir die afgevaardigdes.
Die akteur Frank Opperman doen sy eenmanvertoning “Die klaagliedere van ds Tienie Benade”.
Die Moderator bedank Frank Opperman vir sy
optrede. Hy het vir ons ’n spieël opgehou, en ons
het baie om oor na te dink.
Nico Simpson stel die volgende besprekingsvraag
aan die orde: “Watter gedagtes en emosies het by
jou opgekom terwyl jy na die toneelstuk gekyk het?”
VERKIESING VAN DIE ASSESSOR (vervolg)
4. Die verkiesing word voortgesit. Daar moet
gestem word tussen Elsje Büchner, Dolf du Plooy,
Faani Engelbrecht, Quintus Heine, Jannie le Roux,
Frederick Marais, Marcell Mey, Elize Morkel, Charl
Stander, Konette van Rooyen en Leon Venter.
5. Daar word weer gestem tussen Quintus Heine en
Frederick Marais. Van die 665 stemgeregtigdes het
14 nie gestem nie, wat beteken dat nie een van die
kandidate ’n volstrekte meerderheid gekry het nie.
6. Ná ’n beslissing deur die vergadering word
Frederick Marais met ’n meerderheid van stemme
verkies.
5.4 Die nuwe assessor, dr Frederick Marais, sê ’n
paar woorde. In hierdie tyd is die belangrikste ding
wat die kerk moet doen, om te fokus op die sending
van die drie-enige God in die kontekste waarin ons
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nou leef. In so ’n sinode versamel ons baie bronne,
belange en strukture langs die pad. Hy wil ons
daarvoor verantwoordelik hou dat ons saam met
hom sal dink oor hoe ons hierdie bronne, belange
en strukture deel maak van die sending van die drieenige God. Hy vra dat ons vir hom en die
moderatuur sal bid.
5.5 Besluit 4 (A14 §10.1) [Goedgekeur]
Tydelike Taakspan vir Publieke Getuienis
Nuwe moderator: Ds Nelis Janse van Rensburg
(sameroeper)
Dr Braam Hanekom
Me Marieta Visagie
Dr Frederick Marais word bygevoeg omdat ds
Janse van Rensburg as moderator reeds
verteenwoordig is.

6. VERSLAG VAN DIE AD HOCTAAKSPAN VAN DIE MODERAMEN
VIR STRUKTUURONTWIKKELING
(A22, Bylaag 1)
6.1 Dr Marais neem die voorsitterstoel in, sodat ds
Janse van Rensburg die verslag kan voorhou.
6.2 Aanbevelings1-7 (A25-26 § 7.1-7.7) word na die
Tydelike Kommissie vir Algemene Sake verwys.
6.3 Besluit 5 (A26 § 7.8 [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat, na ooreenkoms met die
Diensgroep vir Armoede en Sorg, ’n skeidingspakket op 30 Junie 2016 aan dr Koos van der
Vyver aangebied word. Die PSD-pos Hospitaalpastoraat word op 30 Junie 2016 getermineer.
6.4 Besluit 6 (A26 § 7.9 [Goedgekeur]
Die Moderamen het ’n besluit geneem dat ’n pos
vir ’n netwerkkoördineerder geskep word om die
hospitaalwerk te koördineer. Sedert hierdie
besluit is die Diensgroep vir Armoede en Sorg in
’n proses om met Hospivision ’n ooreenkoms te
onderhandel om Hospivision in die Wes-Kaap te
vestig in plaas daarvan om ’n netwerkkoördineerder aan te stel. Die koördinering van
Hospitaalpastoraat sal dan deur Hospivision
gedoen word. Die Sinode keur hierdie inisiatief
van die Diensgroep vir Armoede en Sorg goed.

7. VERKIESING VAN DIE
MODERATUUR (vervolg)
VERKIESING VAN DIE AKTUARIUS
1. Die vergadering kry geleentheid om nominasies
vir ’n aktuarius in te dien.
2. Die volgende afgevaardigdes word genomineer:
Tienie Benade, Christo Botha, Elsje Büchner, Miga
Coetzee, Quintus Heine, Smuts Janse van
Rensburg, Corné Kemp, Elize Morkel, Monty Sahd,
Charl Stander, Hannes Theron, Tallie van den
Heever, Arnold van der Westhuizen, Charl van
Rensburg, Thinus van Vuuren en Carel van Wyk.
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3. Die genomineerdes kry geleentheid om te
onttrek.
4. Daar word gestem tussen Elsje Büchner, Quintus
Heine, Charl Stander, Hannes Theron en Carel van
Wyk.
5. Die voorsitter verklaar dat dr Quintus Heine as
aktuarius verkies is.
6. Dr Heine neem sy plek in by die moderatuurstafel.
7.1 Dr Heine sê dit is ’n voorreg om weer die kerk
te kan dien as aktuarius. Hy spreek die bede uit dat
die kerk die antwoorde uit die Woord van die Here
sal soek, en dat ons na die Woord en ook na
mekaar sal luister. Ons moet ons identiteit en ons lig
in Jesus soek, sodat ons kan hoop bring in ’n
stukkende wêreld.
VERKIESING VAN DIE SKRIBA
1. Die vergadering kry geleentheid om nominasies
vir ’n skriba in te dien.
Die vergadering verdaag om 18:00 vir aandete. Die
aandsessie begin om 19:00.
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Sessie 3 (19:00 – 21:00)
VERKIESING VAN DIE SKRIBA (vervolg)
2. Die volgende afgevaardigdes word genomineer:
Peet Bester, Strydom Bruwer, Elsje Büchner,
Herman Burger, Marna Burger, Friedrich Claassen,
Why Duvenhage, Carika Hanekom, Smuts Jv
Rensburg, Fanie Kriel, Almatine Leene, Nadia
Marais, Marcell Mey, Elize Morkel, Hannes Mouton,
Eddie Orsmond, Kobus Pretorius, George Prinsloo,
Anton Roux, Monty Sahd, Hendrik Scott, Guillaume
Smit, Charl Stander, Niel Steyn, Kobus Swarts,
Marinus Theron, Jaco Thom, NJ van As, Louis van
der Riet, Heerden van Niekerk en Charl van
Rensburg.
3. Die genomineerdes kry geleentheid om te
onttrek.
4. Ná genomineerdes hulle name afgehaal het,
word tussen die volgende persone gestem:
Elsje
Büchner,
Friedrich
Claassen,
Why
Duvenhage, Nadia Marais, Johannes Mouton,
Kobus Pretorius, Hendrik Scott, Guillaume Smit,
Charl Stander, Jaco Thom en Charl van Rensburg.
5. In ’n tweede ronde word daar gestem tussen
Elsje Büchner, Charl Stander en Jaco Thom.
6. Elsje Büchner word as skriba verkies.

8. MISSIONALE KERKWEES
8.1 Die vergadering gaan oor na die openingserediens.
8.2 Ná aanbiddingsliedere word die kerse op die
tafels aangesteek as ’n simbool van hoop.
8.3 Ds Marié Britz doen ’n gebed.
8.4 Dr Coenie Burger neem sy plek in agter die
kateder.
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Hy praat oor Missionale Kerkwees aan die hand van
die volgende vrae:
 Wat beteken dit om hier en nou ’n missionale
kerk te wees?
 Waarheen is ons op pad?
 Hoe lyk die kerk waaroor jy droom?
 Hoe moet ons gemeentes lyk?
Hy deel vyf stellings uit die boek Handelinge.
Stelling 1: Ons moet die kerk en die rol wat die kerk
veronderstel is om te speel, absoluut ernstig neem.
Dis ’n tyd waarin baie mense kwaad is vir die kerk,
of hulle lus vir die kerk verloor het en opgegee het
op die kerk. Daar is mense wat stil-stil wonder of die
tyd van die kerk nie verby is nie, of dalk dat ons die
rol van die kerk oorskat het. Ons moenie so dink
nie. Ons moet die rol van die kerk baie ernstig
opneem. Wat ons nou ervaar, is nie nuut nie. Die
gevoel van teleurstelling oor die kerk was nog altyd
daar. Ons neem die kerk ernstig op, nie omdat dit
wonderlik is nie, maar omdat dit die plan van God
met die wêreld is. Ons sien dit veral in die boek
Handelinge, wat die storie van die kerk is.
Handelinge praat op sewe plekke van God die
Vader en sy plan vir die kerk en die wêreld. In die
Evangelies is Jesus die hoofkarakter, maar dis asof
Hy met hemelvaart plek maak om spasie te gee vir
die kerk.
Hand 1: 6-8: Die dissipels wil weet: Gaan U die
dinge doen? Dan antwoord Jesus: Nee, dis nou júlle
beurt. Julle gaan krag ontvang as die Heilige Gees
oor julle kom, en dan gaan júlle dit doen.
Efes 3: 10: God (wil) die ryke verskeidenheid van sy
wysheid deur die kerk bekend ... laat word aan elke
mag en gesag in die hemel en op aarde.
Ons moenie moed verloor vir die kerk nie! Prof
Willie Jonker het gesê ons het die Here lief oor Wie
Hy is, en ons moet die kerk liefhê ten spyte van wie
hy is.
Stelling 2: Ons kan hoop skep vir die kerk omdat
ons in Handelinge sien dat agter, in en deur die kerk
die lewende, drie-enige God self teenwoordig is en
werk.
Die Here se betrokkenheid en teenwoordigheid by
ons is ’n teenwoordigheid vol misterie. Dis ontwykend, Hy is daar, jy hoor Hom, maar as jy kyk,
sien jy Hom nie, want Hy is nie in die sentrum nie;
Hy is op die rand, agter die skerms. Tog het die kerk
nooit getwyfel aan die werklike teenwoordigheid van
God nie. En dis nie net die Heilige Gees (1:8, 2:1-4)
nie, maar ook Jesus en die Vader. Die teks wat ons
verkeerd verstaan, is Hand 1:9. As Jesus opgeneem
word in die wolk, beteken dit nie Hy is weg nie. Die
wolk is teken van God se teenwoordigheid, al is dit
ontwykend.
’n Groot gevaar vir die kerk is ’n kruipende deïsme:
mense wat dink daar is dalk nog ’n God, maar Hy is
ver weg en nie betrokke by dit wat elke dag met ons
gebeur nie; ons is alleen en op ons eie. Maar dit is
nie die storie wat ons in Handelinge hoor nie.
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Die vroeë kerk het God nie gesien nie, maar was
seker dat Hy op ’n misterieuse manier teenwoordig
is en sy beloftes sal hou.
Stelling 3: Daar was in die bediening van die vroeë
kerk ’n geweldige sterk fokus op Jesus en sy
verhaal. Dit het vir hulle oor Jesus gegaan!
Daar is nie ’n preek of getuienis in die boek
Handelinge waarin dit nie op een of ander wyse oor
Jesus gaan en wat Hy doen nie. So as jy vra wat
doen ’n kerk? Hulle vertel die storie van Jesus.
Hand 5:42: Hulle het die evangelie verkondig dat
Jesus die Christus is. En in 28:30-31, as vertel word
hoe Paulus in Rome in ’n huis moes wag vir die
hofsaak wat sou kom, het hy almal wat hom kom
besoek het en met hom wou praat, ontvang, en hy
het twee goed gedoen: hy het die koninkryk van
God verkondig, en hulle alles oor Jesus Christus
vertel.
Wat vertel ons vir mense? Hand 1:6-8: Julle sal MY
getuies wees.
Ons moet ook raaksien dat daar ’n buitengewone
sterk fokus is op die opstanding van Jesus. Bv 4:33:
Die apostels het kragdadig getuig dat Jesus uit die
dood opgestaan het.
Stelling 4: As ons die storie wil vertel, moet ons ook
die lewe leef!
Ons kry veral twee goed in Handelinge: die
getuienis van die apostels, maar ook vertellings oor
die eerste gemeentes, hoe hulle geleef het. Hulle
lewe was deel van die preek.
Leslie Newbigin: Die beste uitlegger van die
evangelie is die lewe van die gemeente. Daar is nie
’n plek in Handelinge waar die apostels mense
bymekaar roep om vir hulle te preek nie. Waar die
verhaal van Jesus vertel word, is dit meestal omdat
die mense vir hulle vra wie hulle is en wat hulle
storie is. Die eerste en beste uitlegger en
verduideliker van die evangelie is die lewe van die
gemeente. Vergelyk Hand 2 en 4 en 5 en 8, waar
oor die eerste gemeente vertel word. Die oproep tot
bekering in al die preke is: Jy kan nie die storie van
Jesus regtig glo en nie verander nie. Hand 3:
Gehoorsaam Hom in alles wat Hy vir julle sê.
Hoe kan die kerk weer missionaal word? Eerste van
alles sal die kerk tot bekering moet kom. Ons pas
aanmekaar die evangelie aan en reduseer dit totdat
dit ons gemaklik pas. Ons fout is dat ons hoop ons
kan die storie vertel sonder dat ons self regtig tot
bekering gekom het. Dit gaan nie werk nie.
Stelling 5: Kerk-wees is meestal nie ’n netjiese,
afgeronde, ordelike ding nie; dit gaan daaroor dat
ons te midde van mislukkings en teleurstellings,
chaos en selfs diepe vernederings sal aandruk
vorentoe.
Handelinge is eintlik twee boeke. Die eerste deel
vertel van die kerk wat vorder. Maar dan, in die
middel, rondom hoofstuk 15, 16, skuif die fokus van
die gemeente af na Paulus. Dit is ook ’n verhaal van
’n merkwaardige werktuig van die Here, maar dit is
baie minder van ’n suksesstorie.
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Paulus kry soveel teenstand en frustrasies dat jy jou
hande in die lug wil gooi. Maar op ’n manier kom jy
agter hier gebeur meer. Selfs die goed wat
skeefloop, word iewers ingewerk in die groter plan
wat die Here het. Die chaos en onsekerheid is deel
van die storie. Ons dink soms die chaos moet
oorgaan sodat ons ons bediening kan begin. Die
ontwrigting en chaos is deel van die storie. Ons
gesug na afgerondheid en orde en beheer kan juis
’n belemmering vir die kerk wees, want juis te midde
daarvan werk God. Ons gaan nie ver kom as ons te
hard probeer om netjies te werk nie. Uiteindelik kan
die boeke klop sonder dat ons kerk is. Dis nou ’n tyd
vir waag en moedig wees, waarin ons nie alles hoef
te weet om vorentoe te gaan nie, maar met vertroue
dat die Here reeds daar is en op die pad vir ons
rigting sal gee.
In die laaste drie maande het ’n klomp goed gebeur
wat dr Burger gehoop het ons is dit gespaar. Hy is
nie iemand wat hou van moeilikheid nie, maar in
hierdie dinge het hy besef: kyk weer na Jesus, want
Jesus is anders as hy. Dis asof moeilikheid Hom
trek. Voordat jy jou kom kry, is Hy daarin. Dis wat
Filippense 2 vertel: Hy was gemaklik by God, maar
Hy het afgedaal in ons moeilikheid in, omdat Hy
geglo het God kan dit verander. Dis ook ons
roeping: om nie weg te deins van moeilikheid nie,
omdat ons glo dat die evangelie iets daaraan kan
doen. Mag die Here ons daarmee help.
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8.5 Ná dr Burger se rede gee dr Marais die
afgevaardigdes geleentheid om rustig neer te skryf
waar hulle in die gesprek van dr Burger uitgedaag is
deur die Gees.
8.6 Nagmaalsviering: Dr Burger sê die Here Jesus
is vanaand self by ons teenwoordig, al sien ons
Hom nie. As ons die tekens ontvang, dink ons nie
net aan wat Hy 2000 jaar gelede gedoen het nie. Dit
is Christus self wat na ons toe kom en in ons lewens
instap. Hy wil ons troos en moed gee vir die pad
vorentoe.
In Kol 1: 15-20 is daar ’n pragtige gedig oor
Christus. In vers 17 staan daar: “In Christ everything
holds together.” Daar is ’n hand wat alles houvas,
en daardie hand hou ons ook vas. Dít is die
versekering wat die nagmaal vir ons vanaand
opnuut gee.
8.7 Ds Britz nooi die sinode om saam met haar die
geloofsbelydenis te doen.
8.8 Sy stel die tekens in, en die afgevaardigdes vier
saam die nagmaal.
8.9 Ds Britz doen ’n dankgebed, waarna die sinode
sing: “Stuur ons, Heer!”
Die vergadering verdaag om 20:55.
Sessie 4 begin die volgende oggend om 8:00.

TWEEDE SITTINGSDAG – GETUIENIS
Dinsdag 5 Mei 2015 – Sessie 4 (8:00 – 10:30)
Sien Bylaag H, bladsy H55, vir afgevaardigdes wat
eers later ter vergadering verskyn het. Bylaag I,
bladsy H63, bevat die verlofregister.

9. Dagopening
9.1 Die vergadering begin met samesang.
9.2 Die kerse op die tafels word aangesteek.
9.3 Ds Britz lei die vergadering in ’n gebedsoefening.
9.4 Die vergadering wandel in die Woord in Hand
2: 43-47 en 10: 9-16. Dr Johan van der Merwe lees
die teks, en daarna lei dr Nico Simpson die gesprek.

10. FOKUS 1: MISSIONALE KERKWEES
10.1 Die voorsitter stel prof Nelus Niemandt,
Moderator van die Algemene Sinode, aan die sinode
bekend.
10.2 Prof Niemandt dra ’n groeteboodskap van die
Algemene Sinode oor aan die sinode voordat hy oor
die onderwerp “Missionale kerkwees” praat.
Missionale kerkwees kan kortliks saamgevat word
met die woorde: Missionale kerke bring lewe. Die
taak van die kerk is om die feesmaal van die lewe
voor te berei en alle mense uit te nooi na die fees
van die lewe. Die kerk het ’n lewegewende sending!
Die evangelie vervang nie kultuur nie, maar
transformeer dit, het Ernst Conradie gesê.

Die evangelie help God se skepping om tot volle
lewe te kom – die evangelie is daar ter wille van die
kultuur. Die kerk is die spieëlbeeld van die liefde wat
daar is in die verhouding tussen Vader, Seun en
Gees. Die kerk se identiteit is ingebed in ons
verstaan van God self. Ons Gereformeerde identiteit
plaas die NG Kerk in die “lewe van die drie-enige
God.”
Hoe bring gemeentes lewe? Deur bekende verhale
en temas uit die teologie “onbekend” te maak, uit ’n
vreemde hoek daarna te kyk, sodat die kerk dit nuut
kan hoor en verstaan.
Na aanleiding van die seerower-metafoor gee prof
Niemandt die volgende riglyne:
Hulle was randfigure, gemarginaliseer, mense wat
geprotesteer het daarteen dat hulle soos skuim
behandel is. Seerowers het die mense wat uitgesluit
is, laat tuis voel by hulle. Seerowers het ’n
gedragskode gehad, waarin almal geag is. Dit was ’n
daad van bemagtiging.
As seerowers dit kon regkry, hoe sigbaar is
gemarginaliseerdes in die kerk? “People on the
margins have agency, and can often see what, from
the centre, is out of view. People on the margins,
living in vulnerable positions, often know what
exclusionary forces are threatening their survival and
can best discern the urgency of their struggles…”
Ons sien baie min gemarginaliseerdes in die kerk.
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Missionale kerkwees nooi vreemdelinge in en maak
gemarginaliseerdes sigbaar. Die kerk moet daarom
nuwe
soorte
van
gasvryheid
ontwikkel.
Vreemdelinge help die kerk om goed raak te sien
wat die kerk mis. Hulle moet ingenooi word, deel
gemaak word van besluitneming.
Seerowers is passievolle verdedigers van gemene
belang (“commons”): die belang van die
gemeenskap en die gebruik van hulpbronne vir die
beswil van die gemeenskap; ’n ruimte waar “lewe”
gedeel word. Seerowers sien waar gemene belang
bedreig word en seil om om dit weer oop te dwing.
Ons leef in ’n geprivatiseerde kultuur waar alles vir
private gebruik eenkant gesit word. Ons leef in ’n
geslote wêreld. Lidmate, byvoorbeeld, privatiseer
geloof en kyk die erediens op TV. Seerowers veg
terug om die onteiende kultuur terug te eis.
Ons sterkste protes in ’n post-sekulêre gemeenskap
is om weer die waarde van vriendskap te ontdek.
Vriendskap breek weer gemene belang op.
Seerowers eis die ekonomiese geregtigheid op. Dis
wat in Handelinge gebeur het: diakens is bevestig
om die oorsake van armoede aan te spreek. Dis die
sterkste verweer teen die groeiende kanker van ’n
verbruikerskultuur.
Die Triniteit staan teenoor geprivatiseerde lewe. Dit
bevorder eerder om welvaart te deel, geregtigheid na
te jaag, regverdigheid teenoor suinigheid, mag, en
die drang om op te gaar.
Geloof word gedeel waar maaltye gedeel word.
Jesus het goeie kos saam met gure mense geëet.
Die eerste kerk het die gemeenskaplike maaltyd
gevier. Die kerk se taak is om mense na die
feesmaal van die lewe te nooi. Evangelisasie is om
saam te eet. Vriendskappe word rondom maaltye
gebou.
Die afgevaardigdes praat om die tafel oor die vraag:
“Hoe is julle as gemeente besig om die gawe van
vriendskap te omhels?”
Prof Niemandt sluit af met die vraag: Wat nou
vorentoe? Waar bring ons lewe? Wat in die
omgewing is lewegewend? En hoe bied ons
weerstand teen dit wat die lewe beroof?
’n Tweede saak: In die boek Handelinge is kos en
saam eet baie sentraal. Ons sal hierdie gebruik baie
meer moet benut. Ons het dit reeds in die nagmaal
en by basaars, maar ons kan dit baie beter gebruik
om vriendskappe te skep en die vreugde van die
evangelie te vier.
Ds Janse van Rensburg bedank prof Niemandt vir sy
baie interessante perspektiewe.
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VERKIESING VAN ADDISIONELE LEDE
1. Die vergadering kry geleentheid om nominasies
vir twee addisionele lede in te dien.
2. Die volgende afgevaardigdes word genomineer:
André Agenbag, Erik Basson, Frik Basson, Peet
Bester, Bianca Botha, Marié Britz, Strydom Bruwer,
Lettie Büchner, Wilhelm Burger, Frederik Claassen,
Tertius Conradie, Chris Cronjé, Riaan de Villiers, Flip
De Wet, Dolf Du Plooy, Faani Engelbrecht, Sara
Groenewald, Fanie Kriel, Wikus Lambrecht, Jannie
Le Roux, Amaltine Lenee, Anton Louw, Nadia
Marais, Marcell Mey, Elize Morkel, Jampie Nel,
Gerhard Pietersen, Andries Potgieter, René
Potgieter, George Prinsloo, Johann Schutte, Luan
Serfontein, Guillaume Smit, Charl Stander, Hans
Steyn, Niel Steyn, Danie Theart, Monty Sahd,
Marinus Theron, Melanie Thirion, Jaco Thom, NJ
Van As, Sulet Van den Berg, Tallie Van den Heever,
Heerden Van Niekerk, Charl Van Rensburg, Albertus
Van Zyl, Tinus Van Zyl, Nioma Venter, Gideon
Volschenk en Divan Vrey.
3. Die genomineerdes kry geleentheid om te onttrek.

11. VERSLAG VAN DIE DIENSGROEP
VIR GEMEENTEBEGELEIDING
(A80, § 6.1)
11.1 Besluit 7 (A80, § 6.1) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek Communitas om, in die lig
van die Raamwerk vir Missionale Ekklesiologie
van die Algemene Sinode (AS), in vennootskap
met ringe gemeentes pro-aktief te begelei tot
groeiende missionaliteit.

12. VERSLAG VAN DIE MODERAMEN
(A16-A67)
12.1 Dr Braam Hanekom lê die verslag van die
moderamen voor, en behandel dit kortliks.
Ten opsigte van kerkhereniging is daar op die
oomblik twee prosesse aan die gang. Die een is die
proses wat ons in die Wes-Kaap doen en wat
voortdurende gesprekke op plaaslike streeksvlak
behels. Die tweede proses is die groter proses, wat
by die Algemene Sinode hanteer word.
12.2 Ds Janse van Rensburg bedank dr Hanekom
vir die groot werk wat deur die moderamen gedoen
is.
12.3 Dr Elsje Büchner, die skriba van die sinode,
spreek die vergadering toe. Sy glo die sinode moet
in diens van die gemeenskap wees, en ons moet
mekaar hierin help.

13. VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR
DIE FUNKSIONERING VAN RINGE
EN DIE HERINDELING VAN
RINGSGRENSE (A51)
13.1 Dr Heine lê die verslag voor. Hy motiveer die
herindeling van die ringsgrense (A54-A61) Die ringe
het ’n baie belangrike taak in die kerk, en daar is
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voorstelle om nuwe energie aan ringe te gee,
leierskap te versterk en kontinuïteit te verskaf.
13.2 Die volgende sake in die agenda is hier ter
sprake: A54 § 4; T2.1 § 2, asook die Reglement vir
die Ring (A172). Die voorsitter verduidelik dat ringe
reeds op Dinsdagaand moet konstitueer en dat dit
dus nodig is om die punt oor die funksionering van
ringe en ringsgrense (A18, §9 en Bylaag 5, A51-A61)
eerste aan die beurt te stel.
13.3 Besluit 8 (T2.1 § 2.1) Die Reglement vir die
Ring [Goedgekeur]
Die Sinode keur die Reglement vir die Ring
(A172-177) goed met die volgende wysigings:
2.1.1 By punt 5.1.1.3 skrap die woorde tussen
hakies (ŉ bedienaar van die Woord).
2.1.2 Voeg ŉ nuwe punt 5.1.1.8 by wat lees: Die
verkose kerkraadslid vir die Moderamen kan ook
op die ringskommissie gekoöpteer word.
13.4 Besluit 9 (T2.1 §2.2) Die indeling van die
ringe (A55) [Goedgekeur]
Die TTR wys daarop dat die huidige §6.3
verander moet word na §6.2 en dat ’n nuwe §3
ingevoeg word “Ring van Piketberg”.
Die nuwe §6.3 lui: “Die Ring van Piketberg se
grense bly onveranderd”.
13.5 Herindeling van die ringsgrense (A54-A61
§6.1-§6.27) met wysigings van tydelike taakspan
13.5.1 Besluit 10.1 (A54-A55, §6.1) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Namakwaland se grense onveranderd bly.
13.5.2 Besluit 10.2 (A55, §6.2) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Calvinia en
die Ring van Clanwilliam een ring word.
13.5.3 Besluit 10.3 (A55, §6.3) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Piketberg se
grense onveranderd bly.
13.5.4 Besluit 10.4 (A55, §6.4) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Vredenburg
se grense onveranderd bly.
13.5.5 Besluit 10.5 (A55, §6.5) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Tulbagh se
grense onveranderd bly.
13.5.6 Besluit 10.6 (A55-A56, §6.6) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Die Paarl se
grense onveranderd bly.
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Gemeenskapskerk en Bothasig deel van die Ring
van Kaap die Goeie Hoop word.
13.5.9 Besluit 10.9 (A57, §6.9) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Wynberg se
grense onveranderd bly.
13.5.10 Besluit 10.10 (A57-A58, §6.10)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Parow en die
Ring van Goodwood saamgevoeg word in een
ring.
13.5.11 Besluit 10.11 (A57, §6.11) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die NG Gemeente
Philadelphia deel van die Ring van Durbanville
word.
13.5.12 Besluit 10.12 (A58, §6.12) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die gemeentes in Bellville
(Bellville, Bellville-Noord, Bellville-Oos, BellvilleRiebeeck, Bellville-Vallei, Bellville-Wes,
Vredelust, De la Bat, La Belle, La Rochelle,
Welgemoed en Kenridge) in een ring
saamgevoeg word.
13.5.13 Besluit 10.13 (A58, §6.13) [Goedgekeur]
Die Sinode gee toestemming dat die Ring van
Brackenfell se situasie by die eerste moderamenvergadering van 2016 afgehandel kan word.
13.5.14 Besluit 10.14 (A58, §6.14) [Goedgekeur]
Die Sinode gee toestemming dat die Ring van
Kuilsrivier se situasie by die eerste
moderamenvergadering van 2016 afgehandel kan
word.
13.5.15 Besluit 10.15 (A58-A59, §6.15)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Stellenbosch
se grense onveranderd bly.
13.5.16 Besluit 10.16 (A59, §6.16) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van SomersetWes se grense onveranderd bly.
13.5.17 Besluit 10.17 (A59, §6.17) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Caledon se
grense onveranderd bly.
13.5.18 Besluit 10.18 (A59, §6.18) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Swellendam
se grense onveranderd bly.

13.5.7 Besluit 10.7 (A56, §6.7) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die NG Gemeente
Sutherland deel van die Ring van Worcester
word.

13.5.19 Besluit 10.19 (A59-A60, §6.19)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Oudtshoorn
se grense onveranderd bly.

13.5.8 Besluit 10.8 (A56, §6.8) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die NG gemeentes
Bloubergstrand, Melkbosstrand, Tafelbaai, Die

13.5.20 Besluit 10.20 (A60, §6.20) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Riversdal se
grense onveranderd bly.
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13.5.21 Besluit 10.21 (A60, §6.21) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Mosselbaai
se grense onveranderd bly.

Die voorsitter bedank die afgevaardigdes vir die
moeite wat hulle gedoen het om te skuif na die nuwe
tafels.

13.5.22 Besluit 10.22 (A60, §6.22) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van George se
grense onveranderd bly.

VERKIESING VAN ADDISIONELE LEDE (vervolg)
5. Daar word weer gestem tussen Elize Morkel,
Charl Stander, Nadia Marais, Jaco Thom en Jannie
le Roux.
6. Die vergadering stem weer tussen Elize Morkel
en Charl Stander.

13.5.23 Besluit 10.23 (A61, §6.23) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Knysna se
grense onveranderd bly.
13.5.24 Besluit 10.24 (A61, §6.24) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Beaufort se
grense onveranderd bly.
13.5.25 Besluit 10.25 (A61, §6.25) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die Ring van Swartland se
grense onveranderd bly.
13.5.26 Besluit 10.26 (A61, §6.26) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat ringe wat onveranderd
gelaat is, hulle name behou. Nuutsaamgestelde
ringe besluit self oor hulle naam, anders sal die
oudste gemeente in die ring se naam gebruik
word.
13.5.27 Besluit 10.27 (A61, §6.27) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die nuwe ringe tydens die
sinodesitting konstitueer en dat hulle dan hulle
nuwe leiers en verteenwoordigers kies.
13.6 Die Moderator bedank dr Heine vir die reuse
werk wat die taakspan gedoen het.
VERKIESING VAN ADDISIONELE LEDE (vervolg)
4. Die afgevaardigdes stem vir die eerste
addisionele lid. Daar word gestem tussen André
Agenbag, Erik Basson, Frik Basson, Peet Bester,
Riaan De Villiers, Dolf Du Plooy, Faani Engelbrecht,
Fanie Kriel, Wikus Lambrecht, Jannie Le Roux,
Almatene Lenee, Anton Louw, Nadia Marais, Marcell
Mey, Elize Morkel, Jampie Nel, Andries Potgieter,
George Prinsloo, Johann Schutte, Luan Serfontein,
Guillaume Smit, Charl Stander, Niel Steyn, Danie
Theart, Melanie Thirion, Jaco Thom, Sulet Van den
Berg, Tallie Van den Heever, Charl Van Rensburg,
Tinus Van Zyl en Nioma Venter.

Ds Janse van Rensburg verwelkom dr Donald Katts,
Moderator van die Volkskerk, ds Sean Esterhuyse,
nuwe VGK PSD vir Armoede en Sorg, prof Jaap
Durand (emeritus-teoloog) en sy vrou Sonja.
Die voorsitter stel dr Pieter Fourie bekend. Dr Fourie
(Uitvoerende Hoof van die Bybel-Media Groep) kry
geleentheid om die vergadering in te lig oor BybelMedia se produkte. Dr Fourie wens die nuwe
Moderatuur geluk met hulle verkiesing. Hy stel ’n
toep “Liedboek (NG Kerk)” bekend, wat gratis
beskikbaar is (dit is tans slegs vir tablette gereed).
Hy skenk twee boeke aan die Moderator (Die
Godsgeheim van Jaap Durand en Só glo ek van Cas
Vos.) Die voorsitter bedank dr Fourie vir die mooi
wense en die belangrike werk wat Bybel-Media
doen.

14. FOKUS 2: PROFETIESE GETUIENIS
14.1 Dr Johan Botha lei die vergadering in ’n litanie,
in aansluiting by Habakuk en Nehemia.
14.2 Dr Simpson laat die vergadering in hulle
joernaalboekies skryf oor die vraag: “Wat het
skeefgeloop in jou gemeenskap, wat maak jou
kwaad, moedeloos, bekommerd, en wat laat jou sleg
slaap?” Elkeen skryf ’n persoonlike gebed in die
joernaalboek.
14.3 Dr Marais stel prof Piet Naudé, direkteur van
die Stellenbosse Bestuurskool, aan die woord oor
die onderwerp: Profetiese Getuienis.
Prof Naudé praat eers oor: wat hy sien in die land,
hoe moeilik dit is om te sien, wat Handelinge ons
leer, en vorme van getuienis vir ons eie tyd.

Ds Minnaar doen enkele afkondigings, onder andere
hoe die afgevaardigdes se tafels ruil sodat almal in
die sinode geleentheid kry om die “beter” sitplekke te
kry.

Wie lees die tekens van die tye, en wat sien jy as jy
daardie tekens lees? Die NG Kerk is nie in ’n goeie
posisie om die tekens goed raak te sien nie, want
ons is ’n geselekteerde groep wat slegs ’n klein deel
van die land sosiaal ken.

Mnr Claude Swart, die ouderling van De la Bat, doen
die tafelgebed, waarna die vergadering om 10:30
verdaag vir die noenbyt. Sessie 5 begin om 11:30.

Ons is ook nie ’n kerk wat ’n lang geskiedenis het
wat die katolisiteit van die kerk erken het nie. Ons
was ’n denominasionele kerk.

Dinsdag 5 Mei 2015
Sessie 5 (11:30 – 14:00)

Verder is daar die teologiese beperking van die NG
Kerk: ons sosiale en etiese program was nie
teologies ontwikkel nie, maar kom uit die
sendingbeleid van die kerk.

Sessie 5 begin met samesang.
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Wat gaan aan in Suid-Afrika?
Sosiaal-ekonomiese aanwysers:
Dit is duidelik dat ons leef in ’n land waarin byna
36% van die bevolking in relatiewe armoede
(R1 450-R5 170 per maand) leef. ’n Vyfde in die land
leef in uiterste armoede (onder die broodlyn).
Tussen 25,5% en 35,6% is werkloos. 65,8% van
hulle is al langer as ’n jaar werkloos. Ons is ’n land
met een van die hoogste ongelykhede tussen ryk en
arm. Ons Gini-koëffisiënt is 0,62. Net 7,5% van die
land se mense behoort aan ’n mediese fonds.
Toegang tot onderwys is ook ongelyk. Om uit hierdie
situasie te kom, het ons ekonomiese groei nodig,
maar ons groeikoers is tans heeltemal te laag om dit
enigsins moontlik te maak.
Onderwys:
Die uitkoms van die onderwysstelsel is bitter laag.
Slegs 22 van elke 100 graad 1’s slaag na twaalf jaar
matriek. Dit beteken dat baie jongmense geen kans
het om in die formele sektor werk te kry nie. Omtrent
net ’n derde van die studente by universiteite slaag
hulle graad in die minimum tyd. Talle kinders
(17,5%) gaan honger skool toe; slegs 32% leef met
beide ouers; kinders ly onder misdaad, geweld en
politieke stryd. 16,4 miljoen lede van die bevolking
kry ’n sosiale toelaag van die staat, maar dis nie
volhoubaar nie. Die skole se infrastruktuur is by die
meeste skole uiters gebrekkig.
Alle navorsing wys dat die enigste manier om
werkloosheid om te keer, die onderwys is. Daarom is
hierdie toedrag so bedenklik.
Aanwysers uit die politiek:
Ons het ’n stabiele, maar jong demokrasie. Ons
regbank is nog onafhanklik, en die grondwet is die
hoogste gesag.
Daar vind ’n herskikking plaas rondom waardes en
ook nuwe formasies na links. Ons sit met diepgesetelde rassisme, xenofobie, anti- en postkolonialisme. Die bekering tot die menslikheid van
alle mense is ’n baie lang en moeilike bekering. Ons
het ’n “capable, developmental state” nodig. Ons is
nog baie ver daarvandaan.
Sosiale patrone uit die algemene verkiesing:
Ras speel nog ’n groot rol in politieke keuse, en
korrupsie speel ook ’n groot rol. Geloofs-gebaseerde
politiek speel nie ’n groot rol nie – die ACDP het net
2 setels.
Die ANC en EFF saam vorm 69% van die
parlementslede, wat konstitusionele veranderinge
moontlik maak.
Kerklike aanwysers:
Die kerke wat groei, is die Pentakostalistiese kerke
en bewegings – onafhanklike kerke en ander. Daar
is ’n groei in fundamentalisme.
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Aanwysers uit die tydsgees:
In ’n moderne samelewing aanvaar mense nie meer
besluite nie; mense besluit self.
Teologiese vertrekpunte vir die getuienis van die
kerk uit Lukas en Handelinge:
As ’n mens na die NG Kerk kyk vanuit sy
geskiedenis en van wie hy nou is, gaan jy nie baie
moed hê nie. Maar as jy na die kerk kyk vanuit die
belydenisse, sien jy ’n ander prentjie. Jesus het Hom
na sy lyding lewend vertoon ... en Hy is opgeneem
terwyl hulle dit sien (Hand 1:1-3,9) en Efes 1:19:
“sodat julle kan weet wat die uitnemende grootheid is
van sy krag vir ons wat glo”.
“Julle sal met die Heilige Gees gedoop word, en julle
sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle
kom” (Hand 1:5,8). Jesus het met hulle gepraat oor
die dinge van die koninkryk van God (1:3). HK 49:
“Soek deur die krag van die Gees na wat daar bo is,
en nie wat op die aarde is nie.”
Wat is die inhoud van die kerk se getuienis in hierdie
wêreld? Dit is die evangelie van Jesus Christus,
soos vervat in die hele Skrifgetuienis. Die boek
Handelinge bevat lang toesprake wat niks anders is
nie as aktuele uitleg van die Skrifte vanaf die
skepping, deur die wet en die profete, tot op Jesus
Christus en die gebeure met Pinkster en daarna.
Apollos “was ’n begaafde spreker met ’n deeglike
kennis van die Skrif. Hy het in die leer van die Here
onderrig ontvang en het met groot geesdrif gepraat
en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer ...”
(18:24-25)
Die boodskap van die Bybel hoef nie aktueel
gemaak te word nie; dit ís aktueel. Barth: as jy nie
sleg voel oor die kerk nie, is jy nie in die kerk nie. Dit
is maar hoe die kerk is. Maar dit is die kerk wat vir
die wêreld moet sê: Hier is Jesus Christus, die Een
wat gekruisig is, maar ook opgestaan het. Hy is soos
’n klip vir die wêreld, een waarop die wêreld byt,
maar dan breek Hy hulle tande. VDM: Dis ál wat die
wêreld nodig het: bedienaars van die Goddelike
Woord.
Dr Simpson gee tyd vir tafelgesprekke oor wat die
afgevaardigdes gehoor het.
Dr Johan Botha lei ’n paneelbespreking na
aanleiding van prof Naudé se rede. Dr Braam
Hanekom, dr Donald Katts en prof Naudé is die
paneellede.
Dr Hanekom sê daar is net een manier om dit
prakties te maak: ons moet daar wees. Daar is geen
manier waarop ons ’n publieke getuienis kan lewer
as ons nie daar is waar mense ons nodig het nie.
Dr Katts sê die kerk het die evangelie in sy totaliteit
en is met die Gees gedoop. Dit maak dat ons uit die
situasie kan kom: die grootheid van die nood kan
oorkom word deur die grootheid van die evangelie
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en die grootheid van die kerk (ons is by die 80%
Christene in die land). Die amp van gelowige moet
tot sy reg kom. As gelowiges profete is waar hulle is,
is dit minder nodig om groot profete in die land te hê.
Daar is tans nie groot profete in die kerk nie, en
daarom is die verantwoordelikheid op gewone
lidmate soveel groter. Ons moet ook respek kry vir
die ekumeniese ruimtes, want dit maak ons vry om
ons stem te laat hoor.
Prof Naudé vra watter modusse is nou nodig. ’n
Belangrike punt is dat die Bybel nie vir ons ’n direkte
voorskrif gee van wat en hoe ons moet maak nie. In
jou eie konteks moet jy dit wat jy by God hoor,
vertaal vir jou eie tyd. Hy wys op die groot rol wat
genesings gespeel het in Handelinge. Hy sê ons leef
in ’n omgewing waar alternatiewe geneeskunde die
mediese wetenskap op sy kop keer. Dis tyd dat die
kerk opnuut diep sal nadink oor ’n teologie van
genesing.
In Handelinge is die kerk ’n plek waar mense moet
ontdek dat die siek gejaag na meer besittings vir
jouself tot ’n einde moet kom. Daarom het die kerk
insamelings gehou om vir ander te gee wat
swaarkry. In die kerk gee jy, omdat God eerste vir
jou gegee het.
Ds Britz sluit die sessie af met ’n stilwordgeleentheid en gebed.
Groeteboodskap: Rev Dooyum Orpin van die NKST,
Nigerië. Hy dra die groete van die algemene
sekretaris van die NKST aan die sinode oor. Hy vra
voorbidding vir die vreedsame oorgang ná die
verkiesing. Hy spreek ook sy kerk se blydskap uit
omdat bande tussen die NKST en die NGK herstel
het.
Ds Janse van Rensburg bedank ds Orpin vir sy
groeteboodskap.
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pynlik opwindende reis met die kerk. Ouderlinge het
’n baie spesifieke taak in die kerk, waar die amp van
gelowige tot sy reg moet kom. Haar wroeging op die
oomblik is waar God haar nou met haar talente wil
gebruik.
Ds Minnaar doen enkele aankondiginge.
Die vergadering verdaag om 14:15 vir tee.
Sessie 6 begin om 14:45.

