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ROEPINGSVERKLARING 
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 

 
 
 
 
 

’n Sinode is gemeentes wat saam na die Woord van di e Here luister en 
die pad so saamloop dat ons ons roeping ontdek en m ekaar moed en 

hoop gee om dit uit te leef. 
 
 
 
 
 

Die sinode het die volgende KERNWAARDES  aanvaar 
 

 

1. Luister  
 � Die sinode wil God deur Sy Woord en Gees ontmoet en na Hom luister. 
 � Die sinode wil saam God se wil en roeping vir die Kerk ontdek. 
 � Die afgevaardigdes luister na mekaar sodat ons mekaar tot troos en hulp 
    kan wees. 
 
2. Liturgiese grondhouding 
 Die sinode vergader met ’n liturgiese grondhouding. 
 
3. Deelname 
 Die afgevaardigdes soek saam in die lig van die Woord en onder leiding 

van die Heilige Gees na God se wil. Dit kan geskied deur 
kleingroepbesprekings (tafel-gesprekke) en debat deur die volle 
vergadering. 

 Die sinode poog om so ver as moontlik konsensus te bereik wanneer 
besluite geneem word. 

 
4. Beplanning 
 Die sinode wil gemeentes en ringe ondersteun om konkreet en prakties 

uitvoering te gee aan God se roeping vir sy kerk. 
 
5. Verbondenheid aan mekaar 
 Gemeentes is met mekaar versoen deur Jesus Christus. Hierdie 

verbintenis word uitgedruk in ons belydenis, nl. Nederlandse 
Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls. Ons 
deel ons roeping in die wêreld en het ooreengekom om ordelik op te tree 
soos in ons Kerkorde weergegee. 
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1. VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN 
SINODEBEPLANNING 

 
 

INLEIDING 
(Inligting) 

 
PUNT 1 

• Die verslag is as inligting  bedoel oor die reëlings vir die sestiende vergadering van die 
sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland. 

• Die verslag verduidelik hoe opdragte van die sinode van 2008 uitgevoer is . 
• Die verslag word as gelese beskou. Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 

 
PUNT 2 

• Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verslag van die taakspan sinodebeplanning wil 
lewer, kan dit op die evalueringsvorm  doen. 

 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

(Konferensieformaat) 
 
PUNT 2.5.3 

Die voorsitter verklaar die vergadering wettig gekonstitueerd. 
 
PUNT 2.18 

Daggeld, reis- en verblyfkoste vir sinode 2010: die aanbevelings word hanteer 
 
PUNT 2.20 

Afgevaardigdes na die algemene sinode: die aanbeveling word hanteer 
 
PUNT 2.21 

Plek waar die volgende sinodesitting gehou sal word 
 
PUNT 3.1 

Beskrywingspunt 1: Taakspan sinodebeplanning 
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1. VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN 
SINODEBEPLANNING 

 
 

1. INLEIDING / INLIGTING 
 

 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes 
 
U taakspan doen soos volg verslag van sy 
werksaamhede: 
 
1.1 PERSONEEL EN VERGADERINGS 
Die taakspan sinodebeplanning is saamgestel uit 
die voorsitters en ondervoorsitters van 
kommissies, bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap 
en die predikant in sinodale diens. 

Die taakspan het besluit (nadat die advies van 
die sinodale kerkordekommissie ingewin is) dat 
die lede wat die ring van Kimberley aanwys by 
die beplanning van die sinode van 2010 betrek 
word, nl. dr. AC Swanepoel en ds. W Roets. 
Die predikant in sinodale diens, ds. JPL Mostert 
en die bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap ds. 
FD Hugo, het ampshalwe gedien. 
Ds. C Steenkamp het as voorsitter van die 
taakspan sinodebeplanning opgetree. 
 

 
 

2. OPDRAGTE SINODE 2008 
 

2.1 REËLINGS VIR DIE SESTIENDE 
VERGADERING VAN DIE SINODE VAN DIE 
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
Daar is aandag gegee aan die opdragte vir die 
reël van ’n sinode soos verwoord in die 
Kerkorde: 

• Die sinodale kommissie vir bedieningsonder-
steuning stel die Agenda op en dra sorg dat dit, 
indien enigsins moontlik, vier weke voor die 
vergadering in die hande van die afgevaardigdes 
gestel word. (Kerkorde Noord-Kaapland 2008, 
Reglement van Orde, punt 3.1) 

• Die sinodale kommissie vir bedieningsonde-
rsteuning het die bevoegdheid om verslae deur 
die kommissies ingedien, te laat verkort indien dit 
onnodig lank is. (Kerkorde Noord-Kaapland 
2008, Reglement van Orde, punt 7.3) 

• Die gedeelte van die rapport van die sinodale 
kommissie vir hulpdienste wat op die reël van die 
vergadering betrekking het word eerste in 
behandeling geneem. (Kerkorde Noord-Kaapland 
2008, Reglement van Orde, punt 3.2) 

 

Die opdragte van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning is soos volg: 
• Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings 

(beplan agenda en temas in samewerking met 
die ander kommissies) (Kerkorde Noord-
Kaapland 2008, bepaling 35.5.3) 

 

Die opdragte van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste is soos volg: 
• Praktiese reëlings: sinodale vergaderings 

(Logistiek) (Kerkorde Noord-Kaapland 2008, 
bepaling 35.5.4) 

 
Die taakspan sinodebeplanning het in uitvoering 
van bogenoemde voorskrifte van die Kerkorde 

die agenda vir die vergadering voorberei en lê 
hiermee sy verslag voor. 
 
 
2.2 AANMELDING VAN AFGEVAARDIGDES 
Alle afgevaardigdes neem betyds sitplek in sodat 
die konstituering om 13:00 op Maandag 11 
Oktober 2010 in aanvang kan neem. 
 
 
2.3 OPENING 
Ds. AC van Wyk van Vryburg-Noord neem as 
leraar met die langste jare diens die opening met 
Skriflesing en gebed waar en tree as voorsitter 
op totdat ’n moderator verkies is (Bepaling 1.1 
van Reglement van Orde). 
Rede: leraars wat ouer as ds. AC van Wyk is, 
het al klaar die voorreg gehad om die opening 
waar te neem. 
 
 
2.4 NOTULERING 
Die notulekommissie behartig die notule onder 
die leiding van die predikant in sinodale diens. 
 
 
2.5 KONSTITUERING 
 

2.5.1 Kennisgewing 
Daar is kennis gegee van die vergadering in die 
Kerkbode van 5 Maart 2010, sowel as per brief 
gedateer 16 Februarie 2010 aan alle kerkrade. 
 
2.5.2 Geloofsbriewe (Bylae 1) 
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Die geloofsbriewe word ter tafel gelê, tesame 
met die wysiginge wat tot voor die konstituering 
ontvang is.  
(Bepalings 1.2 en 1.3 van die Reglement van 
Orde). 
 
2.5.3 Konstituering 
Die konstituering vind plaas in ooreenstemming 
met Kerkorde artikel 33 en bepaling 1.3 van die 
Reglement van Orde. 
 

AANBEVELING 
Die voorsitter verklaar die vergadering wettig 
gekonstitueerd. 
 
2.5.4 Verkiesing van moderatuur 
Die verkiesing van die moderatuur vind plaas 
volgens bepaling 34 van die Kerkorde van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland. 
Die uitvoerende komitee van die sinodale 
kommissie vir hulpdienste het besluit (nadat die 
advies van die sinodale kerkordekommissie 
ingewin is) om die ring van Kimberley te versoek 
om ’n groslys te voorsien waaruit ’n voorsitter en 
ondervoorsitter gekies kan word. 

Die ring van Kimberley het op 7-8 September 
2009 besluit dat dr. AC Swanepoel en ds. W 
Roets vir die groslys, waaruit ’n voorsitter en 
ondervoorsitter gekies kan word, genomineer 
word. 

’n Voorsitter en ondervoorsitter word 
agtereenvolgens verkies, nadat in elke geval ’n 
nuwe groslys gevorm is – telkens (nominasies 
en stemming) per geslote stembriefies (Bepaling 
1.4 en 2 van die Reglement van Orde) 
Die stembriewe word opgeneem en getel deur 
die stemtellers. 
Daar word voortgegaan met die behandeling van 
die verslag van die taakspan sinodebeplanning, 
terwyl die verkiesing van die voorsitter en 
ondervoorsitter aan die gang is. 
 
 
2.6 SITTINGSURE 
Die skedulering van die vergadering is aangeheg 
as Bylae 2  by hierdie verslag. 
 
 
2.7 AFSLUITING VAN VERGADERING 
Die sinode sal nie later as 12:00 Donderdag 14 
Oktober 2010 verdaag nie. Die verrigtinge word 
afgesluit met Skriflesing en gebed deur die 
voorsitter of iemand deur hom daartoe versoek. 
(Bepaling 9 van die Reglement van Orde). 
 
 
2.8 KONFERENSIE 
Die taakspan sinodebeplanning het besluit om 
nie ’n konferensie tydens die sinode te reël nie. 
’n Konferensie, indien nodig, moet voortvloei uit 
die sakelys. 
 

 
2.9 GROETEBOODSKAPPE 
Die volgende kerke is genooi om elk ’n 
groeteboodskap tydens die sinodesitting te 
bring: 

• Verenigende Gereformeerde Kerk in 
Suid-Afrika Phororo 

• Nederduitse Gereformeerde Kerk in 
Afrika Phororo 

• Reformed Church in Africa Pearl 
• Dutch Reformed Church in Botswana 

Groeteboodskappe sal 10 min na ete of teetyd 
plaasvind. 
Die volgende kerke is genooi om skriftelike 
groeteboodskappe te stuur: 

• Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika in 
Kimberley 

• Gereformeerde Kerk Kimberley 
• Afrikaanse Protestantse Kerk 

 
 
2.10 STANDAARDISERING VAN VERSLAE 
Almal verantwoordelik vir verslae aan die sinode 
is versoek om ter wille van eenvormigheid en die 
rekenarisering van die agenda te let op die 
skryfwyse van verslae van die vorige sinode in 
Noord-Kaapland. Waar nodig, is redaksionele en 
numeringsveranderinge aangebring kragtens 
Bepaling 7.3 van die Reglement van Orde. 
 
 
2.11 ANDER REËLINGS 
2.11.1 Vorms waarop voorstelle geskryf word, 
is voorberei. Geen voorstel wat nie op so ’n vorm 
geskryf is, sal aanvaar word nie. 
 

2.11.2 Tydelike kommissies kry geleentheid om 
in die aande na afloop van die normale 
sittingstyd te vergader. 
2.11.3 Afgevaardigdes word op ’n staande 
besluit gewys, naamlik dat afgevaardigdes met 
gemaklike – dog netjiese kleredrag sinode-
sittings kan bywoon. 
 
 
2.12 VERTEENWOORDIGERS VAN 
TEOLOGIESE FAKULTEITE 
Geen verteenwoordigers is genooi nie. 
 
 
2.13 KOMMUNIKASIE - MEDIA 
Die taakspan sinodebeplanning het besluit dat 
geen Sinodebode uitgegee word nie. eNuus 
Noord-Kaapland sal nuus en besluite van die 
sinode deurgee. Die tydelike mediakommissie 
sal artikels vir eNuus voorsien. Dagblaaie is 
uitgenooi na die vergadering. 
 