Dinsdag 5 Mei 2015
Sessie 6 (14:45 – 18:00)
15. FOKUS 2: PROFETIESE GETUIENIS
(vervolg)
15.1 Sessie 6 begin met samesang.
15.2 Dr Hanekom lei die middag se sessie in. Die
brandende sake is rassisme, bendegeweld, dwelms,
etniese konflik en xenofobie.
15.3 Die vergadering kyk na ’n kort video-insetsel
wat saamgestel is uit nuusberigte van die afgelope
tyd.
15.4 Dr Hanekom lees voor uit Hand 1: 6-8; 2: 14-17
en 4: 18-20.
15.5 Dr Hanekom sê rassisme lê op drie vlakke:
(a) Fisiese rassisme – mense maak mekaar fisies
dood of seer, of “vermoor” mekaar met rassistiese
taal;
(b) Strukturele rassisme – samelewingstrukture wat
dit vir mense moeilik maak om hulleself uit te leef; of
(c) Kulturele rassisme (dalk die gevaarlikste van
alles). Dit vorm die onderbou van alles, ook die
onderliggende gesindhede en liggaamstaal waarmee
ons verkleinerend of met bitterheid aan mekaar dink.
15.6 ’n Paneelbespreking oor die oorsake en
uitdagings van xenofobie word gevoer met dr
Christopher Munikwa van Zimbabwe en prof W
Breytenbach, emeritus-professor van Stellenbosch.

VERKIESING VAN ADDISIONELE LEDE (vervolg)
7. Elize Morkel is verkies as die eerste addisionele
lid op die Moderatuur.
8. Daar moet weer gestem word (in ’n tweede
rondte) vir die tweede addisionele pos op die
Moderatuur.

Dr Munikwa praat oor wat dit beteken om ’n Christen
in die diaspora te wees, en wat dit beteken om ’n
mens te wees in Suid-Afrika, in die lig van die
xenofobiese geweld van die afgelope tyd. Dit was vir
hulle baie ontstellend. Hoekom is hulle so behandel
deur die mense van Suid-Afrika? Hulle voel ontwortel
en voel nie welkom hier nie.

Ds Janse van Rensburg bring die notule van die
eerste dag onder die aandag van die sinode en
versoek hulle om dit deeglik deur te gaan.
Dr Eddie Orsmond praat namens die CLF. Hy stel
die afgevaardigdes bekend aan twee publikasies: Sê
“Ja!” vir versoening, van prof Piet Meiring, en SuidAfrika, land van baie godsdienste, onder redaksie
van prof Piet Meiring en sy seun Arno. Al die
moderatuurslede kry kopieë van die boeke.

Prof Breytenbach gee perspektief op die oorsake
van die xenofobie. Hy maak die volgende stellings:
Xenofobie-insidente is ’n onlangse ding. Dit lyk asof
dit
teen
vreemdelinge
gerig
is.
Hoeveel
vreemdelinge is daar in Suid-Afrika? Niemand weet
nie. Die Departement van Binnelandse Sake skat dit
is 3 tot 4 miljoen, terwyl PricewaterhouseCoopers dit
op 6 tot 10 miljoen stel.

14.4 Elize Morkel neem haar plek in by die
moderatuurstafel. Sy bedank die vergadering dat sy
verkies is. Sy is passievol oor die Here en oor die
kerk, en daarom het sy ’n baie gekompliseerde en

Is alle vreemdelinge dieselfde? Nee. Daar is vreemdelinge met permanente verblyfreg, migrasiewerkers, vlugtelinge (slegs hierdie groep kan om
asiel aansoek doen), onwettige immigrante wat om
ekonomiese redes hier is, en dan ook tydelike
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besoekers (toeriste ens.). Slegs Demokratiese
Republiek van die Kongo, Somalië en Burundi se
burgers kwalifiseer vir politieke vlugtelinge. Die
regering spandeer miljoene om die onwettige
vreemdelinge terug te stuur na hulle lande van
herkoms.
Hoekom die geweld teen hierdie mense? Moontlik is
dit bloot onverdraagsaamheid, maar dit is nie die
volle antwoord nie. Werkloosheid, armoede,
ongelykheid, mededinging vir skaars hulpbronne. Die
meeste van hierdie mense woon in informele
woonbuurte, waar die bronne skaars is. Nog ’n rede
is moontlik aanhitsing deur haatspraak.
Word alle vreemdelinge bedreig? Nee, want baie is
goed geïntegreer met die res van die samelewing.
Dr Munikwa haal aan uit die boek Ester, waar dit
duidelik is dat God met die mense was en ingegryp
het en die koning gelei het om die vreemdelinge te
beskerm. Hy vra dat afgevaardigdes sal bid dat God
die harte van mense sal beweeg om die goedheid in
die vreemdelinge raak te sien.
Hoe moet die kerk prakties reageer? Prof Breytenbach sê woonbuurt-vernuwing en die verbetering
van dienslewering is nodig, maar dit lyk nie of die
regering ywerig is om hiermee te help nie.
Die woord “xenofobie” is dalk nie die regte woord
nie, want dit gaan nie om haat van vreemdelinge nie,
maar eerder om die vrees dat die vreemdelinge
mense se bronne en werk bedreig.
Die probleem is dat die kerk as deel van die
“establishment” beskou word. Daarom sal die kerk
moeilik prakties kan help, hoewel die kerk beslis ’n
roeping het om hierby betrokke te raak.
Die vreemdelinge probeer sover moontlik onsigbaar
bly, want as die polisie van hulle bewus word, sal
hulle gerepatrieer word, en daarvoor sien hulle nie
kans nie.
15.7 Mosie 2: Xenofobie [Verwys]
Die saak word terugverwys na die voorstellers en dr
Ben du Toit om die mosie te herformuleer. Sien by
16.9.
Ds Kallie le Roux lewer ’n getuienis oor die
versoeningsprojekte wat in Darling vrugte afwerp,
omdat dit ’n gesamentlike projek van verskillende
kerke is.
Ds Jurie Goosen vra dat die kerk xenofobie moet
omdraai na xenofilie, ’n liefde vir vreemdelinge. Hulle
woon tussen en om ons, en die kerk sal na hierdie
mense moet uitreik.
15.8 Die afgevaardigdes kyk na ’n video-insetsel oor
dwelms en bendegeweld
15.9 ’n Paneelbespreking volg met mnr Denzil
Moses (kenner van bende-konteks), ds Stephen
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Pedro (VGK-leraar in Goodwood) en mnr Fanie
Heyns (joernalis).
Mnr Moses vertel hoe dit gekom het dat hy by
bendes en dwelms betrokke geraak het. Dit was nie
uit vrye keuse nie. Dit was die lewe waarin hy
grootgeword het. Hy was reeds van negejarige
ouderdom deel van die dwelmhandel. Hy het
grootgeword sonder die ondersteuning van ’n vaderfiguur, en die bendeleiers het dié leemte in sy lewe
gevul. Uiteindelik het die leegheid van dié bestaan
hom ingehaal. Toe het ds Stephen Pedro oor sy pad
gekom, en het hy tot bekering gekom.
Ds Pedro vertel van die omstandighede waarin hy
werk, en hoe bendegeweld die gemeenskap en kerk
raak.
Mnr Heyns praat oor indrukke en gewaarwordings
waarmee hy gelaat is as joernalis in onderhoude met
leiers van gevangenisbediening. Suid-Afrika het die
negende grootste tronkbevolking in die wêreld. 78%
van die gevangenes beland binne twee jaar nadat
hulle vrygelaat word, weer in die tronk. Die probleem
is dat oud-bendelede wat in die tronk tot bekering
kom, nie ’n heenkome in die kerk vind nie. Dis eerder
die bendes wat hierdie mense terug verwelkom as
hulle uitkom. Dit is krities belangrik dat kerke hier
betrokke raak. Mentorskap is onontbeerlik om oudgevangenes suksesvol terug te integreer in die
samelewing. Die kerk het nie nodig om die wiel te
herontwerp nie; die kerke kan inskakel by projekte
waar die Here reeds werk.
15.10 Besluit 11 (Mosie 3) [Goedgekeur]
1. Die Sinode betuig sy solidariteit spesifiek met
daardie broers en susters wat gebuk gaan onder
bendegeweld.
2. Die Sinode word ernstig versoek om op
gereelde basis met voorbidding in te tree vir
beide die aggressors en slagoffers van bendegeweld en geweldsmisdaad in Suid-Afrika.
Voorsteller: Ds Carel van Wyk
Sekondant: Dr Jannie le Roux
Ds Janse van Rensburg herinner die afgevaardigdes
daaraan dat ons nie in isolasie van dié situasies in
ons land kan leef nie. Die kerk word ook hiervoor
geroep.
Ds Britz lei die sinode in ’n litanie oor die
stukkendheid van die gemeenskap.
Ds Janse van Rensburg doen daarna ’n gebed.
Hy bedank dr Hanekom en die lede van die paneel
vir hulle besondere bydrae.
VERKIESING VAN ADDISIONELE LEDE (vervolg)
9. Daar word weer gestem tussen Charl Stander,
Nadia Marais en Jannie le Roux.
Die voorsitter lê die notule van Maandag 4 Mei 2015
voor. Dit word goedgekeur.
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16. T1.1 EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE TAAKSPAN VIR
ALGEMENE SAKE (TTAS)
16.1 Dr Marais sit voor sodat ds Janse van
Rensburg die verslag kan voorlê.
16.2 Ds Janse van Rensburg verduidelik die taak
van die Tydelike Taakspan vir Algemene Sake.
16.3 Beskrywingspunt 1, Hidrobreking (A214, §1)
[Kennis geneem]
STLAS het die beskrywingspunt hanteer.
Sien A130, §5.1 en §5.2.
16.4 Besluit 12 (Beskrywingspunt 2, Getal
afgevaardigdes, A214, §2) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die saak verwys word na
die Tydelike Taakspan Regte om aan die Sinode
terugvoer te gee oor die hantering van die onderhawige reglementêre kwessie.
16.5 Besluit 13 (Beskrywingspunt 3, Bediening
aan Dowes (A214, §3) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die beskrywingspunt nie
ontvanklik is nie aangesien die voorlegging van
die Ring van Worcester geen aanbevelings bevat
nie.
16.6 Besluit 14 (Mosie 1, Sinodale Aandeel vir
Missionale Projekte) [Goedgekeur]
1. Die Sinode besluit dat die mosie nie as
beskrywingspunt ontvanklik is nie, aangesien dit
ontvang is na die sperdatum vir beskrywingspunte.
2. Die Sinode versoek die Sinodale Taakspan vir
Finansies en Administrasie om die voorsteller en
sekondant van Mosie 1 na ’n vergadering te nooi
met die oog op verdere gesprek oor die
onderhawige kwessie.
16.7 Ds Janse van Rensburg bedank die KGA vir
hulle voorlegging. Daar is ook ’n CD vir elke
afgevaardigde op die tafels geplaas.
VERKIESING VAN ADDISIONELE LEDE (vervolg)
10. Daar word weer gestem tussen Charl Stander
en Nadia Marais.
11. Ds Charl Stander word verkies as die tweede
addisionele lid van die Moderatuur.
Dr Christopher Munikwa bring ’n groeteboodskap
namens die Reformed Church in Zimbabwe. Hy
spreek die wens uit dat die verhouding tussen die
NG Kerk en die RCZ sal ontwikkel van ’n moederdogter-verhouding na dié van susters.
Ds Janse van Rensburg bedank hom, en spreek die
hoop uit dat die twee kerke vorentoe saam kan loop
en mekaar kan help.
Daar is nog ’n aantal kerke uit Afrika wat
groeteboodskappe gestuur het. Kobus Odendaal dra
dit oor. Die kerk in Malawi, die CCMP in Nkoma;
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CCAP, die sinode in Zimbabwe Harare; en die twee
sinodes in Mosambiek se ERM.
16.8 Besluit 15 (Mosie 2, Xenofobie):
[Goedgekeur]
1. Die Sinode betoon sy innige meegevoel met
die slagoffers van xenofobie.
2. Die Sinode is baie bewus van die kompleksiteit van hierdie humanitêre uitdaging, wat
die eis om geregtigheid vir alle mense –
buitelanders, sowel as Suid-Afrikaanse burgers –
nog meer dringend as voorheen maak.
3. Die Sinode besef ook dat armoede, werkloosheid, woningnood en gebrekkige dienslewering van die bepalende faktore is wat die
potensiaal vir konflik en xenofobie daarstel.
4. Die Sinode vra al sy bedieninge om, in
ooreenstemming met ons Christelike oortuiging,
die vreemdeling as naaste lief te hê en met
begrip te verwelkom en te akkommodeer.
5. Die Sinode versoek gemeentes om op plaaslike vlak sensitief te wees vir die ontwikkeling
van sosio-kulturele konflik, deur voorkomende
maatreëls van kommunikasie en konflikhantering
daar te stel – en dit ekumenies in samewerking
met plaaslike regering en ander sektore (soos
polisie en besigheid) aan te pak.
6. Die Sinode versoek die regering om met
groter dringendheid wetgewing toe te pas, in
soverre as wat onwettige immigrasie ook 'n
bydraende faktor vir misdaad in Suid-Afrika is.
Voorsteller: Ds George Rauch
Sekondant: Ds Heerden van Niekerk
Mnr Neels Jackson, redakteur van Kerkbode, spreek
die sinode toe. Hy wens die hele moderatuur wat
verkies is, geluk. Volgens hom is die Wes-Kaap is
geseën met ’n formidabele kerkleierskap. Hy wens
ook die Groote Kerk geluk, wat vanjaar 350 jaar oud
is. Kerkbode wil graag ’n vennoot van gemeentes
wees om ’n verskil in die wêreld te maak. Hy versoek
afgevaardigdes om Kerkbode te laat weet as daar
stories in hul gemeenskappe is van betrokkenheid by
mense om ’n verskil te maak, sodat hulle daaroor
kan skryf. Daar is ook ’n rubriek waarin jong
predikante hulle stem kan laat hoor, en een waar
predikante kan skryf oor ’n boek wat hulle gehelp
het.
Kerkbode word tans teen ’n verlies bedryf. Die
verwagting is dat gemeentes op Kerkbode sal
inteken. Kerkbode probeer ’n produk lewer wat die
kerk kan help, en die manier waarop gemeentes hul
tevredenheid daarmee kan wys, is om op Kerkbode
in te teken.
Die voorsitter bedank mnr Jackson vir die groot werk
wat Kerkbode doen en doen ’n beroep op
gemeentes dat hulle die oproep tot ondersteuning
ernstig sal opneem.
Dr Heine maak die reëlings vir die aand bekend.
19:00-20:00 vergader die ringe op die aangewese
plekke.
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Ds Minnaar doen enkele afkondigings.
Die voorgesprek oor Artikel 1 vind 20:00 plaas.
16.9 Besluit 16 (Mosie 15, Kerkbode)
[Goedgekeur]
1. Die Sinode spreek sy dank uit teenoor Neels
Jackson en redaksie vir die hoë joernalistieke
gehalte van Kerkbode en vir die waarde van die
inhoud vir die kerk en Koninkryk.

HANDELINGE

2. Die Sinode moedig gemeentes en lidmate aan
om Kerkbode deur intekening te ondersteun.
Voorsteller: Ds Smuts Janse van Rensburg
Sekondant: Dr Ben du Toit
Dr Johan Botha doen die tafelgebed.
Die vergadering verdaag om 18:00 vir aandete.

DERDE SITTINGSDAG – BARMHARTIGHEID
Woensdag 6 Mei 2015 – Sessie 7 (8:00 – 10:30)
Sien Bylaag H, bladsy H55, vir afgevaardigdes wat
eers op 6 Mei 2015 ter vergadering verskyn het.
Bylaag I, bladsy H63, bevat die verlofregister.

17. BARMHARTIGHEID
17.1 Die vergadering begin met samesang.
17.2 Die voorsitter spreek sy innige meegevoel uit
met almal wat geraak is deur die ongeluk naby
Swellendam.
17.3 Hy wens Christo van Wyk (Drakenstein),
Francois Wessels (CPRC) en Salomi Steenkamp
(moderatuur se sekretaresse) geluk met hulle
verjaarsdae.
17.4 Hy verwelkom mnr Herman Bailey van
Wellington en wens hom geluk met die prestasie dat
Wellington aangewys is as dorp van die jaar.
17.5 Ds Marié Britz lei die liturgie, waarin die sinode
dit vier dat God al langer as 100 jaar deur ons
werksaam is in die versorging van mense in nood.
17.6 Sy verwelkom die skoolkoor van De la Bat, en
’n aantal Kweekskoolstudente wat die sinode
besoek.
17.7 Die vergadering vier God se sorg deur ’n
doopherinnering en die nagmaal.
17.8 Gebed vir die skepping: as teken van God se
sorg deur die skepping ontvang elke afgevaardigde
’n spekboompie om saam te vat huis toe.

Badisa is ’n geloofsgebaseerde maatskaplike
welsynsorganisasie wat professionele maatskaplike
dienste lewer aan mense in nood, ongeag hul
geslag, ras of geloof.
Die organisasie het ontstaan uit die twee kerke, NG
Kerk (Wes-en Suid-Kaap) en die VG Kerk
(Kaapland), en het ontwikkel om die dienste te lewer
in vennootskap met verskeie belanghebbendes wat
insluit die plaaslike en provinsiale regering, die
korporatiewe sektor asook ander nie-winsgewende
organisasies.
Badisa dek ’n wye spektrum van maatskaplike
welsynsdienste, nl: Kinderontwikkeling, Kindersorg
en -beskerming, Gesinsorg, Aanneming, Bejaardesorg en ondersteuningsdienste, voorkoming en
behandeling van middelafhanklikheid, Gestremdesorg en Armoedeverligting.
Badisa is verbind tot maatskaplike ontwikkeling deur
153 gemeenskapsgebaseerde programme in die
Wes-, Noord- en Oos-Kaap.
Met hulle dienste bereik Badisa jaarliks ongeveer
750 000 begunstigdes. Badisa se grootste bate is
hulle personeelkorps van ongeveer 2 700 en meer
as 3 000 vrywilligers. Badisa ontvang in 2013 ’n
nasionale toekenning van die staat vir die niewinsgewende organisasie wat die beste presteer het
ten opsigte van die gereedheid vir die implementering van die Kinderwet.

18. Verslag van Badisa (A72-A76)
18.1 ’n Video word vertoon oor 100 jaar van
sinodale barmhartigheidswerk.
18.2 Ds Averell Rust van Badisa hou die verslag
van Badisa (A72-A76) aan die vergadering voor. Hy
dra die verslag op aan twee persone wat ’n baie
besondere rol gespeel het in die barmhartigheid van
die kerk: wyle proff Russel Botman en Narissa
Botha.
Badisa is deel van die trotse geskiedenis van die
sinodale werk van die NGK en die VGK wat strek oor
meer as 100 jaar. Badisa staan vir: BaBarmhartigheid; Di- Diens; Sa- Saam.
In Tswana beteken die woord Herder of Versorger.
Badisa se visie is: Christelike Barmhartigheid – Ons
is ’n naaste van elkeen in nood.

Een van die grootste uitdagings vir enige nie-winsgewende organisasie is finansiële volhoubaarheid.
Sedert 2012 het feitlik al die NGO’s groot finansiële
uitdagings beleef en Badisa was nie gespaar nie.
Hulle totale inkomste volgens die saamgestelde
geouditeerde finansiële state (2013/14) was R400,5
miljoen, waarvan die NGK en VGK 24% bygedra het.
Die bestuursprogram moet ongeveer R2 miljoen per
jaar inwin om die begroting te laat klop.
In 2013 begin Badisa met ’n intensiewe vernuwingsproses (Program Arend). As deel van hierdie vernuwingsproses het Badisa ’n nuwe logo bekendgestel.
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Die lyne simboliseer:
a) Die twee organisasies waaruit Badisa ontstaan
het en wat saamgesmelt het.
b) ’n Figuur wat die organisasie simboliseer, naamlik
dat ons mense dien en werklik ’n verskil maak in die
lewens van ander.
c) Beweging en verandering, vordering en
verbetering.
d) ’n Kruis, wat dui op die organisasie se christelike
fundering.

Hoe moet die kind dus gestimuleer word om sy
potensiaal te bereik? Kos, liefde, veiligheid en
stimulasie is al wat nodig is om ’n kind te help. Die
toekoms van die land lê in hierdie 4 sake. Wat hier
gebeur, beïnvloed die hele samelewing. Wanneer
dinge verkeerd gaan, stel die liggaam ’n stof vry wat
help om te oorleef. Maar dit beperk die totale lewe
en verminder die vermoë om te leer, te vorder en te
groei. Die skade is nie omkeerbaar nie. Die
potensiaal gaan verlore. Daarom moet intervensie
reeds met 3- tot 4-jariges begin. Graad R is reeds te
laat.
Navorsing toon aan dat kinders uit armoede tog
normale volwassenes kan word, mits daar
versorgende ouers, nog ’n invloedryke persoon, en
matige geleenthede is. As dit kan gebeur, kan die
toekoms van die land verander.

Badisa se ONE MORE-veldtog
Dit is ’n “Love Mark” wat geskep is om die algemene
publiek te mobiliseer om betrokke te raak om nog
een persoon in nood te help. As een persoon gehelp
word, het dit ’n rimpel-effek op die gesin, die
gemeenskap en die hele land in geheel. Annalise
Wiid is Badisa se ambassadeur vir ONE MORE. Sy
het die ONE MORE-lied vir Badisa geskryf en
getoonset.

19.2 Dr Leon Venter lei die vergadering in gebed.
19.3 Hy skets die pad vorentoe vir die kantoor vir
Armoede en Sorg. Dit behels die volgende aspekte:
a. Interne Transformasie-prosesse (HospiVisie en
Psigo-Pastorale netwerk vir gemeentes)
b. Fokus op Vroeë Kind Ontwikkeling.
c. Ontwikkel vennootskappe met 80 gemeentes.
d. Stel R1 miljoen per jaar beskikbaar.
e. Ontwikkel strategiese vennootskappe.

18.3 ’n Blinde persoon lees voor uit Markus 6:34-44.
18.4 Die afgevaardigdes kyk na ’n video oor die
ontstaan van die De la Batgemeentes en luister
(kyk!) daarna na die koor van die De la Batskool.
18.5 Die Sinode wandel in die Woord (Lukas 9:4648 en 18:15-17) en gesels oor hoe Jesus se
uitsprake oor die kindertjies ons vandag raak.

19.4 Die vergadering kyk na ’n video oor ’n
gemeenskapsprojek by De Doorns.
19.5 Ds Britz gaan voor in gebed.

19. Armoede en Sorg (A68-A72)
19.1 Dr Leon Venter stel dr David Harrison bekend,
wat praat oor “Why ECD is the best way to address
poverty in South Africa”. (ECD staan vir Early Child
Development.) Dr Harrison het as mediese dokter
begin, en is tans hoof van die DG Murray Trust. Die
DG Murray Trust is met Koninkrykswerk besig met
twee inisiatiewe rakende vroeë kinderontwikkeling,
en vrouebemagtiging en -mentorskap.
Dr Harrison sê dis maklik om moedeloos te word as
jy oor Suid-Afrika dink, maar daar is ’n manier hoe
die probleme aangespreek kan word: deur op die
kinders te fokus. Só kan die toekoms van die land
verander word. Ongelukkig is dit in Suid-Afrika tans
so dat slegs die helfte van die bevolking in ’n posisie
is om hulle potensiaal te ontwikkel.
Binne die eerste ses maande na geboorte vind daar
’n ongelooflike ontwikkeling in die kind se brein
plaas, waar die neuronbane begin verbind. Veral in
die eerste ses jaar van ’n kind se lewe is die brein op
sy ontvanklikste. Die sinaps-vorming vir sensoriese
ontwikkeling, taalvorming en hoër kognitiewe
funksies bereik teen eenjarige ouderdom reeds ’n
piek. Teen driejarige ouderdom het die brein reeds
80% van sy uiteindelike grootte bereik.

Ds Minnaar doen enkele aankondiginge.
Die vergadering verdaag vir noenbyt om 10:45.
Sessie 8 begin om 11:30.

Woensdag 6 Mei 2015
Sessie 8 (11:30 – 14:00)
Die sessie begin met samesang.
Die voorsitter sê dit maak hom opgewonde om deel
van ’n kerk te wees wat met respek na mense kyk,
soos die oggendsessie duidelik uitgewys het.
Hy stel Marieta Visagie aan die vergadering voor. Sy
werk in die kommunikasiekantoor. Die kantoor hanteer kommunikasie deur middel van die sinode se
webblad (www.kaapkerk.co.za), Facebook en
Twitter, en verder ook VrydagNuus, die amptelike
elektroniese nuusbrief wat elke week uitgestuur
word. Die intekenare groei, en almal is welkom om
daarop in te teken by kommunikasie@kaapkerk.co.za. Mediavrystellings van die moderatuur
word ook deur die kantoor uitgestuur. Marieta nooi
almal uit om te help skryf aan die storie van die kerk
deur dit wat in VrydagNuus staan, te versprei.
Sy vertel ook van die simboliek van die kerk se logo
wat deur Nico Simpson ontwerp is.
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Charl Stander, addisionele lid van die moderatuur,
spreek die vergadering toe. Hy spreek sy dank uit
dat hy die geleentheid gekry het om deel van die
moderatuur te wees. Die verantwoordelikheid maak
hom nederig, en hy vra voorbidding. Hy sê daar is ’n
groeiende kloof tussen die kerkleiding en gewone
gemeentelede. Hy wil hom daartoe verbind om deur
dienende en egolose leierskap die kloof te oorbrug.
Oor Artikel 1 sê hy dat ons te veel wette het en dit te
pedanties toepas. Hy sal graag die kerk daarmee wil
help.
20. Groeteboodskap
20.1 Die voorsitter stel prof Nico Koopman (Dekaan
van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch) aan die woord.
Prof Koopman praat ter toeligting van die verslag
van die Kuratorium wat ook later behandel word. Hy
wens die nuwe moderatuur geluk en bid hulle seën
en sterkte toe.
Die Fakulteit Teologie het die NGK, VGK, Presbiteriaanse Kerk en onlangs ook die Anglikaanse Kerk
as vennote. Die studente kom uit ’n groot verskeidenheid denominasies, en ook onder die dosente is
daar van ander kerke.
Die Fakulteit Teologie probeer ’n paar publieke dien.
Die eerste publiek is die kerklike publiek. Hulle
beoefen hulle teologie vir die kerk en as mense wat
saam met die kerk wil stap. Daarom is hulle
dankbaar dat hulle goeie samewerking met die vier
vennootskappe geniet.
Daar is ook ’n seminarium gestig vir die studente van
die NGK en VGK, waarin studente persoonlike
toerusting, morele vorming en praktiese ervaring kry,
en die fakulteit en die seminarium werk baie goed
saam.
Die tweede publiek is die akademie. Hulle skuld die
kerk goeie teologie.
Die derde publiek is die breër samelewing. Daarom
rus hulle die studente toe om die wêreld in te gaan
en hoop vir die samelewing te bring. Die soort
ekumenisiteit wat hulle nastreef, is so dat hulle nie
hulle partikuliere identiteit vergeet nie. Saam met
ander leef hulle hulle partikuliere identiteit uit. Hierdie
“saam met ander” gee hom hoop.

21. KERKLOS MENSE EN
EVANGELISASIE
21.1 Nico Simpson lei die vergadering in ’n oefening
om mense wat iewers langs die pad hulle geloof
verloor het, in die oog te kry.
21.2 Dr Johan Botha lei die sessie in. Dit sluit aan
by die versoek van gemeentes om gehelp te word
met evangelisasie, en hoe ons mense buite die kerk
met die evangelie kan bereik. Deur die
broodbedieninge, wat in die vorige sessie hanteer is,
word die evangelie sigbaar by mense gebring. Deur
woord-bediening (evangelisasie) word hierdie selfde
boodskap ook gebring.
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21.3 Dr Botha praat oor wat is die nood, krisis en
uitdagings
van
vandag.
(’n
Uitdeelstuk,
“Evangelisasie in perspektief”, word as bylaag
aangeheg.) Evangelisasie is nie enkele momente of
projekte nie – dit is eintlik ’n proses, ’n manier van
gemeentewees, verbandwees in diverse kontekste
met eie uitdagings, waar mense saam met ander
luister na die geestelike en materiële nood om die
evangelie van liefde, versoening en reg in spesifieke
kontekste en uitdagings vir mense aan te gee.
Hiervoor bestaan daar nie klaar resepte nie, maar
wel diverse bedieningsmetodes.
21.4 Die vergadering word bekendgestel aan ’n paar
bedieninge wat hoop gee.
21.5 Wandel in die Woord: Dr Botha nooi die
afgevaardigdes om met mekaar die volgende
gedeeltes uit die Bybel te lees: Lukas 15:1-31 (die
Vader se hart vir elkeen en almal – en ons s'n);
Hand 1:8 (die Seun se krag en opdrag aan sy
dissipels en ons); Hand 2:1-13 (Die Gees versamel
ons as God se multikulturele gemeente/ evangelis);
Hand 2:42-47 (die getuienisvoorbeeld van die eerste
bekeerdes); die verskeidenheid gee vir mekaar om
(Hand 6:1-7); is diensbaar en gasvry (Hand 9:36-42);
én die leier-evangelis kom tot bekering (Hand 10).
21.6 Ds Philip Botha sluit by dr Botha aan.
21.7 Twee video’s oor hoe evangelisasie deur
Arbeidsbediening en Straatwerk gedoen word, word
vertoon.
21.8 Ds Fourie Truter vertel meer van Straatwerk,
en die styl waarin hulle werk. Hulle fokus op ’n
vriendskapstyl. Hulle doen die werk heeltemal
ekumenies.
21.9 Die vergadering kyk na drie insetsels van
gemeentes wat met groot vrug evangelisasie-projekte bedryf: Omdraai-gemeente in De Doorns, Parklands Gemeenskapskerk en HoutbaaiGemeente.
21.10 Dr Botha vertel van twee metodes wat kan
help om in ’n komplekse konteks ruimte te skep waar
mense mekaar kan ontmoet en liefde en omgee kan
ontvang.
Die een is die Alpha-kursus: ’n saameet-geleentheid
wat gestruktureerd oor Jesus praat, en ook op ’n
rasionele manier kan praat met mense wat diep
intellektuele probleme met die evangelie het.
Die tweede een is L-10-T (Lukas 10 Transformasie):
gebed, wat ook nie-bedreigend is; ’n program om in
’n gebedsmodus te leef.
21.11 Ds Britz lei die tafelgesprekke oor die vraag:
“Dink weer na oor die mense aan wie jy by die begin
van die sessie gedink het. As die sessie vir jou en vir
julle as tafelgroep gehelp het om voortaan met beter
begrip, nuwe visie en toewyding evangelisasie in en
vanuit julle plaaslike gemeente te onderneem, sê dit
vir mekaar en skryf dit neer. As die sessie jou of julle
as tafelgroep nie gehelp het nie, sê dit vir mekaar en
skryf die leemtes neer.”

22. DIENSGROEP VIR GETUIENIS (A96)
22.1 Die verslag van die Diensgroep vir Getuienis
word deur ds Floors Meyer, voorsitter van die KGA,
hanteer.

HANDELINGE: SINODE 2015

22.2 Besluit 17 (A98 § 2.2.2 ) [Goedgekeur]
Die Sinode bevestig die appèl van die Belydenis
van Belhar en die Sinode se grondliggende
oortuiging dat die eenheid van die kerk en die
geloofwaardigheid van sy diens en getuienis in
die wêreld wesenlik saamhang. Ter wille van die
eer en navolging van ons Here, Jesus Christus,
roep die Sinode elke gemeente, ring, bediening
en kommissie in sy ressort op om in geloof en
integriteit moedig voort te gaan om geleefde
eenheid, ware versoening en ontfermende
geregtigheid te help bewerk, in gehoorsaamheid
aan die roeping wat Hy op ons lê.
22.3 Besluit 18 (A101 § 2.9.2) [Goedgekeur]
Die Sinode neem met dankbaarheid kennis
daarvan dat verskeie bedieningsvennootskappe
reeds baie positief saamwerk om die Here se
koninkryk in verskillende omstandighede te bou
en uit te brei. Die Sinode moedig gemeentes en
ringe aan om die strategie van vennootskapsbedieninge onderling uit te brei saam met broers
en susters wat met die evangelie dien en getuig
in uitdagende omstandighede, hier naby en ook
verder weg.
22.4 Besluit 19 (A103 § 3.1.6) [Goedgekeur]
Die Sinode is diep dankbaar en loof die Here vir
die omvangryke evangelisasie- en sendingwerk
wat ons voorgangers in die NG Kerk-familie se
sinode, rings- en gemeenteverbande in Malawi,
Zimbabwe, Kenia, Mosambiek, Nigerië en Japan
onderneem het en vir die liefde en hartlikheid
waarmee ons en ons susters en broers die interafhanklikheid en medeverantwoordelikheid wat
uit hierdie liefdesdiens en -offers gebore is,
vandag met nuwe fokusse kan voortsit, tot lof
van ons Here en tot die verdere uitbreiding van
sy koninkryk, in en vanuit die genoemde
kontekste. Die Sinode bid dat die Here ons
getrou en toegewyd mag bevind om sy werk in
en vanuit hierdie verbande voort te sit uit ons
bevoorregte posisie en met ons bronne, en om
dit uit te brei tot sy lof en eer.
22.5 Besluit 20 (A112 § 3.2.8.1) [Goedgekeur]
Die Sinode ondersteun die poging van die KGA,
HK, Gemeentebediening en GKS om al die
gemeentes in ons sinodale bedieningsgebied by
te staan met goeie konteksanalise en die
ontwikkeling van multikulturele gemeentes of
gemeenskappe met toepaslike interkulturele
vaardighede.
22.6 Besluit 21 (A112 § 3.2.8.2) [Goedgekeur]
Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis
van die seën van die Here wat rus op die
evangelisasie-uitreike van die NG Kerk-familieverband se bedieningsvennote in Kaapland. Die
Sinode versoek dat KGA se Taakspan vir
Getuienis deur Gemeentes en Kerkverband
voortgaan om aan hierdie bedieningsvennote ’n
tuiste en ondersteuning in die KGA-verband te
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verskaf en om saam met hulle en ander sinodale
bedieningsgroepe
(bv
Gemeentebediening,
Armoede
en
Sorg
en
Toerusting)
die
evangelisasiefokus en -praktyk van die plaaslike
kerkverbande te help rig en versterk.
22.7 Besluit 22 (A114 § 3.3.6) [Goedgekeur]
Die Sinode ondersteun die saamroep van ’n
konsultasie onder leiding van KGA, Armoede &
Sorg en Leerstellige en Aktuele Sake vir belanghebbende sinodale bedieninge, die NGKfamilieleierskap, ekumeniese liggame soos die
Wes-Kaap Provinsie Raad van Kerke (WKPRK)
en Consultation of Christian Churches (CCC)
asook ander institute (bv die Beyers Naude
Sentrum vir Publieke Teologie en die Instituut vir
Versoening en Geregtigheid) en ekonomiese
rolspelers, om toepaslike benaderinge en
meganismes te bespreek waardeur die ernstige
ekonomiese ongeregtighede aangespreek kan
word, in besonder wat binne Kaapland bestaan,
maar ook binne die konteks van die RSA en die
wyer realiteit.
22.8 Besluit 23 (A114 § 3.3.7) [Goedgekeur]
Die Sinode moedig gemeentes aan om aktief deel
te neem aan die reeds bestaande plaaslike
Arbeidsbedieningsaksies deur lidmate hiervoor
af te sonder of om sulke aksies plaaslik te inisieer en te ondersteun, in samewerking met die
KGA Sinodale Taakspan vir Arbeidsbediening.
22.9 Besluit 24 (A116 § 3.4.3) [Goedgekeur]
Die Sinode neem met waardering kennis dat die
KGA besig is om saam met familie- en
ekumeniese vennote relevante materiaal te
ontwikkel en te publiseer vir plaaslike gebruik
rakende "vrede en geregtigheid in die konteks
van misdaad en geweld", en moedig gemeentes
aan om dit te gebruik en te versprei.
22.10 Besluit 25 (A116 § 4.3.1) [Goedgekeur]
Die Sinode is diep dankbaar teenoor die Here dat
die offers van gelowiges, wat tyd, kragte en
finansies insluit, oor baie jare vandag steeds die
uitdra van die evangelie deur middel van
gemeentes se uitreikaksies en die KGA se
verbandsbedieninge moontlik maak. Die sinode
roep lidmate en gemeentes op om in hierdie
verband goeie rentmeesterskap te bly beoefen.
22.11 Aanbeveling 10 (A116 § 4.3.2) [Verwys na
TTAS]
TTAS het besluit dat KGA self die aanbeveling kan
herformuleer en stel as ’n nuwe aanbeveling 10.
Sien 22.12.
22.12 Besluit 26 (sien A116 § 4.3.2) [Goedgekeur]
Die Sinode dra dit aan die moderamen op om as
’n saak van hoogste prioriteit saam met die VGK
en ander rolspelers so spoedig moontlik
uitklaring te gee oor die beginsel en praktyk van
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pariteit met betrekking tot die versorging van ons
werkkragte in die NG Kerk-familieverband.
Voorsteller: Ds Heerden van Niekerk
Sekondant: Dr Quintus Heine
22.13 Besluit 27 (A116 § 5) [Goedgekeur]
Die Sinode wens drs Francois Wessels en Johan
Botha, wat albei lank in die sinodale diens van
die NG Kerk-familie in Kaapland se KGA gestaan
het, ’n geseënde aftrede toe en bid dat hulle die
liefdevolle nabyheid van die Here en die
gemeenskap van die heiliges mag beleef,
wanneer hulle in die loop van 2015 uit die KGA
se diens emeriteer en in ander verbande verder
dien en getuig.
Die voorsitter bedank die taakspan vir ’n baie
besondere aanbieding en die goeie werk wat hulle
doen.
Die notule van Dinsdag is beskikbaar. Die voorsitter
bring dit onder die afgevaardigdes se aandag vir
latere goedkeuring.
Ds Minnaar doen enkele aankondiginge. Al die
video-materiaal en PowerPoints sal op die webblad
beskikbaar wees.
Die vergadering verdaag vir tee om 14:00. Sessie 9
begin om 14:30.

Woensdag 6 Mei 2015
Sessie 9 (14:30 – 17:00)
23. Leerstellige en Aktuele Sake (A127A137, Bylaag 1 tot 3 en A214,
Beskrywingspunt 1)
23.1 Ds Heerden van Niekerk hou die verslag voor.
Hy gee kortliks agtergrond oor die huidige stand van
sake ten opsigte van hidrobreking.
23.2 Ds Albertus van Zyl motiveer die beskrywingspunt oor hidrobreking.
23.3 Besluit 28 (A130 § 5.1) [Goedgekeur]
Die Sinode neem kennis dat STLAS die aanbevelings soos verwoord in die Beskrywingspunt
van die Herenigende Ring van Beaufort (NG
Kerk) en Carnarvon (VGKSA) van 21 Augustus
2014 oor hidrobreking (Beskrywingspunt 1)
ondersteun en besluit om die aanbevelings as
volg te ondersteun:
1. Die Sinode neem met bekommernis kennis dat
die eksplorasie van skaliegas in die Karoo sal
voortgaan.
2. Die Sinode moedig gemeentes en lidmate aan
om op alle vlakke by hierdie proses betrokke te
raak.
3. Die Sinode pleit dat hierdie proses deursigtig
moet wees.
4. Die Sinode vra dat, indien daar genoeg
reserwes gevind word en skaliegas kommersieel
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ontgin gaan word, die volgende voorwaardes sal
geld:
4.1 Toegang tot skoon water vir mens, plant en
dier moet gewaarborg word, selfs al beteken dit
water uit die Oranjerivier-stelsel.
4.2 Die plaaslike gemeenskap moet vroegtydig
bemagtig word om in diens geneem te word in
die toekoms.
4.3 Blywende, nuttige infrastrukture
moet
opgerig word (Voorbeelde: hospitale en skole).
4.4 Baie groot betrokkenheid van die mynmaatskappy by die plaaslike skole en
gemeenskappe.
4.5 Regte van grondeienaars moet gerespekteer
word.
4.6 Die proses moet onderhewig wees aan
deeglike omgewingsimpakstudies en monitering.
4.7 Lidmate moet aangemoedig word om
hernieubare energieprojekte aan te pak.
23.4 Aanbeveling 2 (A130 § 5.2) [Terugverwys vir
herformulering]
23.5 Besluit 29 (A131 § 5.3) [Goedgekeur]
Die Sinode neem kennis van STLAS se advies
aan die Ring van Bellville vir die hersiening,
(taalkundig, maar per implikasie ook inhoudelik)
van die Drie Formuliere van Enigheid, naamlik
dat die ring dit as ’n gravamen direk na die Algemene Sinode moet stuur met die suggestie dat
ATLAS aan die kerk hieroor leiding sal gee.

24. Uitdagings vir die onderwys in die
Wes-Kaap (Bylaag 2, A134-A135)
24.1 Dr Francois Wessels lig die vergadering in oor
die uitdagings in die onderwys.
24.2 Ds Erik Basson praat oor wat in die onderwys
aan die Weskus gebeur.
24.3 Besluit 30 (A131 § 5.4) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek die Moderatuur om, na
aanleiding van die sinvolle besoek van ’n
ekumeniese groep aan die provinsiale Direkteur
en Minister van Onderwys, dit as jaarlikse
instelling te kontinueer.
(Op versoek van die taakspan is “STLAS” in die
oorspronklike aanbeveling met “die moderatuur”
vervang.)
24.4 Amendement 2 (A130 § 5.2, Skaliegas en
Hidrobreking) [Goedgekeur, sien besluit 31]
Wysig paragraaf 2 om soos volg te lees:
Die Sinode is bekommerd oor die dubbele rol wat
die staat as belanghebbende party en
skeidsregter speel in die eksplorasie en
ontginning van skaliegas en olie.
Voorsteller: Ds Charl Stander
Sekondant: Dr Hennie Swanepoel
24.5 Besluit 31 (A130-A131 § 5.2) [Goedgekeur]
1. Die Sinode neem met kommer kennis van die
klaarblyklike belang wat instansies na aan die
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regering met maatskappye betrokke in die olieontginningsektor het.
2. Die Sinode is bekommerd oor die dubbele rol
wat die staat as belanghebbende party en skeidsregter speel in die eksplorasie en ontginning van
skaliegas en olie.
3. Die Sinode besluit om hierdie sake van
kommer te kommunikeer aan die toepaslike
adres van die regering en betrokke owerhede.
4. Die Sinode gee opdrag aan STLAS om, in
samewerking met die VGKSA Kaapland SKLAS,
by die Direkteur-Generaal Minerale Hulpbronne
navraag te doen na die “regulerende raamwerk”
(“regulatory framework”) ten opsigte van die
moontlike eksplorasie van skaliegas deur die
metode van hidrobreking, en wel op die volgende
wyse:
4.1 STLAS/SKLAS moet Minerale Hulpbronne
vra om die “regulerende raamwerk”-dokument
aan STLAS/SKLAS beskikbaar te stel – of as ’n
konsep-dokument, of as ’n finale dokument:
4.2 Nadat die “regulerende raamwerk”-dokument
ontvang is, moet STLAS-NGK in samewerking
met SKLAS-VGKSA die dokument bespreek en
aanbevelings daaroor vir hulle moderamens
formuleer.

25. Geloof en Wetenskap (A129 3.3)
25.1 Dr Ben du Toit gee toeligting oor die vordering
met ’n werkstuk van ATLAS oor “Ons Christelike
Geloof en die (moderne) Wetenskap”.
1. Ons Christelike Geloof
Ons “Christelike Geloof” het 'n bepaalde oorsprong
(geskiedenis) en inhoud (tradisie) wat ons kan terugvoer na die heel oudste Christelike geloofsbelydenisse. Die Apostoliese Geloofsbelydenis (Apostolicum), die Geloofsbelydenis van Nicea en Athanasius. Hierdie belydenisse is die ekumeniese geloofsbelydenisse. Hierin word die geloof in God baie
spesifiek aangedui as 'n geloof in 'n Drie-eenheid /
God. Dus onderskeidend en baie spesifiek 'n geloof
in 'n drie-enige God wat sigself as Vader, Seun en
Heilige Gees in die geskiedenis bekendstel. As
Gereformeerde Christene definieer ons ons geloof
nog meer spesifiek in die Drie Formuliere van
Enigheid: Heidelbergse Kategismus, Nederlandse
Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls. Hierin word
die klem gelê op die vyf sogenaamde solas, te wete:
sola gratia (alleen deur genade), sola fidei (alleen
deur geloof), solus Christus (slegs deur Christus),
sola scriptura (die Bybel alleen), Soli Deo Gloria (aan
God alleen die eer). Dit was/is ons verstaan as 'n
troos-Evangelie: as ons praat van “Ons Christelike
Geloof”, is dit hierdie verstaan van God, skepping en
mens wat ons na die tafel bring in ons verhouding tot
die wetenskap.
2. Die (moderne) Wetenskap
Niks het die wêreld voorberei vir so 'n ontploffing van
kennis en inligting as die ontwikkeling van die
moderne wetenskap nie:
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Copernicus en Galileo – uit die Rooms Katolieke
Kerk 15/16de eeu.
Multi-dissiplinêre ontwikkeling. Nie net astronomie
nie, nie net natuurwetenskappe nie, nee ...
René Descartes: cogito ergo sum – “Ek dink, daarom
ís ek”; geboorte van die Aufklärung ...
Isaac Newton: moderne fisika
Immanuel Kant: moderne filosofie
Charles Darwin: evolusie
Louis Pasteur/Alexander Flemming: infeksie/antibiotika: mediese wetenskap
Hermann Dressen: aspirien
Wilhelm Röntgen: x-strale
Albert Einstein: geboorte van atoom-wetenskap
Ludwig Feuerbach; Karl Marx; Friedrich Nietzsche:
filosofie/godsdiens/sosiologie
Sigmund Freud en Karl Jung: psigologie
Literêre wetenskap/Historiografie/ Paleontologie
Mikrobiologie, stamselnavorsing en genetika het in
die laaste tyd oënskynlik aan die mens nuwe mag en
beheer oor biologiese prosesse gebied. Astronomiese ontwikkelinge in die inligtingstegnologie
maak kommunikasie met mekaar oor die hele wêreld
te enige tyd oombliklik – ons lewe in 'n tyd wat
onvergelykbaar is met enige vorige tydvak. Die
“Wetenskap” verwys na die moderne wetenskap in al
sy subdissiplines wat ons totale menswees vandag
ingrypend ander inhoud gee as slegs 200 jaar
gelede – wat nog van 2000 en meer jaar gelede, as
ons oor die Bybelse tydperk praat.
3. Die Bybel (as Woord van God)
In die verhouding tussen “Ons Christelike Geloof” en
“die Moderne Wetenskap” neem die Bybel nou as ’t
ware 'n tussen-posisie in (“interface”). Die Bybel is ’n
bundel van dokumente met ’n interessante en
gekompliseerde geskiedenis. Die Bybel vra dus
daarna om histories en literêr gelees en verstaan te
word. Een van die historiese dimensies rakende die
Skrif, is dat dit die Boek van die kerk is. Ons lees die
Bybel histories. Die Bybel het 'n heel spesifieke
historiese, geografiese en sosio-kulturele bedding.
Ons lees die Bybel as literatuur as ons erkenning
gee aan die feit dat ons hier met literêre werke uit
antieke tye te doen het – verskillende
literatuursoorte.
Ons lees die Bybel “sakramenteel”: die teks is vir 'n
Christen méér as die woorde wat daar staan; méér
as die konsepte wat beskryf word; méér as die
geskiedenis wat aangebied word; méér as die
klaagliedere wat geskryf is; méér as die psalms wat
gesing is. Inspirasie deur die HG omvat al hierdie
aspekte van die ontstaan en verstaan van die
Bybelse teks.
Onderskei verskillende modi waarin die Bybel
funksioneer:
’n Naïewe (eerste) lees van die teks
’n Amptelike voorlesing van die teks
’n Meditatiewe gebruik van die teks
’n Homiletiese gebruik van die teks
’n Teologiese gebruik van die teks
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Wanneer ons die Bybel histories, as literatuur en
sakramenteel lees, hou ons in gedagte dat ons
alleen maar ’n punt op ’n millennia-oue interpretasietradisie verteenwoordig.
Ons moet dus verstaan dat ons in die Bybel en
belydenisskrifte met historiese tekste werk om by ’n
dokument uit te kom.
25.2 Dr Michiel Strauss doen ’n gebed vir almal wat
by die onderwys betrokke is.
25.3 Hiermee is die verslag van STLAS afgehandel.
Die voorsitter bedank die lede van STLAS.

26. Artikel 1 (A19-A21 § 13, A62-A67:
Bylaag 6 en T4.2)
26.1 Die voorsitter skets die agtergrond vir die
gesprek oor Artikel 1.
’n Ou Gereformeerde beginsel is dat elke vergadering van die kerk sy gesag ontleen aan die teenwoordigheid van die opgestane Here Jesus wat in
daardie vergadering teenwoordig is. Hy verleen aan
ons gesag. Ons is nie hier as verteenwoordigers van
gemeentes nie, maar afgevaardig deur gemeentes
om deur die Here Jesus gelei te word deur sy Woord
en Gees om ons te lei. Daarom het die kerk ’n
selfstandigheid en kan ons besluit wat God se wil is
vir sy kerk.
Die Algemene Sinode is ’n sinodus contracta, en
hiervolgens het die Algemene Sinode die finale
besluit oor beleid, wat hulle in dié geval ook gedoen
het. Maar ons kan die Algemene Sinode weer nader
hieroor.
Diversiteit en meningsverskil: ons het die afgelope
tyd ’n baie verdelende gesprek oor Artikel 1 gehad.
Meningsverskille in die kerk is egter nie ’n
verleentheid of ’n klad op die naam van die kerk nie.
Dit is juis deel van die getuienis van die kerk dat ons
verbondenheid aan ons Hoof, Christus, sterker is as
ons verskille. So getuig die kerk van die begin af van
Jesus se liefde, dat ons aan mekaar vashou ten
spyte van ons verskille (vgl Paulus in 1 Korintiërs).
Die Moderamen het ’n besluit geneem, omdat hy
oortuig geraak het dat ’n besluit geneem behoort te
word, omdat hy oortuig is dat die besluit van 2011 ’n
geldige besluit is.
Die Moderamen se voorstel word as substantiewe
voorstel behou, en die verslag oor Dinsdagaand se
gesprek (T4.2) as amendement.
26.2 Ds Sahd behandel die amendement oor Artikel
1 (T4.2).
26.3 ’n Ordemosie word ingedien dat daar eers
gebid word voordat die gesprek gevoer word.
26.4 Ds Sahd pleit daarvoor dat daar met respek en
versigtig gepraat word wanneer aan die debat
deelgeneem word. Hy gee ’n paar oomblikke van
stilte waarin die afgevaardigdes kan bid.
26.5 Die voorsitter reël dat die amendemente eers
bespreek word sodat die geheelbeeld gekry kan
word voordat daar vir die afsonderlike amendemente
gestem word.
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26.6 ’n Ordemosie word ingedien dat die vergadering eers oor die voorgestelde wysiging van Artikel
1 deur die Algemene Sinode moet stem voordat daar
oor veranderinge gepraat kan word. Dié ordemosie
word afgekeur.
26.7 Die amendemente in T4.2 word een vir een
gestel en die voorsitter gee ruim geleentheid vir
debat.
26.8 Besluit 32 (T4.2.1 Amendement op 13.5.1.1)
[Goedgekeur]
Die Sinode handhaaf die oortuiging dat die
Belydenis van Belhar in ooreenstemming is met
die Woord van God en as belydenisskrif in die
belydenisgrondslag van die NG Kerk opgeneem
moet word, ingevolge die 2011-besluit van
hierdie Sinode en die 2011-besluit van die
Algemene Sinode.
26.9 Verdere voorstelle: [Nie goedgekeur nie]
Die Sinode oordeel dat ’n blote demokratiese stemproses, sonder opgawe van Skriftuurlike motivering,
ingaan teen Artikel 7 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis waar ons soos volg van die Skrif
bely: “... ook mag ons nie die gewoonte of groot
getalle, of oudheid of opvolging van tye of persone,
of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met
dié waarheid [van die Skrif], gelykstel nie, want dié
waarheid is bo alles.”
Die Sinode versoek die Algemene Sinode, na gelang
van 1.1, om uitsluitsel te gee op watter Skriftuurlike
gronde die Belydenis van Belhar (soos deur Artikel 1
voorgestel) nie in die belydenisgrondslag van die NG
Kerk ingesluit kan word nie.
Die Sinode bespreek die amendemente (in T4.2.1 tot
T4.2.5) een vir een. Al die amendemente word
goedgekeur en word die substantiewe voorstel en
word as volg ’n besluit van die Sinode:
26.10 Besluit 33 (T4.2.2 Amendement op
13.5.1.2) [Goedgekeur]
Die Sinode bevestig die oortuiging, soos alreeds
in 2011 verwoord, dat die Belydenis van Belhar
(saam met die ekumeniese belydenisse en die
Drie Formuliere van Eenheid) uitdrukking gee
aan die identiteit van die NG Kerk in SA. Dit
behels:
26.11 Besluit 34 (T4.2.2.1 Amendement op
13.5.1.3) [Goedgekeur]
dat die aanvaarding en uitlewing van die
Belydenis van Belhar as belydenisskrif ’n helder
getuienis en roeping aangaande die uitdagings
van ons eie tydsgewrig verwoord;
26.12 Besluit 35 (T4.2.2.2 Amendement op
13.5.1.4) [Goedgekeur]
dat die aanvaarding en uitlewing van die
Belydenis van Belhar as belydenisskrif ’n
onontbeerlike en deurslaggewende rol in die
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herstel van die geloofwaardigheid van die NG
Kerk moet speel;
26.13 Besluit 36 (T4.2.2.3 Amendement op
13.5.1.5) [Goedgekeur]
Dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ’n nalatenskap van hierdie Sinode kan wees wat die toekoms van die kerk in Suid-Afrika positief sal
beïnvloed;
26.14 Besluit 37 (T4.2.2.4 Verdere voorstel)
[Goedgekeur]
Dat die aanvaarding en uitlewing van die
Belydenis van Belhar as belydenisskrif die
oortuiging beliggaam dat die NG Kerk-familie ten
diepste onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, en
daarom onmoontlik die basis kan wees of kan
word waarop ontworteling of losmaking of
skeuring of verdeeldheid of onenigheid binne
hierdie familie geregverdig kan word.
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26.17 Besluit 40 (T4.2.5 Amendement op
13.5.1.7) [Goedgekeur]
Hierdie Sinode, wat hierdie proses binne die NG
Kerkverband geïnisieer het, is hartseer oor hoe
die verloop daarvan lidmate in die NGK-familie
seergemaak het. Dit was nie ons bedoeling om
lidmate verder te vervreem nie, maar juis om
mekaar nader te trek.
26.18 T4.2.6.1 Amendement op 13.5.2
[Goedgekeur]
In die lig van die voorafgaande punte aanvaar die
Sinode die voorgestelde wysiging van Artikel 1.
26.19 Die amendement word nou die substantiewe
voorstel, en die vergadering stem per geslote
stembrief oor die voorstel. Sien 26.20.
26.20 Besluit 41 (T4.2.6.1) [Goedgekeur]
In die lig van die voorafgaande punte aanvaar die
Sinode die voorgestelde wysiging van Artikel 1.

26.15 Besluit 38 (T4.2.3 Amendement op
13.5.1.6) [Goedgekeur]
Die Sinode is en bly bewus van die uiteenlopende standpunte onder lidmate, predikante en
kerkvergaderings oor die Belydenis van Belhar,
en wil op welke manier moontlik ruimte probeer
skep vir ’n diversiteit van standpunte en
ervarings.

Uit ’n totaal van 547 stemme het 401 afgevaardigdes
(73,3%) “Ja” gestem, 144 (26,3%) “Nee” en daar
was 2 (0,4%) bedorwe stembriewe.

26.16 Besluit 39 (T4.2.4 Amendement op
13.5.1.8) [Goedgekeur]
Die Sinode erken die NG Kerk se onvermoë om
die saak tans tot bevrediging van almal te
hanteer, maar sou te midde van al die
kompleksiteite en in biddende afhanklikheid van
die Here – haar enigste Hoof – ’n prinsipiële en
teologiese posisie wou inneem.

26.22 Die voorsitter sluit die dag se verrigtinge af
met gebed.

26.21 Die res van die verslag sal later dien.
Ds Minnaar doen enkele aankondiginge en maak ’n
paar reëlings bekend.

Die vergadering verdaag vir ete om 18:35. Daar is ’n
filmvertoning oor hidrobreking om 20:00.

VIERDE SITTINGSDAG – GEMEENTES EN TOERUSTING
Donderdag 7 Mei 2015 – Sessie 10 (8:00 – 10:30)
Bylaag I, bladsy H63, bevat die verlofregister.

27. Dagopening
27.1 Die vergadering begin met samesang.
27.2 Ds Marié Britz lei die vergadering in gebed.
Ds Faani Engelbrecht stel die vergadering aan
Brandhout Multitracks bekend – ’n produk van
Bybelmedia waarmee die gemeentesang begelei kan
word.

28. Jongmense en Jeug
28.1 Dr Johan van der Merwe lees Handelinge
2: 12-21.
28.2 Dr Nico Simpson versoek die vergadering om
na te dink en in hulle joernaal te skryf oor die vraag:

Waar het iemand jonger as 25 jou die afgelope tyd
hoop gegee?
28.3 ’n Video-insetsel oor #imagine word vertoon.
28.4 Ds Gielie Loubser nooi vyf tieners na vore.
Hulle verteenwoordig elkeen ’n 1000 tieners wat die
#imagine fees bygewoon het. Hulle kom om elkeen
wat op een of ander manier bygedra het om die
feeste moontlik te maak, te bedank. Dankie vir die
kerk wat ’n hart vir tieners het. Die tieners is meer
verbind aan die kerk as wat die kerk verwag het. Die
tieners wil dien, maar hulle het die kerk nodig.
28.5 Die afgevaardigdes gesels aan die tafels oor
die vraag: Indien ons hierdie beweging reg verstaan,
wat beteken dit vir my, ons gemeentes en ons
omgewing?
28.6 Ds Loubser vertel op ’n video wat #imagine is
en hoe dit ontstaan en uitgespeel het.

HANDELINGE: SINODE 2015

28.7 Hy nooi almal wat die afgelope twee jaar by
#imagine betrokke was, om vorentoe te kom. Die
tieners oorhandig aan elkeen ’n sertifikaat van
waardering.
28.8 Die vergadering sing die #imagine-lied “Ons is
die kerk”, wat baie op die #imagine-feeste gesing is.
Die voorsitter bedank die afgevaardigdes vir hulle
deelname aan die gesprek oor Artikel 1 die vorige
dag, vir die wyse waarop hulle vir mekaar ruimte
gemaak het en vir die kwaliteit van die debat. Die res
van die bespreking oor Artikel 1 sal in die middag
hanteer word.
Ds Henri Meyer bedank Gielie en Faani vir die
ongelooflike werk wat hulle gedoen het om #imagine
moontlik te maak.
28.9 Die voorsitter gee geleentheid vir debat oor die
pad vorentoe met die #imagine-beweging.
#Imagine wil beweeg:
van instandhouding na beweging
van doen waarvoor ek betaal word na waag om ’n
verskil te maak
van stelselbeperkings na verbeelding
van beperkte verskoning na onontginde bronne
van verskonings na energie
van op ons eie na saam met mekaar
van self beheer na oorgawe aan die gees
van kollig na diensbaar
Imagine: movement, emerging leadership, flow of
energy, together, Spirit, abundance, service behind
the scenes, new identity, inviting unity, soft structure.
Gedagtes wat van die vloer gekom het tydens die
debat, sluit die volgende in:
1. Kan #imagine ook ŉ beweging begin wat spesifiek
op die naskoolse jongmense fokus?
2. Om tieners te help moet ons ook op die ouers
fokus. Kan #imagine dalk fokus op ouerleiding?
3. Die gebruik van die ringstrukture is belangrik vir
#imagine: bemagtig die ringe.
4. Die kerk moet nadink oor die ruimtes waarin ons
beweeg. Ons moet ook die ruimtes van die jeug
betree en ruimtes vir die jeug skep.
5. Daar moet ŉ jeugdatabasis geskep word waar
klein gemeentes inligting kan kry oor alles wat vir die
jeug beskikbaar is.
6. Kan daar nie ŉ RE-imagine deur die tieners
aangebied word vir al die ouer mense wat betrokke
was by die Jeug tot Jeug aksie nie?
7. Ondersoek die moontlikheid vir ŉ “online-universiteit” wat opleiding kan bied vir jeugbedienaars.
Pierre Goosen (predikante-begeleiding) en Andrew
Kruger (Murray-gemeente) verjaar vandag. Die
voorsitter wens hulle geluk.
VERKIESING VAN DIE KERKRAADSLEDE
IN DIE MODERATUUR
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1. Die volgende afgevaardigdes is deur hulle
onderskeie ringe genomineer:
Hendrik Ackerman (Beaufort), Frik Bosman (Paarl),
Barend Botha (Brackenfell), Gerrie Cronjé (George),
Maryna Janse van Rensburg (Swellendam), Bernard
Joubert (Worcester), Piet Koornhof (Tygerberg),
Anne Laubscher (Clanwilliam), Danie Theart (Swartland), Melanie Thirion (Bellville), Sulet van der Bergh
(Somerset-Wes), Alro van der Spuy (Clanwilliam),
Mike van Deventer (Durbanville) en Nic Visser
(Caledon).
2. Die vergadering stem vir een persoon.
Die notule van Dinsdag 5 Mei 2015 word goedgekeur.

29. Armoede en Sorg (vervolg)
29.1 Die voorsitter van die Diensgroep vir Armoede
en Sorg, ds Dawid de Wet, lê die volgende
aanbevelings voor vir goedkeuring:
29.2 Armoede en Sorg (A68-A71)
29.2.1 Besluit 42 (A71 § 5.1) [Goedgekeur]
Die Sinode keur die Diensgroep vir Armoede en
Sorg se fokus op Vroeë Kinderontwikkeling en
die bou van vennootskappe tussen gemeentes,
Badisa, die Hugenote Kollege en alle ander rolspelers goed.
29.2.2 Besluit 43 (A71 § 5.2) [Goedgekeur]
Die Sinode vereenselwig hom met die Vigsverklaring (2013) en versoek gemeentes om hierdie
verklaring as riglyn in hulle missionale gerigtheid
te gebruik.
29.3 Badisa (A72-A76)
29.4.1 Besluit 44 (A76, §11.1) [Goedgekeur]
Die Sinode ondersteun die vernuwingsproses
(Program Arend) met die verwagting dat Badisa
se toekomstige posisionering sal verbeter.
29.3.2 Besluit 45 (A76, §11.2) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek Badisa om in samewerking
met ander rolspelers die kerk te help met die
ontwikkeling van teologies-gefundeerde standpuntdokumente rakende maatskaplike- en
welsynskwessies.
29.3.3 Besluit 46 (A76, §11.3) [Goedgekeur]
Die Sinode moedig gemeentes aan om aktief
betrokke te raak by die plaaslike werksaamhede
van die Badisa-programme en veral deel te word
van die beheerrade en vrywilligerskorps.
29.4 Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy (A77A78)
Die vergadering neem kennis van die verslag.
29.5 Hiermee is die verslag van die Sinodale
Diensgroep vir Armoede en Sorg afgehandel. Die
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voorsitter bedank ds De Wet vir die groot werk wat
die diensgroep doen.

die hand van ’n PowerPoint-aanbieding oor die
Seisoen van Menswaardigheid.

30. Mosies ter tafel

Daar het iets in ons land verkeerd gegaan. Die mees
basiese waarde van respek vir mekaar is grootliks
vernietig. Dit word bevestig deur die hoë voorkoms
van: moord en verkragting, roof en ander misdade,
verwaarlosing van gestremdes, armoede, diskriminasie teen vroue, eensaamheid van mense,
minagting van mense, plaasaanvalle, verwaarlosing
van kinders, homofobie, geweld teen weerloses,
vreemdelingehaat, rassisme, onregverdige uitsluiting
van mense, etikettering en veralgemening.

30.1 Mosie 5 (Bediening aan die Dowes as
Missionale Geleentheid) [Verwys na TTAS]
Die Sinode besluit om kollektiewe verantwoordelikheid te neem om die Bediening aan die Dowes
by Worcester-De la Bat te ondersteun en verder uit
te bou. Dit sluit in die finansiële ondersteuning sodat
die bediening en toerusting van Dowes verder
uitgebrei kan word. Die Bediening aan die Dowes
deur Worcester-De la Bat is nie net ’n unieke
bedieningsveld nie, maar ook ’n baie spesifieke
missionale geleentheid vir die breë kerk om die
dowes in Suid-Afrika en suidelike Afrika te bedien.
Dowes vanuit Afrika en die res van Suid-Afrika kom
na die NID, word deur die gemeente bedien,
toegerus, heelgemaak en uitgestuur na hulle tuistes.
Tuis begin hulle nuwe bedieninge onder die plaaslike
dowes.
30.2 Besluit 47 (Mosie 6, Ekologie) [Goedgekeur]
Omgewingsvriendelike gemeentes
Die Sinode versoek gemeentes om watertenke by
kerkgeboue en kerksale op te rig. Hierdeur neem
ons die leiding om die vermorsing en
onderbenutting van reënwater in ons
waterskaars land te beveg.
Voorsteller: Jan Odendaal (Stellenberg)
Sekondant: Ds Roy Thorne
Ds Minnaar doen enkele aankondiginge.
Melanie Thirion vra die seën op die ete.
Die vergadering verdaag om 10:35 vir ’n noenbyt.
Sessie 11 begin om 11:30.

Donderdag 7 Mei 2015
Sessie 11 (11:30 – 14:00)
31. Seisoen van Menswaardigheid
31.1 Menswaardigheid (A17, §6 en A26-A47,
Bylaag 2 en 3)
Die sessie begin met samesang.
Die voorsitter bedank me Mariëtte de Jager van
Copytype, wat die fotostaatmasjiene gratis tot die
sinode se beskikking stel.
Die voorsitter verwelkom mnr Renier Schoeman ter
vergadering.
Die voorsitter skets die agtergrond vir die ontstaan
van die Seisoen van Menswaardigheid. Tydens ’n
vergadering tussen die 21 sinodes van die NGfamilie in Kemptonpark het die afgevaardigdes
ontdek dat die strewe na eenheid, versoening en
geregtigheid almal se strewe is, en toe is daar besluit
op ’n Seisoen van Menswaardigheid. Hy praat aan

Mense se waardigheid word aangetas deur
sistemiese werklikhede soos wanneer:
siekes nie toegang het tot mediese hulp nie
kinders nie toegang het tot goeie onderwys nie
gestremdes op ’n diskriminerende wyse uitgesluit
word
mense nie toegang het tot basiese dienste nie
mense nie toegang het tot werksgeleenthede nie
Mense se waardigheid word ook aangetas deur ons
onbewuste of bewuste optrede bv. wanneer:
vroue net omdat hulle vroue is as minderes beskou
word
mense bloot op grond van hulle seksuele oriëntasie
uitgesluit word
armes aan hulle lot oorgelaat word
mense beoordeel word bloot op grond van hulle
velkleur
mense nie na behore vir hulle werk vergoed word nie
en dus uitgebuit word
ons veralgemenend dink en praat oor mense
wanneer magsverhoudinge so bedryf word dat
mense onderdruk en ondermyn word, word hulle
menswaardigheid aangetas
wanneer mense uitgesluit word of as minderwaardig
geag word, word hulle stemme nie gehoor nie. dit is
vernederend
Die Bybel praat ’n ander taal. Die Bybel leer:
God gee aan alle mense waarde
Hy tree in verhouding met álle mense
Hy word self mens
Hy lê sy lewe af vir mense
Hy gee aan mense ’n nuwe lewe in Hom
Jesus raak die verworpenes aan
Hy bevry die besetenes en maak siekes gesond
Hy herstel die waarde van vroue en kinders in die
samelewing
Hy beweeg oor grense en reik uit na diegene wat nie
geag word nie
Hy vergewe en bevry mense van hulle verlede
Hy gee aan mense Sy genade en vrede
Mense ontdek hulle waarde wanneer hulle sy liefde
en respek ontvang en weet dat hulle geag word. God
tree met elke mens in verhouding ongeag sy/haar
vermoë, inherente kwaliteite, prestasie, herkoms,
bydrae tot die samelewing, oënskynlike waarde of
gebrek daaraan. Daarom het alle mense waarde,
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omdat God in sy liefde besluit het om met elke
mense in verhouding te tree. Hy stort sy Gees uit
sodat ons Hom hierin kan navolg en ’n nuwe lewe in
die Drie-eenheid kan hê.
In die Seisoen van Menswaardigheid verbind die vier
susterskerke hulself om:
1. Die Godgegewe waarde van mense te verkondig
2. So met mense om te gaan dat dit ’n getuienis
lewer van die waarde wat God aan mense toeken
3. In ons eenheid met mekaar ons respek vir mekaar
te beliggaam
4. Almal in Suid-Afrika te motiveer om ander as ’n
geskenk van God te sien en hoor en beleef
5. Veral vier waardes te bevorder: RESPEKTEER,
LUISTER, OMARM en LIEFHẾ
Hoe gaan ons dit doen? Deur:
die Bybelse boodskap van menswaardigheid te sing
veilige ruimtes te skep waarin mense na mekaar kan
luister
verhale te vertel wat begrip bevorder
saam te dink en besin oor die betekenis van God se
verbintenis aan mense
nuwe geloofstaal aan te leer
leesstof en studiemateriaal te versprei
oor grense mekaar se hande te vat en by mekaar te
leer
die waardes van die Seisoen uit te leef
Ons gaan dissipels van Jesus wees deur die
erkenning van alle mense se Godgegewe
menswaardigheid.
Deur die Seisoen van Menswaardigheid wil ons:
1. die liefde van God verkondig
2. Jesus, die Here, navolg in sy deernis vir mense
3. dit wat ons glo en bely van God se liefde,
beliggaam in ons verhouding met mekaar
4. só bydra tot die genesing van ons land
31.2 Dr Elize Morkel kry geleentheid om enkele
mededelings oor die verslag van die Taakspan vir
Menswaardigheid (A26-A41, Bylaag 2) en die
verslag oor Taal en die Bevordering van
Geslagsgelykheid en Menswaardigheid (A41-A47,
Bylaag 3) te doen. Daarin word teologiese
begronding gegee vir die hele idee van
menswaardigheid.
Hierdie
verslag
dien
as
brondokument by die Algemene Sinode. Daar is
vandag materiaal wat ontwikkel is deur die nasionale
taakspan, wat bestaan uit verteenwoordigers van al
vier die susterskerke. Dr Morkel gee ook aan die
afgevaardigdes ’n gebedsgids wat gebruik kan word
in hierdie seisoen. Dit sal eersdaags ook in Afrikaans
beskikbaar wees. Sy stel ook plakkate bekend wat in
gemeentes gebruik kan word om die saak onder die
gemeente se aandag te bring. Elke gemeente kry ’n
stel van vyf plakkate. Sy gee geleentheid dat die
afgevaardigdes by die tafels met die plakkate werk
en daaroor ’n gesprek het. Sy moedig
afgevaardigdes aan om na die wonderlike materiaal
te gaan kyk op hulle webwerf, www.menswaardigheid.co.za.
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VERKIESING VAN DIE KERKRAADSLEDE IN DIE
MODERATUUR (vervolg)
3. Daar word weer gestem tussen Frik Bosman
(Paarl), Gerrie Cronjé (George), Danie Theart
(Swartland) en Melanie Thirion (Bellville).
31.3 Dr Tinus van Zyl stel me Marlene le Roux aan
die vergadering bekend. Sy is die bestuurder van
Kunstekaap en ma van twee kinders. Sy beliggaam
menswaardigheid in wie sy is.
Me Le Roux praat oor hoe ons ons geloof uitleef. Sy
vertel hoe sy amper haar geloof en haar taal verloor
het deur die kerk. Sy het in Wellington in die Skema
grootgeword, en sy loof die Here omdat sy arm en as
gevolg van polio gestrem is, want sy weet wat
swaarkry is. Sy het grootgeword in die kerk wat haar
karakter gevorm het, en sy het gou gewonder wat is
verkeerd omdat die NGK en VGK nie bymekaar is
nie, hoewel ons dieselfde glo. Haar ouma het haar
knieë afgebid vir haar. Van jongs af het sy geleer wat
dit beteken om te gee. Hulle buurvrou, wat net so
arm was, het haar tot by die stasie gedra. Hulle kon
suiker by haar leen en sy kon weer by hulle
terugleen. Sy het ook geleer hoe hard en liefdeloos
die kerk kan wees.
Sy het grootgeword in ’n samelewing wat baie
rassisties is; ook in die bruin gemeenskap is dit ’n
werklikheid. Aartsbiskop Tutu het haar oë hiervoor
oopgemaak.
Menswaardigheid moet beleef word in betekenisvolle
momente van deernis wat jy ontvang of gee.
Soms het die persoon wat jy dink niks het nie, die
wysheid wat jy nodig het.
Sy daag die kerk uit om in die konteks van SuidAfrika met sy tradisionele genesers, MIV, armoede,
ens. nie net te praat oor menswaardigheid nie, maar
dade by die woorde te sit. Sy sê mense moet oor
hulleself en hulle ego’s kom.
Sokrates het gesê: “The secret of change is not in
fighting the old, but building the new.”
Dr Simpson gee geleentheid vir ’n tafelgesprek oor
die vraag: Hoe is jy bevestig, en hoe is jy ontwrig
deur wat jy gehoor het?
31.4 Ds Britz lei die vergadering in ’n skuldbelydenis.
Liturg:
Ons bely dat te midde van ’n realiteit wat mense se
waardigheid misken, nietig maak of skend, dat ons
glo in ’n God van reg en geregtigheid, ’n God wat ten
diepste betrokke is by die nood van diegene wat ly.
Ons bely dat ons glo in Jesus Christus wat uitgereik
het na mense wat deur die wêreld verag word, wat ’n
vriend was van vroue, melaatses, sondaars,
randfigure en vreemdelinge.
Ons bely dat ons glo in die Heilige Gees wat oor die
eeue heen mense inspireer om te veg vir reg en
geregtigheid, wat die Trooster is van diegene in pyn.
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As sinode kom ons saam om onwaarhede uit te
daag en om onreg teen te staan. Ons bely dus die
volgende oortuiginge:
Dit is nie waar dat armoede, geweld en korrupsie nie
teengestaan of geëlimineer kan word nie.
Sinode:
Dit is waar dat Jesus Christus na die wêreld gekom
het om die tafels van onreg om te keer, sodat mans
en vroue, versterk deur die Heilige Gees, armoede
en onreg in ons land sal uitdaag.
Liturg:
Dit is nie waar dat vroue moet voel en ervaar dat ’n
vrou minder werd is in die gemeenskap nie; dat
vroue so dikwels die slagoffers van geweld moet
wees nie.
Sinode:
Dit is waar dat vroue en mans geskep is na die beeld
van God, en dat vroue en mans geroep word om
saam te werk om diskriminasie, onreg en geweld
teen te staan.
Liturg:
Dit is nie waar dat rassisme maar net ’n aanvaarde
praktyk in ons gemeenskap en persoonlik lewe is
nie.
Sinode:
Dit is waar dat dit nie vir God saak maak wat die
kleur van jou vel is nie, maar of jy “reg sal laat
geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy
bedagsaam sal lewe voor jou God” (Miga 6:8 )
Liturg:
Dit is nie waar dat geweld, terrorisme en oorlog ’n
deel van ons wêreld hoef te vorm nie.
Sinode:
Dit is waar dat die koninkryk van God ’n vredesryk is
en dat Jesus Christus verkondig het dat die
vredemakers geseënd sal wees.
Liturg:
Grote God, U naam word verheerlik waar ook al reg
en geregtigheid geskied. Mag ons groei in ons
vermoë om in liefde en empatie met mekaar te leef.
Mag ons aktief werk om ’n gemeenskap te wees
waar elke mens se menswaardigheid gerespekteer
word sodat dit in hierdie wêreld net soos in die hemel
sal lyk.
Ds Lambert Jacobs, wat gemoeid is met die
advertensies vir predikante in Kerkbode, vra dat
gemeentes sensitief daarvoor moet wees dat die
kerk nie seksisties in sy taal moet wees nie, maar
menswaardigheid moet nastreef.
31.5 Hiermee is die verslag van die moderamen
afgehandel.
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VERKIESING VAN DIE KERKRAADSLEDE IN DIE
MODERATUUR (vervolg)
4. Melanie Thirion word verkies as kerkraadslid in
die Moderatuur.
5. Die vergadering stem weer vir een van die
volgende persone: Hendrik Ackerman (Beaufort),
Gerhard Burger (Caledon), Frik Bosman (Paarl),
Barend Botha (Brackenfell), Maryna Janse van
Rensburg (Swellendam), Bernard Joubert (Worcester), Piet Koornhof (Tygerberg), Anne Laubscher
(Clanwilliam), Danie Theart (Swartland), Sulet van
der Bergh (Somerset-Wes), Alro van der Spuy (Clanwilliam) en Mike van Deventer (Durbanville).
Francine van Niekerk (Redakteur van LIG) kry
geleentheid om die vergadering in te lig oor LIG. Die
voorsitter bedank me Van Niekerk vir die puik
tydskrif.
Me Melanie Thirion spreek ’n dankwoord vir haar
verkiesing as lid van die moderatuur.
Ds Minnaar doen enkele aankondigings. Daarna
verdaag die vergadering om 14:00 vir koffie en tee.
Sessie 12 begin om 14:30.