 
2.14 TYDELIKE KOMMISSIES (BEPALING 
35.6.1) 
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2.14.1. Kommissie vir aankondigings en 
korrespondensie 
Personeel 
Dr. JB Vos (s) 
Sekundus: Ds. HJG van Heerden 
 

2.14.2 Kommissie vir die besluiteregister 
Personeel 
Ds. GP Barnard (s) 
Ds. VR Terblanche 
Sekundus: Ds. PF Coetzee 
 

2.14.3 Mediakommissie 
Personeel 
Ds. W Roets (s) 
Dr. DL van Niekerk 
’n Verteenwoordiger uit die notulekommissie 
 

2.14.4 Kommissie vir hulpdienste 
Personeel 
Ds. C Steenkamp (s) 
Ds. NJ Bonthuys 
Ds. J Oosthuizen 
Ds. TE Smit 
Oudl. JP Smit 
Sekundus: Ds. AW Smit 
 

2.14.5 Kommissie vir algemene sake 
Personeel 
Dr. A Swanepoel (s) 
Ds. GJ Duursema  
Dr. LM Basson 
Ds. C Jonck 
Ds. C Steenkamp 
Ds. NJ Bonthuys 
Dr. JJ Knoetze 
Ds. AC van Wyk 
Oudl. 
Oudl. 
Sekundus: 
 

2.14.6 Kerkordekommissie 
Personeel 
Ds. GJ Duursema (s) 
Dr. AC Swanepoel 
Ds. HW de Jager 
Ds. DG Smit 
 

2.14.7 Kommissie vir reiskoste 
Personeel 
Ds. NJ Bonthuys 
Oudl. JP Smit 
 

2.14.8 Kommissie vir kommissies 
Personeel 

• Ds. JPL Mostert (predikant in sinodale 
diens) 

• Voorsitters (indien hy nie kan nie, die 
skriba) van die sinodale kommissies 
soos tot voor aanvang van sinode 

• Skribas van ringe 
 

2.14.9 Stemtellers 
Die volgende persone is aangewys: 
Tafels    1-4 Ds.  
    5-8 Ds.  

   9-12 Ds.  
 13-16 Ds.  
 17-20 Ds.  
 21-24 Ds.  
 25-28 Ds.  
 29-33 Ds.  
Sameroeper: Ds. TE Smit 
 

2.14.10 Notulekommissie 
Personeel 
Ds. JPL Mostert (s) 
Dr. LM Basson 
Ds. K O’Callaghan 
Ds. J Oosthuizen 
Sekundus: Ds BP Benadé 
 

2.14.11 Herderlike brief 
Die ring van Kimberley neem verantwoorde-
likheid. 
 
 
2.15 SINODALE BETROKKENHEID VAN 
LERAARS 
Alle sinodale werksaamhede is ’n gesamentlike 
onderneming van al die gemeentes soos by die 
sinodesitting ooreengekom is. Die praktyk het 
uitgewys dat die werklading van leraars by 
sinodale werksaamhede oneweredig versprei is. 
Sekere leraars is oorbetrokke by sinodale werk 
en ander is onbetrokke. 
Die sinode het in 2008 die beginsel goedgekeur 
dat alle gemeentes (en leraars volgens artikel 9) 
betrokke behoort te wees by sinodale en 
algemene sinodale werksaamhede om te 
verseker dat die werklading van leraars nie 
oneweredig versprei is nie. 
 
 
2.16 NOTULE 
Die dag se notule sal die volgende dag behandel 
word en vir goedkeuring voorgelê word. 
Moontlike foute word na regstelling opgeneem in 
die volgende dag se notule. Die finale notule 
word dan so spoedig moontlik na die 
sinodesitting beskikbaar gestel. 
 
 
2.17 BIND VAN ENKELE STELLE VAN 
AGENDA EN NOTULE 
Die sinodale kantoor sal enkele stelle laat inbind 
(agenda, notule, tydelike kommissieverslae, laat 
stukke en ’n indeks) vir beskikbaarstelling aan 
alle sinodale kommissies asook aan kerk-
argiewe, teologiese fakulteite en ander sinodale 
kantore wat dit versoek. 
 
 
2.18 DAGGELD, REIS- EN VERBLYF-
KOSTE VIR SINODE 2010 
Reëlings is getref dat afgevaardigdes wat buite 
Kimberley woon in gastehuise en by lidmate 
tuisgaan. 
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AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. reiskoste soos volg betaal word: Die koste 

vir een voertuig per gemeente en twee vir 
’n gemeente met meer as twee leraars 
word direk ter vergadering aan 
afgevaardigdes uitbetaal, wat dit self 
onderling verdeel. 

2. R50 per dag vir twee aandetes aan alle 
afgevaardigdes betaal word. 

3. daggelde gelykstaande aan die tarief wat 
aan Airport Hotel en Horseshoe Motel 
betaal word deur persone wat nie daar 
bespreek het nie, geëis kan word. 

 
 
2.19 VERTEENWOORDIGER OP DIE 
MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE 
(ASM) 
Die sinode moet 1 afgevaardigde met 1 
sekundus op die moderamen benoem. 
Bepaling 35.6.2.4. 

Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het 
adviseer hulle die tydelike kommissies vir 
kommissie ten opsigte van die verteenwoordigers 
(primarius en sekundus) van die sinode in Noord-
Kaapland by kommissies en taakspanne van die 
algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die betrokke 
sinodale kommissie, met kennis aan die predikant 
in sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba 
van die betrokke kommissie van die Algemene 
Sinode. (Kyk ook Bepaling 35.4.2) 

 
 
2.20 AFGEVAARDIGDES NA DIE 
ALGEMENE SINODE 
Die sinode moet 31 afgevaardigdes na die 
algemene sinode aanwys. (Bepaling 35.4) 
Bepaling 35.4.2 

Die sinode wys sy afgevaardigdes na die 
algemene sinode met sekunduslede op die 
volgende wyse aan: 
(a) een leraar en ouderling/diaken 

afgevaardigde met sekunduslede per ring 
wat op voordrag van die 
ringsafgevaardigdes aangewys word en 

(b) twee afgevaardigdes (leraar en 
ouderling/diaken) met sekunduslede van 
elk van die 4 kommissies van die sinode 
wat op voordrag van die kommissies 
aangewys word. Indien die sinode besluit 
om die aantal kommissies te vermeerder of 
te verminder, word dit aan die kommissie 
vir kommissies opgedra om die getal 
afgevaardigdes per kommissie op die basis 
van eweredige verteenwoordiging per 
kommissie, vas te stel. 

 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om slegs 30 persone na 
die algemene sinode af te vaardig, om ’n ewe 
getal te verkry (Artikel 38). 
 

 
2.21 PLEK WAAR DIE VOLGENDE 
SINODESITTING GEHOU SAL WORD 
Die sinode het besluit: 

1. Die sinode versoek die ringe van 
Upington en Deben om die volgende sinode 
te bedien met ’n voorstel wat ’n begroting 
insluit sodat die sitting van 2012 moontlik in 
Upington, Deben of Kuruman gehou kan 
word. 
2. Die sinodesitting van 2010 word in 
Kimberley gehou. 

 
2.21.1 Uitvoering 
Direk na die sinodesitting van 2008 het die 
betrokke ringe deur middel van die 
besluiteregister kennis gekry van bogenoemde 
besluit. Op 1 Februarie 2010 is die ringe van 
Upington en Deben, deur middel van ’n 
amptelike skrywe, op die besluit van die sinode 
van 2008 gewys en versoek om die ring se 
voorstel voor 9 Maart 2010 aan die sinodale 
kantoor te stuur (die afsnydatum vir verslae 
vanaf taakspanne). Geen terugvoer is ontvang 
nie. 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat as gevolg van gebrek 
aan terugvoer die volgende sinodesitting te 
Kimberley sal plaasvind. 
 
 
2.22 BESKRYWINGSPUNTE 
Verskeie beskrywingspunte is ontvang. 
 

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die 
sinodesitting ontvang word, moet deur die toepaslike 
permanente kommissies opgeneem word in hul 
agenda. 
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike 
verslag en aanbeveling dien. 
Beskrywingspunte wat na die datum ontvang word, 
word ook deur die toepaslike kommissie opgeneem in 
sy verslag aan die Sinode, maar kan verwys word na 
’n tydelike kommissie, indien daar nie genoeg tyd is 
om daaroor te besin nie.” (Bepaling 35.1.2) 
 
Formaat van sinodesitting  (uittreksel uit 
Omsendbrief 2/2010: sinode verduideliking - 
verslag-beskrywingspunt-voorstelle) is aangeheg 
as Bylae 3 . 
 
 
2.23 SLOT 
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag 
uitgevoer het. 
 
 
2.24 LEDE VAN DIE KOMMISSIE: 
Ds. C Steenkamp SKHD Voorsitter 
Ds. NJ Bonthuys SKHD Ondervoorsitter 
Dr. LM Basson SKBO Voorsitter 
Ds. C Jonck SKBO Ondervoorsitter 
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Dr. JJ Knoetze SKDG Voorsitter 
Ds. AC van Wyk SKDG Ondervoorsitter 
Dr. AC Swanepoel SKOK Voorsitter en 

Ring van Kimberley 
Ds. GJ Duursema SKOK Ondervoorsitter 

Ds. W Roets Ring van Kimberley 
Ds. FD Hugo Bestuurder NG Welsyn 

Noord-Kaap 
Ds. JPL Mostert Predikant in sinodale diens 
 

 
 

3. BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 
 
3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: TAAKSPAN 
SINODEBEPLANNING (taakspan sinodebe-
planning) – bladsy 15, Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n taakspan sinodebeplanning aangewys 

word 
2. die taakspan sinodebeplanning as volg 

saamgestel word 
 i. die voorsitters en ondervoorsitters 

van kommissies 
 ii. verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk 

in Noord-Kaapland by algemene 
sinode 

 iii. die lede waarmee die ring die sinode 
preadviseer met betrekking tot die 
verkiesing van ’n voorsitter en 
ondervoorsitter (Bepaling 34.2.1) 

 iv. die predikant in sinodale diens. 
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BYLAE 1 
LYS VAN AFGEVAARDIGDES 