Donderdag 7 Mei 2015
Sessie 12 (14:30 – 17:00)
Die sessie begin met samesang.
Dr Simpson nooi die vergadering om te dink aan ’n
suster of broer wat van jou verskil. Dink jou in in
hierdie broer of suster se lewe. Wat is haar/sy
droom? Wat is haar/sy vrese? Wat is haar/sy seer?
Wat is haar/sy verhaal?
Dr Michiel Strauss stel twee besoekers uit Turkye
voor, Munhitten Çamlibell en Ömer Es van die
Turquoise Harmony Institute, deel van die Hizmet
Movement, bekend en verwelkom hulle. (Hismet
beteken “diens”.)

32. Artikel 1 (A19-A21 § 13, A62-A67:
Bylaag 6 en T4.2)
(vervolg van Sessie 9)
32.1 Die voorsitter reël dat die sake waaroor daar
reeds in sessie 9 besluit is, nie nou herhaal word nie.
Die voorstelle wat nou dien, handel oor die pad
vorentoe.
32.2 Ds Monty Sahd dra die voorstelle voor.
32.3 Besluit 48 (T4.2.6.2) [Goedgekeur]
Dit is die bede van die Sinode dat die proses vir
die volledige aanvaarding van die Belydenis van
Belhar op dieselfde vlak as die Drie Formuliere
van Eenheid sal geskied.
32.4 Besluit 49 (T4.2.7) [Goedgekeur]
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Die Sinode spreek haar dank en waardering
teenoor die Algemene Sinode uit dat die
Algemene Sinode die NG Kerk in SA se erns met
die Belydenis van Belhar opgeneem en ’n
kerkregtelike proses daargestel het om uiting te
gee aan die NG Kerk in SA se 2011-verbintenis
aan die Belydenis van Belhar as belydenisskrif.
32.5 Besluit 50 (T4.2.8) [Goedgekeur]
Dit is die Sinode se oortuiging dat Artikel 1 nie
meer, volgens die voorskrifte van Artikel 44,
suksesvol kerkregtelik gewysig kan word nie, en
dat daar dus ’n verdere reis met Artikel 1 en die
Belydenis van Belhar vir die NG Kerk voorlê na
afloop van die Algemene Sinode se sinodesitting
later vanjaar. Omdat ons die evangelie glo, hoop
hierdie Sinode ook op die drie-enige God om
eenheid, versoening en geregtigheid in sy kerk
en ook deur sy kerk in die wêreld te bewerk.
32.6 Besluit 51 (T4.2.9) [Goedgekeur]
Die Sinode glo dat die belydenisgrondslag van
die kerk slegs op Skriftuurlik-Gereformeerde
kerkregbeginsels vasgestel moet word. In die lig
hiervan:
32.6.1 Besluit 51.1 (T4.2.9.1) [Goedgekeur] (met
geslote stembrief: 452 “Ja” (82,3%); 96 “Nee”; 1
bedorwe stem)
versoek hierdie Sinode die Algemene Sinode om
’n proses in plek te stel wat dit vir sinodes
moontlik sal maak om belydenisskrifte, soos die
Belydenis van Belhar, wat nie in stryd met die
Skrif en bestaande belydenisse en belydenisskrifte is nie, deel van hulle belydenisgrondslag
te maak;
32.6.2 Besluit 51.2 (T4.2.9.2) [Goedgekeur]
versoek die Sinode die Algemene Sinode om
Reglement 24 te herskryf;
32.6.3 Besluit 51.3 (T4.2.9.3) [Goedgekeur]
gee die Sinode opdrag aan die STR en
gespreksgenote om ’n alternatiewe Reglement 24
voor te berei vir voorlegging aan die Algemene
Sinode;
32.6.4 Besluit 51.4 (T4.2.9.4) [Goedgekeur]
versoek die Sinode die Algemene Sinode om
Kerkorde Artikel 44.1 en 44.2 te herskryf;
32.6.5 Besluit 51.5 (T4.2.9.5) [Goedgekeur]
gee die Sinode opdrag aan die STR en
gespreksgenote om ’n alternatiewe Kerkorde
Artikel 44.1 en 44.2 voor te berei vir voorlegging
aan die Algemene Sinode.
32.7 Besluit 52 (T4.2.10 in die lig van 13.5.1.7)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit om die voorgestelde
Reglement 4 punt 3.1 op so ’n manier te wysig
dat dit vir predikante, lidmate en kerkvergaderings wat die Belydenis van Belhar as
belydenisskrif wil onderskryf, moontlik sal wees.
32.8 Besluit 53 (Mosie 4, Kerkeenheid)
[Goedgekeur]
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Die Sinode versoek die moderature van die NG
Kerk en VG Kerk om ’n protokol te ontwerp
waarby samewerkende ringe groter uitdrukking
aan hulle eenheid kan gee. Hierdie protokol dien
as ’n interim proses waartydens kerkordelike
prosedures ontwerp word.
Voorsteller: Ds Peet Bester
Sekondant: Ds Erik Basson
32.9 Besluit 54 (Mosie 9, Artikel 1) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ’n
tussenorde daar te stel wat die proses van
kerkhereniging kan bevorder.
Voorsteller: Dr Quintus Heine
Sekondant: Ds Charl Stander
32.10 Mosie 10 (VGK) [Ordevoorstel: verwys na
TTAS]
Die Sinode besluit om die volgende brief aan die
VGK te skryf:
Ons as Sinode is besig om met behulp van die
kerkreg, te worstel om almal saam te vat in ’n proses
om die Belydenis van Belhar te inkorporeer. Binne
hierdie proses hoor ons egter duidelik die hart van
die kerk oor die saak. Daardie hart wil ons aan die
VGK kommunikeer.
Ons Sinode wil om vergifnis vra oor die seer wat ons
veroorsaak het en steeds besig is om te veroorsaak.
Sal julle ons vergewe?
Die hart wat ons wel aan julle wil kommunikeer is dat
daar 'n eenstemmigheid is daaroor dat ons die VGK
met liefde wil omarm. Ons is lief vir julle en werk
saam vanuit die hart van die drie-enige God, daarom
gee ons nie op op die prosesse nie.
Ons moedig elke lidmaat en gemeente aan om
moeite te doen om mekaar te leer ken op 'n
persoonlike vlak, saam ons uitdagings in die wêreld
te deel, saam te bid en saam God se hart met die
wêreld te deel. Dit is juis in hierdie roeping waar ons
reeds een is.
Voorsteller: Ds Danie Murray
Sekondant: Ds GP Kellerman
32.11 Mosie 11 (Kommunikasie aan gemeentes:
Artikel 1) [Ordevoorstel: verwys na TTAS]
Die Sinode vra dat, in die lig daarvan dat sinodale
afgevaardigdes in ’n baie netelige situasie is om die
proses rakende Artikel 1 reg aan gemeentes oor te
dra, die moderamen ernstig versoek word om op ’n
baie sensitiewe en waar moontlik persoonlike
manier, met gemeentes te kommunikeer oor die
verloop van die verdere proses, verskoning te vra
waar nodig en geleenthede te skep waar vrae
geantwoord sal word.
Voorsteller: Ds Danie Murray
Sekondant: Ds Schalk van Wyk
VERKIESING VAN DIE KERKRAADSLEDE IN DIE
MODERATUUR (vervolg)
6. Die vergadering stem weer tussen Frik Bosman
(Paarl), Bernard Joubert (Worcester), Danie Theart
(Swartland) en Sulet van den Berg (Somerset-Wes).
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Die derde sittingsdag se notule word goedgekeur.
Ds
Lionel
Fredericks
(moderator,
Calvyn
Protestantse Kerk van SA), ds Pieter Grove
(moderator, Kaapland- Sinode van die VGKSA) en dr
Donald Katts (moderator, Volkskerk in Afrika) word in
die vergadering verwelkom.
33. T3.1 en T3.2 EERSTE EN TWEEDE VERSLAE
VAN DIE TYDELIKE TAAKSPAN VIR DIE
SAMESTELLING VAN PERMANENTE
TAAKSPANNE
33.1 Dr Frederick Marais lê die verslag aan die
vergadering voor. Hy verduidelik dat hulle moeite
gedoen het om vroulike afgevaardigdes en ook
jonger persone in die taakspanne te voeg. Fil 2:6-8
bly steeds vir hom ’n baie belangrike aanwyser:
Christus het nie aan sy mag vasgeklou nie, maar
prysgegee sodat Hy kon dien. Dié gesindheid moet
ook ons s’n wees. Daarom gaan die kerk in die
toekoms probeer om so inklusief moontlik te wees
tov die verskillende geslagte en generasies. Hy vra
die taakspanne, wanneer hulle konstitueer, dat
mense só gekies word dat dit dié gesindheid
verteenwoordig.
33.2 Besluit 55 (Taakspanne, diensgroepe en
verteenwoordigers) [Goedgekeur, behalwe T3.1:
4.5]
1. Die Sinode bekragtig die taakspanne, diensgroepe, verteenwoordigers en direkteure soos
gelys in T3.1 en T3.2.
2. Die Sinode verwys die aanwys van die
Teologiese Fakulteit, Vrystaat (Kuratorium,
eksamenkommissie en kieskollege) se primariusen sekunduslid na die Kuratorium.
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34. Sinodale Taakspan vir Leerstellige en
Aktuele Sake (A128 § 2.1)
34.1 Ds Heerden van Niekerk praat oor die taakspan
se werk oor die afgelope vier jaar, onder andere oor
die doop (2.1) ’n Reeks DVD’s word gratis aan
gemeentes beskikbaar gestel, saam met ’n
begeleidende handleiding.
34.2 Hiermee is die verslag afgehandel.
VERKIESING VAN DIE KERKRAADSLEDE IN DIE
MODERATUUR (vervolg)
7. Stem weer tussen Frik Bosman (Paarl) en Sulet
van der Bergh (Somerset-Wes).
8. Frik Bosman word verkies as kerkraadslid in die
moderatuur.
Drie groeteboodskappe word aan die vergadering
gebring:
VGK Kaapland: Ds Pieter Grove, voorsitter van die
VGK Kaapland, bring die groete van die VGK
Kaapland.
Calvyn Protestantse Kerk van SA: Ds Lionel
Fredericks (moderator) dra die groeteboodskap van
sy kerk oor.
Volkskerk in Afrika: Dr Donald Katts (moderator)
beloof die ondersteuning en samewerking van die
Volkskerk in Afrika aan die NG Kerk.
Ds Minnaar doen enkele aankondigings.
Die vergadering verdaag om 17:30 vir aandete.
Die nuwe diensgroepe konstitueer om 19:00
Sessie 13 begin om 8:30.
Me Elsché Eygelaar doen die tafelgebed.

VYFDE SITTINGSDAG – ONDERSTEUNING
Vrydag 8 Mei 2015 – Sessie 13 (8:30 – 10:30)
Dagopening
Die sessie begin met samesang.
Die voorsitter gee geleentheid vir gebed by die
tafels, en dra dan die dag se sitting in gebed aan die
Here op.
Sien Bylaag I, bladsy H63, vir die verlofregister.

September ’n toerustingsnaweek waar lidmate self
die aanbieding kan doen. Lidmate mag én kan dit
doen, en die kerk moet hulle gebruik.
Die vergadering word vergas op ŉ video-snit waar
Nataniël praat oor wat die kerk kan doen om lidmate
toe te rus.

35. DIENSGROEP VIR TOERUSTING
(A120 § 4.1)

ŉ Dissipel is iemand wat leer, en om te leer, moet
ons bereid wees om te waag.

35.1 Sinodale Taakspan vir Verdere
Bedieningsontwikkeling (A120-A121 § 4.1)

Daar word ŉ tafelgesprek gehou na aanleiding van
Hand 1:2; 2:4; 6:3: Wat moet leierskap doen, en hoe
moet leierskap lyk wat die Goddelike potensiaal in
lidmate loslaat?

35.1.1 Dr Jannie le Roux praat oor lidmaatbemagtiging, en bespreek die vraag: Hoe help ons
lidmate om dissipels te wees? Daar is van 11 tot 13

Dr Le Roux lig die volgende aspekte uit:
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Bemagtiging van lidmate help die kerk om oor
grense te gaan. Die “moegheid” van lidmate
verander na passie en entoesiasme. Hy sê die kerk
moet dringend aandag gee aan dissipelskap en die
toerusting van lidmate.
’n Gemeente is ’n gemeenskap van dissipels wat
Christus volg en daarna streef om deur
verhoudings die wêreld nuut te maak. Elke lidmaat
is ’n dissipel en ’n gestuurde. Elkeen neem deel
aan God se sending om van die hele skepping ’n
beter plek te maak. (Prof Nelus Niemandt - “Van
instandhouding na gestuurdheid”)
"In fact, the very word "disciple" means "learner." …
Only those churches will survive and prosper
that empower all their members with the
intelligence and decision support that can exercise,
organize and mobilize brainpower into missional
muscle.” (Leonard Sweet – Aquachurch)
Hierdie proses is deel van die Heilige Gees se werk
in gelowiges en in die kerk.
Die GEES gee: 1. GROEI
Die GEES gee: 2. GAWES
“People really do want to make commitments; and
united in a common cause, calling, mission, purpose
or vision, they can get extraordinary things done”
(Kouzes and Posner - The Leadership Challenge)
Wat is die GEES aan die doen deur gelowiges?
Die GEES gee: 3. WYSHEID
“In recent years, we have changed our definition of
leadership to the capacity to influence others by
unleashing their power and potential to impact the
greater good.” (Ken Blanchard - Leading at a higher
level. p xix)
Wat is die rol van leierskap onder begeleiding
van die Gees?
Die GEES gee: 4. GELEENTHEDE
“But the point of the Spirit is to enable those who
follow Jesus to take into all the world the news that
he is Lord, that he has won the victory over the
forces of evil, that a new world has opened up and
that we are to help make it happen.” (Tom Wright –
The Holy Spirit in the Church)
Gelowiges moet sensitief wees vir die geleenthede in
die omgewing, en hulle netwerk van invloed gebruik.
‘n Webblad waar baie hulpmiddels beskikbaar is, is
www.dissipelvorming.bybelmedia.org.za.
VBO
Dr Le Roux verduidelik kortliks die doel van VBO.
VBO gaan oor die verdieping van ons kennis en insig
in die waarheid van die evangelie, ons ingesteldheid
teenoor ons roeping en ons werk en oor die slyping
van ons bedieningsvaardighede.
Maar dit gaan veral oor konstante leerbaarheid en
oor die moed om in nuwe situasies in te gaan met
die vertroue dat die Here ons kan leer en `n weg kan
wys wat ons nie vooraf helder gesien het nie.

H31

HANDELINGE

Diensgroepvoorsitters
Dr Frederick Marais stel die diensgroepvoorsitters
voor soos deur die onderskeie taakspanne aangewys:
Dawid de Wet (Armoede en Sorg),
Jan Grobbelaar (KGA),
Marié Britz (Toerusting) en
Strydom Bruwer (Gemeentebegeleiding).

36. Diensgroep vir Ondersteuning (A138A140 § 5)
36.1 Dr Marais stel die saakgelastigde, ds Bossie
Minnaar, aan die woord, en sê ds Minnaar
beliggaam die woord diensbaarheid.
36.2 Die Saakgelastigde hou die verslag van die
diensgroep voor. Hy lig enkele aspekte uit oor die
onderskeie taakspanne, naamlik Argief (A138 § 5.1),
Diensverhoudinge (A140 § 5.2) en Eiendomme
(A143 § 5.3).
36.3 Finansies (A144-A150 en A150-A160, Bylaag
1 en 2)
Die Saakgelastigde behandel die verslag van die
Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie.
Bylaag 1 (die geouditeerde finansiële state van die
Sinode soos op 28 Februarie 2014) en Bylaag 2
(Trusteeverslag van die Predikante Pensioenfonds
soos op 31 Desember 2014) word ook in
behandeling geneem.
36.4 Besluit 56 (A150 § 4) [Goedgekeur]
1. Die Sinode besluit om ’n honorarium van
R600,00 per verkose lid per maand aan die agt
verkose lede van die Moderatuur te betaal.
2. Die Sinode besluit dat ’n honorarium van
R600,00 jaarliks aan ringskribas op versoek
toegestaan word, in gevalle waar die ringskriba
nie reeds deur die betrokke ring vergoed word
nie.
36.5 Kommunikasie
36.5.1 Die Saakgelastigde lê die verslag van die
Sinodale Taakspan vir Kommunikasie (A161) ter
tafel.
36.5.2 Die voorsitter bedank me Marieta Visagie
(die kommunikasiebeampte) vir haar reuse-bydrae
tot kommunikasie in die sinodale gebied. Hy moedig
afgevaardigdes aan om sinodale werksaamhede op
Twitter en Facebook te volg.
https://twitter.com/WSKaap
https://www.facebook.com/NGWesSuidKaap
36.6 Regte (A162-A163 en A164-A213, Bylaag 1
en T2.2)
36.6.1 Ds Charl Stander hou die verslag voor.
36.6.2 Dr Quintus Heine praat oor kerkreg en
mediasie. Die Kerkorde is gebaseer op die Bybel,
belydenisskrifte en goeie praktyk. Dit moenie gebruik
word om iemand mee te slaan nie, maar om die
goeie orde te reël. Daar is ook twee twee dokumente
beskikbaar om gemeentes ten opsigte diensver-
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houdinge te help: Bestuurshandleiding vir personeel
en vir predikante.
36.6.3 Vervolgens verduidelik dr Heine die mediasieproses wat vir die sinodale gebied ontwikkel is. Hy
sê in die kerk, soos elders, kom konflik voor. Die
wyse waarop konflik hanteer word, is om versoening
te bring.
Daar is verskillende riglyne opgestel oor hoe die
gesprekke benader moet word:
1. Riglyne vir gesprek by kerklike geskille (Ringe
/gemeentes)
2. Pastorale/herderlike
gesprekke
(Ringe
en
gemeentes)
3. Transformasie-fasilitering (Communitas)
4. Formele ondersoek-sake (Gemeente/Ringe)
5. Formele mediasie (Ernstige konflik)
Wat is mediasie?
Mediasie is ’n vrywillige proses om geskille deur
middel van wedersydse ooreenkoms te besleg. Dit is
’n vertroulike proses waar partye met die hulp van ’n
onafhanklike, fasiliterende mediator self na ’n
oplossing vir die konflik soek. Dit geskied sonder
benadeling van regte. Indien ooreenkoms bereik
word, is dit bindend op albei partye. Dit is ’n
amptelike proses wat gefasiliteer word deur ’n
geakkrediteerde mediator. Dit is ’n diens wat die
Sinode aan gemeentes en ringe bied. Daar is net
wenners in mediasie. Dit spaar baie tyd, energie en
geld.
Tugsake en dissiplinêre sake met tug word steeds
amptelik ondersoek.
Hoe word dit aangemeld?
1. Indien konflik ontstaan, kan dit vir mediasie
verwys word. Die ring is die aanmeldpunt wat die
saak na die sinode verwys.
2. Die Sinode stuur ’n onpartydige (onbekende)
mediator om partye tot ’n vrywillige ooreenkoms te
begelei.
3. Die moet ’n goedgekeurde mediator wees, want
die mediator moet iets van die Kerkreg verstaan.
4. Indien daar ’n amptelike ondersoek dreig en dit
gaan oor verhoudinge en konflik, kan die saak eers
vir mediasie verwys word voordat die ondersoek
plaasvind. Die saak kan ook vir ’n herderlike gesprek
verwys word, wat iets anders is as mediasie.
36.6.4 Besluit 57 (T2.2 Reglement van Orde § 1.1)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat botsende belange soos
volg gedefinieer word:
1. familiebande in die eerste of tweede graad;
2. waar finansiële voordeel of persoonlike belang
ter sprake is;
3. waar daar die bewys of die oortuiging bestaan
dat die betrokke persoon nie ’n objektiewe
besluit kan neem nie;
4. waar die persone betrokke in ondersoeke/appèlsake die beslissing van die saak
vooruitgeloop het.
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36.6.5 Besluit 58 (T2.2 Reglement van Orde § 1.2)
[Goedgekeur]
1. Die Sinode versoek die STR om na afloop van
die sinodesitting hierdie saak op sy agenda te
plaas, met verslag aan die moderamen.
2. Die Sinode skrap die sin in die nuut
voorgestelde reglement op bladsy A166 punt
8.3.2.
36.6.6 Besluit 59 – Regstelling 10.1.4 (T2.2 § 2;
A183) [Goedgekeur]
Verander 10.1.4 na “Diensgroep vir Diens van
Barmhartigheid (SKDB)”.
36.6.7 Besluit 60 – Regstelling Reglement vir
Sinodale Koördineringspan (SKS) (T2.2 § 3;
A195) [Goedgekeur]
Wysiging van Funksionering
Die volgende wysiging word by 5.2 aangebring:
“Die SKS verkies jaarliks ŉ voorsitter”.
36.6.8 Besluit 61 – Reglement vir die Sinodale
Taakspan Regte (2011) (T2.2 § 4) [Goedgekeur]
Die volgende wysigings word aangebring in die
reglement:
Samestelling
1. Minstens agt lede met sekundi deur die
sinode aangewys.
2. Die aktuarius van die sinode.
3. Hoogstens drie kerkregkundiges deur die STR
aangewys.
4. Die STR kies ’n voorsitter, ondervoorsitter en
’n skriba uit eie geledere.
5. Die dagbestuur van die STR bestaan uit die
voorsitter, ondervoorsitter, skriba en die
aktuarius.
36.6.9 Besluit 62 – NGGO se gewysigde ooreenkoms (T2.2 § 5; A88-89) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit om die goedkeuring van die
gewysigde ooreenkoms na die moderamen te
verwys vir afhandeling.
36.6.10 Besluit 63 – Reglement van NGGO (GKS)
(T2.2 § 6) [Goedgekeur]
Die Sinode keur die nuwe reglement van NGGO
(GKS) goed.
36.6.11 Besluit 64 (A163 § 4.1) [Goedgekeur]
Die Sinode keur die gewysigde reglemente, soos
aangeheg in Bylaag 1 (A164-A213) en laat
verslae, goed.
36.6.12 Besluit 65 (A163 § 4.2) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat die STR die taalkundige en
formele versorging van die reglemente na afloop
van die sinodesitting afhandel.
36.6.13 Besluit 66 (A163 § 4.3) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek die STR om ná die Algemene
Sinode in Oktober 2015 die reglemente aan te
pas ten einde in lyn te kom met besluite van die
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Algemene Sinode. Die reglementebundel kan na
die aanpassing gepubliseer word.
36.6.14 Besluit 67 (A163 § 4.4) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat elke leraar en kerkkantoor
ŉ kopie van die reglementebundel ontvang sodra
dit gereed is. Die koste hiervan vorm deel van die
uitgawes van die sinodesitting.
36.6.15 Besluit 68 (A163 § 4.5) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek kerkrade, ringe en sinodale
diensgroepe om in alle gevalle van konflik die
evangeliese pad van versoening te loop en om
van die proses van mediasie gebruik te maak
voordat daar in tye van konflik/dispute tot
amptelike ondersoeke oorgegaan word.
36.6.16 Besluit 69 (A163 § 4.6) [Goedgekeur]
Die Sinode keur die beginsel van amptelike
mediasie soos in die verslag omskryf, goed en
versoek die STR om ŉ reglement vir mediasie op
te stel.
36.6.17 Besluit 70 (A163 § 4.7) [Goedgekeur]
Die Sinode wys die volgende Sinodale Mediasiespan aan: dr Quintus Heine, di Charl Stander,
Smuts Janse van Rensburg, Johan van Niekerk,
Francois Cillié en mnr Dirk van Niekerk.
36.6.18 Besluit 71 Reglemente vir Funksionering
van die Sinode (A182-186 § 3.1 en T2.2 § 6)
[Goedgekeur]
Die volgende wysiging word deur die Sinode
aangebring:
Samestelling van sinode
Die Sinode (kerkverband) van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-SuidKaap) word saamgestel uit al die gemeentes
binne die grense van die sinodale gebied soos
goedgekeur deur die sinodevergadering van
1979, asook gemeentes wat sedertdien binne die
grense gestig is of sal word. Hulle vorm die
Nederduitse Gereformeerde Kerkverband op
grondslag van die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse
Leerreëls en ekumeniese belydenisse, die Kerkorde van die NG Kerk en die aanvullende Reglemente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in SA (Wes-en-Suid-Kaap). Die Sinode laat ruimte
vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat die
Belydenis van Belhar wil onderskryf of nie
onderskryf nie.
36.6.19 Besluit 72 – Getal afgevaardigdes na
sinodesitting (A214, T1.1 § 2 en T2.2 § 7)
(Verwys deur TTAS) [Goedgekeur]
Die Sinode besluit om die versoek na die STR te
verwys met verslag aan die Moderamen .
36.6.20 Dr Marais bedank ds Stander en die
Taakspan Regte vir hulle harde werk.
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Vir kennisname
Ds André Fourie van die NG Gemeente Volmoed
gee kennis aan die Sinode dat hy van plan is om na
die Algemene Sinode te appelleer teen die Wes-enSuid-Kaap se besluite oor Artikel 1. Hy sal hieroor
met die Moderatuur van die Wes-en-Suid-Kaap in
gesprek tree.

37. T1.3 DERDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE TAAKSPAN VIR
ALGEMENE SAKE (TTAS)
37.1 Mosie 10 Skrywe
goedgekeur nie]

aan

die

VGK

[Nie

Mosie 10
Die Sinode besluit om die volgende brief aan die
VGK te skryf: “Ons as Sinode is besig om met
behulp van die kerkreg, te worstel om almal saam te
vat in ’n proses om die Belydenis van Belhar te
inkorporeer. Binne hierdie proses hoor ons egter
duidelik die hart van die kerk oor die saak. Daardie
hart wil ons aan die VGK kommunikeer.
Ons Sinode wil om vergifnis vra oor die seer wat ons
veroorsaak het en steeds besig is om te veroorsaak.
Sal julle ons vergewe?
Die hart van van die drie-enige God wat ons wel aan
julle wil kommunikeer is dat daar 'n eenstemmigheid
is daaroor dat ons die VGK met wil omarm. Ons is
lief vir julle en werk saam vanuit die drie enige hart
van God, daarom gee ons nie op op die prosesse
nie.
Ons moedig elke lidmaat en gemeente aan om
moeite te doen om mekaar te leer ken op 'n
persoonlike vlak, saam ons uitdagings in die wêreld
te deel, saam te bid en saam God se hart met die
wêreld te deel. Dit is juis in hierdie roeping waar ons
reeds een is.”
37.2 Besluit 73 [Goedgekeur]
Die Sinode versoek die Moderatuur om in sy
verhouding met die VGK Kaapland se
moderatuur sy spyt oor te dra oor die leed wat
die VGK ervaar het tydens die NG Kerk se
hantering van Artikel 1.
37.3 Besluit 74 (Mosie 11, Kommunikasie aan
gemeentes) [Goedgekeur]
Die Sinode vra dat, in die lig daarvan dat
sinodale afgevaardigdes in ’n baie netelige
situasie is om die proses rakende Artikel 1 reg
aan gemeentes oor te dra, die moderamen
ernstig versoek word om op ’n baie sensitiewe,
en waar moontlik persoonlike manier, met
gemeentes te kommunikeer oor die verloop van
die verdere proses, om verskoning te vra waar
nodig en geleenthede te skep waar vrae
beantwoord sal word.
37.4 Besluit 75 (Mosie 13, Artikel 1)
[Goedgekeur]
1. Die Sinode het hom sterk uitgespreek ten
gunste van die Belydenis van Belhar as deel van
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die belydenisgrondslag van die kerk. Die Sinode
het ook met sy besluite aangetoon dat om Belhar
in die belydenisgrondslag op te neem, ’n proses
verg waarmee die sinode hom volhardend gaan
besig hou.
2. Dit was duidelik dat die meerderheid van
kerkrade hierdie poging heelhartig ondersteun.
Die Sinode is egter ook bewus daarvan dat daar
’n groep kerkrade en gemeentelede is wat hulle
nie met so ’n proses kan vereenselwig nie. Die
Sinode wil hierdie lidmate, predikante en
kerkrade verseker dat daar gepoog sal word om
ruimte te skep vir hulle standpunte en ervarings.
3. Die Sinode erken sy onvermoë om die saak tot
bevrediging van almal te hanteer, maar poog om
in alles ’n teologiese en prinsipiële posisie in te
neem.
4. Die Sinode is hartseer oor lidmate wat
vervreemd voel oor sy standpunt-inname. Dit is
geensins ons bedoeling nie, maar juis om almal
te verenig rondom die waarheid, soos ons dit
verstaan.
Die notule van Donderdag 7 Mei 2015 word
goedgekeur.

38. Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike
Samewerking (GKS) (A83-A93)
38.1 Dr Ryk van Velden hou die verslag voor, en gee
inligting oor die Fresh Expressions-beweging,
38.2 Aanbeveling 2.3 (A80, § 6.2 se punt 3)
[teruggetrek ten gunste van Mosie 8, sien 38.3]
38.3 Besluit 76 (Mosie 8, Nuwe Geloofs–
gemeenskappe) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:
1. Toestemming te verleen dat nuwe geloofsgemeenskappe deur die bediening van die NGK
kan ontwikkel tot gemeentes van die NGK wat in
hulle aard en funksionering anders lyk as
bestaande NG gemeentes.
2. Die ATR te versoek om saam met tersaaklike
sinodale taakspanne, kerkordelike aanpassings
en riglyne daar te stel vir die ontwikkeling van
sodanige gemeentes.
Voorsteller: Dr Ryk van Velden
Sekondant: Ds Philip Botha
38.4 Besluit 77 (A80, § 6.2, Aanbeveling 2 sonder
punt 3) [Goedgekeur]
1. Die Sinode neem met dank kennis van die
Fresh Expressions-beweging (FE) se ontwikkeling in ons streek en die sinergie met die
Raamwerk vir Missionale Ekklesiologie van die
Algemene Sinode.
2. Die Sinode neem kennis daarvan dat ’n
groeiende deel van ons gemeenskap, insluitende
huidige en voormalige lidmate van ons kerk, nie
meer deur ons gevestigde gemeentes bereik
word nie, soos onder andere blyk uit die daling in
erediensbywoning van baie van ons gemeentes.
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3. Die Sinode aanvaar die noodsaak vir die opleiding van pionier-leraars om leiding te gee in
die totstandkoming van vars uitdrukkings van
geloofsgemeenskappe en neem met dank kennis
daarvan dat die Algemene Sinode 2013 in die
verslag oor Teologiese Opleiding ruimte gemaak
het vir die opleiding van kerklike dienswerkers
naas geordende leraars. Die Sinode dra dit op
aan die Diensgroep vir Toerusting om aandag te
gee aan die saak.
38.5 Besluit 78 (A86 § 13.2) [Goedgekeur]
Die Sinode moedig gemeentes en ringe aan om
in die lig van die veranderde konteks groot erns
met die saak van nuwe geloofsgemeenskappe te
maak. Dit sluit navorsing, die bediening aan kerklos lidmate/evangelisasie, netwerkvorming en die
vestiging van nuwe bedieningspunte in.
38.6 Besluit 79 (A86 § 13.4) [Goedgekeur]
Die Sinode moedig gemeentes aan om lidmate te
identifiseer en aan te moedig om in te skryf vir
die kursus vir pioniers van geloofsgemeenskappe aan Hugenote-Kollege.
38.7 Besluit 80 (A86 § 13.5) [Goedgekeur]
Die Sinode versoek ringe en gemeentes om in
hulle eie omgewings navorsing te doen oor die
moontlikheid om nuwe geloofsgemeenskappe te
vestig.
38.8 Besluit 81 (A86 § 13.6) [Goedgekeur]
Die Sinode moedig gemeentes van die NG Kerk
aan om saam met gemeentes en lidmate van die
NG Kerk-familie nuwe geloofsgemeenskappe te
vestig.
38.9 Besluit 82 (A86 § 13.7) [Goedgekeur]
Die Sinode ondersteun GKS om ekumeniese
samewerking ten opsigte van die opleiding van
leraars en gemeentelede vir nuwe gemeente-ontwikkeling te bevorder.
38.10 Besluit 83 (A86, §13.8)
Die Sinode wys die volgende persone aan om
deel te wees van die Taakspan: Nuwe Geloofsgemeenskap-Ontwikkeling (NGGO):
Primarii:
Dr R van Velden
Ds G Pietersen
Ds D Koegelenberg
Ds J Goosen
Ds G Meyer
Sekundi:
Di J Els
Ds B Botha
38.11 Besluit 84 (Mosie 14, Eredienste)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit om die Moderamen te versoek
om ’n taakspan aan te wys om ondersoek in te
stel oor hoe ons eredienste groter uitdrukking
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kan gee aan die missionale karakter van die kerk
met terugvoer aan die moderamen.
Voorsteller: Ds Philip Botha
Sekondant: Ds SP Engelbrecht
39. T1.2 TWEEDE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE
TAAKSPAN VIR ALGEMENE SAKE (TTAS)
39.1 Ad hoc-Taakspan vir Struktuurontwikkeling
en Posvoorsiening (A25)
39.1.1 Besluit 85 (A25 § 7 en T1.2 § 1)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat Aanbevelings 7.1 tot 7.4
en 7.7 na die moderamen verwys word vir
hantering en afhandeling en dat die Sinode
Aanbevelings 7.5 en 7.6 afhandel.
39.1.2 Besluit 86 (A25 § 7.5 en T1.2 § 1)
[Goedgekeur]
Die Sinode besluit dat
1. die bestaande permanente 50% GKS PSD-pos
(ds Peter Adams) aan die Diensgroep vir
Gemeentebegeleiding toegeken word;
2. dat nuwe KPA’s met die oog op die uitvoering
van die roeping en strategie van die diensgroep
vir die pos ontwikkel word;
3. die moderamen versoek word om die
funksionering en plasing van die pos en die
posbekleër na een jaar te evalueer met die oog
op volhoubaarheid.
39.1.3 Besluit 87 (A25 § 7.6 en T1.2 § 1)
[Goedgekeur]
1. Die Sinode besluit om, in opvolging van die
PSD-pos van dr Johan Botha, ’n PSD-pos vir
Getuienis deur Gemeentes te skep, en ken die
volgende funksies aan die pos toe:
1.1 ondersteun gemeentes in die ontwikkeling
van hulle missionêre aard en roeping;
1.2 ontwikkel evangelisasieprogramme en -materiaal saam met en vir gemeentes;
1.3 ondersteun gemeentes met die bediening
aan kerklos en vervreemde lidmate;
1.4 ondersteun gemeentes in die bediening aan
ongelowiges;
1.5 ondersteun gemeentes in die ontwikkeling
van multikulturaliteit;
1.6 ondersteun evangelisasiewerk in verskillende kontekste (byvoorbeeld Straatwerk);
1.7 ondersteun gemeentes in hulle bediening
aan gelowiges van ander godsdienste.
2. Die Sinode versoek die moderamen om die
funksionering en plasing van die pos en die
posbekleër na een jaar te evalueer met die oog
op volhoubaarheid.
39.2 Beskrywingspunt – Bediening aan Dowes
(A214, §3)
39.2.1 Mosie 5 [Nie goedgekeur nie. Sien besluit
73 by 38.2.2)
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Die Sinode besluit om kollektiewe
verantwoordelikheid te neem om die Bediening aan
die Dowes by Worcester-De la Bat te ondersteun en
verder uit te bou. Dit sluit in die finansiële
ondersteuning sodat die bediening en toerusting van
Dowes verder uitgebrei kan word.
Motivering
Die Bediening aan die Dowes deur Worcester-De la
Bat is nie net ’n unieke bedieningsveld nie, maar ook
’n baie spesifieke missionale geleentheid vir die breë
kerk om die dowes in Suid-Afrika en suidelike Afrika
te bedien. Dowes vanuit Afrika en die res van SuidAfrika kom na die NID, word deur die gemeente
bedien, toegerus, heelgemaak en uitgestuur na hulle
tuistes. Tuis begin hulle nuwe bedieninge onder die
plaaslike dowes.
39.2.2 Besluit 88 – Bediening aan Dowes (T1.2 §
2) [Goedgekeur]
1. Die Sinode neem kennis dat daar reeds
omvangryke gesprekke tussen die NG Gemeente
Worcester-De la Bat en verteenwoordigers van
die Sinode was waartydens die wyse waarop die
Sinode die gemeente kan help, uitgespel is.
2. Die Sinode dra dit aan die moderatuur op om
toe te sien dat die toegewysde hulpbronne van
die Sinode vir die gemeente ontsluit word.
Barend Combrinck word gelukgewens met sy
verjaardag.
39.3 Besluit 89 (Mosie 16, Groen Kerk)
[Goedgekeur]
In die lig daarvan dat dit eerskomende Sondag
Moedersdag is en met die groeiende wete dat
Moeder Aarde onder geweldige druk verkeer, vra
die Sinode die gemeentes om Sondag op
kreatiewe wyses in die liturgie vir Moeder Aarde
te bid.
Voorsteller: Ds Johan van Rooyen
Sekondant: Ds Arnold van der Westhuizen
Nichibore Sensei, die verteenwoordiger van die
Sinode van Japan, word verwelkom.
Ds Tobie de Wet stel hom voor.
Nichibore Sensei groet die Sinode namens die kerk
van Japan. Dit is nou 15 jaar sedert daar amptelike
kerklike en sendingbande tussen die NGK en Japan
gesmee is in 2000. Hy wil baie dankie sê dat die NG
Kerk die De Wets na Japan gestuur het, en nou is
Carina en Stéphan van der Watt daar en hulle doen
baie goeie werk. Hulle werk in die Sjikoko-ring, en
Stéphan is ook by die teologiese opleiding betrokke.
Hy bedank die Sinode dat hulle gestuur is, en vir die
finansiële hulp. Hy sê ook dankie vir die steun, met
gebed en finansieel, ná die groot aardbewing wat
Japan getref het. Hulle het nou ’n Missie Afrika
gestig, met die doel om verhoudinge met die kerk in
Suid-Afrika te verdiep en te verbreed. Japan word
tegnologies as een van die voorste lande geag, maar
geestelik is hulle in duisternis. Slegs 1% van die
bevolking is Christene, en daarom vra hulle: stuur
asb nog sendelinge, veral vanuit die NGK met sy
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ryke Gereformeerde tradisie en diep geestelike
benadering. Hulle weet die kerk is besig om nog ’n
sendeling te oorweeg. Hy bedank die Sinode
daarvoor, en vra dat daar asb. daarmee voortgegaan
word. Die kerk in Japan en die kerk in SA staan voor
baie groot uitdagings, maar hulle hoop is in die drieenige God alleen. Hulle wil graag hande vat met die
NG Kerk, ter wille van die eskatologie en met die oog
op die koms van die koninkryk. Hulle bid dat op die
kerk en op elke gemeente die seën van die Here sal
rus.
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4.2
4.3
4.4
4.5

Frederick Marais en Nico Simpson
Marié Britz en haar musiekspan, Chookie
Naudé
Guillaume Smit (oudiovisueel), Nadine
Maletski, Francois Herselman, Karin
Jaco Thom (notule), Kobus, Kobus, Jakes,
Paul (proefleser)

Ds Minnaar doen enkele aankondigings.