GEMEENTES PREDIKANTE  PRIMARII SECUNDI 
    
Angolana M Hongolo (sek) I Dongua  
    
Askham-Noenieput FA Fouché NJ de Wet CB van der Merwe 
    
Augrabies  SJ Schoeman AS Spangenberg PJ Malan 
    
Barkly-Wes  SD Marais Me AP Els Me AJM Slazus 
    
BRANDVLEI  HW de Jager EJ Hendrikse Me SSE Schadle 
    
Britstown  N Kriek (waarnemend)  HJ Rust CB Viljoen 
    
Carnarvon  HJG van Heerden Me EL Riley JA van der Linde 
    
DANIËLSKUIL  JJ Knoetze U Viljoen N Goosen 
    
De Aar AJ du Plooÿ 

A du Plooÿ 
H Erasmus 
C van Zyl 

Me A Erasmus 
C Kühn 

    
De-Aar-Noord NB Roux EJvZ Greyling  
    
De Aar-Suid PJ Conradie SAC Klopper  WSO Marais 
    
Deben     
    
Delportshoop  FP Avenant GV Faber WS van Zyl 
    
Diamantveld  PR du Toit J van Niekerk JF du Plooy 
    
Douglas    
    
    
Dutoitspan  JS Kloppers J Bean S Kruger 
    
Goedvertrou J Nel WJ Becker AH Pretorius 
    
Griekwastad PG Otto LJP van Niekerk J Badenhorst 
    
Groblershoop WF du Plooy JWJ Fourie TJ Nortje 
    
Grootdrink  JH Bronkhorst JAC Burger JJ Hough 
    
Grootrivier   PJJ Goussard  A Joubert 
    
Hanover BJ Stroebel JC Brown MA Burger 
    
HARTSKROON  JS du Plessis JD Gerrits JFJ Pretorius 
    
Hartswater  MJ Coetzer JA Visser AD Grové 
 TC du Toit Me L Coetzer C du Plessis 
    
Hopetown  JS Henning JP de Wet A Victor 
    
Jan Kempdorp  SJ Strydom JA van der Linde AJ Stoltz 
    
Kakamas  PJL Blaauw Me SCW Janse van 

Rensburg 
CD Calitz 

 R Britz JW Dumas AH Burger 
    
Kalahari  EZ Anthonissen JA de Klerk HP Venter 
    
Kameelboom  HJJ Reyneke (sek) GJH Nieuwoudt G Theron 
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Kanoneiland    
    
Kathu AC de Villiers Me AM Rademeyer AJ Vorster 
 HK Viljoen IP Kleingeld WAJ Botha 
 JA van Schalkwyk MG Burden DJ Jansen van Rensburg 
    
Keimoes  AW Smit D Malan F Erasmus 
    
Kenhardt     
    
Kimberley  LM Basson MD Botha GJ Roodt 
    
Kimberley-Bakenskop C Steenkamp CJ Lourens AGW van Tonder 
 A Gerrits L Lubbe SC Streak 
 DJ Kritzinger Me B Sutton HJ Kotze 
    
Kimberley-Harmonie  AC Swanepoel A Mathee LJ Enslin 
 DJ Scheepers J Deyzel AS Enslin 
    
Kimberley-Vooruitsig W Roets WJ Fourie  
 SW Albertyn JJ du Toit  
 WH van Aswegen 

FD Hugo 
JD le Roux 
SJ de Beer 

 

 JPL Mostert Me JC Klem  
    
Kimberley-Wes     
    
Kuruman  PJ van Zyl 

GF de Bruyn 
NJB Rens 
DJ Olivier 

PC de Vos 
GJ du Plessis 

    
Kuruman Die Oog  C Jonck AJW Agenbag SW Burger 
    
Lime Acres    
    
Louisvale DG Smit J Badenhorst JJZ Gerber 
    
Louwna  MF Scholly S Grove  
    
Loxton  EP Viviers (sek) JH Vorster R Meintjies 
    
Mafikeng  A van Rooyen DJJ Stiglingh AP Conradie 
 BJ Moncho S du Toit JA Pretorius 
    
Marchand MFR Geyser GJJ van Niekerk DR Koortzen 
    
Mareetsane  JH Cronje AD Spreeth DC Bossert 
    
Modderrivier-Ritchie  EL Rischmüller BJGW Badenhorst JF Naude 
    
Neilersdrif  JL van der Merwe C Baard M van den Heever 
    
Noorderharts BP Benade Me C Bennie SJ Bennie 
    
Olifantshoek  CF Strydom B Nel A Coetzer 
    
Onder-Molopo     
    
Orania CWH Boshoff (sek) JC Strydom AJ Venter 
    
Oranjevallei  GP Barnard Me MM Kennedy Me FC du Preez 
    
Petrusville-Van Der Kloof  P vdW Coetzer JA Fourie  
    
Petrusville-Uitsig P Jansen (sek) Me A Jaftha  
    
Philipstown  UP Malherbe (sek) AF van Eeden CJ Vermeulen 



Taakspan sinodebeplanning 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

9 

    
Piet Plessis LB de Villiers WJJ Bester R Botha 
    
Plooysburg  DJ O’Reilly DG Cilliers Me J Snyman 
    
Postmasburg CJ Conradie M Möller Me L Stander 
 K O’Callaghan Me MM van der Walt Me L Pieterse 
    
Prieska CM Rautenbach AH Vivier HE Combrink 
 VR Terblanche CH Loots AA Visser 
 N Venter DE Loots AJ van Niekerk 
    
Reivilo WL Reichert PH Coetzee Me JA Roux 
    
Stella  WP Vermaak BP Diedericks PJ Botha 
    
Strydenburg IM Kluge JW Breyl GS Trollip 
    
Tadcaster  J Oosthuizen FW van Zyl Me JS Nel 
    
Upington PL Louw CI Burger JFJ Goussard 
    
Upington-Blydeville NJ Bonthuys J Pretorius GN Estherhuyzen 
    
upington-Noord  BJP Booysen Me K Steenkamp M Smit 
    
Upington-Oos  DL van Niekerk JP Smit  
 PW Maritz 

AH Scholtz 
JC Kruger 
 

 

    
Upington-Wes  TE Smit LFJ Brand PA Karsten 
    
Vanwyksvlei FJ Augustyn (sek) HJ van Wyk JPP Vos 
    
Vanzylsrus  JPJ van Tonder WJJ Roux GDJ Scholtz 
    
Vergelegen  WJ van Zyl HJ Nieuwoudt FP Botma 
    
Vosburg EL de Kock JA Fourie MA van der Merwe 
    
Vryburg  LM Coreejes JDK Haasbroek PDG Theron 
    
Vryburg-Noord  AC van Wyk EM Janse van Rensburg RJ Swanepoel 
    
Vryburg-Oos N Niemann (sek) G Jonck SES Fletcher 
    
Vryburg-Wes PF Coetzee DJ du Preez NB Kotze 
    
Warrenton  JB Vos BJ Neethling S van Zyl 
    
Williston  JP Jooste PH Marais DG van Wyk 
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BYLAE 2 
 

SKEDULERING 
 

 
MAANDAG 11 OKTOBER 2010 
 

10:00 – 12:00 - Registrasie 
 

12:00 - 13:00 - Ete 
 

13:00 - 16:00 - Konstituering en opening (±1 uur) 
 

Verslag taakspan sinodebeplanning (±1½ uur ) 
 

Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (±½ uur ) 

 

16:00 - 16:30 - Tee 
 

Groeteboodskap Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Phororo 
 

16:30 - 17:45 - Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (±1¼ uur ) 
 

17:45 - 18:00 - Afsluiting 
 

18:00 – 18:30 - Ringe vergader 
• Wys verteenwoordigers op sinodale kommissies aan 

 

18:30 - 19:30 - Aandete 
 

20:00   Tydelike kommissies vergader, indien nodig 
 
 
DINSDAG 12 OKTOBER 2010 
 

07:30 - 08:15 - Ontbyt 
 

08:30 - 09:00 - Toewyding en Skrifstudie 
 
09:00 - 10:30 - Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (±1½ uur ) 

 

Verslag tydelike kommissie vir kommissies 
 

10:30 - 11:00 - Tee 
 

11:00 - 12:45  - Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning (±1¾ uur ) 
 

12:45 - 14:00 - Middagete 
 

14:00 - 16:00 - Verslag van die sinodale kommissie vir diensgetuienis (±2 uur) 
 

16:00 - 16:30 - Tee 
 

Groeteboodskap Dutch Reformed Church in Botswana 
 

16:30 - 17:45 - Verslag van die sinodale kommissie vir diensgetuienis (±2 uur) 
 

17:45 - 18:00 - Afsluiting 
 

18:00 – 18:30 - Sinodale kommissies vergader  
• Konstitueer 
• Afgevaardigdes na die algemene sinode van 2011 

Twee afgevaardigdes (leraar en ouderling/diaken) met sekunduslede van elk van die 4 
kommissies van die sinode wat op voordrag van die kommissies aangewys word. Indien die 
sinode besluit om die aantal kommissies te vermeerder of te verminder, word dit aan die 
kommissie vir kommissies opgedra om die getal afgevaardigdes per kommissie op die basis van 
eweredige verteenwoordiging per kommissie, vas te stel 

• Verteenwoordiger op die moderamen van die algemene sinode (ASM) 
Die sinode moet 1 afgevaardigde met 1 sekundus op die moderamen benoem. 
Bepaling 35.6.2.4. 

Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het adviseer hulle die tydelike kommissies vir 
kommissie ten opsigte van die verteenwoordigers (primarius en sekundus) van die sinode in 
Noord-Kaapland by kommissies en taakspanne van die algemene sinode. 
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Vakatures word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie, met kennis aan die 
predikant in sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba van die betrokke kommissie van die 
Algemene Sinode. 

 

18:30 - 19:30 - Aandete by Ned. Geref. Kerk Harmonie (braai) 
 

20:00   Tydelike kommissies vergader, indien nodig 
 
 
WOENSDAG 13 OKTOBER 2010 
 

07:30 - 08:15 - Ontbyt 
 

08:30 - 09:00 - Toewyding en Skrifstudie 
 

09:00 - 10:30 - Verslag van die sinodale kerkordekommissie (±1½ uur ) 
 

10:30 - 11:00 - Tee 
 

Groeteboodskap Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo 
 

11:00 - 12:45  - Verslag van die sinodale kerkordekommissie (±1¾ uur ) 
 

12:45 - 14:00 - Middagete 
 

14:00 - 16:00 - Verslag van die sinodale kommissie vir hulpdienste (±2 uur) 
 

16:00 - 16:30 - Tee 
 

Groeteboodskap Reformed Church in Africa Pearl 
 

16:30 - 18:00 - Verslae van die tydelike kommissies (±1½ uur ) 
 

Verslag tydelike kommissie vir kommissies 
 

18:00 - 18:15 - Afsluiting 
 

18:30 - 19:30 - Aandete 
 

19:30  Inligtingsessie oor dienskontrakte/diensverhoudinge 
Huweliksbevestigers – toeligting deur departement van binnelandse sake 

 
 
DONDERDAG 14 OKTOBER 2010 
 

07:30 - 08:15 - Ontbyt 
 

08:30 - 09:00 - Toewyding en Skrifstudie 
 

09:00 - 10:30 - Verslae van die tydelike kommissies (±1½ uur ) 
 

10:30 - 11:00 - Tee 
 

11:00 - 11:45  - Verslae van die tydelike kommissies (±¾ uur ) 
 

11:45 - 12:00 - Afsluiting 
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BYLAE 3 
 

FORMAAT VAN SINODESITTING 
 

(Uittreksel uit Omsendbrief 2/2010: sinode verduidel iking - verslag-beskrywingspunt-voorstelle ) 

 
 
1. FORMAAT VAN SINODESITTING 

Die taakspan sinodebeplanning het op 16 Februarie 2010 ’n besluit geneem oor die formaat van 
die sinode – wat ook bepaal hoe “verslae aan die sinode moet uitsien”. 
 