Dr Marais bedank
1. Bossie Minnaar vir die ongelooflike werk wat hy
gedoen het.
2. Nelis Janse van Rensburg vir sy besondere
leiding aan die vergadering.

Ds Minnaar doen die volgende bedankings:

40. Uittredende leraars

1. PERSONEEL
1.1
Kenny Raats vir die logistiek: etes, blyplek,
uitstallers, borge
1.2
Runners. Gemeentejaarstudente. Lenois
Stander en sy span: Lenois, Schalk, Maryke,
Anton, Nicola, Rozelle, Annemarie, Nico
1.3
Elmien Theron, Karen Minnaar en Mickey
Bouwer vir die administrasie: van die
naamkaartjies en tafelnommers tot die
stembriefies se gaatjies; vir die uitdeel van
die agendas
1.4
Marieta Visagie vir die kommunikasie: van die
logo se ontwerp-kompetisie tot die FaceBook,
Twitter en VrydagNuus; vir al die formuleer en
proeflees
1.5
Salomi Steenkamp vir e-pos met
afgevaardigdes en die opstel van ’n
presensielys
1.6
Annerina Viljoen vir die finansies
1.7
Stephanie van der Merwe vir die databasis

40.1 Besluit 90 – Diensgroep vir
Toerusting (A120 § 4) [Goedgekeur]
Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor
die PSD’s wat eersdaags aftree, naamlik drr
Coenie Burger en Ben du Toit.

2. BORGE
2.1
Protektum (Susann de Bruyn – Sinode se
versekeringsmakelaar)
2.2
PricewaterhouseCoopers (Sinode se ouditeur:
Jan Calitz en Anél)
2.3
ABSA Konsultante en Aktuarisse (Coenie
Louw – Amptenare se pensioenfonds
administrateurs)
2.4
Bybel-Media
2.5
Bybelgenootskap (Dr Quintus Heine) vir die
sinodetasse
2.6
Du Toit Stofberg & Slanghoek vir die
nagmaalwyn / Anton Quinet (druiwesap)
2.7
Copy Type (Mariëtte) vir die kopieerders
3. DIENSVERSKAFFERS
3.1
Optivote (Luke) vir die groot afslag op die
apparaat om die stemproses te vergemaklik
3.2
Goudini (Louise en haar personeel) vir hulle
puik diens en lekker kos
3.3
Frank Opperman (spesiale prys) en ABSA vir
borgskap
3.4
Klank: Rocco van Wyk
4. TAAKSPAN SINODE 2015
4.1
Monty Sahd (sameroeper)

40.2 Al die PSD’s en leraars wat in die reses gaan
aftree, word vorentoe geroep. Dr Marais bedank
hulle. Hulle het hulle lewe vir die kerk gegee. Dr
Marais vra al die proponente en jong predikante wat
vir die eerste keer by die sinode is, om vorentoe te
kom en hulle hande op die uittredende leraars te lê,
om só simbolies die oorgang na die jonger generasie
te toon.
40.3 Die vergadering sing hulle toe: “Laat, Heer, u
seën op hul daal.”
Ds Janse van Rensburg bedank dr Marais en die res
van die moderatuur.
Hy sê leierskap is om terug te keer na die grond en
laag te buig. Daar is geen alternatief vir morele
leierskap nie. Hy verbind hulle as moderatuur
daartoe om prinsipieel elke keer die regte ding te
doen.
Hy lig kortliks enkele punte in die pastorale brief uit,
wat afgevaardigdes na goeddunke kan gebruik.
Afsluitingseremonie
Ds Britz lei die afsluitings-erediens.
Die afgevaardigdes sing saam.
Dr Simpson gee die afgevaardigdes geleentheid om
’n laaste woord-gebed te skryf, en praat dan met die
Here daaroor.
Geloofsbelydenis
Prop Nadia Marais lees die volgende geloofsbelydenis voor:
Ons glo in God Drie-enig, wat deur die Gees en die
Seun die lewe in oorvloed skenk.
God werk in en deur God se kerk in die wêreld, en
ons verwonder ons telkens weer oor die sturende
God wat Godself openbaar in ons kerk en lewens en
wêreld – soms op die mees onwaarskynlike van
maniere en plekke.
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God sorg vir die kerk en die wêreld. God begelei en
ondersteun en rus ons toe om God hierin na te volg,
en roep ons op om as getuies van God se liefde en
sorg op te tree – ook in omstandighede van lyding en
swaarkry en onreg en uitbuiting.
Omdat ons die evangelie glo, lewe ons met hoop.
Ons hoop is gegrond in dié God wat in liefdevolle
selfoorgawe aan ons geopenbaar is, en wat ons as
kerk in die wêreld innooi en ons vra om ook onsself
te gee.
Dit is ons wens dat ons as kerk met kreatiwiteit en
verbeeldingrykheid die uitnodiging sal aanneem om
ons profetiese, priesterlike en dienende rolle te
vervul binne ons verskillende leefwêrelde en middein ons verskillende uitdagings.
Ons as kerk, wat respekvol en luisterend en
omarmend en in liefde met mekaar en met almal wat
ons teëkom wil leef, wil daarom voortreis op die pad
na die koestering van die waardigheid van alle
mense.
En omdat ons die goeie nuus van die evangelie glo,
kan ons ook met hiérdie hoop leef.

LITURG:
Wanneer ons vanaf hierdie byeenkoms uitmekaar
gaan, betree ons die erediens van die lewe …
Gaan die wêreld tegemoet en luister na die stil
stemme wat die minste gehoor word.

Nagmaal
Die afgevaardigdes gebruik saam die
nagmaalstekens aan die tafel: tekens van God se
genade en goedheid, waarmee Hy hulle as ’n
missionale kerk uitstuur na hulle gemeenskappe.

LITURG:
Gaan nou en onthou dat jy geroep is om ‘n verskil te
maak.

Bevestiging
Dr Simpson gee geleentheid om mense te bevestig.
Hy nooi afgevaardigdes uit om na iemand te loop
met wie hy of sy die week ŉ spesiale kontak gemaak
het, om dankie te sê.
Seënbede
Die vergadering sluit met die volgende seënbede:

SINODE:
Ons gaan met die versekering van God se seën.
LITURG:
Gaan die wêreld tegemoet en wees ‘n leier daar
waar God jou in sy koninkryk geplaas het.
SINODE:
Ons gaan met die versekering van God se genade.
LITURG:
Gaan die wêreld tegemoet en praat die waarheid in
liefde.
SINODE:
Ons gaan met die versekering van God se krag.

Die vergadering beëindig hiermee sy sitting en
verdaag om 11:10 vir ŉ noenbyt.
GOEDGEKEUR EN GETEKEN DEUR DIE
MODERATUUR OP

VOORSITTER
Ds C Janse van Rensburg
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F. MOSIES
1. Mosie 1 (A144, §2.2, Sinodale
Aandeel)
1. Die Sinode besluit dat die formule vir sinodale
aandeel, soos gebaseer op ’n “inkomste-bepaalde”
begroting, onveranderd bly.
2. Vanaf 1 Maart 2017 moet die begroting voorsiening maak om gemeentes te help wat graag missionale projekte na buite wil aanpak, maar nie
genoegsame fondse het om dit te finansier nie,. As
vertrekpunt word 5% van die begroting hiervoor
bewillig. Die persentasie word jaarliks met 5%
verhoog. ’n Maksimum van 20% van die sinodale
aandeel kan hiervoor aangewend word. Gelde wat
in ’n betrokke boekjaar nie gebruik word nie, word na
die volgende boekjaar oorgedra.
3. Die STFA word versoek om ’n
gestandaardiseerde aansoekvorm op te stel wat
deur gemeentes wat finansiële hulp vir missionale
projekte benodig, voltooi moet word. Aansoeke
moet via die aanbeveling van die ring/ringskommissie, die STFA betyds bereik sodat die
begroting saamgestel kan word. Die STFA oorweeg
al die aansoeke op meriete en allokeer kapitaal dienooreenkomstig. Lewensvatbare projekte wat na
buite gerig is, sal gunstige oorweging geniet.
Projekte moet egter poog om met verloop van tyd
selfversorgend te raak. Die STFA bepaal die duur
van finansiële ondersteuning.
4. Gemeentes lewer jaarliks verslag aan die STFA
om sodoende te verseker dat middele dienooreenkomstig aangewend word. Geld wat nie
gebruik is nie moet met opgaaf van redes terug
betaal word.
Voorsteller: Ds Jasper van der Westhuizen
Sekondant: Ds André Jordaan
Agtergrond:
As NG Gemeente Riversdal prys ons die Here vir en
is ons opgewonde oor die missionale rigting wat ons
as Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap instaan. Ons
is daarvan oortuig dat gemeentes hierin ’n uiters
belangrike rol gaan en moet speel. Die finansiële
stand van gemeentes gaan egter ’n korrelerende
uitwerking op missionale droom en realiteit hê. As ’n
gemeente finansieel sterk staan, sal sy kan droom
en doen. Aan die ander kant mag gemeentes se
finansies nie hulle missionale drome en pogings
inperk nie. Ons is van mening dat die sinodale
aandeel sulke gemeentes moet help en daarom stel
ons die volgende veranderinge ten opsigte van die
sinodale aandeel voor:

2. Mosie 2 (Xenofobie)
1. Die Sinode betoon sy innige meegevoel met die
slagoffers van Xenofobie. Die Sinode is baie bewus
van die kompleksiteit van hierdie humanitêre
uitdaging, wat die eis om geregtigheid vir alle mense
– buitelanders, sowel as Suid-Afrikaanse burgers –
nog meer dringend as voorheen maak.

2. Die Sinode besef ook dat armoede, werkloosheid,
woningnood en gebrekkige dienslewering van die
bepalende faktore is wat die potensiaal vir konflik en
Xenofobie daar stel.
3. Die Sinode vra al sy bedieninge om, in ooreenstemming met ons Christelike oortuiging, die vreemdeling as naaste lief te hê en met begrip te verwelkom en te akkommodeer.
4. Die Sinode versoek gemeentes om op plaaslike
vlak sensitief te wees vir die ontwikkeling van sosiokulturele konflik, deur voorkomende maatreëls van
kommunikasie en konflikhantering daar te stel – en
dit ekumenies in samewerking met plaaslike regering
en ander sektore (soos polisie en besigheid) aan te
pak.
5. Die Sinode versoek die regering om met groter
dringendheid wetgewing toe te pas, in soverre as
wat onwettige immigrasie ook 'n bydraende faktor vir
misdaad in Suid-Afrika is.
Voorsteller: George Rauch
Sekondant: Heerden van Niekerk

3. Mosie 3 ( Bendegeweld)
1. Die Sinode betuig sy solidariteit spesifiek met
daardie broers en susters wat gebuk gaan onder
bendegeweld.
2. Die Sinode word ernstig versoek om op gereelde
basis voorbiddend in te tree vir beide die aggressors
en slagoffers van bendegeweld en geweldsmisdaad
in Suid-Afrika.
Voorsteller: Carel van Wyk
Sekondant: Jannie le Roux

4. Mosie 4 (Kerkeenheid)
Die Sinode versoek die moderature van die NG Kerk
en VG Kerk om ’n protokol te ontwerp waarby
samewerkende ringe groter uitdrukking aan hulle
eenheid kan gee. Hierdie protokol dien as ’n interim
proses waartydens Kerkordelike prosedures ontwerp
word.
Voorsteller: Peet Bester
Sekondant: Erik Basson

5. Mosie 5 (Bediening aan die Dowes as
Missionale Geleentheid)
Die Sinode besluit om kollektiewe verantwoordelikheid te neem om die Bediening aan die Dowes by
Worcester-De la Bat te ondersteun en verder uit te
bou. Dit sluit in die finansiële ondersteuning sodat
die bediening en toerusting van Dowes verder
uitgebrei kan word. Die Bediening aan die Dowes
deur Worcester-De la Bat is nie net ’n unieke
bedieningsveld nie, maar ook ’n baie spesifieke
missionale geleentheid vir die breë kerk om die
dowes in Suid-Afrika en suidelike Afrika te bedien.
Dowes vanuit Afrika en die res van Suid-Afrika kom
na die NID, word deur die gemeente bedien,
toegerus, heelgemaak en uitgestuur na hulle tuistes.
Tuis begin hulle nuwe bedieninge onder die plaaslike
dowes.
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6. Mosie 6 ( Ekologie)
Die Sinode versoek gemeentes om watertenke by
kerkgeboue en kerksale op te rig. Hierdeur neem
ons die leiding om die vermorsing en onderbenutting
van reënwater in ons waterskaars land te beveg.
Voorsteller: Jan Odendaal
Sekondant: Roy Thorne

7. Mosie 7 (Armoedeverligting)
1. Die Sinode moet die Staat versoek om die
Kinderwet so te wysig dat jong kinders (6 tot 16 jaar)
toegelaat word om veilige werk onder volwasse
toesig te mag doen teen vergoeding.
Die redes hiervoor is dat:
(a) Die voorsteller het persoonlike ervaring om vanaf
6-jarige ouderdom saam met sy moeder skape
bymekaar te maak op ’n plaas in die Karoo.
(b) Die voorsteller het as 8-jarige kind as
entrepreneur begin om bene en wol van dooie skape
(dood aan natuurlike oorsake) aan die plaaslike
handelaar te verkoop.
(c) Die voorsteller het as 13-jarige met ’n
handknipper ander seuns se hare gesny teen 5c per
haarsny.
(d) Die voorsteller se mening is dat ’n jong kind se
selfbeeld en eiewaarde versterk word deur van vroeg
af te werk en te ervaar dat hy iets positief vir die
samelewing beteken.
2. Die Sinode die Staat moet vra om ouers en hulle
kinders wat in ontvangs van ’n staatstoelae is
(Allpay), ten minste vir ’n halwe dag per week in ruil
daarvoor by gemeenskapswerk betrokke raak soos
byvoorbeeld die woonbuurte, parke, skole en
hospitale se terreine skoon te hou van papiere en
ander rommel.
Die redes hiervoor is dat:
(a) Sodoende hoop ons dat kinders nie vasgevang
word in die bose kringloop van afhanklik wees en om
dinge te ontvang sonder om daarvoor te werk.
(b) Dat werklose ouers en hulle kinders by ’n
sentrale punt in die gemeenskap aansoek kan doen
vir werk.
(c) Dit skep hoop by werklose mense en kinders.
(d) Dit bring selftrots. In plaas van met plakkate by
robotte te staan en bedel, verkoop liewers artikels by
die robotte.
3. Die Sinode vra die Staat om afgetrede kundiges
te verplig om hulle kundigheid en kennis in diens te
stel van ongeskooldes; te help met opleiding en
toesighouding.
Die redes hiervoor is dat:
(a) Die Staat het immers finansiële insette gelewer
vir die verkryging van hulle kundigheid (skole,
kolleges en universiteite).
(b) Die konsep is nie vreemd in Suid-Afrika nie. Baie
het in die verlede ’n diensplig jaar (e) gedoen na
studie en deesdae doen mediese professionele
persone ’n Zuma-jaar!
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(c) In die VSA word persone van tot 80 jaar oud nog
betrek om te help met opleiding.
(d) Baie afgetredenes in Suid-Afrika werk ook nog
tot op hoë ouderdom, terwyl ander afgetredenes op
hulle louere gaan rus en geen positiewe inset lewer
tot die ontwikkeling van ons land nie.
(e) Die voorsteller het ervaring daarvan dat
afkondigings vanaf die preekstoel of in die gemeente
se nuusbrief om mense vriendelik te vra om te kom
help, nie die gewenste uitwerking het nie. Daarom
moet daar een of ander verpligting wees.
(f) Ten slotte: Armoede is ’n tydbom wat gaan
ontplof!
Voorsteller: Ds NL le Roux

8. Mosie 8 (Nuwe Geloofsgemeenskappe)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:
1. Toestemming te verleen dat nuwe geloofsgemeenskappe deur die bediening van die NGK kan
ontwikkel tot gemeentes van die NGK wat in hulle
aard en funksionering anders lyk as bestaande NG
Gemeentes.
2. Die ATR te versoek om saam met tersaaklike
sinodale taakspanne kerkordelike aanpassings en
riglyne daar te stel vir die ontwikkeling van sodanige
gemeentes.
Voorsteller: Dr R van Velden
Sekondant: Ds P Botha

9. Mosie 9 (Artikel 1, Tussenorde)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ’n
tussenorde daar te stel wat die proses van
kerkhereniging kan bevorder.
Voorsteller: Dr Quintus Heine
Sekondant: Ds Charl Stander

10. Mosie 10 (VGK)
Die Sinode besluit om die volgende brief aan die
VGK te skryf:
“Ons as Sinode is besig om met behulp van die
kerkreg, te worstel om almal saam te vat in ’n proses
om die Belydenis van Belhar te inkorporeer. Binne
hierdie proses hoor ons egter duidelik die hart van
die kerk oor die saak. Daardie hart wil ons aan die
VGK kommunikeer.
Ons Sinode wil om vergifnis vra oor die seer wat ons
veroorsaak het en steeds besig is om te veroorsaak.
Sal julle ons vergewe?
Die hart van die drie-enige God wat ons wel aan julle
wil kommunikeer is dat daar 'n eenstemmigheid is
daaroor dat ons die VGK met liefde wil omarm. Ons
is lief vir julle en werk saam vanuit die drie enige hart
van God, daarom gee ons nie op op die prosesse
nie.
Ons moedig elke lidmaat en gemeente aan om
moeite te doen om mekaar te leer ken op 'n
persoonlike vlak, saam ons uitdagings in die wêreld
te deel, saam te bid en saam God se hart met die
wêreld te deel. Dit is juis in hierdie roeping waar ons
reeds een is.”
Voorsteller: Ds Danie Murray
Sekondant: Ds GP Kellerman
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11. Mosie 11 (Artikel 1)
Die Sinode vra dat in die lig daarvan dat sinodale
afgevaardigdes in ’n baie netelige situasie is om die
proses rakende Artikel 1 reg aan gemeentes oor te
dra, die Moderamen ernstig versoek word om op ’n
baie sensitiewe, waar moontlik persoonlike manier,
met gemeentes gekommunikeer word oor die
verloop van die verdere proses, verskoning vra waar
nodig en geleenthede skep waar vrae geantwoord
sal word.
Voorsteller: Ds Danie Murray
Sekondant: Ds Schalk van Wyk

12. Mosie 12 (Artikel 1)
(Onttrek)
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om
ATLAS te verander tot ’n studie groep oor die aard,
gesag en gebruik van belydenisskrifte in die
gereformeerde kerktradisie.
Voorsteller: Prop Nadia Marais
Sekondant: Dr Tiana Bosman

13. Mosie 13 (Artikel 1)
1. Die Sinode het hom sterk uitgespreek ten gunste
van die Belydenis van Belhar as deel van die
belydenisgrondslag van die kerk. Die Sinode het ook
met sy besluite aangetoon dat om Belhar in die
belydenisgrondslag op te neem, ’n proses verg
waarmee die sinode hom volhardend gaan besig
hou.
2. Dit was duidelik dat die meerderheid van
kerkrade hierdie poging heelhartig ondersteun. Die
Sinode is egter ook bewus daarvan dat daar ’n groep
kerkrade en gemeentelede is wat hulle nie met so ’n
proses kan vereenselwig nie. Die Sinode wil hierdie
lidmate, predikante en kerkrade verseker dat daar
gepoog sal word om ruimte te skep vir hulle
standpunte en ervarings.
3. Die Sinode erken sy onvermoë om die saak tot
bevrediging van almal te hanteer, maar poog om in
alles ’n teologiese en prinsipiële posisie in te neem.
Die Sinode is hartseer oor lidmate wat vervreemd
voel oor sy standpunt-inname. Dit is nooit ons
bedoeling nie, maar juis om almal te verenig rondom
die waarheid, soos ons dit verstaan.
Voorsteller: Ds Herman Burger
Sekondant: Ds Tallie van den Heever

14. Mosie 14 (Eredienste)
Die Sinode besluit om die Moderamen te versoek om
’n taakspan aan te wys om ondersoek in te stel oor
hoe ons eredienste groter uitdrukking kan gee aan
die missionale karakter van die kerk met terugvoer
aan die Moderamen.
Voorsteller: Ds Philip Botha
Sekondant: Ds SP Engelbrecht

15. Mosie 15 (Kerkbode)
1. Die Sinode spreek sy dank uit teenoor Neels
Jackson en redaksie vir die hoë joernalistieke
gehalte van Kerkbode en vir die waarde van die
inhoud vir die kerk en Koninkryk.
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2. Die Sinode moedig gemeentes en lidmate aan
om Kerkbode deur intekening te ondersteun.
Voorsteller: Smuts Janse van Rensburg
Sekondant: Ben du Toit

16. Mosie 16 (Groen Kerk)
In die lig daarvan dat dit eerskomende Sondag
Moedersdag is en met die groeiende wete dat
Moeder Aarde onder geweldige druk verkeer, vra die
Sinode die gemeentes om Sondag op kreatiewe
wyses in die liturgie vir Moeder Aarde te bid.
Voorsteller: Ds Johan van Rooyen
Sekondant: Ds Arnold van der Westhuizen
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G. VERSLAE VAN TYDELIKE TAAKSPANNE
T1.1 Eerste Verslag
van die Tydelike Taakspan vir Algemene Sake
1. Beskrywingspunt – Hidrobreking (A214, §1)
STLAS het die beskrywingspunt hanteer. Sien A130, §5.1 en §5.2.

2. Beskrywingspunt – Getal afgevaardigdes (A214, §2)
Aanbeveling:
Die Sinode besluit dat die saak verwys word na die Tydelike Taakspan Regte om aan die Sinode
terugvoer te gee oor die hantering van die onderhawige reglementêre kwessie.

3. Beskrywingspunt – Bediening aan Dowes (A214, §3)
Aanbeveling:
Die Sinode besluit dat die beskrywingspunt nie ontvanklik is nie aangesien die voorlegging van die
Ring van Worcester geen aanbevelings bevat nie.

4. Mosie 1 – Sinodale Aandeel vir Missionale Projekte
’n Mosie is kort voor die sinodesitting insake sinodale aandeel ontvang. Sien Mosie 1 hier onder.
Aanbeveling:
1.
Die Sinode besluit dat die mosie nie as beskrywingspunt ontvanklik is nie, aangesien dit
ontvang is na die sperdatum vir beskrywingspunte.
2.
Die Sinode versoek die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie om die voorsteller en
sekondant van Mosie 1 na ’n vergadering te nooi met die oog op verdere gesprek oor die
onderhawige kwessie.
Mosie 1 – A144, §2.2
Agtergrond:
As NG Gemeente Riversdal prys ons die Here vir en is ons opgewonde oor die missionale rigting wat ons as
Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap instaan. Ons is daarvan oortuig dat gemeentes hierin ‘n uiters belangrike
rol gaan en moet speel. Die finansiële stand van gemeentes gaan egter ‘n korrelerende uitwerking op
missionale droom en realiteit hê. As ‘n gemeente finansieel sterk staan, sal sy kan droom en doen. Aan die
ander kant mag gemeentes se finansies nie hulle missionale drome en pogings inperk nie. Ons is van mening
dat die sinodale aandeel sulke gemeentes moet help en daarom stel ons die volgende veranderinge ten
opsigte van die sinodale aandeel voor:
Mosie:
1. Die Sinode besluit dat die formule vir sinodale aandeel, soos gebaseer op ’n “inkomste-bepaalde” begroting,
onveranderd bly.
2. Vanaf 1 Maart 2017 moet die begroting voorsiening maak om gemeentes te help wat graag missionale
projekte na buite wil aanpak, maar nie genoegsame fondse het om dit te finansier nie,. As vertrekpunt word
5% van die begroting hiervoor bewillig. Die persentasie word jaarliks met 5% verhoog. ’n Maksimum van 20%
van die sinodale aandeel kan hiervoor aangewend word. Gelde wat in ’n betrokke boekjaar nie gebruik word
nie, word na die volgende boekjaar oorgedra.
3. Die STFA word versoek om ’n gestandaardiseerde aansoekvorm op te stel wat deur gemeentes wat
finansiële hulp vir missionale projekte benodig, voltooi moet word. Aansoeke moet via die aanbeveling van die
ring/ringskommissie, die STFA betyds bereik sodat die begroting saamgestel kan word. Die STFA oorweeg al
die aansoeke op meriete en allokeer kapitaal dienooreenkomstig. Lewensvatbare projekte wat na buite gerig
is, sal gunstige oorweging geniet. Projekte moet egter poog om met verloop van tyd selfversorgend te raak.
Die STFA bepaal die duur van finansiële ondersteuning.
4. Gemeentes lewer jaarliks verslag aan die STFA om sodoende te verseker dat middele dienooreenkomstig
aangewend word. Geld wat nie gebruik is nie moet met opgaaf van redes terug betaal word.
Voorsteller: Ds Jasper van der Westhuizen
Sekondant: Ds André Jordaan
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T1.2 Tweede Verslag
van die Tydelike Taakspan vir Algemene Sake
1. Aanbevelings 7.1-7.7 – Ad Hoc Taakspan vir Struktuurontwikkeling en
Posvoorsiening (A25)
Punte 7.1 tot-7.7 van die aanbevelings is na die TTAS verwys om te oordeel oor die wenslikheid om die
kwessies in die Sinode te hanteer of eerder in ’n verdere proses te laat opgaan met die oog op besluitneming
deur die Moderamen.
Aanbeveling:
Die Sinode besluit dat Aanbevelings 7.1 tot 7.4 en 7.7 na die Moderamen verwys word vir hantering en
afhandeling en dat die Sinode Aanbevelings 7.5 en 7.6 afhandel.

2. Beskrywingspunt – Bediening aan Dowes (A214, §3)
Die TTAS het in sy eerste verslag aanbeveel dat die beskrywingspunt van die Ring van Worcester nie
ontvanklik is nie. Die Sinode het besluit: “Die Sinode besluit dat die beskrywingspunt nie ontvanklik is nie
aangesien die voorlegging van die Ring van Worcester geen aanbevelings bevat nie.”
Die Ring het hulle beskrywingspunt nou in ’n duidelik mosie herformuleer en gemotiveer:
Mosie 5
Die Sinode besluit om kollektiewe verantwoordelikheid te neem om die Bediening aan die Dowes by
Worcester-De la Bat te ondersteun en verder uit te bou. Dit sluit in die finansiële ondersteuning sodat die
bediening en toerusting van Dowes verder uitgebrei kan word.
Motivering
Die Bediening aan die Dowes deur Worcester-De la Bat is nie net ’n unieke bedieningsveld nie, maar ook ’n
baie spesifieke missionale geleentheid vir die breë kerk om die dowes in Suid-Afrika en suidelike Afrika te
bedien. Dowes vanuit Afrika en die res van Suid-Afrika kom na die NID, word deur die gemeente bedien,
toegerus, heelgemaak en uitgestuur na hulle tuistes. Tuis begin hulle nuwe bedieninge onder die plaaslike
dowes.
Aanbeveling:
1. Die Sinode neem kennis dat daar reeds omvangryke gesprekke tussen die NG Gemeente WorcesterDe la Bat en verteenwoordigers van die Sinode was waartydens die wyse waarop die Sinode die
gemeente kan help, uitgespel is.
2, Die Sinode dra dit aan die Moderatuur op om toe te sien dat die toegewysde hulpbronne van die
Sinode vir die gemeente ontsluit word.

T1.3 Derde Verslag
van die Tydelike Taakspan vir Algemene Sake
1. Mosie 10 – Skrywe aan die VGK
TTAS het Mosie 10 bespreek.
Mosie 10
Die Sinode besluit om die volgende brief aan die VGK te skryf:
Ons as Sinode is besig om met behulp van die kerkreg, te worstel om almal saam te vat in ’n proses om die
Belydenis van Belhar te inkorporeer. Binne hierdie proses hoor ons egter duidelik die hart van die kerk oor die
saak. Daardie hart wil ons aan die VGK kommunikeer.
Ons Sinode wil om vergifnis vra oor die seer wat ons veroorsaak het en steeds besig is om te veroorsaak. Sal
julle ons vergewe?
Die hart van van die drie-enige God wat ons wel aan julle wil kommunikeer is dat daar 'n eenstemmigheid is
daaroor dat ons die VGK met wil omarm. Ons is lief vir julle en werk saam vanuit die drie enige hart van God,
daarom gee ons nie op op die prosesse nie.
Ons moedig elke lidmaat en gemeente aan om moeite te doen om mekaar te leer ken op 'n persoonlike vlak,
saam ons uitdagings in die wêreld te deel, saam te bid en saam God se hart met die wêreld te deel. Dit is juis
in hierdie roeping waar ons reeds een is.
Aanbeveling:
Die Sinode versoek die Moderatuur om in sy verhouding met die VGK Kaapland se Moderatuur sy spyt
oor te dra oor die leed wat die VGK ervaar het tydens die NG Kerk se hantering van Artikel 1.
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2. Mosie 11 – Kommunikasie aan gemeentes
TTAS het Mosie 11 bespreek en besluit dat dit net so kan dien:
Aanbeveling:
Die Sinode vra dat in die lig daarvan dat sinodale afgevaardigdes in ’n baie netelige situasie is om die
proses rakende Artikel 1 reg aan gemeentes oor te dra, die Moderamen ernstig versoek word om op ’n
baie sensitiewe, waar moontlik persoonlike manier, met gemeentes gekommunikeer word oor die
verloop van die verdere proses, verskoning vra waar nodig en geleenthede skep waar vrae geantwoord
sal word.

3. Mosie 13
TTAS het met die voorsteller van Mosie 13 in gesprek getree. Die mosie is met konsensus van beide die
voorsteller en TTAS as volg gewysig en word aan die Sinode voorgelê:
Aanbeveling:
1. Die Sinode het hom sterk uitgespreek ten gunste van die Belydenis van Belhar as deel van die
belydenisgrondslag van die kerk. Die Sinode het ook met sy besluite aangetoon dat om Belhar in
die belydenisgrondslag op te neem, ’n proses verg waarmee die sinode hom volhardend gaan
besig hou.
2. Dit was duidelik dat die meerderheid van kerkrade hierdie poging heelhartig ondersteun. Die
Sinode is egter ook bewus daarvan dat daar ’n groep kerkrade en gemeentelede is wat hulle nie
met so ’n proses kan vereenselwig nie. Die Sinode wil hierdie lidmate, predikante en kerkrade
verseker dat daar gepoog sal word om ruimte te skep vir hulle standpunte en ervarings.
3. Die Sinode erken sy onvermoë om die saak tot bevrediging van almal te hanteer, maar poog om in
alles ’n teologiese en prinsipiële posisie in te neem.
4. Die Sinode is hartseer oor lidmate wat vervreemd voel oor sy standpunt-inname. Dit is nooit ons
bedoeling nie, maar juis om almal te verenig rondom die waarheid, soos ons dit verstaan.

T2.1 Eerste Verslag
van die Tydelike Taakspan vir Regte
1. Elektroniese verkiesing (A13 punt 4)
Die TTR het die elektroniese stelsel waarvolgens die ampsdraers van die vergadering verkies word deeglik
nagegaan en verklaar dat dit voldoen aan al die vereistes van die Reglement van Orde. Die verkiesing staan
steeds onder toesig en kontrole van die Tydelike Taakspan vir Stemtellers. Enige dispuut oor die stemproses
word deur die Tydelike Taakspan vir Stemtellers hanteer. Hulle beslissing is finaal.
Aanbeveling:
Die Sinode gaan voort met die elektroniese verkiesing soos voorgestel deur die Taakspan vir die
Beplanning van die Sinodesitting.

2. Verslag van Moderamen oor Ringe
2.1 Die reglement vir die Ring:
Aanbeveling:
Die Sinode keur die reglement vir Ringe goed (A 172-177) met die volgende wysigings:
2.1.1 By punt 5.1.1.3 skrap die woorde tussen hakies (ŉ bedienaar van die Woord)
2.1.2 Voeg ŉ nuwe punt 5.1.1.8 by wat lees: Die verkose kerkraadslid vir die moderamen kan ook op die
ringskommissie gekoöpteer word.
2.2 Die indeling van die Ringe (A55)
Die TTR wys daarop dat die huidige 6.3 verander moet word na 6.2 en dat 'n nuwe punt 3 ingevoeg word “Ring
van Piketberg”.
Die nuwe 6.3 lui “Die Ring van Piketberg se grense bly onveranderd”.
Aanbeveling:
Die sinode keur die wysigings goed.
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3. Verslag van Communitas (A80 punt 6.3)
Aanbeveling:
Die TTR beveel die volgende amendement op 6.3 van Communitas se aanbeveling aan: Die Sinode
aanvaar die verskynsel van die verskeidenheid van gestaltes van geloofsgemeenskappe (Mixed
Economy) en versoek Communitas om in die reses met die STR hieroor in gesprek te tree.
3.1 Communitas maak die aanbeveling dat die Sinode die beginsel van “Mixed Economy” moet aanvaar. Die
TTR versoek dat die aanbeveling om die beginsel te aanvaar gewysig word om te lees “die sinode aanvaar die
verskynsel van “Mixed Economy”.
3.2 Communitas rig ook in die aanbeveling van 6.3 die versoek dat die Taakspan Regte die genoemde
beginsel in die Kerkorde moet toepas. Die TTR wys daarop dat dit die taak van die Algemene Sinode is (en nie
die Taakspan Regte nie) om aan die Kerkorde te verander.

4. GKS (A86 punt 13.1 )
GKS versoek in sy verslag dat die sinode sy reglement moet goedkeur. Die TTR het na die voorgestelde
reglement gekyk en lê na gesprekvoering 'n gewysigde reglement voor.
Aanbeveling:
Die Sinode hanteer die gewysigde reglement saam met die ander reglemente.

T2.2 Tweede Verslag
van die Tydelike Taakspan vir Regte
(Laat verslae aangaande Reglemente en Beskrywingspunte)

REGLEMENTE
Hierdie verslag dien as ŉ laat stuk vir Bylaag 1 op bladsy A164 e.v. en bevat:
(a) Wysigings aan die voorgestelde reglemente soos in Bylaag 1. Hierdie wysigings is aangebring in opdrag
van die Sinode of is voortvloeiend uit gesprekke met belanghebbendes.
(b) 'n Aanbeveling n.a.v. 'n beskrywingspunt wat na die TTR verwys is.

1. Reglement van Orde (A164)
Die TTR beveel die volgende byvoeging by die Reglement van Orde aan:
1.1 Botsing van belange
By enige besluit rakende persone (verkiesing, aanstelling, tugsake) en sake moet gewaak word teen botsende
belange. Die reglemente verwys deurgaans na botsende belange. Ringe doen voortdurend hieroor navraag.
Hiermee word die staande advies van die aktuarius op skrif gesit.
Aanbeveling:
Die Sinode besluit dat botsende belange soos volg gedefinieer word:
1.1.1 familiebande in die eerste of tweede graad;
1.1.2 waar finansiële voordeel of persoonlike belang ter sprake is;
1.1.3 waar daar die bewys of die oortuiging bestaan dat die betrokke persoon nie ’n objektiewe besluit
kan neem nie.
1.1.4 waar die persone betrokke in ondersoeke/appèlsake die beslissing van die saak vooruitgeloop
het.
1.2 Die verkiesing van 'n PSD op die moderatuur (A166 punt 8.3.2)
Die TTR het ’n versoek ontvang dat daar weer besin word oor die beperking op die verkiesing van 'n PSD as
moderator / lid van die moderatuur.
Aanbeveling:
1. Die Sinode versoek die STR om na afloop van die sinode hierdie saak op sy agenda te plaas, met
verslag aan die Moderamen.
2. Die Sinode skrap die sin in die nuut voorgestelde reglement op bladsy A164 punt 8.3.2 .
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2. Regstelling 10.1.4 (A183)
Verander 10.1.4 na “Diensgroep vir Diens van Barmhartigheid (SKDB)”.
Aanbeveling:
Die Sinode keur die verandering goed.