1.1 ’n Sinodale kommissie se verslag aan die sinode bes taan uit twee afdelings, nl. 
• Afdeling 1: Inleiding (inligting) 
• Afdeling 2: Besluitnemingsgesprekke/beskrywingspunte (konferensieformaat) 
 
Taakspanne gee verslag aan sinodale kommissies en sinodale kommissies aan die sinode. 
 

1.2 Die afdeling: Inleiding  (inligting)  behels die volgende: 
• Die verslag verduidelik hoe opdragte van die sinode van 2008  uitgevoer is. 
• Die verslag word as gelese beskou. Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
• Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verslag van byvoorbeeld die kommissie vir 

bedieningsondersteuning wil lewer, kan dit op die evalueringsvorm  doen wat tydens die 
sinodesitting beskikbaar gestel word. 

Opmerking: 
� Het die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland in 2008 ’n besluit 

geneem (opdrag gegee) waaraan die kommissie/taakspan aandag moes gee? 
� Indien nie – hoef die taakspan geen inligting te gee nie. 

 
1.3 Die afdeling: Besluitnemingsgesprekke/beskrywingspunte ( konferensie-formaat ) behels die 

volgende: 
• Nuwe sake kan slegs via ’n beskrywingspunt sy pad na die sinode vind. 
• Riglyne vir ’n beskrywingspunt is kortliks as volg: 

i. Kerkorde Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland 2008 
Bepaling 35.1.2 

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die sinodesitting ontvang word, moet 
deur die toepaslike permanente kommissies opgeneem word in hul agenda. 
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike verslag en aanbeveling dien. 
Beskrywingspunte wat na die datum ontvang word, word ook deur die toepaslike 
kommissie opgeneem in sy verslag aan die sinode, maar kan verwys word na ’n 
tydelike kommissie, indien daar nie genoeg tyd is om daaroor te besin nie.” 

ii. Daar word aangedui wie die beskrywingspunt  indien. 
iii. Die indiener van die beskrywingspunt moet baie duidelik motiveer waarom die saak nie op 

gemeente- of ringsvlak afgehandel kan word nie. 
iv. Wie moet opdrag uitvoer?   
v. Aangesien “Beskrywingspunte deur die toepaslike permanente kommissies opgeneem 

word in hul agenda” moet “die kommissies die sinode met ’n deeglike verslag en 
aanbeveling dien ” en word skribas versoek om beskrywingspunte verkieslik los van 
mekaar (dit wil sê op aparte bladsye) deur te stuur. 

vi. Dit word van ’n kort, samevattende opskrif voorsien . 
vii. Dit word so geformuleer dat die sinode by die lees daarvan sonder enige moeite sal weet 

presies wat die beskrywingspunt vra, sê of bedoel . 
viii. Dit word, waar enigsins moontlik, van ’n motivering  vergesel. 
ix. Begroting/finansiële implikasies  indien nodig (begroting volgende boekjaar 2010-2011) 
x. Dit bevat ’n duidelike verwysing  na ’n bestaande sinodebesluit of betrokke bepaling, 

indien die beskrywingspunt ’n voorstel vir die hersiening (revisie) van ’n sinodebesluit of 
bepaling behels. 

xi. Dit word soos volg ingelei: “Die sinode besluit dat… ” 
xii. Dit hoef nie gesekondeer  te wees nie. 
xiii. Dit stel ondubbelsinnig  voor dat iets deur die sinode gedoen , gemagtig  of gereël  word 

of dat die sinode oor ’n bepaalde saak standpunt inneem . 
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xiv. Dit handel oor ’n saak wat op die terrein van die sinode val  (sien artikel 35 van die 
Kerkorde van die algemene sinode 2007 vir die taak en bevoegdheid van die sinode). 

xv. Dit moet positief gestel  word sodat elke afgevaardigde presies sal weet waarvoor hy 
stem as hy “ja” of “nee” daarop moet sê. 

xvi. Dit dien tot opbou van die kerk . 
Opmerking: 

� ’n Kommissie/taakspan kan deur middel van beskrywingspunte sake op die agenda 
van die sinode plaas. 

� Die taakspanne se beskrywingspunt/e sal opgeneem word in die verslag van die 
sinodale kommissie waaronder hulle ressorteer. 

 
Aangeheg: Beskrywingspunt proforma.doc  
“Delete” die lyntjies en voeg besonderhede in. Jy kan soveel feite/syfers/inligting ens. verskaf as 
wat jy dink nodig is, sodat kerke ’n ingeligte besluit kan neem... Die proforma wat aanheg is, is 
slegs ’n riglyn. 

 
1.4 Implikasie van besluitnemingsgesprekke/beskrywingsp unte vir kommissies/taak-

spanne/verteenwoordigers 
In kort kom bogenoemde daarop neer dat indien ’n kommissie/taakspan nie deur middel van ’n 
beskrywingspunt die sinode nader vir die daarstel v an ’n kommissie/taakspan nie, is daar 
nie ’n kommissie of taakspan nie! 
 
’n Sinode in sitting bepaal dus haar kommissies/taakspanne aan die hand van beskrywingspunte 
wat goedgekeur word – daar is nie iets soos “permanente kommissies/taakspanne” nie! 
Vgl. Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bepaling 35.5.1 

Bepaling 35.5.1 
Ter uitvoering van die take aan die sinode opgedra, benoem die sinode soveel sinodale 
kommissies as nodig... 

 
Dit is dus moontlik dat huidige taakspanne van die sinode (2008/2009) byvoorbeeld nie meer na 
Oktober 2010 bestaan nie – omdat die 81 kerke in Noord-Kaapland nie ’n opdrag gegee het nie. 
Dalk is daar splinternuwe taakspanne wat nie te vore bestaan het nie! 
 
Waarskuwing: 

Waak dat belangrike sake nie dalk deur die “sif” va l nie! 
Stuur vroegtydig jou/jul besluitnemingsgesprekke/be skrywingspunte! 

 
1.5 Verteenwoordigers 

• Het die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland in 2008 ’n besluit geneem (opdrag 
gegee) waaraan die verteenwoordiger/s aandag moes gee? 
Indien nie – hoef die verteenwoordiger/s geen inligting te gee nie, want ’n verslag verduidelik 
hoe opdragte van die sinode van 2008 uitgevoer  is. 

• Verteenwoordigers wat nuwe sake/aanbevelings  na die sinode wil bring, doen dit deur 
middel van besluitnemingsgesprekke/beskrywingspunte (sien punt 3.3: “Nuwe sake kan slegs 
via ’n beskrywingspunt sy pad na die sinode vind...”) 

 
1.6 Voorstelle tydens sinodesitting 

Voorstelle tydens sinodesitting moet aan dieselfde vereiste as vir besluitnemingsgesprekke/ 
beskrywingspunte voldoen (sien punt 3.3) en die vorm: Beskrywingspunt proforma  moet gebruik 
word. 
 

1.7 Nuwe sake/onverwagse sake wat na die sinodesitting in die “ posbus ” van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland beland 
Wat gebeur met nuwe sake/onverwagse sake wat na die sinodesitting in die “posbus” van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland beland (bv. via die algemene sinode) en waarvoor daar nie ’n 
taakspan aangestel is nie? 
Twee bepalings van die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008 is van 
toepassing: 
• Die predikant in sinodale diens, na raadpleging met die koördineringsgesprek (voorsitters en 

onder-voorsitters van die sinodale kommissies), verwys dit na die sinodale kommissie onder 
wie se mandaat/reikwydte dit val. Dié kommissie het dan die mandaat om op te tree (sou bv. 
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persone/taakspan/ad hoc kommissie kon aanwys ens.) met verslag aan die sinode (motivering 
en finansiële implikasies). 

Bepaling 57.6.3  
2.1 Skakeling met gemeentes, leraars, ringe, ander sinodale kantore en die kantoor van 

die Algemene Sinode. 
2.2 Skakeling met kommissies van die Algemene Sinode. 
2.3 Skakeling met ander instansies in opdrag van sinodale kommissies. 

 
4.1 Koördineer die werksaamhede van die sinodale kommissies. 

• Die sinodale kerkordekommissie tree op in die plek van ’n sinodale 
kommissie/moderatuur/moderamen waar die Kerkorde of Reglemente van die algemene 
sinode optrede vra van die sinodale kommissie/moderatuur/moderamen. 

Bepaling 35.5.6 
Die sinode benoem ’n kerkordekommissie bestaande uit ses lede wie se opdrag soos volg 
beskryf word: 

Die Kerkordekommissie dien: 
• As appélliggaam tussen sinodes. 
• Rangskik die Kerkregtelike besluite van die Sinode en publiseer dit so gou as 

moontlik. 
• Die gee van advies en hantering van sake van kerkregtelike aard. 
• Die voorsitter van die Kerkordekommissie dien op die Algemene 

Regskommissie as Aktuarius. 
• Aangesien die sinodale struktuur van die NG Kerk in  Noord-Kaapland nie 

voorsiening maak vir ’n sinodale kommissie/moderatu ur/moderamen nie, 
wys die Sinode die Sinodale Kerkordekommissie aan o m op te tree in die 
plek van ’n sinodale kommissie / moderatuur / moder amen waar die 
Kerkorde of Reglemente van die Algemene Sinode optr ede vra van die 
sinodale kommissie/ moderatuur/moderamen. 

 
 

2. AGENDA VAN SINODESITTING 
2.1 Verslag taakspan sinodebeplanning 
2.2 Verslag sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning 
2.3 Verslag sinodale kommissie vir diensgetuienis 
2.4 Verslag kerkordekommissie 
2.5 Verslag sinodale kommissie vir hulpdienste 
2.6 Verslae van verteenwoordigers 

2.6.1. Kuratorium Pretoria 
2.6.2. Kuratorium Stellenbosch 
2.6.3. Kuratorium Vrystaat 
2.6.4. Kuratorium NGKA 
2.6.5. Argief 
2.6.6. Jaarverslag NG Welsyn Noord-Kaap 
 
 

3. BEPLANNINGS- EN BEGROTINGSPROSES TYDENS SINODE 2010  
Kommissies en taakspanne konstitueer en begin met ’n beplannings- en begrotingsproses waarna 
die sinode die begroting moet goedkeur. 

 



Taakspan sinodebeplanning 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

15 

BYLAE 4 
 

BESKRYWINGSPUNT 1 
 

TAAKSPAN SINODEBEPLANNING 
 

(taakspan sinodebeplanning) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. ’n taakspan sinodebeplanning aangewys word 
2. die taakspan sinodebeplanning as volg saamgestel  word 

 i. die voorsitters en ondervoorsitters van kommiss ies 
 ii. verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaa pland by algemene sinode 
 iii. die lede waarmee die ring die sinode preadvis eer met betrekking tot die 

verkiesing van ’n voorsitter en ondervoorsitter (Be paling 34.2.1) 
 iv. die predikant in sinodale diens. 