3. Regstelling Reglement vir Sinodale Koördineringspan (SKS) (A195)
3.1 Wysiging van Funksionering
Die volgende wysiging word voorgestel by 5.2: “Die SKS verkies jaarliks ŉ voorsitter”
Aanbeveling:
Die Sinode keur die verandering goed.

4. Reglement vir die Sinodale Taakspan Regte (2011)
Die volgende wysigings in die reglement word voorgestel:
4.1 Samestelling
4.1.1 Minstens agt lede met sekundi deur die sinode aangewys.
4.1.2 Die aktuarius van die sinode.
4.1.3 Hoogstens drie kerkregkundiges deur die STR aangewys.
4.1.4 Die STR kies ’n voorsitter, onder voorsitter en ’n skriba uit eie geledere.
4.1.5 Die dagbestuur van die STR bestaan uit die voorsitter, onder-voorsitter, skriba en die aktuarius.
Aanbeveling:
Die Sinode keur die wysigings goed.

5. NGGO se gewysigde ooreenkoms (A88-89)
Die NGGO hou 'n nuwe ooreenkoms aan die sinode voor op bladsy A88-89. Die sinode van die VGKSA het
nog nie hierdie gewysigde ooreenkoms goedgekeur nie en sou kon versoek dat verdere wysigings aangebring
word.
Aanbeveling:
Die Sinode besluit om die goedkeuring van die gewysigde ooreenkoms na die moderamen te verwys vir
afhandeling.

6. Reglement vir die Gesamentlike Taakspan: Nuwe Geloofsgemeenskap
Ontwikkeling (NGGO)
1. Roeping
Die roeping van NGGO is om saam, as familie van missionale kerke, by God se sending in die wêreld betrokke
te wees deur nuwe geloofsgemeenskappe te ontwikkel.
2. Samestelling
2.1 Die Taakspan bestaan uit:
2.1.1 vyf verteenwoordigers uit die VGK;
2.1.2 vyf verteenwoordigers uit die NGK;
(Hierdie verteenwoordigers word deur die onderskeie kerke volgens eie prosedures aangewys.)
2.1.3 predikante in sinodale diens en aangewese funksionarisse;
2.1.4 hoogstens vyf gekoöpteerde kundige lede volgens die diskresie van die taakspan;
2.1.5 twee lede van KGA.
3. Werkswyse
3.1 Die Taakspan kies 'n voorsitter, ondervoorsitter en hoogstens drie addisionele lede met sekundi uit die
deelnemende kerke op so 'n wyse dat die deelnemende kerke gelyke verteenwoordiging het, wat saam met die
PSD’s en funksionarisse 'n dagbestuur vorm.
3.2 Die dagbestuur:
3.2.1 handel met spoedeisende sake;
3.2.2 voer die opdragte uit wat deur die Taakspan aan hul opgedra is;
3.2.3 doen verslag aan die Taakspan.
3.3 Indien van die samestellende kerke onttrek gaan die taakspan voort met die werksaamhede. (Die
bestaande ooreenkoms word nie hierdeur opgehef nie.)
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4. Werksaamhede / Verantwoordelikhede
4.1 Die taakspan:
4.1.1 behartig die visionering, mobilisering en kommunikasie van alle sake wat verband hou met NGGO;
4.1.2 is verantwoordelik vir die ontwikkeling van opleidingsmateriaal sowel as die aanbied van
opleidingsgeleenthede waar lidmate, kerkraadslede, predikante toegerus kan word om NGGO’s te vestig;
4.1.3 vestig vennootskappe, netwerke en ander samewerkingsgeleenthede met alle die rolspelers binne
sinodale- en ekumeniese verband met die oog op effektiewe NGGO’s;
4.1.4 bied deurlopend begeleiding en ondersteuning aan kerkrade, ringe en NGGO ontwikkelaars;
4.1.5 is verantwoordelik vir navorsing wat verband hou met NGGO.
4.1.6 ontgin finansiële hulpbronne vir die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe en
infrastruktuurontwikkeling;
4.1.7 bied kundige hulp aan nuwe geloofsgemeenskappe insake fondse en infrastruktuurontwikkeling;
5. Fondse
5.1 Die werksaamhede van die taakspan word befonds uit:
5.1.1 die begroting van die Diensgroep Gemeentebegeleiding;
5.1.2 skenkings, vrywillige bydraes en insamelings;
5.1.3 inkomste uit die werk van die taakspan self;
5.1.4 inkomste wat die taakspan op eie inisiatief gegenereer.
5.2 Alle skenkings en inkomste moet by die sinodale kantoor inbetaal en geadministreer word.
5.3 Die begroting word jaarliks in noue samewerking met die Diensgroep Gemeentebegeleiding opgestel en
goedgekeur.
5.4 Enige toekennings/uitbetalings aan gemeentes of ringe vir nuwe gemeente ontwikkelings geskied deur
die STFA op aanbeveling van die gemeenteprotokol. Gemeenteprotokol werk streng deur ringe.
5.5 Die taakspan administreer alle fondse streng volgens die goedgekeurde begroting en in ooreenstemming
met die amptelike finansiële beleid van die sinode.
5.6 Lenings vir geboue uit die voormalige SRKS fondse word op aanbeveling van NGGO taakspan deur
STFA met skuldbewyse aan die betrokke gemeentes betaal.
6. Vergaderings
6.1 Die Taakspan vergader ten minste vier keer per jaar.
7. Verslag
NGGO doen verslag aan Diensgroep van Gemeentebegeleiding en aan Moderamen/Sinodale kommissie van
die deelnemende Kerke.
Aanbeveling:
Die Sinode keur die nuwe reglement van NGGO (GKS) goed.

6. Reglemente vir Funksionering van die Sinode (A182-186 punt 3.1)
(Verwys deur Sinode)
6.1 Samestelling van sinode
Die volgende wysiging word vir goedkeuring aan die Sinode voorgelê:
Die Sinode (kerkverband) van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaap) word
saamgestel uit al die gemeentes binne die grense van die sinodale gebied soos goedgekeur deur die
sinodevergadering van 1979, asook gemeentes wat sedertdien binne die grense gestig is of sal word. Hulle
vorm die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband op grondslag van die Nederlandse Geloofsbelydenis,
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse leerreëls en Ekumeniese belydenisse, die Kerkorde van die NG Kerk
en die aanvullende Reglemente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap). Die
Sinode laat ruimte vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat die Belydenis van Belhar wil onderskryf of nie
onderskryf nie.
Aanbeveling:
Die Sinode keur die wysiging goed.

7. Beskrywingspunt – Getal afgevaardigdes na sinodesitting (A214 en T1.1 punt 2)
(Verwys deur TTAS)
Aanbeveling:
Die Sinode besluit om die versoek na die STR te verwys met verslag aan die Moderamen.
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T3.1 Eerste Verslag van die Tydelike Taakspan
vir die Samestelling van Permanente Taakspanne
1. MODERAMEN
1.1 Moderatuur
Moderator (Voorsitter): Ds Nelis Janse van
Rensburg
Assessor (Ondervoorsitter): Dr Frederick Marais
Aktuarius: Dr Quintus Heine
Skriba: Dr Elsje Büchner
Addisionele lid 1: Dr Elize Morkel
Addisionele lid 2: Ds Charl Stander
Kerkraadslid 1: Mev Melanie Thirion
Kerkraadslid 2: Mnr Frik Bosman
1.2 Voorsitter van die Ringskommissie
Beaufort: Ds Erik Botha / ds Manus Duminy
Bellville: Ds Heerden van Niekerk / ds Kobus
Swarts
Brackenfell: Dr Guillaume Smit / ds C Botha
Caledon: Ds Kobus Pretorius / ds Derick
Lambrechts
Clanwilliam: Ds Christoff Koch / ds Anton Verwey
Durbanville: Dr Tinus van Zyl / ds Anriëtte de
Ridder
George: Ds Pieter van Santen / ds Francois Mulder
Kaap die Goeie Hoop: Ds Johan van Rooyen / ds
Riaan de Villiers
Knysna: Ds Anton Louw / ds Gideon Volschenk
Kuilsrivier: Ds John le Roux / ds Chris Barnardo
Mosselbaai: Ds Willem Smit / ds Gerrie van
Deventer
Namakwaland: Ds Tallie van den Heever / ds
Gideon Basson
Oudtshoorn: Ds Smuts Janse van Rensburg / ds
Andries Potgieter
Paarl: Ds Fanie Kriel / mnr Frik Bosman
Piketberg: Ds Johan Smit / ds Martin Goosen
Riversdal: Ds Marius le Roux / ds Jasper van der
Westhuizen
Somerset-Wes: Ds Christo Benadé / ds Johan van
Niekerk
Stellenbosch: Ds Theunis Botha / Ds Peet Bester
Swartland: Ds NJ van As / ds Jan Steyn
Swellendam: Ds Charl van Rensburg / ds Marius
Joubert
Tulbagh: Ds Wouter van Velden / ds Bossie Müller
Tygerberg: Ds George Rauch / ds Jaco van Dyk
Vredenburg: Ds Richard Holloway / ds Erik Basson
Worcester: Ds Nioma Venter / ds GP Kellerman
Wynberg: Dr Danie Nel / ds Elsché Eygelaar
1.3 Kerkraadslede
Beaufort: Mnr Jan Stadtler / mnr Hendrik Ackerman
Bellville: Mnr Berté le Roux / mev Melanie Thirion
Brackenfell: Mev CM de Wet / mnr BJ Botha
Caledon: Mnr Gerhard Burger / mev Joanie
Pretorius
Clanwilliam: Mnr Alro van der Spuy / me Anne
Laubscher

Durbanville: Mnr Stephan Pretorius / Mnr Mike van
Deventer
George: Mnr Willie Fry / mnr Almero de Lange
Kaap die Goeie Hoop: Prop Roodt Griesel / mnr
Luhan Serfontein
Knysna: Me Noeline Rossouw / mnr André
Ebersohn
Kuilsrivier: Mnr Nico Burger / me Daphne Jordaan
Mosselbaai: Mnr Des Sampson / me Lorinda Maritz
Namakwaland: Mnr Len Schreuder / me Ria
Beukes
Oudtshoorn: Mnr C Cloete / me AD de Jager
Paarl: Mnr Frik Bosman / mnr Nico Kriel
Piketberg: Mnr Pieter Cilliers / mnr Willem van der
Merwe
Riversdal: Mnr Stephan Lamprecht / mnr Boy
Janse van Rensburg
Somerset-Wes: Me Sulet van der Bergh / mnr
André Westraadt
Stellenbosch: Mnr Carel van der Merwe / prof
Johan de Villiers
Swartland: Mnr Jan Marais / mnr Johan Crous
Swellendam: Prof Flip de Wet / Me Maryna Janse
van Rensburg
Tulbagh: Me Riana Furniss / mnr Sakkie du Toit
Tygerberg: Mnr Piet Koornhof / mnr Christi
Esterhuizen
Vredenburg: Prof Wikus Jansen van Rensburg /
mnr Freddie Oosthuizen
Worcester: Me Marie-Louise du Preez / mnr
Anthony Salie
Wynberg: Mnr Kenneth Williams / me Hanlie Marais
1.4 Voorsitters van Taakspanne (na die
sinodesitting aangewys)
STD: Ds Derick Lambrechts
STFA: Ds Monty Sahd
STE: Mnr Dirk van Niekerk
STR: Ds Charl Stander
STLAS: Ds Heerden van Niekerk

2. DIENSGROEPE
2.1 Sinodale Diensgroep vir Barmhartigheid
Beaufort: Ds Albertus van Zyl / ds Chris Briers
Bellville: Ds Herman Burger / ds Willie Badenhorst
Brackenfell: Me Collette de Wet / ds Christo Botha
Caledon: Ds Corné Kemp / ds Dirk van Dyk
Clanwilliam: Ds Daniel van Zyl / mnr Sarel Eloff
Durbanville: Ds André van Wyk / ds Johan Schutte
George: Ds Petrus Carstens / mnr Wilhelm Keyser
Kaap die Goeie Hoop: Ds Riaan de Villiers / ds
Elmarie Dercksen
Knysna: Ds Dawie le Roux / ds Willie Smith
Kuilsrivier: Ds Chris Barnardo / me Daphne
Jordaan
Mosselbaai: Ds Dawid de Wet / ds Wehan
Geldenhuys
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Namakwaland: Ds Nadine Maletzki / ds Aldo
Liebenberg
Oudtshoorn: Ds Gerrit van Schalkwyk / ds Andries
Potgieter
Paarl: Ds Christo van Wyk / ds Jana Visagie
Piketberg: Ds Johan Jacobs / ds Martin Goosen
Riversdal: Ds Jasper van der Westhuizen / ds
Heinie Vermeulen
Somerset-Wes: Ds Leon Marais / mnr Steph du
Toit
Stellenbosch: Ds Dolf du Plooÿ / me Susan van Zyl
Swartland: Ds Lettie Büchner / ds Francois Human
Swellendam: Ds Charl van Rensburg / ds Marius
Joubert
Tulbagh: Ds Frankie Gerber / mnr Pieter Grové
Tygerberg: Ds Johan van der Merwe / me Estelle
Visser
Vredenburg: Ds Willie Greeff / ds Charl van
Schalkwyk
Worcester: Ds Hans Steyn / me Ster Maree
Stofberg
Wynberg: Ds Hannes Koegelenberg / ds Lizette
Louw
2.2 Sinodale Diensgroep vir
Gemeentebegeleiding
Beaufort: Ds Wessel Oosthuizen / ds Japie van
Straaten
Bellville: Ds Christi Thirion / ds Johan Botha
Brackenfell: Ds Siegfried Louw / mnr Piet Gouws
Caledon: Ds Derick Lambrechts / dr Wilhelm Burger
Clanwilliam: Ds Anton Verwey / ds Jacques
Greyling
Durbanville: Ds Anriëtte de Ridder / ds André
Agenbag
George: Ds Johan Winterbach / ds Cornie Pretorius
Kaap die Goeie Hoop: Ds Johan van Rooyen / ds
Johannes Mouton
Knysna: Ds Daniël de Wet / ds Marius Coetzee
Kuilsrivier: Ds Helené Fouché / me Suzette van der
Merwe
Mosselbaai: Ds Gerrie van Deventer / ds Danie
Goosen
Namakwaland: Ds Nicol Smit / ds Alwyn Roux
Oudtshoorn: Ds Schalk Kotzé / ds André Orffer
Paarl: Ds Johannes Nortier / ds Pieter van der Walt
Piketberg: Ds Albé Theunissen / ds Arnold van der
Westhuizen
Riversdal: Ds Andre Jordaan / ds Vian Louw
Somerset-Wes: Ds Strydom Bruwer / ds Constant
van der Merwe
Stellenbosch: Ds Theunis Botha / ds Peet Bester
Swartland: Ds Jan Steyn / ds Lindi Claassen
Swellendam: Ds Francois Herselman / ds Gawie
Gouws
Tulbagh: Ds Bossie Muller / ds Chris Eksteen
Tygerberg: Ds Jampie Nel / dr Theo Swart
Vredenburg: Ds Kotie Kritzinger / ds Thys du Toit
Worcester: Ds Louis Smith / ds Phanus Bester
Wynberg: Ds Gerhard Pietersen / ds Lizette Louw
2.3 Sinodale Diensgroep vir Getuienis
Beaufort: Ds René Potgieter / ds Albertus van Zyl
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Bellville: Ds Kobus Swarts / ds Andrew Wiid
Brackenfell: Ds Danie Murray / ds Johan Mocke
Caledon: Ds Michiel de Kock / ds Braam Coetzee
Clanwilliam: Ds Jan Fourie / ds JB Wessels
Durbanville: Dr Johann Theron / ds Johan Els
George: Ds Floors Meyer / ds Gert Nothnagel
Kaap die Goeie Hoop: Ds Fourie Truter / ds Geo
de Kock
Knysna: Ds Charl du Plessis / ds Gideon Volschenk
Kuilsrivier: Ds Johan Morkel / mnr Dennis Horn
Mosselbaai: Ds Robert Knöbel / ds Kobus van Zyl
Namakwaland: Ds Aldo Liebenberg / ds Nicol Smit
Oudtshoorn: Ds André Orffer / me Anita Koen
Paarl: Dr Eddie Orsmond / ds Christo van Staden
Piketberg: Ds Clifford James / ds Albé Theunissen
Riversdal: Ds Lourens van Vuuren / ds Daan Fourie
Somerset-Wes: Ds Danie Möller / ds Carel Smith
Stellenbosch: Ds Jurie Goosen / ds Jan van Zyl
Swartland: Ds Jan Grobbelaar / ds Hennie van
Deventer
Swellendam: Ds Ken Pritchard / ds Marius Joubert
Tulbagh: Ds Chris Eksteen / ds André O’Kennedy
Tygerberg: Ds André Reyneke / ds Koos Janse van
Rensburg
Vredenburg: Ds Kobus de Kock / me Liesel Botes
Worcester: Ds Johan Nieuwenhuizen / ds Mia
Lintvelt
Wynberg: Dr Danie Nel / ds Dewald Louw
2.4 Sinodale Diensgroep vir Toerusting
Beaufort: Ds Japie van Straaten / ds Manus
Duminy
Bellville: Ds Heerden van Niekerk / dr Elsjé
Büchner
Brackenfell: Dr Guillaume Smit / ds Francois Preiss
Caledon: Ds Nico Rabe / ds Willie Kotze
Clanwilliam: Ds Adriaan Haasbroek / ds Nico
Viljoen
Durbanville: Ds Andries Cilliers / ds Schalk van
Wyk
George: Dr Steve van der Walt / ds Cornie Pretorius
Kaap die Goeie Hoop: Dr Francois Wessels / ds
Hennie Swanepoel
Knysna: Ds Anton Louw / me Noeline Rossouw
Kuilsrivier: Ds Jannie du Plessis / ds Hennie du
Pisanie
Mosselbaai: Ds Pierre Kies / ds Johan Engelbrecht
Namakwaland: Ds Gideon Basson / ds Nadine
Maletzki
Oudtshoorn: Ds Wilmar Mathee / ds Gerhard van
Tonder
Paarl: Ds Jaco Thom / Ds Hugo Biermann
Piketberg: Ds Rickus Fouché / ds Johan Smit
Riversdal: Ds Francois Taljaard / ds Bertus Jordaan
Somerset-Wes: Ds Hannes Theron / dr Danie
O’Kennedy
Stellenbosch: Ds Marié Britz / prop Nadia Marais /
Swartland: Ds Jacobus Snyders / ds Hennie van
Deventer
Swellendam: Ds Francois Herselman / dr Kobus de
Jager
Tulbagh: Ds Pieter Roelofse / ds Pierre Marais
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Tygerberg: Ds Johan Janse van Rensburg / mnr
Michael Beukes
Vredenburg: Ds Jakes Barnard / ds Kotzé Olivier
Worcester: Ds GP Kellerman / ds Jan Oberholzer
Wynberg: Ds Dewald Louw / mnr Hennie
Terblanche

3. TAAKSPANNE
3.1 Sinodale Taakspan vir die Argief
Ds Albé Theunissen
Ds Martin Steyn
Prof Johan de Villiers
3.2 Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge
Ds NJ van As
Me Maryna Janse van Rensburg
Ds Chris Bernardo
Ds Derick Lambrechts
3.3 Sinodale Taakspan vir Eiendomme
Mnr Dirk van Niekerk
Mnr James Slabbert
Me Adele Adlem
3.4 Sinodale Taakspan vir Finansies en
Administrasie
Ds Monty Sahd
Ds Dokkie Lintvelt
Ds Marcell Mey
Ds Jan Grobbelaar
Ds Marius le Roux
Kundige lede
Mnr Hendri Niehaus
Mnr Christo Meyer
Mev Erin Scholtz
Mnr Christian van Schalkwyk
Ex officio
Voorsitter Eiendom: Dirk van Niekerk (na sinode
aangewys)
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar
Personeel
Bestuurder Finansies: Mev Annerina Viljoen
Bestuurder Diensverhoudinge: Mnr Kenny Raats
Notulerende Skriba: Mev Elmien Theron
3.5 Sinodale Taakspan vir Kommunikasie
Diensgroepe wys verteenwoordigers aan.
3.6 Sinodale Taakspan vir Regte
Dr Elsje Büchner
Ds Thys du Toit
Ds Smuts Janse van Rensburg
Ds Tallie van den Heever
Ds Charl Stander
Ds Johan Volgraaff
Ds Pierre Marais
Ds Elsche Eygelaar
Ds Charl van Rensburg
Ex officio
Dr Quintus Heine (Aktuarius)
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Sekundi
Ds Francois Human
Ds Christo Klopper
Ds Chris Cronjé
3.7 Sinodale Tribunaal
Indien die Algemene Sinode die besluit neem om
van die sinodale tribunaal gebruik te maak, keur die
Sinode ondergenoemde tribunaal goed.
Ds Quintus Heine
Ds Charl Stander
Ds Smuts van Rensburg
Addisionele ledelys
Ds Tallie van den Heever
Ds Charl van Rensburg
Ds Pierre Marais
Ds Chris Cronjé
Ds Christo Klopper
Ds Hannes Steenkamp
Ds Johan Volgraaff
3.8 Sinodale Appèlkommissie
Ds Quintus Heine
Ds Charl Stander
Ds Smuts van Rensburg
Addisionele ledelys
Ds Tallie van der Heever
Ds Charl van Rensburg
Ds Pierre Marais
Ds Chris Cronjé
Ds Hannes Steenkamp
Ds Deon Beyers
Ds Christo Klopper
Ds Charel Nel
Dr Elsje Büchner
Ds Johann Volgraaff
Ds Danie Batt
Ds Francois Human
3.9 Kuratorium
Dr Tiana Bosman
Ds Peet Bester
Ds Marié Brits
Ds Hannes Theron
Dr Johan van der Merwe
Ds Thinus van Zyl
Ex officio
Aktuarius: Dr Quintus Heine
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar
Moderator: Ds Nelis Janse van Rensburg
PSD Teologiese Opleiding:
3.10 Sinodale Taakspan vir Lidmaatvorming

4. VERTEENWOORDIGERS
4.1 Bybelgenootskap (primarius en sekundus)
Primarius predikant: Ds Smuts van Rensburg
Primarius kerkraadslid: Mnr Danie Theart
Sekundus predikant: Ds Andries Potgieter
Sekundus kerkraadslid: Mev Elsabe Burmeister
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4.2 Hoofbestuur VCSV
Primarius: Ds Gielie Loubser
Sekundus: Me Sulet van der Bergh
4.3 VGK se kuratorium (primarius en sekundus)
Primarius: Dr Frederick Marais
Sekundus: PSD Teologiese Opleiding
4.4 Teologiese fakulteit, Pretoria (primarius en
sekundus)
4.4.1 Kuratorium en kieskollege
Primarius: Dr Frederick Marais
Sekundus: Dr Andries Cilliers.
4.4.2 Eksamenkommissie
Primarius: Ds Monty Sahd
Sekundus: Dr Andries Cilliers
4.5 Teologiese fakulteit, Vrystaat (Kuratorium,
eksamenkommissie en kieskollege)
Primarius: Ds Michiel Strauss
Sekundus: Dr Pieter van der Walt

5. DIREKTEURE
5.1 Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy
In die lig van die herstrukturering by die GHBM en
die nuwe direkteure wat eers laat in 2014 aangewys
is, was die versoek dat die Sinode nie vanjaar nuwe
Direkteure aanwys nie, maar dat die huidige direkteure as nuutverkose verklaar word.

H50

VERSLAE VAN TYDELIKE TAAKSPANNE

Ex officio
Voorsitter SKDB: Ds Dawid de Wet
PSD SKDB: Ds Leon Venter
Hoof Uitvoerende Beampte: Mnr Marius Wethmar
Verkose direkteure
Ds Deon Beyers
Ds Frankie Gerber
Ds Bossie Minnaar
Ds Charl Stander
Mnr Hennie Pieters
Dr Willie van der Merwe
Mnr Dirk van Niekerk
Mev Annerina Viljoen
Dr Quintus Heine
Vakature 1
5.2 Hugenote-Kollege Direksie
Primariuslid: Ds Nelis Janse van Rensburg
Sekunduslid: Ds Bennie van Rensburg
5.3 Instituut vir Dowes
Mnr Ernest Kleinschmidt
Dr Frans Krige
Ds Bossie Minnaar
Mnr Paul Prins
Ds Johan Rossouw
Mnr Claude Schroeder
Ds Nioma Venter

T3.2 Tweede Verslag van die Tydelike Taakspan
vir die Samestelling van Permanente Taakspanne
1. SINODALE TAAKSPAN VIR DISSIPELVORMING
Dr Jannie le Roux
Dr Wilhelm Burger
Ds Adriaan Haasbroek
Ds Thinus van Zyl
Ds Wollie Grobler
Ds Marcell Mey
Ds Marietjie Steyn
Ds Wouter van Velden
Mnr Tommie O’Kennedy
Ds Elsché Eygelaar
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T4.1 Eerste Verslag van die
Tydelike Taakspan vir Artikel 1
(Mosies en amendemente reeds ontvang)

AMENDEMENT
Voorgestelde wysigings: Aanbevelings rakende Artikel 1 en die Belydenis van Belhar
(A20 – A21)

1. Die Sinode handhaaf die oortuiging dat die Belydenis van Belhar in ooreenstemming is met die Woord van
God en daarom as belydenisskrif in die belydenisgrondslag van die NG Kerk opgeneem moet word, ingevolge
die 2011-besluit van hierdie Sinode en die 2011-besluit van die Algemene Sinode.

VOORGESTELDE BYKOMENDE PUNT HIER:
Die Sinode versoek die Algemene Sinode om uitsluitsel te gee op watter Skriftuurlike gronde die
Belydenis van Belhar nie in die belydenisgrondslag van die NG Kerk ingesluit kan word soos deur
die wysiging van Artikel 1 voorgestel nie, aangesien ‘n blote demokratiese stemming oor ‘n
belydenis sonder opgawe van Skriftuurlike gronde sou ingaan teen Artikel 7 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis waar ons as volg bely rakende die Skrif: “...ook mag ons nie die gewoonte of
groot getalle, of oudheid of opvolging van tye of persone, of kerkvergaderings, verordeninge of
besluite met dié waarheid [van die Skrif], gelykstel nie, want dié waarheid is bo alles”.
2. Die Sinode bevestig die oortuiging, soos alreeds in 2011 verwoord, dat die Belydenis van Belhar (saam met
die ekumeniese belydenisse en die Drie Formuliere van Eenheid) uitdrukking gee aan die identiteit van die NG
Kerk in SA. Dit behels ‘n aantal implikasies:
2.1 dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ‘n helder getuienis en
roeping aangaande die uitdagings van ons eie tydsgewrig verwoord;
2.2 dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ‘n onontbeerlike en
deurslaggewende rol in die herstel van die geloofwaardigheid van die NG Kerk moet speel.
2.3 dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ‘n nalatenskap van hierdie
Sinode sal wees wat die toekoms van die kerk in Suid-Afrika positief sal beïnvloed.
2.4 dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif die oortuiging beliggaam
2.5 dat die NG Kerk-familie ten diepste onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, en daarom onmoontlik die basis
kan wees of kan word waarop ontworteling of losmaking of skeuring of verdeeldheid of onenigheid binne
hierdie familie geregverdig kan word.
3. Die Sinode is en bly egter bewus van die uiteenlopende standpunte onder lidmate, predikante, en
kerkvergaderings oor die Belydenis van Belhar, en wil op welke manier moontlik ruimte probeer skep vir ‘n
diversiteit van standpunte en ervarings.
4. Die Sinode erken haar onvermoë om die saak tans tot bevrediging van almal te hanteer, maar sou te midde
van al die kompleksiteite en in biddende afhanklikheid van die Here, haar enigste Hoof, ‘n prinsipiële en
teologiese posisie wou inneem.
5. Die Sinode wil ook, saam met die Kerkrade en gemeentes wat buite stemming gebly het weens die
oortuiging dat die voorgestelde Artikel 1-wysiging die Belydenis van Belhar as ‘n minderwaardige belydenisskrif
hanteer, die Algemene Sinode daarop wys dat die Artikel 1-proses die NG Kerk in SA in ‘n onmoontlike posisie
plaas. Laasgenoemde het immers reeds in 2011 haarself verbind, nie op ‘n opsionele wyse nie maar prinsipieel
en teologies, tot die Belydenis van Belhar as belydenisskrif.

VOORGESTELDE BYKOMENDE PUNT HIER:
Hierdie Sinode, wat hierdie proses binne die NG Kerkverband geïnisieer het, vra die VGKSA om
verskoning in soverre as wat die Algemene Sinode van die NG Kerk se proses vir die wysiging
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van Artikel 1 die hantering van die Belydenis van Belhar as 'n minderwaardige belydenis hanteer
het – wat sekerlik nie die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap se bedoeling sou kon wees nie.
6. Dit is die Sinode se oortuiging dat Artikel 1 nie meer, volgens die voorskrifte van Artikel 44, suksesvol
kerkregtelik gewysig kan word nie, en dat daar dus ‘n verdere reis met Artikel 1 en die Belydenis van Belhar vir
die NG Kerk voorlê na afloop van die Algemene Sinode se sinodesitting later vanjaar. Die Sinode is oortuig
daarvan dat die huidige bewoording van Artikel 44 die wysiging van die belydenisgrondslag van die NG Kerk
kompliseer en bemoeilik.

________________________________________________________________________
7. In die lig van al bogenoemde punte (1 tot 6) keur die Sinode die voorgestelde Kerkorde Artikel 1 goed, selfs
al is die Sinode diep bewus daarvan dat die wysiging kerkregtelik nie meer in die Kerkorde aangebring kan
word nie.

OF
Die Sinode besluit derhalwe om in die lig van al bogenoemde punte (1 tot 6) van die huidige proses van
wysiging van Kerkorde Artikel 1 af te stap en nie aan 'n verdere stemming deel te neem nie – juis weens die
onhoudbare posisie waarin dit afgevaardigdes by hierdie vergadering sal plaas (sien punt 5 hierbo).

________________________________________________________________________
1. Die Sinode spreek haar dank en waardering teenoor die Algemene Sinode uit dat die Algemene
Sinode tog wel die NG Kerk in SA se erns met die Belydenis van Belhar opgeneem het en ‘n
kerkregtelike proses daargestel het om uiting te gee aan die NG Kerk in SA se 2011 verbintenis
aan die Belydenis van Belhar as belydenisskrif.
2. Die Sinode versoek die Algemene Sinode
2.1.
om na gelang van die mislukking om met ŉ tweederdestem die voorgestelde Artikel 1wysiging te laat slaag die wysiging van Artikel 1 te heroorweeg en te herformuleer, met
die oog daarop om die stemproses (soos wat dit in Artikel 44 uitgestip word) met ŉ
geherformuleerde wysiging van Artikel 1 te herhaal; en
2.2.
om ’n proses in plek te stel wat dit vir sinodes moontlik sal maak om belydenisskrifte,
soos die Belydenis van Belhar, wat nie in stryd met bestaande belydenisse en
belydenisskrifte is nie, deel van hulle belydenisgrondslag te maak.
3. Die NG Kerk in SA besluit om die Belydenis van Belhar as belydenisskrif en daarom as deel van
die belydenisgrondslag van die NG Kerk in SA in ‘n uitgebreide bepaling op Artikel 1 te aanvaar,
en voeg dit in by Reglement 4 punt 3.1.
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T4.2 Tweede Verslag van die
Tydelike Taakspan vir Artikel 1
(Mosies en amendemente van oop gesprek oor Artikel 1)

AMENDEMENT
Voorgestelde wysigings: Aanbevelings rakende Artikel 1 en die Belydenis van Belhar
(A20 – A21)

Amendement op 13.5.1.1:
4. Die Sinode handhaaf die oortuiging dat die Belydenis van Belhar in ooreenstemming is met die Woord van
God en as belydenisskrif in die belydenisgrondslag van die NG Kerk opgeneem moet word, ingevolge die
2011-besluit van hierdie Sinode en die 2011-besluit van die Algemene Sinode.
Verdere voorstelle:
4.1. Die Sinode oordeel dat ‘n blote demokratiese stemproses, sonder opgawe van Skriftuurlike motivering,
ingaan teen Artikel 7 van die Nederlandse Geloofsbelydenis waar ons soos volg van die Skrif bely:
“...ook mag ons nie die gewoonte of groot getalle, of oudheid of opvolging van tye of persone, of
kerkvergaderings, verordeninge of besluite met dié waarheid [van die Skrif], gelykstel nie, want dié
waarheid is bo alles.”
4.2. Die Sinode versoek die Algemene Sinode, na gelang van 1.1, om uitsluitsel te gee op watter
Skriftuurlike gronde die Belydenis van Belhar (soos deur Artikel 1 voorgestel) nie in die
belydenisgrondslag van die NG Kerk ingesluit kan word nie.
Amendement op 13.5.1.2:
5. Die Sinode bevestig die oortuiging, soos alreeds in 2011 verwoord, dat die Belydenis van Belhar (saam
met die ekumeniese belydenisse en die Drie Formuliere van Eenheid) uitdrukking gee aan die identiteit van
die NG Kerk in SA. Dit behels:
Amendement op 13.5.1.3:
5.1. dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ‘n helder getuienis en
roeping aangaande die uitdagings van ons eie tydsgewrig verwoord;
Amendement op 13.5.1.4:
5.2. dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ‘n onontbeerlike en
deurslaggewende rol in die herstel van die geloofwaardigheid van die NG Kerk moet speel;
Amendement op 13.5.1.5:
5.3. dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ‘n nalatenskap van
hierdie Sinode kan wees wat die toekoms van die kerk in Suid-Afrika positief sal beïnvloed;
Verdere voorstel:
5.4. dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif die oortuiging
beliggaam dat die NG Kerk-familie ten diepste onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, en daarom
onmoontlik die basis kan wees of kan word waarop ontworteling of losmaking of skeuring of
verdeeldheid of onenigheid binne hierdie familie geregverdig kan word.
Amendement op 13.5.1.6:
6. Die Sinode is en bly bewus van die uiteenlopende standpunte onder lidmate, predikante, en
kerkvergaderings oor die Belydenis van Belhar, en wil op welke manier moontlik ruimte probeer skep vir ‘n
diversiteit van standpunte en ervarings.
Amendement op 13.5.1.8:
7. Die Sinode erken die NG Kerk se onvermoë om die saak tans tot bevrediging van almal te hanteer, maar
sou te midde van al die kompleksiteite en in biddende afhanklikheid van die Here – haar enigste Hoof – ‘n
prinsipiële en teologiese posisie wou inneem.
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Amendement op 13.5.1.7:
8. Hierdie Sinode, wat hierdie proses binne die NG Kerkverband geïnisieer het, is hartseer oor hoe die
verloop daarvan lidmate in die NGK-familie seergemaak het. Dit was nie ons bedoeling om lidmate verder
te vervreem nie, maar juis om mekaar nader te trek.
Amendement op 13.5.2:
9. In die lig van die voorafgaande punte aanvaar die Sinode die gewysigde Artikel 1 met die wens dat dit die
proses vir die volledige aanvaarding van die Belydenis van Belhar op dieselfde vlak as die Drie Formuliere
van Eenheid sal dien.
Verdere voorstel:
10. Die Sinode spreek haar dank en waardering teenoor die Algemene Sinode uit dat die Algemene Sinode tog
wel die NG Kerk in SA se erns met die Belydenis van Belhar opgeneem en ‘n kerkregtelike proses
daargestel het om uiting te gee aan die NG Kerk in SA se 2011 verbintenis aan die Belydenis van Belhar
as belydenisskrif.
Verdere voorstel:
11. Dit is die Sinode se oortuiging dat Artikel 1 nie meer, volgens die voorskrifte van Artikel 44, suksesvol
kerkregtelik gewysig kan word nie, en dat daar dus ‘n verdere reis met Artikel 1 en die Belydenis van
Belhar vir die NG Kerk voorlê na afloop van die Algemene Sinode se sinodesitting later vanjaar. Omdat ons
die evangelie glo, hoop hierdie Sinode ook op die Drie-Enige God om eenheid, geregtigheid en versoening
in sy kerk te bewerk.
Verdere voorstel:
12. Die Sinode glo dat die belydenisgrondslag van die kerk slegs op Skriftuurlik-Gereformeerde
kerkregbeginsels vasgestel moet word. In die lig hiervan:
12.1. versoek hierdie Sinode die Algemene Sinode om ’n proses in plek te stel wat dit vir sinodes
moontlik sal maak om belydenisskrifte, soos die Belydenis van Belhar, wat nie in stryd met
bestaande belydenisse en belydenisskrifte is nie, deel van hulle belydenisgrondslag te maak.
12.2. versoek die Sinode die Algemene Sinode om Reglement 24 te herskryf;
12.3. gee die Sinode opdrag aan die STR en gespreksgenote om ‘n alternatiewe Reglement 24 voor te
berei vir voorlegging aan die Algemene Sinode;
12.4. versoek die Sinode die Algemene Sinode om Kerkorde Artikel 44.1 en 44.2 te herskryf;
12.5. gee die Sinode opdrag aan die STR en gespreksgenote om ‘n alternatiewe Kerkorde Artikel
44.1 en 44.2 voor te berei vir voorlegging aan die Algemene Sinode.
Verdere voorstel (in die lig van 13.5.1.7):
13. Die Sinode besluit om Reglement 4 punt 3.1 op so ‘n manier te wysig dat dit vir predikante, lidmate, en
kerkvergaderings wat die Belydenis van Belhar as belydenisskrif wil omhels, moontlik sal wees.
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AFGEVAARDIGDES

H. AFGEVAARDIGDES
[Die volgende persone was teenwoordig by die opening van die Sinode op Maandag 4 Mei 2015. By
afgevaardigdes wat eers later ter vergadering verskyn het, word die datum van aankoms aangetoon.]
Nr
1
2
3

Gemeente
Aggeneys
Agter-Paarl
Albertinia

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alexanderbaai
Ashton
Aurora
Barrydale
Beaufort-Wes
Bellville
Bellville-Noord
Bellville-Oos
Bellville-Riebeeck
Bellville-Uitsig

14
15
16

Bellville-Vallei
Bellville-Wes
Blanco

17

Bloubergstrand

18
19
20

Boesmanland
Bothasig
Brackenfell

21

Brackenfell-Proteahoogte

22

Brackenfell-Wes

23
24

Brandwacht
Bredasdorp

25
26

Buffeljagsrivier
Caledon

27
28
29
30
31
32
33
34

Caledon-Wes
Calitzdorp
Calvinia
Calvinia-Hantam
CPRC
Ceres
Ceresvallei
Citrusdal

35
36
37

Clanwilliam
Constantia
Danabaai

Predikant (of sekundus)
Me Santa Plaisier (Sek)
Ds Johannes Nortier
Ds Marius le Roux
Ds Frik Smith
Ds Nadine Maletzki
Ds Francois Herselman
Ds Johan Jacobs
Ds Willie van Zyl
Ds Japie van Straaten
Ds Herman Burger
Ds Kobus van Rooyen
Ds Bennie du Plessis
Dr Francois Swart
Mnr Erik Moller (Sek)
Ds Kobus Swarts
Ds Willie Badenhorst
Ds Francois Mulder
Ds Cornie Pretorius
Ds Thinus Britz
Ds Elmarie Dercksen
Ds Marietjie Steyn
Ds Tallie van den Heever
Ds Gustav Meyer
Ds Johan Mocke
Ds Christo Botha
Ds Siegfried Louw
Ds Danie Murray
Ds Christo Klopper
Dr Guillaume Smit
Ds Tertius Conradie
Ds Braam Coetzee
Ds Dirkie van Heerden
Ds Jannie Hougaard
Ds Marinus Theron
Ds Awie Brand
Ds Gerhard van Tonder
Ds Roy Thorne
Ds Edward Archer
Dr Francois Wessels
Ds Pierre Marais
Ds Frankie Gerber
Ds Daniel van Zyl
Ds JB Wessels
Ds Jacques Greyling
Ds Elsché Eygelaar
Ds Wehan Geldenhuys

Kerkraadslid
Me Charmain Engelbrecht
Me Antoinette Rossouw
Mnr Boy Janse van Rensburg
Mnr Johan Hiten
Mnr Len Schreuder
Mnr Jan Esterhuizen
Mnr Frans Coetzee
Me Manda Haasbroek
Mnr Jan Stadler
Me Marianne Burger
Me Lenie du Toit
Mnr Johan Engelbrecht
Mnr Philip Viljoen
Mnr André van Rhyn
Mnr Norman Taylor [6/5]
Mnr Koos Malan
Me Lydia Britz
Mnr Gerrie Cronjé
Mnr Roodt Griesel
Mnr Johann Schmidt
Mnr Henk Koekemoer [5/5]
Mnr Hendri Niehaus
Me Anette van Dyk
Mnr Francois Conradie
Mnr Thinus Crozier
Mnr Barend Botha
Me Collette de Wet
Mnr Fanie Schoeman
Me Stephanie Swart
Mnr Japie Coetzer
Mnr Danie Möller
Mnr Gerhard Visser
Mnr Andries Truter
Me Marlene Rousseau
Ds Jan Theron
Mnr Bertus Visagie
Mnr Gerrit Brynard
Mnr Ted Coulson
Mnr Christoff Louw
Mnr Sakkie du Toit
Mnr Sarel Eloff
Me Elenize Jonker
Prop EJ Leach
Dr Hester Myburgh
Mnr Jan Dippenaar
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Nr
38

Gemeente
Darling

39
40
41
42
43

De la Bat
De Rust
De Tyger
Die Gemeenskapskerk
Die Paarl

44
45
46
47

Die Strand
Die Vleie
Drakenstein
Drieankerbaai

48

Durbanville

49

Durbanville-Bergsig

50
51
52
53
54
55

Eendekuil
Franschhoek
Fraserburg
Gamka-Oos
Gamkavallei
Gansbaai

56
57
58

Garies
George
George-Bergsig

59

George-Denneoord

60

George-Suid

61
62
63

George-Tuinedal
Goodwood
Goodwoodpark

64

Gordonsbaai

65

Goudini

66
67
68
69

Graafwater
Grabouw
Greyton
Groot-Brakrivier

70

Grootmist

H56

Predikant (of sekundus)
Ds Lindi Claassen
Ds Kallie le Roux
Dr Jan Nieder-Heitmann
Ds Hennie van Loggerenberg
Ds Johan van der Merwe
Ds Philip Botha
Ds Fanie Kriel
Ds Bekker Nieuwoudt
Ds Marcel Vosloo
Ds Dawie le Roux
Ds Christo van Wyk
Ds Fourie Truter
Ds Martin Steyn
Ds Andre van Wyk
Dr Tinus van Zyl
Ds Rian Verster
Ds Johan Els
Ds Philip Scholtz
Ds Eric Swanepoel
Ds Schalk van Wyk
Me Marié Grobbelaar (Sek)
Ds Peet Bester
Ds Wessel Oosthuizen
Ds Albertus van Zyl
Ds René Potgieter
Ds Willie Kotze
Ds Dirk van Dyk
Ds Gideon Basson
Dr Steve van der Walt [5/5]
Ds Charl du Plessis
Ds Rudolph Grobler
Ds Anton Louw
Ds Hannes Pretorius
Ds Vernon Bekker
Ds Gideon Volschenk
Ds Floors Meyer
Ds Johann Winterbach
Ds Pieter van Santen
Ds Gerhard van der Merwe
Ds Faani Engelbrecht

Ds Strydom Bruwer
Dr Jannie Le Roux
Ds André O'Kennedy

Ds Dokkie Lintvelt
Ds Derick Lambrechts
Ds Marius Greeff
Ds Danie Goosen
Ds Paul Roodt

AFGEVAARDIGDES

Kerkraadslid
Mnr Jan Marais
Me Helena Taute
Mnr Claude Swart
Mnr Dirk Steyn
Ds Barend Combrink
Mnr Antonie Botha
Mnr Frik Bosman
Me Konette van Rooyen
Mnr Francois Moller
Me Noeline Rossouw
Mnr Pieter Theron
Mnr Francois Kitshoff
Me Adriana Schoeman
Me Jettie Bakkes
Me Jackie Pretorius
Mnr Stephan Pretorius
Mnr Dawie Theron
Mnr Louis Blignaut
Mnr Henoch Schoeman
Mnr Jaco Jansen van Vuuren
Mnr Johann van Tonder
Mnr Hanri Theron
Mnr Carel Goosen
Me Leonie Oosthuizen
Me Riana Spies
Me Daleen Bailey
Mnr Lukas Geldenhuys
Me Drienie Visser
Mnr Pieter Esterhuizen [5/5]
Mnr Maritz Stander
Mnr Sarel Theron
Me Odile Joubert
Mnr Roelie Verdoes
Mnr Fanie van Niekerk
Mnr Ossie Swart
Me Annemarie Marx
Mnr Willie Fry
Me Marna Burger
Mnr Michael Beukes
Mnr Flip van Tonder
Mnr Johan Botes
Me Emélia Victor
Mnr Christo Murray
Mnr Danie Viljoen
Mnr Hennie Joubert
Me Claudie Lintvelt
Mnr Japie Louw
Mnr Steyn de Wet
Me Heloïse van der Merwe
Me Agatha van der Vyver
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Nr
71

Gemeente
Hartenbos

72

Heidekoppie

73

Heidelberg

74

Helderberg

75
76

Herbertsdale
Hermanus

77
78
79

Herold
Hopefield
Hottentots-Holland

80
81

Houtbaai
Kaapstad

82

Kamieskroon

83
84

Kangovalleie
Karatara

85

Kenridge

86
87

Klawer
Kleinmond

88

Knysna

89
90
91

Koringberg
Kraaifontein
Kraaifontein-Noord

92

Kuilsrivier

93

Kuilsrivier-De Eike

94
95

Kuilsrivier-Digtebij
Kuilsrivier-Suid

96
97

La Belle
La Rochelle

98
99

Laaiplek
Ladismith

H57

Predikant (of sekundus)
Ds Dawid de Wet
Ds Johan Engelbrecht
Ds Willem Smit
Ds Francois Preiss
Ds Anton Roux
Ds Lourens van Vuuren
Ds Heinie Vermeulen
Dr Paul Barnard
Ds Jurie Goosen
Dr Breda Ludik
Dr Danie Möller
Dr Danie O'Kennedy
Ds Hannes Theron
Ds Hennie Stander
Ds Corné Kemp
Ds Charel Nel
Ds Gert Nothnagel [5/5]
Ds Clifford James
Ds Ewald Jansen van Rensburg
Ds Gerhard Pietersen
Ds Riaan de Villiers
Ds Johan van Rooyen

Ds Smuts Janse van Rensburg
Ds Marius Coetzee
Ds Francois van Tonder
Ds Willem Lötter
Ds Johan Steenkamp
Ds Christi Thirion
Ds John Smit
Ds Barry Lordan
Ds Nico Rabe
Dr Daniel de Wet
Ds Christo Landman
Ds Arnold van der Westhuizen
Dr Andrie Kilian
Ds Heinrich Götze
Dr Johann Theron
Dr Willie Cilliers
Ds Helené Fouché
Ds Chris Barnardo
Ds Hannes Burger
Ds Johan Morkel
Ds Bianca Botha
Ds Hennie du Pisanie
Ds Jannie du Plessis
Ds John le Roux
Ds Johan Vollgraaff
Dr Elsje Büchner
Ds Wouter Olivier
Ds Willem Venter
Ds Kotie Kritzinger
Ds Daan Fourie

AFGEVAARDIGDES

Kerkraadslid
Mnr Douw Coetsee
Mnr Japie Pretorius
Mnr Des Sampson
Mnr Piet Gouws
Mnr Pieter Scholtz [5/5]
Mnr Gawie Breytenbach
Me Anita Swart
Dr Elize Morkel
Mnr André Westraat
Mnr Jaco Theron [5/5]

Mnr Willie Erasmus
Mnr Gerhard Burger
Mnr Hugo Hanekom
Mnr Jannie Bester
Mnr Pieter Cilliers
Prof Christo Bester
Mnr Heinrich Venter
Mnr Jelte Feenstra
Mnr Louis van der Riet
Mnr Abraham Beukes
Me Ria Beukes
Me Anza de Jager
Mnr Freek Eksteen
Mnr Barry Gerber
Me Linda Hoffman
Me Melanie Thirion
Mnr Philip Venter
Me Nella Wiese
Mnr Koos de Wet
Mnr Nico Jacobs
Mnr Gerrit Barnard
Mnr Hector Dreyer
Mnr Henri Warnich
Mnr Oupa Matthee
Dr Colin Carstens
Me Jo-Anne Smuts
Mnr Nico Burger
Mnr Freddie Strydom
Me Sorina Greeff
Me Daphne Jordaan
Me Joey Swart
Mnr Reggy Berry
Mnr Diederick Gerber
Me Suzette van der Merwe
Mnr Andrew Wiid
Mnr Pieter Anker
Mnr Johnny Lourens
Mnr Paul Fouché
Mnr Frits Saayman
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Nr
100
101
102

Gemeente
Laingsburg
Lambertsbaai
Langebaan

103
104
105
106

Leeu-Gamka
Leipoldtville
Loeriesfontein
Lourensrivier-Strand

107

Lutzville

108
109
110

Maitland
McGregor
Melkbosstrand

111
112

Merweville
Montagu

113

Monte Vista

114

Moorreesburg

115

Mosselbaai

116

Mosselbaai-Suid

117

Murray

118

Namakwaland

119
120
121
122
123

Napier
Nieuwoudtville
Nuwerus
Observatory
Onrusrivier

124

Oostersee

125

Op-die-Berg

126
127

Ottery
Oudtshoorn

128
129
130
131
132

Oudtshoorn-Noord
Oudtshoorn-Park
Oudtshoorn-Suid
Oudtshoorn-Welgeluk
Oudtshoorn-Wes

Dr Wilhelm Burger
Ds Michiel de Kock
Dr Marius Nel
Ds Jampie Nel
Mnr Pieter Grove (Sek)
Ds Bossie Muller [6/5]
Me Louna Erasmus
Ds Schalk Kotzé
Ds Gerrit van Schalkwyk
Ds Wilmar Matthee
Ds Jannie Fourie
Mnr Naas Jonker (Sek)
Ds Andries Potgieter
Ds André Orffer

133

Outeniqualand

Ds Japie Beyers

AFGEVAARDIGDES

Predikant (of sekundus)
Ds Chris Cronjé
Ds Adriaan Haasbroek
Ds Kobus de Kock
Ds Gert Oosthuizen

Kerkraadslid
Me Petra Ackerman
Mnr David Smit
Mnr Ewald Schoeman
Mnr Coenie van der Berg

Ds Hennie de Kock
Dr Nico van der Westhuizen
Ds Petrie de Villiers
Ds Leopold van Huyssteen
Ds Hennie Burden
Ds Wikus Lambrechts
Dr Charlene van der Walt

Me Anne Laubscher
Mnr Lammie Brand

Dr Marius Falck
Ds Kenny Pritchard
Dr Hennie Swanepoel
Ds Herman Burger
Dr Kobus de Jager
Ds Charl van Rensburg
Ds André Reyneke
Ds Jako van Dyk
Ds Daan Wium
Ds Pierrié Kies
Ds Henri Meyer
Dr Gerrie van Deventer
Ds Robert Knobel
Ds André Kritzinger
Ds Deon Koegelenberg
Ds Andrew Kruger
Ds Louis Smith
Ds Steyn McCarthy
Ds Nicol Smit
Ds Elmo Evert
Ds Paul Langeveldt

Me Christelle Huisamen
Mnr Jacob Louw
Me Amanda Wileman
Mnr Christiaan Viviers
Me Elsabe Thiart
Mnr Cornelius Pepler

Mnr Kallie Coetzee
Prof Flip de Wet
Mnr Christie Esterhuyse
Me Wilna Swart
Me Santa Smit
Mnr Braam Vermeulen
Me Lorinda Maritz
Mnr Cor Muller
Me Marie van Nierop
Me Anna van der Westhuizen
Mnr Retief Jordaan
Mnr Bernard Joubert
Mnr Martin van Niekerk [5/5]
Mnr Smith Brand
Mnr Buks Mostert
Mnr Kolie Louw
Me Madaleen du Toit
Mnr Uys Swart
Mnr Piet van Zyl
Mnr Gerhard Barnard
Mnr Nelis Cronje
Mnr Stephan Naude
Mnr Willem Reynolds
Me Lydia Jefta
Me Anita Koen
Ds Stronkie van Wyngaard
Mnr Andre van Staden
Mnr Kobus Nel
Me Maria Killian
Mnr Bennie Ungerer
Mnr Christo Cloete
Me Magriet Jacobs
Mnr Almero de Lange
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Nr
134

Gemeente
Paarlberg

Predikant (of sekundus)
Ds Hugo Biermann
Ds Bernard Malherbe
Dr Pieter van der Walt
Ds Christo van Staden
Ds Gawie van Broekhuizen
Dr Quintus Heine
Ds Charl Stander
Mnr Hannes Human (Sek) [6/5]
Ds Stephan Bredenhann
Ds Arrie van Eck
Ds George Rauch
Ds Etienne Nolte

135
136

Paarl-Vallei
Parke-gemeente

137

Parow

138
139

Parow-Noord
Parow-Panorama

140
141
142

Parowvallei
Parowvallei-Oos
Parow-Welgelegen

143
144

Philadelphia
Piketberg

145
146

Pinelands
Plettenbergbaai

147
148
149
150

Plumstead
Pofadder
Port Nolloth
Porterville

Ds Riaan Britz
Dr Theo Swart
Ds Alwyn Carstens
Dr Michiel Strauss
Ds Divan Vrey
Ds Philip Davids
Ds Martin Goosen
Ds Johan Smit
Dr Tiana Bosman
Ds Chris du Preez
Ds Willie Smith
Ds Hannes Koegelenberg
Ds Alwyn Roux
Ds Aldo Liebenberg
Ds Albé Theunissen

151

Prince Alfred’s Hamlet

Ds Pieter Roelofse

152
153
154

Prins Albert
Redelinghuys
Reebok

155
156
157
158
159

Richmond
Riebeek-Kasteel
Riebeek Valley CC
Riebeek-Wes
Riversdal

Ds Chris Briers
Ds Jan van Schoor
Ds Chris de Wet
Ds Gerhard van Dyk
Dr Kobus van Zyl
Ds Erik Botha
Ds André du Plessis

160
161
162
163

Riversdal-Wes
Riviersonderend
Robertson
Robertson-Oos

164
165
166

Rondebosch
Ruyterwacht
Saldanha

167
168
169
170

Simon van der Stel
Simondium
Simonstad
Somerset-Wes

AFGEVAARDIGDES

Kerkraadslid
Mnr Hubert Loubser
Mnr Mike van Vuuren
Mnr Johan Visser
Mnr Ben de Goede
Me Elsabe Burmeister
Mnr Chris Groenewald
Mnr Ryno van Jaarsveld
Mnr Robbie Barnard
Mnr Gert van Wyk
Me Elise van Niekerk
Me Irénke Berko
Me Ronel Nolte
Me Rosa Fölscher
Mnr Kobus Smit
Mnr Dario Carzola
Mnr Piet Koornhof
Mnr Raymond Strydom
Mnr Deon Lourens
Mnr Pierre Joubert
Mnr Driaan Pretorius
Me Hanlie Marais
Mnr André Ebersohn
Me Charmaine Smith
Mnr Ronald van Zyl
Mnr Wynie Maass
Me Lezanie Schoeman
Me Kitty Fourie
Mnr Willem van der Merwe
Mnr Danie Goosen
Mnr Johan Mostert [6/5]
Mnr Johan Badenhorst
Mnr Willem Bezuidenhout
Me Connie Bezuidenhout
Mnr Kruger de Wet
Mnr Hendrik Ackermann
Mnr David Fourie

Ds André Jordaan
Ds Jasper van der Westhuizen
Ds Deon Beyers
Ds Kobus Pretorius
Ds Marius Joubert
Ds Ken Pritchard
Ds Almo Zietsman
Ds Jan Momsen
Ds Thinus Jansen van Vuuren
Ds Jakes Barnard
Ds Kotzé Olivier

Mnr Hannes Laubscher
Mnr Org Scheepers
Mnr Stephan Lamprecht
Mnr Langenhoven Saayman
Me Joanie Pretorius
Me Ansie Joubert
Mnr Pieter Viljoen
Mnr Koos Joubert
Me Karen Nefdt
Me Danita Faasen
Me Liesel Botes
Prof Wikus Jansen van Rensburg

Dr Eddie Orsmond
Ds Danie Batt
Ds Johan van Niekerk

Mnr Michael Koch
Mnr John Page
Mnr Chris Miles
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Nr
171
172

Gemeente
Sonnekus
Sonstraal

173
174
175
176

St Helenabaai
St Stephens
Stanford
Stellenberg

177

Stellenbosch

178

Stellenbosch-Noord

179
180

Stellenbosch-Sentraal
Stellenbosch-Welgelegen

181
182

Stellenbosch-Wes
Stilbaai

183

Strand-Noord

184

Suider-Paarl

185

Suider-Strand

186

Suidpunt

187
188

Sutherland
Swartland

189

Swartland-Noord

190

Swellendam

191

Tableview

H60

Predikant (of sekundus)
Ds Riaan Esterhuyse
Ds André Agenbag
Dr Andries Cilliers
Ds Johann Schutte
Ds Cassie Wait
Ds Richard Holloway
Dr Lectus Steenkamp
Ds Neil Olwagen
Ds Marius Breytenbach
Ds Anriëtte de Ridder
Ds Why Duvenhage
Ds Bremer Gericke
Dr Braam Hanekom
Ds Callie Visagie
Ds Marié Britz
Ds Irénée Heyns
Dr Frederick Marais
Dr Johan van der Merwe
Dr Richard van Wyk
Ds Jan van Zyl
Ds Liena Hoffman
Ds Lambert Jacobs
Dr Retief Müller
Ds Dolf du Plooy
Ds Theunis Botha
Dr Coenie Burger
Ds Leon Cronje
Dr Leon Fouché
Ds Monty Sahd
Dr Almatine Leene
Ds Vian Louw
Ds Francois Taljaard
Ds Leon Marais
Ds Marcell Mey
Ds Constant van der Merwe
Ds Theo Hay
Ds Carel van Wyk
Ds Christo Benadé
Ds Samantha Chamberlain
Ds Carel Smith
Ds Gerhard Stoffberg
Ds Franziska Andrag-Meyer
Ds Dirk Oosthuizen
Ds Wilhelm Jordaan
Ds Friedrich Claassen
Ds Johan O’Kennedy
Ds Jacobus Snyders
Ds Hans Steyn
Ds George Prinsloo
Ds Jan Steyn
Ds Gawie Gouws
Ds Hennie van Wyk
Ds Johannes Mouton
Ds Niel Steyn

AFGEVAARDIGDES

Kerkraadslid
Me Sarah Groenewald
Ds Carika Hanekom
Mnr Jakoos Olivier
Mnr Johan Zaayman
Mnr Willie Spamer
Mnr Deon Beyers
Mnr Johan van Zyl
Mnr Jan Odendaal
Mnr Kobus Otto
Me Brenda Visser
Mnr Mike van Deventer
Me Karen Visagie
Mnr Jan Greyling
Mnr Estian Mentz
Mnr Amos Petersen
Mnr Ruben Scheepers

Me Ammi de Villiers
Prop Ettienne Ellis
Me Miriam Terblanche
Me Elzanne van der Westhuizen
Prof Johan de Villiers
Mnr Ronnie Kriel
Me Nadia Marais
Me Susan van Zyl
Mnr Carel van der Merwe
Me Lorraine Jardine
Mnr Pieter Moller
Mnr Steph du Toit
Mnr Frans Joubert
Ds Nico Kriek
Mnr Johan Pienaar
Me Gerrie Lambrechts
Me Sulet van der Bergh
Me Dalene van Schalkwyk
Me Christa Visser
Mnr Nic Visser
Me Heiletje Coetzee
Me Marianna Barnard
Mnr Willie Basson
Mnr Louw Benadé
Mnr Kallie Spamer
Mnr Siebert Coetzee
Mnr Appie van der Merwe
Me Maryna Jansen van Rensburg
Mnr Matthias Streicher
Prop Miga Coetsee
Ds Geo de Kock
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Nr
192
193
194
195

Gemeente
Tafelberg
Tamboerskloof
Thornton
Toringkerk

196
197
198
199

Touwsrivier
Tulbagh
Uniondale
Vandermerwe

200
201
202

Vanwyksdorp
Vanrhynsdorp
Vasco

203
204
205

Velddrif
Victoria-Wes
Villiersdorp

206

Vishoek

207
208

Volmoed
Vredelust

209

Vredenburg

210
211

Vredenburg-Akkerdyk
Vredendal

212

Vredendal-Wes

213

Vrijzee

214

Welgemoed

215

Wellington

216
217

Wellington-Noord
Wellington-Oos

218
219

Wolseley
Worcester

220

Worcester-Audenberg

221
222

Worcester-Brandwag
Worcester-De la Bat

H61

Predikant (of sekundus)
Ds Hendrik Scott
Ds Koos Janse van Rensburg
Ds Jaco Thom
Ds Jana Visagie
Ds Nico Grobler
Ds Chris Eksteen
Ds Petrus Carstens
Ds Jakkie du Preez
Ds Willem Liebenberg
Ds Bertus Jordaan
Ds Christoff Koch

Ds Charl van Schalkwyk
Ds Manus Duminy
Ds MC Engelbrecht
Dr Chris Franken
Ds Martin Barnard
Ds Jan van Heerden
Ds Andre Fourie
Ds Tertius van den Berg
Ds Leon Venter
Ds Erik Basson
Ds Thys du Toit
Ds Willie Greeff
Ds Jan Fourie
Ds Anton Verwey
Ds Pottie Viviers
Dr Johan Janse van Rensburg
[5/5]
Ds Nelis Janse van Rensburg
Ds Heerden van Niekerk
Ds Wouter van Velden
Dr Danie van Zyl
Ds Eric Bernardo
Ds Lettie Büchner
Ds Angelique Havenga
Dr Willie van der Merwe
Ds Francois Human
Ds NJ van As
Dr Hennie van Deventer
Dr Ryk van Velden
Ds Jan Grobbelaar [6/5]
Ds Wouter van Velden
Ds Nioma Venter
Ds Jurie Wessels
Ds GP Kellermann
Ds Kobus Kriel
Ds Danie le Roux
Ds Andri Eloff
Ds Mia Lintvelt
Ds Jan Oberholzer [5/5]

AFGEVAARDIGDES

Kerkraadslid
Mnr Gielie Mulder
Mnr Luan Serfontein
Me Ria Theron
Ds Ryno Els
Dr Dries Erwee
Mnr Wessel Peens
Me Riana Furniss
Mnr Wilhelm Keyser
Mnr Kevin Godfrey
Me Arina Theron
Mnr Andre Britz
Mnr Matt Kellerman
Me Estelle Visser
Mnr Johann Vos
Mnr Freddie Oosthuizen
Mnr Luther Vlok

Mnr Frik Terblanche
Mnr Johan van der Nest
Mnr Chris Mathys
Mnr Martiens Victor
Me Adela Adlem
Me Suselna Theart
Ds Marius Britz
Me Miemie van Tiddens
Me Katinka Voight
Mnr Alro van der Spuy
Mnr Carel van der Merwe [6/5]
Mnr Coenie van der Westhüyzen
[5/5]
Dr Kristy Hansen
Mnr Berté le Roux
Mnr Christo Spies
Mnr Marcel van der Walt
Mnr Riaan Enslin
Mnr Kobus Mouton
Mnr Dawie Theron
Mnr Jandré Viljoen
Mnr Johan Crous
Mnr Manie Jurgens
Me Alet Berry
Mnr Raymond Driescher
Mnr Danie Theart
Mnr Dirk Viljoen

Mnr Dippie Dippenaar
Mnr Dubouis du Toit
Prop Anthony Salie
Me Louise van Belkum
Me Betty Wanza
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Nr
223

Gemeente
Worcester-Noord

224

Worcester-Oos

225

Worcester-Vallei

226
227
228
229

Wynberg
Ysterplaat
Ysterplaat-Suid
Zwaanswyk
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Predikant (of sekundus)
Ds Phanus Bester
Ds Johan Nieuwenhuizen
Ds Chris Cronjé
Ds Dennis Douglas
Ds Stefaans Burden
Ds Rousseau Malan
Ds Hans Steyn
Dr Danie Nel
Ds Hannes Steenkamp
Ds André Lötter
Ds Dewald Louw

AFGEVAARDIGDES

Kerkraadslid
Mnr Gerhard Swart
Mnr Bennie Visser
Mnr Koos Conradie
Me Freda du Toit
Me Marie-Louise du Preez
Me Maretha Hofmeyr
Me Ster Maree Stofberg
Mnr Kenneth Williams
Me Marie van Rhyn
Mnr Jurie Matthee
Mnr Hennie Terblanche [5/5]

Die volgende persone is nie afgevaardigdes nie en het nie stemreg nie, maar woon die sinode by:
1. Predikante in Sinodale Diens (PSD’s)
Diensgroep vir Armoede en Sorg: Dr Deon Bruwer, dr Koos Van der Vyver en ds Carl Swart.
Diensgroep vir Getuienis: Dr Johan Botha en dr Kobus Odendaal.
Diensgroep vir Gemeentebegeleiding: Ds Gielie Loubser, dr Pierre Goosen en ds Peter Adams.
Diensgroep vir Toerusting: Dr Ben du Toit.
Diensgroep vir Ondersteuning: Ds Bossie Minnaar.
(Sommige PSD’s is gekoppel aan gemeentes en is afgevaardigdes van daardie gemeentes: Dr Braam
Hanekom, dr Coenie Burger, dr Frederick Marais, dr Francois Wessels en ds Leon Venter.)
2. Verteenwoordiger
Vrouebegeleiding: Antoinette Muller.
3. Samewerkende ringe se VGKSA-lede
Wesland: Ds Eugéne Beukes en ds Lysander Prins.
Tulbagh: Ds Sean Esterhuizen en ds George Cloete.
4. Gemeentejaarstudente
Me Nicola Alberts, me Rozelle Bosch, me Annemarie de Kock Malan, mnr Anton Duvenhage, mnr Marnus
Havenga, mnr Nico Lochner, mnr Lenois Stander, mnr Schalk Treurnicht en me Maryke Uys. (Enkele klaslede
is as volwaardige kerkraadslede afgevaardig: Me Odile Joubert, me Konette van Rooyen, mnr Stephan Naude
en mnr Amos Petersen.)
5. Administratiewe personeel
Me Mickey Bouwer, me Karen Minnaar, mnr Kenny Raats, me Salomi Steenkamp, me Elmien Theron en
me Stephanie van der Merwe.
6. Kommunikasiebeampte
Me Marieta Visagie.
7. Media
Die Burger: Me Anika Marais.
Kerkbode: Mnr Neels Jackson en me Conette le Roux.
LiG: Me Francine van Niekerk.
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I. VERLOFREGISTER
Datum
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei

Gemeente
Bellville-Oos
Bellville-Riebeeck
Bredasdorp
Caledon
Drakenstein
Gansbaai

Naam
Ds Bennie du Plessis
Ds Johan Botha
Mnr Gerhard Visser
Mnr Johan de Villiers
Ds Christi van Wyk
Me Hermine Groenewald

Sessie
Sessie 2 en 3
Sessie 1 tot 3
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Sessie 1
Nie opgedaag nie

4 Mei

George

Ds Steve van der Walt

Sessie 1 tot 3

4 Mei

George

Mnr Pieter Esterhuizen

Sessie 1 tot 3

4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei

George-Bergsig
Goodwood
Heidekoppie
Hottentots-Holland
Kaapstad
Kenridge

Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie

4 Mei

Koringberg

4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei

Melkbosstrand
Mosselbaai-Suid
Op-die-Berg
Simon van der Stel
Simon van der Stel
Stellenbosch
Stellenbosch
Stellenbosch
Tamboerskloof
Vishoek
Vredendal-Wes

4 Mei

Vrijzee

4 Mei

Vrijzee

4 Mei
4 Mei
4 Mei
4 Mei
5 Mei
5 Mei
5 Mei
5 Mei
5 Mei

Dr Charlene van der Walt

Sessie 6

5 Mei
5 Mei
5 Mei
5 Mei
5 Mei
5 Mei
5 Mei

Wellington-Oos
Worcester
Worcester-De la Bat
Zwaanswyk
Bellville-Oos
Ceres
Drakenstein
Durbanville-Bergsig
Gemeenskapskerk
Maitland
Gemeenskapskerk
Montagu
Oostersee
Op-die-Berg
Robertson
Sonstraal
Stellenbosch
Stellenbosch-Noord

Mnr Roelie Verdoes
Mnr Theo Mostert
Mnr Pieter Scholtz
Ds Hennie Fouché
Me Marthie Schoeman
Ds Johann du Plessis
Ds Arnold van der
Westhuizen
Ds Marius Falck
Me Elizé Wolmarans
Ds Bossie Muller
Me Jacoba Hanekom
Mnr Willem Hanekom
Me Giselle Botha
Mnr Lionel Hutton
Mnr Jan Greyling
Mnr Luan Serfontein
Mnr Bokkie du Rand
Mnr Carel van der Merwe
Ds Johan Janse van
Rensburg
Mnr Coenie van der
Westhuÿzen
Ds Jan Grobbelaar
Me Sonja van Deventer
Mnr Jan Oberholzer
Mnr Hennie Terblanche
Ds Bennie du Plessis
Mnr Christoff Louw
Ds Christi van Wyk
Ds Schalk van Wyk
Ds Philip Botha

Mnr Kallie Coetzee
Dr Marius Nel
Ds Bossie Muller
Ds Marius Joubert
Ds Johann Schutte
Ds Jan van Zyl
Dr Retief Müller

Sessie 5 tot 6
Sessie 5 tot 6
Sessie 4 tot 6
Sessie 4 tot 5
Sessie 4 tot 6
Sessie 6
Sessie 4 tot 6

5 Mei

Stellenbosch-Noord

Ds Liena Hoffman

Sessie 6

5 Mei

Sessie 3
Sessie 3
Nie opgedaag nie
Sessies 1 tot 3
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Sessie 1 tot 3
Sessie 3
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie

Rede
Begrafnis
Vrou is ernstig siek

Vrou hospitaal toe
Onvoorsiene
omstandighede
Onvoorsiene
omstandighede

Pligte vir
Kommunikasiespan
Dosent: Aandklas
Siek

Werkverpligting
Werkverpligtinge

Sessie 1 tot 3

Siek

Sessie 1 tot 3

Ry saam met ds.

Sessie 1 tot 3
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Nie opgedaag nie
Sessie 4 tot 5
Sessie 4 tot 6
Sessie 6
Sessie 4 tot 5
Sessie 6

Werkverpligtinge

Begrafnis
Begrafnis
Verjaarsdag
Radio-onderhoud
Siek
Intreerede - Prof
Robert Vosloo
Hospitalisasie
Gee klas by US
Siek
Siek
Visum-afspraak
Belydenisonderhoude
Werkverpligtinge
Intreerede – Prof
Robert Vosloo
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Datum
5 Mei
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Gemeente
StellenboschWelgelegen
Tamboerskloof
BrackenfellProteahoogte

Naam

6 Mei

VERLOFREGISTER

Sessie
Sessie 4 tot 6

Rede

Mnr Luan Serfontein

Sessie 4

Werkverpligtinge

Ds Siegfried Louw

Sessie 7 tot 8

Begrafnis

Bredasdorp

Ds Stan Voges

Sessie 9

6 Mei

Ceresvallei

Mnr Sakkie du Toit

Sessie 9

6 Mei

Die Paarl

Ds Bekker Nieuwoudt

Sessie 7 tot 8

6 Mei
6 Mei
6 Mei

Kenridge
Kenridge
Kuilsrivier-Suid

Sessie 8 tot 9
Sessie 8 tot 9
Sessie 8 tot 9

6 Mei

Kuilsrivier-Suid

Ds Melanie Thirion
Ds Christi Thirion
Ds Jannie du Plessis
Me Suzette van der
Merwe

SAPD
Muurbaltoernooi
Werksverpligtinge
Afsterwe Gemeentelid
Ouerpligte by huis
Ouerpligte by huis
Hospitaalbesoek

Sessie 9

Verjaarsdagvieringe

Dr Charlene van der Walt

Sessie 7

Intreerede - Prof
Robert Vosloo

Mnr Kallie Coetzee
Ds Steyn McCarthy
Ds André du Plessis
Ds Carika Hanekom
Ds Jan van Zyl
Ds Gerhard Stoffberg
Mnr Kallie Spamer

Sessie 7 tot 9
Sessie 8 tot 9
Sessie 7
Sessie 7 tot 9
Sessie 7
Sessie 7 tot 8
Sessie 9

5 Mei
6 Mei

Dr Leon Fouché

Begrafnis

6 Mei
6 Mei
6 Mei
6 Mei
6 Mei
6 Mei
6 Mei
6 Mei

Maitland
Gemeenskapskerk
Montagu
Montagu
Namakwaland
Riebeek-Kasteel
Sonstraal
Stellenbosch
Suider-Strand
Swartland

6 Mei

Tableview

Ds Geo de Kock

Sessie 8 tot 9

6 Mei
6 Mei
6 Mei
6 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei

Wellington-Oos
Wellington-Oos
Worcester-Brandwag
Ysterplaat-Suid
Ashton
Brackenfell
Brackenfell

Mnr Raymond Driescher
Dr Hennie van Deventer
Ds Danie le Roux
Ds André Lötter
Ds Francois Herselman
Ds Johan Mocke
Mnr Thinus Crozier

Sessie 7 tot 9
Sessie 7 tot 9
Sessie 8
Sessie 7 tot 9
Sessie 10 tot 12
Sessie 11 tot 12
Sessie 11 tot 12

7 Mei

Bredasdorp

Ds Stan Voges

Sessie 10 tot 12

7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei

Ceresvallei
Kraaifontein-Noord
Kraaifontein-Noord
Kraaifontein-Parke

Sessie 11 tot 12
Sessie 12
Sessie 10
Sessie 12

7 Mei

Kuilsrivier-Suid

Sessie 10 tot 12`

Verjaarsdagvieringe

7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei

Loeriesfontein
Montagu
Namakwaland
Oostersee
Riebeek-Kasteel
Riebeek-Wes
Sonstraal
St Helenabaai
Stellenbosch-Noord

Ds Frankie Gerber
Ds Johann Theron
Ds Heinrich Götze
Me Elsabe Burmeister
Me Suzette van der
Merwe
Mnr Lammie Brand
Mnr Kallie Coetzee
Ds Steyn McCarthy
Dr Marius Nel
Ds André du Plessis
Mnr Hannes Laubscher
Ds Carika Hanekom
Mnr Willie Spamer
Ds Liena Hoffman

Hospitalisasie
Begrafnis - Springs
Hospitaalbesoek
Werksverpligtinge
Ouerskapkursus
Roudiens lei
Hoofpyn
Sendingkonferensie Botswana
Siek
Werk by Bybel-Media
Familieverpligtinge
Familieverpligtinge
Begrafnis
Persoonlike redes
Siek
SAPD
Muurbaltoernooi
Skriba in ongeluk
Krisis in gemeente
Begrafnis
Gesinsverpligtinge

Sessie 11 tot 12
Sessie 10 tot 12
Sessie 10 tot 12
Sessie 10 tot 11
Sessie 12
Sessie 10 tot 12
Sessie 10 tot 12
Sessie 12
Sessie 10 tot 12

7 Mei

Tableview

Ds Geo de Kock

Sessie 10 tot 12

7 Mei
7 Mei

Toringkerk
Vanwyksdorp

Dr Dries Erwee
Ds Bertus Jordaan

Sessie 10 tot 12
Sessie 10 tot 12

Sakeverpligtinge
Hospitalisasie
Begrafnis - Springs
Gee klas by US
Werksverpligting
Eie belange
Werksverpligting
Hofsaak
Werksverpligting
Sendingkonferensie Botswana
Werksverpligting
Gemeenteverpligting

6 Mei
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Datum
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
7 Mei
8 Mei

Gemeente
Vanwyksdorp
Vredelust
Wellington
Wellington
Wellington-Oos
Ysterplaat-Suid
Bellville-Uitsig

Naam
Mnr André Britz
Mnr Tertius van den Berg
Dr Willie van der Merwe
Dr Eric Bernardo
Ds Jan Grobbelaar
Ds André Lötter
Mnr Norman Taylor

Sessie
Sessie 10 tot 12
Sessie 7 tot 9
Sessie 12
Sessie 9 tot 12
Sessie 10 tot 12
Sessie 10 tot 12
Sessie 13 tot 14

8 Mei

Bredasdorp

Ds Stan Voges

Sessie 13 tot 14

8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei

Bredasdorp
Darling
Darling
Darling
Drieankerbaai
Drieankerbaai
Gamka-Oos
Gamkavallei
George-Denneoord
George-Denneoord
George-Denneoord
Heidelberg
Kenridge
Kraaifontein-Noord
Kuisrivier-Suid
La Rochelle
Loeriesfontein
Montagu
Namakwaland

Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14

8 Mei

Oudtshoorn

8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei

Oudtshoorn
Oudtshoorn
Oudtshoorn
Parke
Riebeek-Kasteel
Riebeek-Kasteel
Riebeek-Wes
Riversdal-Wes

8 Mei

Riversdal-Wes

8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei

Sonstraal
St Helenabaai
Stellenberg
Swartland
Tableview
Tamboerskloof
Uniondale
Vandermerwe
Vanwyksdorp
Vanwyksdorp
Velddrif
Velddrif
Victoria-Wes
Victoria-Wes

Ds Braam Coetzee
Mnr Jan Marais
Me Helena Taute
Ds Lindi Claassen
Ds Martin Steyn
Mnr Francois Kitshoff
Ds Albertus van Zyl
Ds René Potgieter
Ds Gideon Volschenk
Mnr Vernon Bekker
Mnr Fanie van Niekerk
Ds HJ Vermeulen
Ds Willem Lötter
Ds Johann Theron
Me Suzette v/d Merwe
Ds Wouter Olivier
Mnr Lammie Brand
Ds Kallie Coetzee
Ds Steyn McCarthy
Ds Stronkie van
Wyngaardt
Ds Schalk Kotze
Ds Gerrit van Schalkwyk
Me Anita Koen
Me Elsabé Burmeister
Mnr David Fourie
Ds André du Plessis
Mnr Hannes Laubscher
Ds Deon Beyers
Mnr Langenhoven
Saayman
Ds Carika Hanekom
Mnr Willie Spamer
Ds Bremer Gericke
Ds Friedrich Claassen
Ds Geo de Kock
Ds Hendrik Scott
Ds Petrus Carstens
Ds Jakkie du Preez
Mnr André Britz
Ds Bertus Jordaan
Ds Charl van Schalkwyk
Mnr Freddie Oosthuizen
Ds HJ Duminy
Mnr Luther vlok

Rede
Familieverpligtinge
Kind gehospitaliseer
Werksverpligting
Kind gehospitaliseer
Familie in hospitaal
Familieverpligtinge
Persoonlike redes
SAPD
muurbaltoernooi
Gemeente pligte
Familie pligte
Persoonlike redes
Gesinsverpligtinge
Familie pligte
Ander pligte
Ander pligte
Gemeentefees
Gemeentefees
Gemeentefees
Gemeente pligte
Gemeente pligte
Begrafnis
Verjaarsdag
Familie pligte
Sake pligte
Hospitalisasie
Begrafnis

Sessie 14

Basaar

Sessie 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 14

Basaar
Basaar
Basaar
Familie pligte
Werk pligte
Werk pligte
Persoonlike redes
Mediese redes

Sessie 14

Saamry

Sessie 13 tot 14
Sessie 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 14
Sessie 14

Gemeente pligte
Hofsaak
Begrafnis
Gemeente pligte
Sendingkonferensie
Gemeente pligte
Familie pligte
Fisio behandeling
Ander pligte
Gemeente pligte
Begrafnis
Ander pligte
Ander pligte
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Datum
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei
8 Mei

Gemeente
Vredendal
Welgemoed
Welgemoed
Wellington
Wellington
Ysterplaat-Suid
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Naam
Ds Jan Fourie
Mnr Marcel van der Walt
Mnr Berté le Roux
Mnr Jan Stadler
Dr Willie van der Merwe
Ds André Lötter

VERLOFREGISTER

Sessie
Sessie 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 13 tot 14
Sessie 14
Sessie 13 tot 14

Rede
Seminaar
Begrafnis
Begrafnis
Familie pligte
Werk pligte
Oorsese kinders
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J. BESLUITEREGISTER
1.