 
 
MOTIVERING 
1. Samestelling  

• die voorsitters en ondervoorsitters van sinodale kommissies 
• verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by algemene sinode 
• die lede waarmee die ring die sinode preadviseer met betrekking tot die verkiesing van ’n voorsitter 

en ondervoorsitter (bepaling 34.2.1) 
• predikant in sinodale diens 

 
2. Die taakspan sinodebeplanning se opdrag en bevoegdhede  (reglement van orde, punt 3.1, punt 3.2, 

punt 7.3, bepaling 35.5.3 en bepaling 35.5.4), konstituering en vergaderings  asook die 
bestuursproses  (bepaling 57.6.4) vind plaas soos voorgeskryf in die Kerkorde (vgl. Kerkorde Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008). 

• Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning stel die Agenda op en dra sorg dat dit, indien enigsins 
moontlik, vier weke voor die vergadering in die hande van die afgevaardigdes gestel word. (Kerkorde Noord-
Kaapland 2008, Reglement van Orde, punt 3.1) 

• Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het die bevoegdheid om verslae deur die kommissies 
ingedien, te laat verkort indien dit onnodig lank is. (Kerkorde Noord-Kaapland 2008, Reglement van Orde, 
punt 7.3) 

• Die gedeelte van die rapport van die sinodale kommissie vir hulpdienste wat op die reël van die vergadering 
betrekking het word eerste in behandeling geneem. (Kerkorde Noord-Kaapland 2008, Reglement van Orde, 
punt 3.2) 

 
Die opdragte van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning is soos volg: 
• Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings (beplan agenda en temas in samewerking met die ander 

kommissies) (Kerkorde Noord-Kaapland 2008, bepaling 35.5.3) 
 
Die opdragte van die sinodale kommissie vir hulpdienste is soos volg: 
• Praktiese reëlings: sinodale vergaderings (Logistiek) (Kerkorde Noord-Kaapland 2008, bepaling 35.5.4) 

 
3. Begroting / finansiële implikasies  

 

Die begroting maak deel uit van die bestaande begrotingsitem: Reis en verblyfkoste – sinode in Noord-
Kaapland. 
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2. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE  

VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
 
 

INLEIDING 
(Inligting) 

 
PUNT 1 

• Die verslag is as inligting  bedoel oor hoe die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning sy opdrag en bevoegdhede (bepaling 35.5.3, 35.5.7.2 en 
artikels 50, 51, 52), sy konstituering en vergaderings asook sy bestuursproses (bepaling 
57.6.4) soos voorgeskryf in die Kerkorde uitgevoer het. 

• Die verslag verduidelik hoe opdragte van die sinode van 2008 uitgevoer is . 
• Die verslag word as gelese beskou. Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 

 
PUNT 2 

• Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verslag van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning wil lewer, kan dit op die evalueringsvorm  doen. 

 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

(Konferensieformaat) 
 
PUNT 3.1 

Beskrywingspunt 1: Sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning 
 
PUNT 3.2 

Beskrywingspunt 2: Verteenwoordigers sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning 
 
PUNT 3.3 

Beskrywingspunt 3: Pornografiese en ongewenste uitbeeldings op televisie 
 
PUNT 3.4 

Beskrywingspunt 4: Positiewe en groter blootstelling van die christelike godsdiens/geloof op 
televisie 

 
PUNT 3.5 

Beskrywingspunt 5: A-Z handleiding vir predikante: toets aan die Skrif, belydenis en kerkorde 
van die kerk 

 
PUNT 3.6 

Beskrywingspunt 6: Taakspan predikanteversorging: struktuur, doelwitte en take 
 
PUNT 3.7 

Beskrywingspunt 7: Toerusting en begeleiding van ringsverteenwoordigers 
 
PUNT 3.8 

Beskrywingspunt 8: Funksionering van dagbestuur taakspan predikanteversorging 
 
PUNT 3.9 

Beskrywingspunt 9: Riglyne/beginsels vir finansiële hulp vir predikante vir voortgesette 
bedieningsontwikkeling (VBO) kursusse 

 
PUNT 3.10 

Beskrywingspunt 10: Administrasie van die VBO reserwefonds (reglement) 
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PUNT 3.11 
Beskrywingspunt 11: VBO diensverskaffer 

 
PUNT 3.12 

Beskrywingspunt 12: Administrasie VBO krediete 
 
PUNT 3.13 

Beskrywingspunt 13: Gemeentelike induksieprogram 
 
PUNT 3.14 

Beskrywingspunt 14: Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) kursusse 
 
PUNT 3.15 

Beskrywingspunt 15: Retraite siklus oor die reis van geloofsvorming 
 
PUNT 3.16 

Beskrywingspunt 16: Mentorskap program 
 
PUNT 3.17 

Beskrywingspunt 17: Pastor pastorum 
 
PUNT 3.18 

Beskrywingspunt 18: Teologiese studente 
 
PUNT 3.19 

Beskrywingspunt 19: Taakspan vrouelessenaar (NK) 
 
PUNT 3.20 

Beskrywingspunt 20: Stelsel van indiensneming en vergoeding van predikante 
 
PUNT 3.21 

Beskrywingspunt 21: Tafelgesprek: tekort aan predikante 
 
PUNT 3.22 

Beskrywingspunt 22: Tekort aan predikante 
 
PUNT 3.23 

Beskrywingspunt 23: Visioneringproses – sinode in Noord-Kaapland 
 
PUNT 3.24 

Beskrywingspunt 24: Sinodale induksieprogram 
 
PUNT 3.25 

Beskrywingspunt 25: Bemagtiging van lidmate 
 
PUNT 3.26 

Beskrywingspunt 26: Tafelgesprek: “Die doop van babas wat uit buite-egtelike verhoudings 
gebore word” 

 
PUNT 3.27 

Beskrywingspunt 27: Preekstudies met liturgiese riglyne en die leesroosterprojek van 
Communitas 

 
PUNT 3.28 

Beskrywingspunt 28: Taakspan “JONK Noord-Kaapland” 
 
PUNT 3.29 

Beskrywingspunt 29: Jeugindaba’s - met kategese as fokusarea 
 
PUNT 3.30 

Beskrywingspunt 30: Tafelgesprek: Spesifieke behoeftes rakende die kategese van 
gemeentes in die sinode van Noord-Kaapland 
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2. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 
 

 

1. INLEIDING / INLIGTING 
 

 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes, 
 
Die kommissie doen soos volg verslag van sy 
werksaamhede: 
 
1.1 PERSONEEL EN VERGADERINGS 
Op die konstitueringsvergadering van 14 
Oktober 2008 is die volgende uitvoerende 
komitee verkies: dr. LM Basson (voorsitter), di. C 
Jonck (onder-voorsitter), K O’Callaghan (skriba), 
HK Viljoen en PF Coetzee. 
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die 
kommissie het soos verwoord in bepaling 35.5.3. 
 
 
1.2 FOKUSAREAS: SINODALE KOMMISSIE 
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
Die sinodale kommissie vir bedieningsonder-
steuning het in opdrag van die sinode op die 
volgende areas gefokus, nl. 

1. Skrifgesag 
2. Families 
3. Predikanteversorging 
4. Jeug 
5. Gemeente-ondersteuning 

 
 
1.3 TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE 
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
Die sinodale kommissie vir bedieningsonder-
steuning het die volgende taakspanne 
saamgestel om opdragte aan hom, deur die 
sinode gegee, uit te voer: 

1. Begeleiding/fasilitering 
2. Erediens 
3. Families 
4. Jeug 
5. In Memoriam 

6. Mentorskappe 
7. Predikanteversorging 
8. Sinodebode 
9. Leer- en aktuele sake 
10. Standplaasverwisseling 
11. Retraites 
12 Kerkbegrip en -bediening 
13. Wetsoortredersorg en beskermings-

dienste 
14. Vrouelidmate 

 
 
1.4 VERTEENWOORDIGERS BY ALGE-
MENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 
Die sinodale kommissie vir bedieningsonder-
steuning het die sinode in Noord-Kaapland by 
die volgende taakspanne van die algemene 
sinode verteenwoordig, nl.: 

1. Algemene diensgroep gemeente-
ontwikkeling 

2. ADGO se taakspan evangelisasie 
3. ADGO se taakspan predikante 

begeleiding 
4. VBO Forum 
5. ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging 
6. ADGO se taakspan kategese 
7. Algemene sinode se kommissie vir leer 
en aktuele sake 
8. Seisoen van luister 
9. Gemeentedienste netwerk 
10. JONK 
11. JONK se taakspan vir families 
12. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur 
13. Kuratorium Pretoria 
14. Kuratorium Stellenbosch 
15. Kuratorium Vrystaat 

 
 
 

2. OPDRAGTE SINODE 2008 
 

 
2.1 VBO-ROEPINGSRETRAITES 
Die sinode besluit dat 
1. twee VBO-roepingsretraites per jaar oor ’n 

tydperk van 3 jaar moet plaasvind. 
2. elke leraar in die sinode in Noord-Kaapland 

dié VBO-roepingsretraite bywoon. 
3. ’n maksimum van 15 leraars per VBO-

roepingsretraite toegelaat word. 

4. Upington en Kimberley as “sentrale punte” vir 
VBO-roepingsretraites dien. 

5. ’n VBO-roepingsretraite behels: 
(i) twee dae vir ’n retraite oor die leraar se 

roeping 
(ii) elke leraar ’n sessie(s)/onderhoud met dr 

George Roux moet hê. 
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6. die sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning moet begroot vir twee VBO-
roepingsretraites per jaar wat o.a. die 
volgende koste behels: 
(i) koste van dr George Roux 
(ii) subsidie vir reiskoste van leraars. 

 
2.1.1 Uitvoering 
Dr. George Roux het in 2009 en 2010 
roepingsretraites te Upington en Kimberley 
aangebied. Die volgende ringe (8) is reeds 
betrek, nl. Deben, Kenhardt, Reivilo, Mafikeng, 
Upington, Carnarvon, Hopetown en Kimberley. 
Die volgende ringe moet nog ’n beurt kry, nl. 
Hanover, Warrenton en Griekwastad. 
 
Sien ook beskrywingspunt 15, punt 3.15 - 
Retraite siklus oor die reis van geloofs-
vorming (taakspan predikanteversorging) – 
bladsy 79, Bylae 18 . 
 
2.1.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Vliegtuig R  7,439-84 
Honorarium R20,000-00 
Brandstof subsidie R10,505-60 
Verblyf & etes R11,569-90 
Totaal R49,515-34  

 

Boekjaar 2010/2011 
Vliegtuig R  8,000-00 
Honorarium R24,000-00 
Brandstof R14,000-00 
Verblyf en etes R10,000-00 
Totaal  R56,000-00 

 
 
2.2 PREDIKANTEVERSORGER 
Die sinode het besluit: 
1. die ringsverteenwoordigers van die taakspan 

predikanteversorging toerusting/opleiding in 
hul ring moet gee. 