Artikel 1 / Belydenis van Belhar

Besluit 17 – Die Sinode bevestig die appèl van die Belydenis van Belhar en die Sinode se grondliggende
oortuiging dat die eenheid van die kerk en die geloofwaardigheid van sy diens en getuienis in die wêreld
wesenlik saamhang. Ter wille van die eer en navolging van ons Here, Jesus Christus, roep die Sinode
elke gemeente, ring, bediening en kommissie in sy ressort op om in geloof en integriteit moedig voort te
gaan om geleefde eenheid, ware versoening en ontfermende geregtigheid te help bewerk, in
gehoorsaamheid aan die roeping wat Hy op ons lê.
1.2 Besluit 32 – Die Sinode handhaaf die oortuiging dat die Belydenis van Belhar in ooreenstemming is met
die Woord van God en as belydenisskrif in die belydenisgrondslag van die NG Kerk opgeneem moet
word, ingevolge die 2011-besluit van hierdie Sinode en die 2011-besluit van die Algemene Sinode.
1.3 Besluit 33 – Die Sinode bevestig die oortuiging, soos alreeds in 2011 verwoord, dat die Belydenis van
Belhar (saam met die ekumeniese belydenisse en die Drie Formuliere van Eenheid) uitdrukking gee aan
die identiteit van die NG Kerk in SA. Dit behels:
a. dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ’n helder getuienis en
roeping aangaande die uitdagings van ons eie tydsgewrig verwoord;
b. dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ’n onontbeerlike en
deurslaggewende rol in die herstel van die geloofwaardigheid van die NG Kerk moet speel;
c. dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif ’n nalatenskap van
hierdie Sinode kan wees wat die toekoms van die kerk in Suid-Afrika positief sal beïnvloed;
1.4 Besluit 37 – Dat die aanvaarding en uitlewing van die Belydenis van Belhar as belydenisskrif die
oortuiging beliggaam dat die NG Kerk-familie ten diepste onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, en
daarom onmoontlik die basis kan wees of kan word waarop ontworteling of losmaking of skeuring of
verdeeldheid of onenigheid binne hierdie familie geregverdig kan word.
1.5 Besluit 38 – Die Sinode is en bly bewus van die uiteenlopende standpunte onder lidmate, predikante en
kerkvergaderings oor die Belydenis van Belhar, en wil op welke manier moontlik ruimte probeer skep vir
’n diversiteit van standpunte en ervarings.
1.6 Besluit 39 – Die Sinode erken die NG Kerk se onvermoë om die saak tans tot bevrediging van almal te
hanteer, maar sou te midde van al die kompleksiteite en in biddende afhanklikheid van die Here – haar
enigste Hoof – ’n prinsipiële en teologiese posisie wou inneem.
1.7 Besluit 40 – Hierdie Sinode, wat hierdie proses binne die NG Kerkverband geïnisieer het, is hartseer oor
hoe die verloop daarvan lidmate in die NGK-familie seergemaak het. Dit was nie ons bedoeling om
lidmate verder te vervreem nie, maar juis om mekaar nader te trek.
1.8 Besluit 41 – In die lig van die voorafgaande punte aanvaar die Sinode die voorgestelde wysiging van
Artikel 1. [Uit ’n totaal van 547 stemme het 401 afgevaardigdes (73,3%) “Ja” gestem, 144 (26,3%) “Nee”
en daar was 2 (0,4%) bedorwe stembriewe.]
1.9 Besluit 48 – Dit is die bede van die Sinode dat die proses vir die volledige aanvaarding van die Belydenis
van Belhar op dieselfde vlak as die Drie Formuliere van Eenheid sal geskied.
1.10 Besluit 49 – Die Sinode spreek haar dank en waardering teenoor die Algemene Sinode uit dat die
Algemene Sinode die NG Kerk in SA se erns met die Belydenis van Belhar opgeneem en ’n kerkregtelike
proses daargestel het om uiting te gee aan die NG Kerk in SA se 2011-verbintenis aan die Belydenis van
Belhar as belydenisskrif.
1.11 Besluit 50 – Dit is die Sinode se oortuiging dat Artikel 1 nie meer, volgens die voorskrifte van Artikel 44,
suksesvol kerkregtelik gewysig kan word nie, en dat daar dus ’n verdere reis met Artikel 1 en die
Belydenis van Belhar vir die NG Kerk voorlê na afloop van die Algemene Sinode se sinodesitting later
vanjaar. Omdat ons die evangelie glo, hoop hierdie Sinode ook op die drie-enige God om eenheid,
versoening en geregtigheid in sy kerk en ook deur sy kerk in die wêreld te bewerk.
1.12 Besluit 51 – Die Sinode glo dat die belydenisgrondslag van die kerk slegs op Skriftuurlik-Gereformeerde
kerkregbeginsels vasgestel moet word. In die lig hiervan:
a. versoek hierdie Sinode die Algemene Sinode om ’n proses in plek te stel wat dit vir sinodes moontlik
sal maak om belydenisskrifte, soos die Belydenis van Belhar, wat nie in stryd met die Skrif en bestaande
belydenisse en belydenisskrifte is nie, deel van hulle belydenisgrondslag te maak (met geslote stembrief:
452 “Ja” (82,3%); 96 “Nee”; 1 bedorwe stem);
b. versoek die Sinode die Algemene Sinode om Reglement 24 te herskryf;
gee die Sinode opdrag aan die STR en gespreksgenote om ’n alternatiewe Reglement 24 voor te berei
vir voorlegging aan die Algemene Sinode;
1.1
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1.14

1.15
1.16

1.17

1.18
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c. versoek die Sinode die Algemene Sinode om Kerkorde Artikel 44.1 en 44.2 te herskryf;
d. gee die Sinode opdrag aan die STR en gespreksgenote om ’n alternatiewe Kerkorde Artikel 44.1 en
44.2 voor te berei vir voorlegging aan die Algemene Sinode.
Besluit 52 – Die Sinode besluit om die voorgestelde Reglement 4 punt 3.1 op so ’n manier te wysig dat
dit vir predikante, lidmate en kerkvergaderings wat die Belydenis van Belhar as belydenisskrif wil
onderskryf, moontlik sal wees.
Besluit 53 – Die Sinode versoek die moderature van die NG Kerk en VG Kerk om ’n protokol te ontwerp
waarby samewerkende ringe groter uitdrukking aan hulle eenheid kan gee. Hierdie protokol dien as ’n
interim proses waartydens kerkordelike prosedures ontwerp word.
Besluit 54 – Die Sinode versoek die Algemene Sinode om ’n tussenorde daar te stel wat die proses van
kerkhereniging kan bevorder.
Besluit 74 – Die Sinode vra dat, in die lig daarvan dat sinodale afgevaardigdes in ’n baie netelige situasie
is om die proses rakende Artikel 1 reg aan gemeentes oor te dra, die moderamen ernstig versoek word
om op ’n baie sensitiewe, en waar moontlik persoonlike manier, met gemeentes te kommunikeer oor die
verloop van die verdere proses, om verskoning te vra waar nodig en geleenthede te skep waar vrae
beantwoord sal word.
Besluit 75
1. Die Sinode het hom sterk uitgespreek ten gunste van die Belydenis van Belhar as deel van die
belydenisgrondslag van die kerk. Die Sinode het ook met sy besluite aangetoon dat om Belhar in die
belydenisgrondslag op te neem, ’n proses verg waarmee die sinode hom volhardend gaan besig hou.
2. Dit was duidelik dat die meerderheid van kerkrade hierdie poging heelhartig ondersteun. Die Sinode
is egter ook bewus daarvan dat daar ’n groep kerkrade en gemeentelede is wat hulle nie met so ’n
proses kan vereenselwig nie. Die Sinode wil hierdie lidmate, predikante en kerkrade verseker dat daar
gepoog sal word om ruimte te skep vir hulle standpunte en ervarings.
3. Die Sinode erken sy onvermoë om die saak tot bevrediging van almal te hanteer, maar poog om in
alles ’n teologiese en prinsipiële posisie in te neem.
4. Die Sinode is hartseer oor lidmate wat vervreemd voel oor sy standpunt-inname. Dit is geensins ons
bedoeling nie, maar juis om almal te verenig rondom die waarheid, soos ons dit verstaan.
Besluit 73 – Die Sinode versoek die Moderatuur om in sy verhouding met die VGK Kaapland se
moderatuur sy spyt oor te dra oor die leed wat die VGK ervaar het tydens die NG Kerk se hantering van
Artikel 1.

2.

Armoede en Sorg

2.1

Besluit 5 – Die Sinode besluit dat, na ooreenkoms met die Diensgroep vir Armoede en Sorg, ’n
skeidingspakket op 30 Junie 2016 aan dr Koos van der Vyver aangebied word. Die PSD-pos Hospitaalpastoraat word op 30 Junie 2016 getermineer.
Besluit 6 – Die Moderamen het ’n besluit geneem dat ’n pos vir ’n netwerkkoördineerder geskep word om
die hospitaalwerk te koördineer. Sedert hierdie besluit is die Diensgroep vir Armoede en Sorg in ’n
proses om met Hospivision ’n ooreenkoms te onderhandel om Hospivision in die Wes-Kaap te vestig in
plaas daarvan om ’n netwerk-koördineerder aan te stel. Die koördinering van Hospitaalpastoraat sal dan
deur Hospivision gedoen word. Die Sinode keur hierdie inisiatief van die Diensgroep vir Armoede en
Sorg goed.
Besluit 42 – Die Sinode keur die Diensgroep vir Armoede en Sorg se fokus op Vroeë Kinderontwikkeling
en die bou van vennootskappe tussen gemeentes, Badisa, die Hugenote Kollege en alle ander rolspelers
goed.
Besluit 43 – Die Sinode vereenselwig hom met die Vigsverklaring (2013) en versoek gemeentes om
hierdie verklaring as riglyn in hulle missionale gerigtheid te gebruik.
Besluit 44 – Die Sinode ondersteun die vernuwingsproses (Program Arend) met die verwagting dat
Badisa se toekomstige posisionering sal verbeter.
Besluit 45 – Die Sinode versoek Badisa om in samewerking met ander rolspelers die kerk te help met die
ontwikkeling van teologies-gefundeerde standpuntdokumente rakende maatskaplike- en
welsynskwessies.
Besluit 46 – Die Sinode moedig gemeentes aan om aktief betrokke te raak by die plaaslike
werksaamhede van die Badisa-programme en veral deel te word van die beheerrade en
vrywilligerskorps.
Besluit 47 – Omgewingsvriendelike gemeentes
Die Sinode versoek gemeentes om watertenke by kerkgeboue en kerksale op te rig. Hierdeur neem ons
die leiding om die vermorsing en onderbenutting van reënwater in ons waterskaars land te beveg.
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2.9

Besluit 88
1. Die Sinode neem kennis dat daar reeds omvangryke gesprekke tussen die NG Gemeente WorcesterDe la Bat en verteenwoordigers van die Sinode was waartydens die wyse waarop die Sinode die
gemeente kan help, uitgespel is.
2. Die Sinode dra dit aan die moderatuur op om toe te sien dat die toegewysde hulpbronne van die
Sinode vir die gemeente ontsluit word.
2.10 Besluit 11
1. Die Sinode betuig sy solidariteit spesifiek met daardie broers en susters wat gebuk gaan onder
bendegeweld.
2. Die Sinode word ernstig versoek om op gereelde basis met voorbidding in te tree vir beide die
aggressors en slagoffers van bendegeweld en geweldsmisdaad in Suid-Afrika.

3.

Gemeentebegeleiding

Besluit 7 – Die Sinode versoek Communitas om, in die lig van die Raamwerk vir Missionale Ekklesiologie
van die Algemene Sinode (AS), in vennootskap met ringe gemeentes pro-aktief te begelei tot groeiende
missionaliteit.
3.2 Besluit 84 – Die Sinode besluit om die Moderamen te versoek om ’n taakspan aan te wys om ondersoek
in te stel oor hoe ons eredienste groter uitdrukking kan gee aan die missionale karakter van die kerk met
terugvoer aan die moderamen.
3.3 Besluit 76 – Die Sinode versoek die Algemene Sinode om:
1. Toestemming te verleen dat nuwe geloofsgemeenskappe deur die bediening van die NGK kan
ontwikkel tot gemeentes van die NGK wat in hulle aard en funksionering anders lyk as bestaande NG
gemeentes.
2. Die ATR te versoek om saam met tersaaklike sinodale taakspanne, kerkordelike aanpassings en
riglyne daar te stel vir die ontwikkeling van sodanige gemeentes.
3.4 Besluit 77
1. Die Sinode neem met dank kennis van die Fresh Expressions-beweging (FE) se ontwikkeling in ons
streek en die sinergie met die Raamwerk vir Missionale Ekklesiologie van die Algemene Sinode.
2. Die Sinode neem kennis daarvan dat ’n groeiende deel van ons gemeenskap, insluitende huidige en
voormalige lidmate van ons kerk, nie meer deur ons gevestigde gemeentes bereik word nie, soos onder
andere blyk uit die daling in erediensbywoning van baie van ons gemeentes.
3. Die Sinode aanvaar die noodsaak vir die opleiding van pionier-leraars om leiding te gee in die
totstandkoming van vars uitdrukkings van geloofsgemeenskappe en neem met dank kennis daarvan dat
die Algemene Sinode 2013 in die verslag oor Teologiese Opleiding ruimte gemaak het vir die opleiding
van kerklike dienswerkers naas geordende leraars. Die Sinode dra dit op aan die Diensgroep vir
Toerusting om aandag te gee aan die saak.
3.5 Besluit 78 – Die Sinode moedig gemeentes en ringe aan om in die lig van die veranderde konteks groot
erns met die saak van nuwe geloofsgemeenskappe te maak. Dit sluit navorsing, die bediening aan kerklos lidmate/evangelisasie, netwerkvorming en die vestiging van nuwe bedieningspunte in.
3.6 Besluit 79 – Die Sinode moedig gemeentes aan om lidmate te identifiseer en aan te moedig om in te
skryf vir die kursus vir pioniers van geloofsgemeenskappe aan Hugenote-Kollege.
3.7 Besluit 80 – Die Sinode versoek ringe en gemeentes om in hulle eie omgewings navorsing te doen oor
die moontlikheid om nuwe geloofsgemeenskappe te vestig.
3.8 Besluit 81 – Die Sinode moedig gemeentes van die NG Kerk aan om saam met gemeentes en lidmate
van die NG Kerk-familie nuwe geloofsgemeenskappe te vestig.
3.9 Besluit 82 – Die Sinode ondersteun GKS om ekumeniese samewerking ten opsigte van die opleiding van
leraars en gemeentelede vir nuwe gemeente-ontwikkeling te bevorder.
3.10 Besluit 83 – Die Sinode wys die volgende persone aan om deel te wees van die Taakspan: Nuwe
Geloofsgemeenskap-Ontwikkeling (NGGO): Primarii: Dr R van Velden, Ds G Pietersen, Ds D
Koegelenberg, Ds J Goosen, Ds G Meyer. Sekundi: Di J Els, Ds B Botha.
3.11 Besluit 86 – Die Sinode besluit dat
1. die bestaande permanente 50% GKS PSD-pos (ds Peter Adams) aan die Diensgroep vir Gemeentebegeleiding toegeken word;
2. dat nuwe KPA’s met die oog op die uitvoering van die roeping en strategie van die diensgroep vir die
pos ontwikkel word;
3. die moderamen versoek word om die funksionering en plasing van die pos en die posbekleër na een
jaar te evalueer met die oog op volhoubaarheid.
3.1
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4.

Getuienis

4.1

Besluit 15
1. Die Sinode betoon sy innige meegevoel met die slagoffers van xenofobie.
2. Die Sinode is baie bewus van die kompleksiteit van hierdie humanitêre uitdaging, wat die eis om
geregtigheid vir alle mense – buitelanders, sowel as Suid-Afrikaanse burgers – nog meer dringend as
voorheen maak.
3. Die Sinode besef ook dat armoede, werkloosheid, woningnood en gebrekkige dienslewering van die
bepalende faktore is wat die potensiaal vir konflik en xenofobie daarstel.
4. Die Sinode vra al sy bedieninge om, in ooreenstemming met ons Christelike oortuiging, die
vreemdeling as naaste lief te hê en met begrip te verwelkom en te akkommodeer.
5. Die Sinode versoek gemeentes om op plaaslike vlak sensitief te wees vir die ontwikkeling van sosiokulturele konflik, deur voorkomende maatreëls van kommunikasie en konflikhantering daar te stel – en dit
ekumenies in samewerking met plaaslike regering en ander sektore (soos polisie en besigheid) aan te
pak.
6. Die Sinode versoek die regering om met groter dringendheid wetgewing toe te pas, in soverre as wat
onwettige immigrasie ook 'n bydraende faktor vir misdaad in Suid-Afrika is.
Besluit 17 – Die Sinode bevestig die appèl van die Belydenis van Belhar en die Sinode se grondliggende
oortuiging dat die eenheid van die kerk en die geloofwaardigheid van sy diens en getuienis in die wêreld
wesenlik saamhang. Ter wille van die eer en navolging van ons Here, Jesus Christus, roep die Sinode
elke gemeente, ring, bediening en kommissie in sy ressort op om in geloof en integriteit moedig voort te
gaan om geleefde eenheid, ware versoening en ontfermende geregtigheid te help bewerk, in
gehoorsaamheid aan die roeping wat Hy op ons lê.
Besluit 18 – Die Sinode neem met dankbaarheid kennis daarvan dat verskeie bedieningsvennootskappe
reeds baie positief saamwerk om die Here se koninkryk in verskillende omstandighede te bou en uit te
brei. Die Sinode moedig gemeentes en ringe aan om die strategie van vennootskapsbedieninge
onderling uit te brei saam met broers en susters wat met die evangelie dien en getuig in uitdagende
omstandighede, hier naby en ook verder weg.
Besluit 19 – Die Sinode is diep dankbaar en loof die Here vir die omvangryke evangelisasie- en sendingwerk wat ons voorgangers in die NG Kerk-familie se sinode, rings- en gemeenteverbande in Malawi,
Zimbabwe, Kenia, Mosambiek, Nigerië en Japan onderneem het en vir die liefde en hartlikheid waarmee
ons en ons susters en broers die interafhanklikheid en medeverantwoordelikheid wat uit hierdie
liefdesdiens en -offers gebore is, vandag met nuwe fokusse kan voortsit, tot lof van ons Here en tot die
verdere uitbreiding van sy koninkryk, in en vanuit die genoemde kontekste. Die Sinode bid dat die Here
ons getrou en toegewyd mag bevind om sy werk in en vanuit hierdie verbande voort te sit uit ons
bevoorregte posisie en met ons bronne, en om dit uit te brei tot sy lof en eer.
Besluit 20 – Die Sinode ondersteun die poging van die KGA, HK, Gemeentebediening en GKS om al die
gemeentes in ons sinodale bedieningsgebied by te staan met goeie konteksanalise en die ontwikkeling
van multikulturele gemeentes of gemeenskappe met toepaslike interkulturele vaardighede.
Besluit 21 – Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die seën van die Here wat rus op die
evangelisasie-uitreike van die NG Kerk-familieverband se bedieningsvennote in Kaapland. Die Sinode
versoek dat KGA se Taakspan vir Getuienis deur Gemeentes en Kerkverband voortgaan om aan hierdie
bedieningsvennote ’n tuiste en ondersteuning in die KGA-verband te verskaf en om saam met hulle en
ander sinodale bedieningsgroepe (bv Gemeentebediening, Armoede en Sorg en Toerusting) die
evangelisasiefokus en -praktyk van die plaaslike kerkverbande te help rig en versterk.
Besluit 22 – Die Sinode ondersteun die saamroep van ’n konsultasie onder leiding van KGA, Armoede &
Sorg en Leerstellige en Aktuele Sake vir belanghebbende sinodale bedieninge, die NGKfamilieleierskap, ekumeniese liggame soos die Wes-Kaap Provinsie Raad van Kerke (WKPRK) en
Consultation of Christian Churches (CCC) asook ander institute (bv die Beyers Naude Sentrum vir
Publieke Teologie en die Instituut vir Versoening en Geregtigheid) en ekonomiese rolspelers, om
toepaslike benaderinge en meganismes te bespreek waardeur die ernstige ekonomiese ongeregtighede
aangespreek kan word, in besonder wat binne Kaapland bestaan, maar ook binne die konteks van die
RSA en die wyer realiteit.
Besluit 23 – Die Sinode moedig gemeentes aan om aktief deel te neem aan die reeds bestaande
plaaslike Arbeidsbedieningsaksies deur lidmate hiervoor af te sonder of om sulke aksies plaaslik te inisieer en te ondersteun, in samewerking met die KGA Sinodale Taakspan vir Arbeidsbediening.
Besluit 24 – Die Sinode neem met waardering kennis dat die KGA besig is om saam met familie- en
ekumeniese vennote relevante materiaal te ontwikkel en te publiseer vir plaaslike gebruik rakende "vrede
en geregtigheid in die konteks van misdaad en geweld", en moedig gemeentes aan om dit te gebruik en
te versprei.
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4.10 Besluit 25 – Die Sinode is diep dankbaar teenoor die Here dat die offers van gelowiges, wat tyd, kragte
en finansies insluit, oor baie jare vandag steeds die uitdra van die evangelie deur middel van gemeentes
se uitreikaksies en die KGA se verbandsbedieninge moontlik maak. Die sinode roep lidmate en
gemeentes op om in hierdie verband goeie rentmeesterskap te bly beoefen.
4.11 Besluit 26 – Die Sinode dra dit aan die moderamen op om as ’n saak van hoogste prioriteit saam met die
VGK en ander rolspelers so spoedig moontlik uitklaring te gee oor die beginsel en praktyk van pariteit
met betrekking tot die versorging van ons werkkragte in die NG Kerk-familieverband.
4.12 Besluit 27 – Die Sinode wens drs Francois Wessels en Johan Botha, wat albei lank in die sinodale diens
van die NG Kerk-familie in Kaapland se KGA gestaan het, ’n geseënde aftrede toe en bid dat hulle die
liefdevolle nabyheid van die Here en die gemeenskap van die heiliges mag beleef, wanneer hulle in die
loop van 2015 uit die KGA se diens emeriteer en in ander verbande verder dien en getuig.
4.13 Besluit 87 – 1. Die Sinode besluit om, in opvolging van die PSD-pos van dr Johan Botha, ’n PSD-pos vir
Getuienis deur Gemeentes te skep, en ken die volgende funksies aan die pos toe:
1.1 ondersteun gemeentes in die ontwikkeling van hulle missionêre aard en roeping;
1.2 ontwikkel evangelisasieprogramme en -materiaal saam met en vir gemeentes;
1.3 ondersteun gemeentes met die bediening aan kerklos en vervreemde lidmate;
1.4 ondersteun gemeentes in die bediening aan ongelowiges;
1.5 ondersteun gemeentes in die ontwikkeling van multikulturaliteit;
1.6 ondersteun evangelisasiewerk in verskillende kontekste (byvoorbeeld Straatwerk);
1.7 ondersteun gemeentes in hulle bediening aan gelowiges van ander godsdienste.
2. Die Sinode versoek die moderamen om die funksionering en plasing van die pos en die posbekleër na
een jaar te evalueer met die oog op volhoubaarheid.
4.14 Besluit 89 – In die lig daarvan dat dit eerskomende Sondag Moedersdag is en met die groeiende wete
dat Moeder Aarde onder geweldige druk verkeer, vra die Sinode die gemeentes om Sondag op
kreatiewe wyses in die liturgie vir Moeder Aarde te bid.

5.

Toerusting

5.1

Besluit 16 – 1. Die Sinode spreek sy dank uit teenoor Neels Jackson en redaksie vir die hoë
joernalistieke gehalte van Kerkbode en vir die waarde van die inhoud vir die kerk en Koninkryk.
2. Die Sinode moedig gemeentes en lidmate aan om Kerkbode deur intekening te ondersteun.
Besluit 55 – 1. Die Sinode bekragtig die taakspanne, diensgroepe, verteenwoordigers en direkteure
soos gelys in T3.1 en T3.2.
2. Die Sinode verwys die aanwys van die Teologiese Fakulteit, Vrystaat (Kuratorium, eksamenkommissie en kieskollege) se primarius- en sekunduslid na die Kuratorium.
Besluit 90 – Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor die PSD’s wat eersdaags aftree, naamlik drr
Coenie Burger en Ben du Toit.
Besluit 28 – Die Sinode neem kennis dat STLAS die aanbevelings soos verwoord in die Beskrywingspunt van die Herenigende Ring van Beaufort (NG Kerk) en Carnarvon (VGKSA) van 21 Augustus 2014
oor hidrobreking (Beskrywingspunt 1) ondersteun en besluit om die aanbevelings as volg te ondersteun:
1. Die Sinode neem met bekommernis kennis dat die eksplorasie van skaliegas in die Karoo sal
voortgaan.
2. Die Sinode moedig gemeentes en lidmate aan om op alle vlakke by hierdie proses betrokke te raak.
3. Die Sinode pleit dat hierdie proses deursigtig moet wees.
4. Die Sinode vra dat, indien daar genoeg reserwes gevind word en skaliegas kommersieel ontgin gaan
word, die volgende voorwaardes sal geld:
4.1 Toegang tot skoon water vir mens, plant en dier moet gewaarborg word, selfs al beteken dit water uit
die Oranjerivier-stelsel.
4.2 Die plaaslike gemeenskap moet vroegtydig bemagtig word om in diens geneem te word in die
toekoms.
4.3 Blywende, nuttige infrastrukture moet opgerig word (Voorbeelde: hospitale en skole).
4.4 Baie groot betrokkenheid van die mynmaatskappy by die plaaslike skole en gemeenskappe.
4.5 Regte van grondeienaars moet gerespekteer word.
4.6 Die proses moet onderhewig wees aan deeglike omgewingsimpakstudies en monitering.
4.7 Lidmate moet aangemoedig word om hernieubare energieprojekte aan te pak.
Besluit 31 – 1. Die Sinode neem met kommer kennis van die klaarblyklike belang wat instansies na aan
die regering met maatskappye betrokke in die olie-ontginningsektor het.
2. Die Sinode is bekommerd oor die dubbele rol wat die staat as belanghebbende party en skeidsregter
speel in die eksplorasie en ontginning van skaliegas en olie.
3. Die Sinode besluit om hierdie sake van kommer te kommunikeer aan die toepaslike adres van die
regering en betrokke owerhede.
4. Die Sinode gee opdrag aan STLAS om, in samewerking met die VGKSA Kaapland SKLAS, by die
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Direkteur-Generaal Minerale Hulpbronne navraag te doen na die “regulerende raamwerk” (“regulatory
framework”) ten opsigte van die moontlike eksplorasie van skaliegas deur die metode van hidrobreking,
en wel op die volgende wyse:
4.1 STLAS/SKLAS moet Minerale Hulpbronne vra om die “regulerende raamwerk”-dokument aan
STLAS/SKLAS beskikbaar te stel – of as ’n konsep-dokument, of as ’n finale dokument:
4.2 Nadat die “regulerende raamwerk”-dokument ontvang is, moet STLAS-NGK in samewerking met
SKLAS-VGKSA die dokument bespreek en aanbevelings daaroor vir hulle moderamens formuleer.
Besluit 29 – Die Sinode neem kennis van STLAS se advies aan die Ring van Bellville vir die hersiening,
(taalkundig, maar per implikasie ook inhoudelik) van die Drie Formuliere van Enigheid, naamlik dat die
ring dit as ’n gravamen direk na die Algemene Sinode moet stuur met die suggestie dat ATLAS aan die
kerk hieroor leiding sal gee.
Besluit 30 – Die Sinode versoek die Moderatuur om, na aanleiding van die sinvolle besoek van ’n
ekumeniese groep aan die provinsiale Direkteur en Minister van Onderwys, dit as jaarlikse instelling te
kontinueer. (Op versoek van die taakspan is “STLAS” in die oorspronklike aanbeveling met “die
Moderatuur” vervang.)

6.

Ondersteuning: Finansies

6.1

Besluit 14
1. Die Sinode besluit dat die mosie nie as beskrywingspunt ontvanklik is nie, aangesien dit ontvang is na
die sperdatum vir beskrywingspunte.
2. Die Sinode versoek die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie om die voorsteller en
sekondant van Mosie 1 na ’n vergadering te nooi met die oog op verdere gesprek oor die onderhawige
kwessie.
Besluit 88
1. Die Sinode neem kennis dat daar reeds omvangryke gesprekke tussen die NG Gemeente WorcesterDe la Bat en verteenwoordigers van die Sinode was waartydens die wyse waarop die Sinode die
gemeente kan help, uitgespel is.
2. Die Sinode dra dit aan die moderatuur op om toe te sien dat die toegewysde hulpbronne van die
Sinode vir die gemeente ontsluit word.
Besluit 56
1. Die Sinode besluit om ’n honorarium van R600,00 per verkose lid per maand aan die agt verkose lede
van die Moderatuur te betaal.
2. Die Sinode besluit dat ’n honorarium van R600,00 jaarliks aan ringskribas op versoek toegestaan
word, in gevalle waar die ringskriba nie reeds deur die betrokke ring vergoed word nie.

6.2

6.3

7.

Taakspan Regte

7.1

Besluit 12 – Die Sinode besluit dat die saak verwys word na die Tydelike Taakspan Regte om aan die
Sinode terugvoer te gee oor die hantering van die onderhawige reglementêre kwessie.
Besluit 57 – Die Sinode besluit dat botsende belange soos volg gedefinieer word:
1. familiebande in die eerste of tweede graad;
2. waar finansiële voordeel of persoonlike belang ter sprake is;
3. waar daar die bewys of die oortuiging bestaan dat die betrokke persoon nie ’n objektiewe besluit kan
neem nie;
4. waar die persone betrokke in ondersoeke/appèlsake die beslissing van die saak vooruitgeloop het.
Besluit 58
1. Die Sinode versoek die STR om na afloop van die sinodesitting hierdie saak op sy agenda te plaas,
met verslag aan die moderamen.
2. Die Sinode skrap die sin in die nuut voorgestelde reglement op bladsy A166 punt 8.3.2.
Besluit 59 – Verander 10.1.4 na “Diensgroep vir Diens van Barmhartigheid (SKDB)”.
Besluit 60 – Regstelling Reglement vir Sinodale Koördineringspan. Wysiging van Funksionering.
Die volgende wysiging word by 5.2 aangebring: “Die SKS verkies jaarliks ŉ voorsitter”.
Besluit 61 – Reglement vir die Sinodale Taakspan Regte. Die volgende wysigings word aangebring in die
reglement: Samestelling
1. Minstens agt lede met sekundi deur die sinode aangewys.
2. Die aktuarius van die sinode.
3. Hoogstens drie kerkregkundiges deur die STR aangewys.
4. Die STR kies ’n voorsitter, ondervoorsitter en ’n skriba uit eie geledere.
5. Die dagbestuur van die STR bestaan uit die voorsitter, ondervoorsitter, skriba en die aktuarius.
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Besluit 63 – Reglement van NGGO. Die Sinode keur die nuwe reglement van NGGO (GKS) goed.
Besluit 64 – Die Sinode keur die gewysigde reglemente, soos aangeheg in Bylaag 1 (A164-A213) en laat
verslae, goed.
Besluit 65 – Die Sinode besluit dat die STR die taalkundige en formele versorging van die reglemente na
afloop van die sinodesitting afhandel.
Besluit 66 – Die Sinode versoek die STR om ná die Algemene Sinode in Oktober 2015 die reglemente
aan te pas ten einde in lyn te kom met besluite van die Algemene Sinode. Die reglementebundel kan na
die aanpassing gepubliseer word.
Besluit 67 – Die Sinode besluit dat elke leraar en kerkkantoor ŉ kopie van die reglementebundel ontvang
sodra dit gereed is. Die koste hiervan vorm deel van die uitgawes van die sinodesitting.
Besluit 68 – Die Sinode versoek kerkrade, ringe en sinodale diensgroepe om in alle gevalle van konflik
die evangeliese pad van versoening te loop en om van die proses van mediasie gebruik te maak voordat
daar in tye van konflik/dispute tot amptelike ondersoeke oorgegaan word.
Besluit 69 – Die Sinode keur die beginsel van amptelike mediasie soos in die verslag omskryf, goed en
versoek die STR om ŉ reglement vir mediasie op te stel.
Besluit 70 – Die Sinode wys die volgende Sinodale Mediasiespan aan: dr Quintus Heine, di Charl
Stander, Smuts Janse van Rensburg, Johan van Niekerk, Francois Cillié en mnr Dirk van Niekerk.
Besluit 71 – Reglemente vir Funksionering van die Sinode.
Die volgende wysiging word deur die Sinode aangebring:
Samestelling van sinode
Die Sinode (kerkverband) van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaap)
word saamgestel uit al die gemeentes binne die grense van die sinodale gebied soos goedgekeur deur
die sinodevergadering van 1979, asook gemeentes wat sedertdien binne die grense gestig is of sal word.
Hulle vorm die Nederduitse Gereformeerde Kerkverband op grondslag van die Nederlandse
Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls en ekumeniese belydenisse, die
Kerkorde van die NG Kerk en die aanvullende Reglemente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in
SA (Wes-en-Suid-Kaap). Die Sinode laat ruimte vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat die
Belydenis van Belhar wil onderskryf of nie onderskryf nie.
Besluit 72 – Getal afgevaardigdes na sinodesitting. Die Sinode besluit om die versoek na die STR te
verwys met verslag aan die Moderamen.

8.

Ringe

8.1

Besluit 8
Die Sinode keur die Reglement vir die Ring (A172-177) goed met die volgende wysigings:
2.1.1 By punt 5.1.1.3 skrap die woorde tussen hakies (ŉ bedienaar van die Woord).
2.1.2 Voeg ŉ nuwe punt 5.1.1.8 by wat lees: Die verkose kerkraadslid vir die Moderamen kan ook op die
ringskommissie gekoöpteer word.
Besluit 10
1. Die Sinode besluit dat
1.1 die volgende ringe se grense onveranderd bly: Namakwaland, Beaufort, Caledon, Die Paarl,
George, Knysna, Mosselbaai, Oudtshoorn, Piketberg, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes,
Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh en Wynberg;
1.2 die NG Gemeente Sutherland deel van die Ring van Worcester word;
1.3 die NG gemeentes Bloubergstrand, Melkbosstrand, Tafelbaai, Die Gemeenskapskerk en Bothasig
deel van die Ring van Kaap die Goeie Hoop word;
1.4 die Ring van Parow en die Ring van Goodwood saamgevoeg word in een ring;
1.5 die NG Gemeente Philadelphia deel van die Ring van Durbanville word;
1.6 die gemeentes in Bellville (Bellville, Bellville-Noord, Bellville-Oos, Bellville-Riebeeck, Bellville-Vallei,
Bellville-Wes, Vredelust, De la Bat, La Belle, La Rochelle, Welgemoed en Kenridge) in een ring
saamgevoeg word;
1.7 die Ring van Calvinia en die Ring van Clanwilliam een ring word.
2. Die Sinode gee toestemming dat die Ring van Brackenfell en die Ring van Kuilsrivier se situasie by
die eerste moderamenvergadering van 2016 afgehandel kan word.
3. Die Sinode besluit dat ringe wat onveranderd gelaat is, hulle name behou. Nuutsaamgestelde ringe
besluit self oor hulle naam, anders sal die oudste gemeente in die ring se naam gebruik word.

8.2
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