2. kennis geneem word van die inligtingstuk 
“Riglyne vir predikanteversorgers”. 

3. gemeentes moet toesien dat ’n 
predikanteversorger vir elke predikant 
aangewys word. 

 
2.2.1 Uitvoering 
Sommige ringsverteenwoordigers van die 
taakspan predikanteversorging het in 2009 
toerusting/opleiding in hul ringe gegee. 
Ringsverteenwoordigers het egter baie gewissel 
wat die funksionering van die taakspan baie 
bemoeilik het. 
Die taakspan het tot die oortuiging gekom dat 
predikanteversorging na ringe en kerkrade 
afgewentel word (vgl. besluit van sinode: 
“gemeentes moet toesien dat ’n 
predikanteversorger vir elke predikant aangewys 
word”). 

Die inligtingstuk, “riglyne vir predikantever-
sorgers”, is op die webbladsy van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland beskikbaar, by: 
http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/documents/i
nligtingstukke/RiglynePredikanteversorgers.pdf 
 
Die taakspan predikanteversorging het in 2010 
ringsbesoeke gebruik as ’n geleentheid om 
inligting deur te gee en verskeie rolspelers toe te 
rus vir hulle taak ten opsigte van 
predikanteversorging op rings- en gemeentelike 
vlak. 
 
2.2.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2010/2011 

Reiskoste aanbieders R10,000-00 
Verblyfkoste en daggelde R  4,000-00 
Reiskoste ringe R18,000-00 
Etes en verversings R  7,500-00 
Uitkoop van tyd (20dae @ R770-00) R15,202-20** 
CD’s met inligting  R  1,000-00 
Totale begroting R55,702-20 
 

Salaris (topskaal) R16,670-00 
Reistoelaag R  6,450-00 
 R23,120-00 
Per dag R     760-11 
20 dae R15,202.20** 

 
 
2.3 FONDS VIR VOORTGESETTE BEDIEN-
INGSONTWIKKELING (VBO) 
Die sinode het besluit 
1. die koste van die jaarlikse VBO-kursus asook 

brandstof van leraars gesubsidieer en uit die 
VBO Reserwefonds betaal word. 

2. leraars aangemoedig word om saam te ry na 
vergaderings en kursusse. 

3. die taakspan riglyne opstel/beginsels neerlê 
vir predikante om aansoek te doen om 
finansiële hulp vir voortgesette 
bedieningsontwikkeling (VBO) kursusse. 

 
2.3.1 Uitvoering 
In 2009 is die kursus, Gemeente-wees vir ’n 
Jonger Geslag deur dr. Nico Simpson 
aangebied. 
In 2010 is die kursus: Hoe om lidmate te help om 
hulle bediening in die gemeente te ontdek deur 
drr. Hannes Koornhof en Frederick Marais 
aangebied. 
Leraars wat saamry se brandstof word 
gesubsidieer – kursus, verblyf en etes is gratis. 
 
Sien beskrywingspunt 9, punt 3.9 - 
Riglyne/beginsels vir finansiële hulp vir 
predikante vir voortgesette bedienings-
ontwikkeling (VBO) kursusse . (taakspan 
predikanteversorging) – bladsy 67, Bylae 12.  
 
2.3.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Honorarium R  3,000-00 
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Brandstofsubsidie R12,448-80 
Verblyf R  4,480-00 
Etes R13,000-00 
Vliegtuig R  3,590-72 
Huurmotor R  2,219-08 
Totaal R38,738-60  

 

Boekjaar 2010/2011 
Vliegtuig R  8,000-00 
Honorarium R  7,000-00 
Brandstof subsidie R15,000-00 
Verblyf en etes R10,000-00 
Totaal R40,000-00 

 
 
2.4 BYBELS EN TEOLOGIESE UITEENSET-
TING VAN DIE PREDIKANT SE AMPS-
VERVULLING 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat kerkrade die 
inligtingstuk, “Bybels en teologiese 
uiteensetting van die predikant se 
ampsvervulling” (Bylae 6), as gespreks-
dokument gebruik om met hulle predikant/e 
oor ampsvervulling in gesprek te tree. 

 
2.4.1 Uitvoering 
Die inligtingstuk, “Bybels en teologiese 
uiteensetting van die predikant se 
ampsvervulling” is aan kerkrade gestuur. 
 
2.4.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.5 HANDLEIDING VIR BEPLANNING VAN 
AFTREDE VIR PREDIKANTE 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat die taakspan 
predikanteversorging ’n handleiding moet 
opstel wat predikante kan help met die 
beplanning van hul aftrede. 

 
2.5.1 Uitvoering 
’n Dokument, nl. “finansiële beplanning van 
predikante”, is by die sinodale kantoor 
beskikbaar. 
 
2.5.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.6 SABBATSVERLOF VIR PREDIKANTE 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat die taakspan 
predikanteversorging ondersoek instel na die 
gebruik in verskeie gereformeerde kerke en 
ander denominasies regoor die wêreld van ’n 
sabbatsverlof vir predikante met die doel vir 
studie asook herontdekking en vasmaking 
van hulle roeping. 

 

2.6.1 Uitvoering 
’n inligtingstuk oor “die gebruik in verskeie 
gereformeerde kerke en ander denominasies 
regoor die wêreld van ’n sabbatsverlof vir 
predikante met die doel vir studie asook 
herontdekking en vasmaking van hulle roeping” 
is by die sinodale kantoor beskikbaar. 
Die algemene sinode het ook ’n taakspan wat 
aandag hieraan gee: 

“Die Algemene Sinode dra dit aan AKPB /ATR 
op om die konsep van ’n Sabbatsjaar vir 
predikante as sinvolle aanwending van 
langverlof te ondersoek en indien werkbaar na 
goeddunke te implementeer.” (Kerkorde 
algemene sinode, bladsy 136 punt 22.3.5) 

 
2.6.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.7 MENTORSKAPPE 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat die taakspan 
mentorskap ’n mentorprogram (moontlik ’n 3 
jaar program) ontwikkel wat proponente en 
predikante wat in Noord-Kaapland in die 
bediening inkom, begelei om die unieke 
omstandighede van die bediening in die 
sinode van Noord-Kaapland te verstaan en 
hulle in staat stel om hulle roeping te vervul 
en vreugde en vervulling in hul bediening te 
ervaar. 

 
2.7.1 Uitvoering 
Die kommissie bestaan uit di. Kobus Jooste en 
Christo Jonck. Drie byeenkomste ’n jaar is 
gehou. Alle proponente en leraars wat in hul 
eerste gemeente is word vir 3 jaar uitgenooi na 
die byeenkomste. Alle leraars wat nuut in die 
sinodale gebied begin, word vir een ontmoeting 
uitgenooi. Die volgende vind dan plaas: 
1. Leraars leer mekaar ken. In die 3 jaar kry ’n 
proponent dus geleentheid om ’n groot 
hoeveelheid ervare leraars te ontmoet. 
2. Leraars word aangemoedig om elkeen in ’n 
een tot een mentorskap verhouding betrokke te 
raak. 
3. Tydens die ontmoeting luister ons na 
mekaar se verhale en hanteer verskillende 
relevante onderwerpe soos wat die behoefte van 
die groep is. 
4. Daar word dikwels ook van kundige persone 
gebruik gemaak om spesifieke sake te hanteer. 
5. Vanjaar is vir die eerste keer ook ’n groep 
mentors deur dr. Theo Swart opgelei. 
 
Die kommissie het ook twee byeenkomste vir 
afgetrede leraars gehou waartydens ons bewus 
geword het van wat hulle in die bediening 
ervaar. 
 
2.7.2 Begroting/finansiële implikasie 
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Boekjaar 2009/2010 
R33,801-00 

 

Boekjaar 2010/2011 
R72,300-00 

 
 
2.8 BEDIENINGSBEHOEFTES VAN VERAL 
KLEINER EN VERAFGELEË GEMEENTES 
Die sinode het besluit: 
1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat 

kerf 1 (die pakket) van die riglyne van die 
algemene sinode nie in die sinode in Noord-
Kaapland net as riglyn sal dien nie, maar ’n 
minimum voorwaarde sal wees vir ’n 
predikantspos, ook ten opsigte van beperkte 
termynposte. 

2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig nie, 
moet met die ring en sinode in gesprek 
getree word rakende finansiële hulp 
(gemeentebedieningsfonds), deelbediening of 
samesmelting met buurgemeentes. (vgl. 
bepaling 7.2.4 Kerkorde Noord-Kaapland) 

3. Die sinode in Noord-Kaapland gee opdrag 
aan die sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning om ’n taakspan aan te wys om 
gemeentes te help met kerkbegrip en die 
praktiese implikasies daarvan (missionêre 
gerigtheid). 

4. Die sinode gee opdrag aan die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning om ’n 
beleid op te stel wat kerkrade kan gebruik 
met die beroep van predikante vir beperkte 
termynposte. 

 
2.8.1 Uitvoering 
’n Taakspan kerkbegrip en –bediening is 
saamgestel (sien punt 2.9.1). 
 
Die sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning het nie die opdrag by punt 4 
uitgevoer nie omdat punt 2.9.1. sub-punt 4 eers 
moet plaasvind: 

’n Geleentheid word vir die derde kwartaal 2010 
beplan om lidmate en kerkraadslede van sulke 
gemeentes bymekaar te kry om saam oor hulle 
probleme te gesels. 

 
• Sien beskrywingspunt 21, punt 3.21 - 

Tafelgesprek: tekort aan predikante – 
bladsy 89, Bylae 24 . 

• Sien beskrywingspunt 22, punt 3.22 - 
Tekort aan predikante – bladsy 94, Bylae 
25. 

 
2.8.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien punt 2.9.2 
 
 
2.9 ALTERNATIEWE EN NUWE BEDIEN-
INGSPRAKTYKE 
Die sinode het besluit: 

1. Nuwe en/of alternatiewe bedienings-
praktyke word aangemoedig. Die enigste 
vereiste is dat dit aan die Skrif en die 
belydenisskrifte reg sal laat geskied en nie 
daarmee in stryd sal wees nie. 

2. Modelle soos die “herder-kudde” model is 
een van talle modelle wat in die Skrif te 
vinde is. Op prinsipiële gronde kan nie vir 
die een of die ander gekies word nie. 

 
2.9.1 Uitvoering 
1. Gemeentekonferensie 
’n Gemeentekonferensie vir kerkraadslede en 
lidmate is gehou gedurende Junie 2009 wat 
gehandel het oor die gemeente se rol in 
veranderende omstandighede. Die konferensie 
is gelei deur dr. Marius Nel van Pretoria. Daar 
het 120 gemeentelede van 12 gemeentes dit 
bygewoon wat ook lidmate en gemeentes van 
die VGK ingesluit het. 
Aan die einde van Mei 2010 word ’n tweede 
soortgelyke konferensie beplan te Prieska. Dr. 
Danie Mouton sal die hoof gespreksleier wees. 
Hierdie konferensie is beplan in samewerking 
met die taakspan gemeentediakonaat en die 
tema is: God leef saam met ons tussen die 
stofstrate en slaggate - Die viering van God se 
menswording in gemeentes se dienswerk.  
2. Seisoen van Luister 
Die taakspan het verskeie kere die nuwe produk 
van Seisoen van Luister onder gemeentes se 
aandag gebring: Vrou by die put – ’n reis oor 
grense. Daar is uitnodigings gerig vir gemeentes 
om gebruik te maak van ’n skolingsgeleentheid 
in die hantering van die produk. Min reaksie is 
ongelukkig ontvang so ’n gesamentlike 
opleidingsgeleentheid kon nie gereël word nie. ’n 
Paar gemeentes het egter persoonlike 
uitnodigings gerig aan die taakspan en hulle is 
besoek. (Barkley Wes, Lime Acres en Prieska) 
Gemeentes word weer opgeroep om na die 
program te kyk wat ’n waardevolle bydrae tot 
gemeentewees kan lewer. 
3. Gemeentebesoekvrae 
Die taakspan is versoek om ’n gemeentebesoek 
voorstel voor te berei. Dit is gedoen, weer met 
inagneming van die missionêre karakter van 
gemeentewees en die taakspan gemeente-
diakonaat. 
4. Kleiner wordende plattelandse gemeentes 
Nadat hierdie saak tussen verskillende 
taakspanne\kommissies rondgestuur is het dit op 
die taakspan kerkbegrip en nuwe bediening se 
tafel beland. ’n Geleentheid word vir die derde 
kwartaal 2010 beplan om lidmate en 
kerkraadslede van sulke gemeentes bymekaar 
te kry om saam oor hulle probleme te gesels. 
5. ADGO 
Die voorsitter van die taakspan het een 
vergadering van ADGO bygewoon oor 
lidmaatbemagtiging. 
6. Kursusse kerkbegrip 
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Die taakspan het in twee gemeentes ’n twee dag 
kursus oor kerkbegrip (Ontdek jou gawes) 
aangebied. (Douglas en Kuruman Die Oog) 
7. Taakspanvergaderings 
Die taakspan het ’n paar keer vergader om sy 
werksaamhede te beplan. Een vergadering veral 
het gehandel oor die moontlike samewerking 
tussen verskillende taakspanne wat se 
werksterreine oorvleuel. Die noodsaaklikheid 
daarvan is ingesien maar geen finale 
aanbeveling is gemaak nie. Ons vertrou dat 
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuing 
die saak verder sal ondersoek.  
Die taakspan het ook ’n vergadering van 
gestuurde gemeentes in die Kaap bygewoon 
met die oog op die gemeentekonferensie in Mei 
2010. Die taakspan is beïndruk met die goeie 
gevolge wat die proses van gestuurde 
gemeentes in verskeie gemeentes in die land 
het. Ons wil dit weer op gemeentes se hart druk 
om die moontlikheid te ondersoek om deel te 
word van hierdie geseënde proses. 
 
2.9.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

R18,373-98 
 

Boekjaar 2010/2011 
R74,360-00 

 
 
2.10 BRUG-PREDIKANTE 
Die sinode het besluit: 
1. die beginsel van brug-predikante aanvaar 

word 
 

3. vier leraars die brugpastoraatkursus op koste 
van die sinode in Noord-Kaapland deurloop. 

4. die persone wat hierdie opleiding ontvang 
moet hulle beskikbaar stel vir “die beoogde 
program vir “mentorskap vir emeriti d.m.v. 
brugpastoraat” in Noord-Kaapland. 

 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat gemeentes in die geval 
van vakatures, nie net die RKHD (SKHD) sal 
ken voordat hulle beroep nie, maar ook die 
RKBO (SKBO). Die bedoeling van voorstel is 
dat die moontlikheid van brugpastoraat (in 
een of ander vorm) oorweeg moet word. 

 
2.10.1 Uitvoering 
Di. JG van Tonder, PG Smit en BF Marais het 
die brugpastoraatkursus voltooi. Ds. BF Marais 
het intussen uit die sinodale gebied van Noord-
Kaapland verhuis. Net ds. Smit is ’n emeriti en 
dus beskikbaar – die ander twee leraars is 
bevestigde leraars in gemeentes. 
 
Die volgende leraars het die afgelope twee jaar 
as “brugpredikante” in die sinode in Noord-
Kaapland opgetree: 

• Dr. Michiel van der Merwe (Louwna) 

• Prof. Kobus Kellerman (Kanoneiland) 
• Ds. Christo Alheit (Kenhardt) 
• Ds. PG (Piet) Smit (Kimberley-

Vooruitsig) 
• Ds. Gerrit de Beer (Goedvertrou) 
• Ds. Roché Heyns (Carnarvon) 
• Ds. Johannes Koekemoer (Marchand) 
• Ds. AJ (Ampie) Britz (Hartskroon) 

 
2.10.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

R2,812-00 
 

Boekjaar 2010/2011 
Geen koste 

 
 
2.11 PREEKHULP – AFLOS 
Die sinode het besluit 

As ouderling versoek ek dat alle predikante 
wat beskikbaar is tydens Desember en 
Januarie hulle self beskikbaar stel om uit te 
help by kleiner gemeentes waar hul 
predikante met verlof is. 

 
2.11.1 Uitvoering 
Die besluit van die sinode van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland is aan predikante en 
gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland gestuur. 
 
2.11.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.12 FAMILIE- EN GESINSBEDIENING – 
SAAMWOON 
Die sinode het besluit dat: 
1. ’n taakspan vir families daar gestel word om 

gemeentes te bedien ten opsigte van die 
totaliteit van familie- en gesinsbediening. 

2. die sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning se taakspan vir families ’n 
ondersoek doen na die tendens dat al hoe 
meer mense saamwoon voor hul in die 
huwelik tree. 

 
Die sinode het besluit: 

Die sinode gee opdrag aan die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning se 
taakspan vir families om ’n ondersoek te 
doen na die tendens dat al hoe meer mense 
saamwoon voor hul in die huwelik tree. 

 
2.12.1 Uitvoering 
1. Saamwoon: ŉ Vraelys met begeleidende brief 
is tydens die predikante kursus vroeër die jaar 
bekend gestel en daarna beskikbaar gestel en 
per e-pos aan elke predikant in die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland gestuur. Daar is slegs 
15 vraelyste vanuit 81 gemeentes ontvang. 
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Hierdie terugvoering veronderstel dat daar geen 
wesentlike probleem ten opsigte van saamwoon 
in die sinode in Noord-Kaapland teenwoordig is 
nie. Na aanleiding van die terugvoer besluit die 
taakspan om nie verder met die ondersoek voort 
te gaan nie. Daar sal ook nie ’n voorlegging 
daaroor of ’n video insetsel tydens die 2010 
sinodesitting aangebied word nie. 
Na aanleiding van hierdie reaksie vanuit 
gemeentes en die gesprek in die koerante oor 
die NG Kerk se sogenaamde goedkeuring van 
saamwonery voor die huwelik, kom die taakspan 
tot die gevolgtrekking dat daar wel ’n probleem is 
wat egter nie aangespreek word nie. Die kerk, 
met ander woorde die lidmate, sê dat saamwoon 
voor die huwelik verkeerd is maar tog vind dit 
juis in die NG Kerk plaas en lidmate is nie bereid 
om mekaar pastoraal met die derde kenmerk 
van die ware kerk nl. die tug te bedien nie. 
Die taakspan ondersteun dus die ondersoek wat 
die algemene sinode mee besig is. 
Professor Daniël Louw is gevra om ’n teologiese 
begronding vir die verslag aan die sinode voor te 
berei. 
2. Interpretasie van die kerkorde ten opsigte van 
die doop van babas wat uit buite-egtelike 
verhoudings gebore word: Vanuit die gesprek 
oor die tendens van die saamwoon van 
jongmense voordat hulle trou, is bevind dat daar 
moontlike leemtes bestaan met die interpretasie 
van die kerkorde ten opsigte van die doop van 
babas wat uit buite-egtelike verhoudings gebore 
word. 
Dit het ook onder die taakspan se aandag 
gekom dat predikante die kerkorde verskillend 
interpreteer en verskillende optredes neem ten 
opsigte van die doop in sulke situasies. 
Die taakspan besef dat daar geen opdrag 
spesifiek hieroor vanaf die sinode gegee is nie, 
maar dat die saak dringend aandag moet kry. 
Daarom vra die taakspan of dit moontlik sou 
wees om tydens die 2010 sinodesitting ŉ 
tafelgesprek oor hierdie saak te hou. 
Daar moet onthou word dat die Kerkorde 
daargestel is om ’n staf te wees en nie ’n stok 
nie. Dit dien as riglyn tot diens van die kerk en 
nie as veroordelende wet nie. 
Daarom moet die tafelgesprekke in hierdie lig 
gesien word. ’n Soeke na ’n praktiese en 
pastorale toepassing van die Woord. 
 
Sien beskrywingspunt 26, punt 3.26 - 
Tafelgesprek: “ Die doop van babas wat uit 
buite-egtelike verhoudings gebore word ” 
(taakspan families) – bladsy 98, Bylae 29 . 
 
2.12.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

R4,352-00 
 

Boekjaar 2010/2011 
Geen koste 

 
 
2.13 JEUG – JEUGINDABA’S 
Die sinode het besluit dat: 
1. ’n SMS en E-pos netwerk vanuit die sinodale 

kerkkantoor geadministreer en in stand 
gehou word waardeur inligting rakende 
jeugbediening na gemeentes kommunikeer 
kan word; 

2. ’n taakspan vir jeug aangewys word wat die 
belange van die kinders, tieners en jong 
volwasse lidmate van die sinode kan dien; 

3. nog indaba’s, minstens een maal per jaar 
aangebied word ten einde spesifieke 
behoeftes, soos deur die taakspan vir jeug 
geïdentifiseer, aangespreek kan word. 

 
2.13.1 Uitvoering 
1. ’n E-pos netwerk na elke gemeente in die 
sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland is gevestig vanuit die sinodale 
kerkkantoor. daar kan dus vanuit die taakspan 
jeug gekommunikeer word na die leraar asook ’n 
volwasse jeugleier betrokke by die 
jeugbediening van elke gemeente. 
2. ’n Taakspan jeug vir die sinode van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland is aangewys. 
Hierdie taakspan bestaan uit die volgende 
leraars en vrywillige lidmate betrokke in die 
jeugbediening van gemeentes: 
Ds. HK Viljoen 

Jeugleraar Ned. Geref. Kerk Kathu 
Prop. MvdS Loubsher 

Volwasse Jeugleier Ned. Geref. Kerk 
Upington 

Ds. R Britz 
Jeugleraar Ned. Geref. Kerk Kakamas 

Ds. SJ Strydom 
Leraar Ned. Geref. Kerk Jan Kempdorp 

Ds. K O’Callaghan 
Leraar Ned. Geref. Kerk Postmasburg 

Mnr. Koot Becker 
Volwasse Jeugleier Ned. Geref. Kerk 
Augrabies 

Mnr. Charles Hayes 
Volwasse Jeugleier Ned. Geref. Kerk 
Upington-Oos 

Mnr. Wynand Janse van Rensburg 
Volwasse Jeugleier Ned. Geref. Kerk 
Louisvale 

3. Die volgende Jeugindaba’s is aangebied deur 
die taakspan jeug: 
a. Jeugindaba in Augustus 2008 te Grootdrink 
met die doel om ’n gesprek te fasiliteer na die 
stand van sake in die Jeugbediening van die 
kerke in die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland. Ds. Waldemar Stumpfe (leraar 
met opdrag kategese in die Ned. Geref. Kerk) 
was betrokke as fasiliteerder in die gesprek. 
b. Jeugindaba in Augustus 2008 te Barkly-Wes 
met die doel om ’n gesprek te fasiliteer na die 
stand van sake in die Jeugbediening van die 
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kerke in die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland. Ds. Waldemar Stumpfe (leraar 
met opdrag kategese in die Ned. Geref. Kerk) 
was betrokke as fasiliteerder in die gesprek. 
c. Jeugindaba te Upington in Februarie 2009 vir 
gemeentes wat die LP3 kategese model van die 
ADGO se taakspan kategese implementeer. 
Baie vrae het ontstaan by die kerke in die sinode 
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ten 
opsigte van die implementering van hierdie 
program, en daarom het die taakspan jeug 
besluit om ds. Paul du Toit (die skepper van 
hierdie model en program) te kry om toerusting 
aan gemeentes te gee aangaande die 
implementering en gebruik van die LP3 kategese 
model. 
d. Jeugindaba te Grootdrink in Februarie 2009 in 
die vorm van ’n gesprek met tieners rondom hul 
belewenisse van God, die Christelike geloof, die 
Kerk, eredienste en kategese. Hierdie is ’n 
wonderlike geleentheid om ’n kykie te kry in die 
harte van ons jongmense en wat hulle in vandag 
se tyd laat “tick”. Die grootste uitdaging vir enige 
iemand wat jongmense bedien met die 
Evangelie van genade en verlossing, is om die 
postmoderne jeugkultuur te probeer verstaan. 
Hierdie gesprek is gefasiliteer deur ds. Jan de 
Man (jeugleraar van die Ned. Geref. Kerk 
Driehoek) en het gedien as opleiding vir die lede 
van die taakspan jeug om verder aan te bied in 
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland. 
e. Jeugindaba te Barkly-Wes in Februarie 2010 
as voortsetting van die gesprek met tieners om 
hul jeugkultuur te verstaan. Hierdie kamp is 
egter gekanselleer as gevolg van probleme by 
Deo Gloria kampterrein vanweë die vloed van 
die Vaalrivier. 
f. Jeugindaba te Prieska in Februarie 2010 as 
voortsetting van die gesprek met tieners om hul 
jeugkultuur te verstaan. Hierdie kamp is egter 
gekanselleer as gevolg van ’n gebrek aan 
belangstelling. Net 2 x tieners en 5 x volwasse 
jeugleiers het vir hierdie 24-Uur-kamp ingeskryf. 
g. Jeugindaba te Barkly-Wes in Mei 2010 as 
voortsetting van die gesprek met tieners om hul 
jeugkultuur te verstaan. Ten tye van die opstel 
van die verslag het hierdie jeugindaba nog nie 
plaasgevind nie. 
 
Sien beskrywingspunt 29, punt 3.29 - 
Jeugindaba’s - met kategese as fokusarea 
(taakspan jeug) – bladsy 104, Bylae 32.  
 
 
2.13.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Reis- en Verblyfkoste R  6,263-80 
Jeugindaba R  1,000-00 
Jeugwerk (aanvul Jeugwerkfonds) R30,000-00* 
Totaal R37,263-80  

 

Boekjaar 2010/2011 
Reis- en Verblyfkoste R21,100-00 
Jeugindaba R30,000-00 
Jeugwerk (aanvul Jeugwerkfonds) R20,000-00** 
Totaal R71,100-00  

 

* R39,779-00 is toegeken aan kerke van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland vir 
jeugwerk. 

** R77,400-00 is toegeken aan kerke van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland vir 
jeugwerk. 

 
 
2.14 VERSORGING WETSOORTREDERS: 
ONDERSTEUNING VAN KERKRADE 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat ds. PL Gouws tydens 
die sinode geleentheid gegun word om 
1. sinodegangers in te lig oor die prosedure 

wat gevolg moet word wanneer hulle 
lidmate in die korrektiewe sentrum wil 
besoek, 

2. inligting te verskaf oor korrektiewe toesig 
en parool en hoe die kerk betrokke kan 
raak. 

 
2.14.1 Uitvoering 
Ds. PL Gouws het tydens die beplannings- en 
begrotingsvergadering van kommissies en 
taakspanne in Oktober 2008 alle ter sake 
inligting beskikbaar gestel 
 
2.14.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.15 FAMILIE VAN WETSOORTREDERS 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat kerkrade opnuut weer 
kennis neem van hierdie arbeidsveld en 
daaraan aandag gee. 

 
2.15.1 Uitvoering 
Die besluit van die sinode is aan kerkrade 
gestuur. 
 
2.15.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.16 SLAGOFFERS VAN MISDAAD 
Die sinode het besluit dat: 

1. die sinode by een van sy werkswinkels 
aandag gee aan die slagoffers van 
misdaad en dat die “Victim Charter” ook 
bekendgestel word. 

2. die sinode kennis neem oor die rol wat 
herstellende geregtigheid en mediasie in 
die berading van slagoffers van misdaad 
speel. 
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Die aanbeveling word TERUGVERWYS na 
die taakspan wetsoortredersorg en 
beskermingsdienste 

 
2.16.1 Uitvoering 
Die opdrag is nie uitgevoer nie. 
 
2.16.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

R1,500-00 
 

Boekjaar 2010/2011 
Geen koste 

 
 
2.17 VRYGELATE GEVANGENES 
Die sinode het besluit: 

Kerkrade moet sensitief wees vir die 
belangrikheid daarvan om die vrygelate 
gevangene weer in die gemeenskap van die 
gelowiges op te neem 

 
2.17.1 Uitvoering 
Die besluit van die sinode is aan kerkrade 
gestuur. 
 
2.17.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.18 ANGOLANA: BETROKKENHEID: RING 
VAN MAFIKENG EN DIE NED. GEREF.  KERK 
BAINSVLEI 
Die sinode het besluit: 

1. dank uitgespreek word teenoor die ring 
van Mafikeng en die Ned. Geref. Kerk 
Bainsvlei. 

2. volgehou word met die huidige reëling dat 
ds. FWC van Niekerk en die ring van 
Mafikeng betrokke bly by die bediening (in 
samewerking met die sinodale kommissie 
vir diensgetuienis en die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning). 

3. gemeentes kennis neem van “’n profiel 
van armoede in die Noord-Kaap” (Bylae 
2.1) en “gesprek oor gemeenskaps-
ontwikkeling” (Bylae 2.2) en versoek 
gemeentes en ringe om dit prakties te 
implementeer. 

 
2.18.1 Uitvoering 
Ds. FWC van Niekerk van die Ned. Geref. Kerk 
Bainsvlei was die afgelope twee jaar steeds 
betrokke met die bediening te Angolana. In 
2008/2009 en 2009/2010 is fondse uit die 
gemeentebedieningsfonds beskikbaar gestel vir 
dié bediening. 
’n Aansoek om legitimasie met beperkte opdrag 
vanaf die kerkraad van die Ned. Geref. Kerk 
Angolona, met goedkeuring van die ring van 
Mafikeng is aan die algemene taakspan regte 
gerig dat mnr. Mario Hongolo predikantstatus 

met beperkte bediening verkry. (Vgl. 
Kerkordelike riglyne en funksionele besluite, 
punt 17, bladsy 124 in Kerkorde Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland 2008). 
Die dagbestuur van die algemene taakspan 
regte het die volgende besluit geneem: 

Legitimasie met beperkte opdrag: Mario Hongolo 
Die vergadering neem kennis. Die ATR-
Dagbestuur versoek ds. GJ Duursema om die 
legitimasie by ŉ gepaste geleentheid namens 
die ATR waar te neem. 

Opleiding van jong en ouer lidmate deur middel 
van die Nehemia Bybel Instituut se program vind 
plaas. 
 
2.18.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

R14,020-00 is uit gemeentebedieningfonds 
betaal. 
Plus Opleiding van jong en ouer lidmate deur 
middel van die Nehemia Bybel Instituut. 
R12,960-00 

 

Boekjaar 2010/2011 
R20,000-00 is uit gemeentebedieningfonds 
betaal. 

 
 
2.19 ANGOLANA: XENOFOBIESE TEIS-
TERING VAN SY PORTUGEESSPREKENDE 
LIDMATE IN ANGOLANA-GEMEENTE TE 
POMFRET 
Die sinode het besluit: 

Die sinode van Noord-Kaapland: 
1. het met skok kennis geneem van die 

voortgaande intimidasie; xenofobiese 
teistering van sy Portugeessprekende 
lidmate in Angolana-gemeente te Pomfret 
en die wegneem van basiese dienste uit 
die gemeenskap.  

2. wil die gemeente ondersteun in hulle 
geloofs- en oorlewingstryd en roep 
gemeentes op om Angolana-gemeente 
hierin te ondersteun. 

3. wil die Regering van Noord-Wes Provinsie 
ernstig vermaan oor sy voortgesette 
skending van die menseregte van Suid-
Afrikaanse burgers in Pomfret. 

4. doen ’n beroep op die Regering van die 
Noord-Wes provinsie om toe te sien dat 
die integriteit van die regsbank beskerm 
word; hulle te onderwerp aan die uitsprake 
van die regbank en uitvoering te gee aan 
die opdragte in verband met die posisie 
van die gemeenskap in Pomfret. 

 
2.19.1 Uitvoering 
Die predikant in sinodale diens het die besluit 
van die sinode van 2008 in verband met sy 
Portugeessprekende lidmate in Angolana-
gemeente te Pomfret in ’n skrywe aan die 
regering van Noord-Wes oorgedra. Die skrywe is 
gerig aan die premier, me. Edna Molewa. 
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’n Afskrif van die skrywe is ook gestuur aan: die 
Ned. Geref. kerk Angolana, die menseregte 
kommissie en die ring van Mafikeng. 
Koördinering van gemeentes wat al by Angolana 
betrokke was, is nodig. 
Die ring van Mafikeng is versoek om die situasie 
te monitor en ’n aksieplan in werking te stel. 
 
 
2.20 A-Z HANDLEIDING 
Die sinode het besluit: 

Die sinode in Noord-Kaapland besluit om alle 
sake wat gebaseer is op die A-Z Handleiding 
te suspendeer tot tyd en wyl die sinode finaal 
besluit het oor die A-Z handleiding. 

 
Die sinode het besluit: 

1. Die sinode besluit dat onderstaande 
aanbeveling alle voorstelle en besluite oor 
die A – Z Handleiding oor predikante 
vervang: 

2. Die tydelike kommissie beveel aan: 
2.1 dat die sinode van Noord-Kaapland sy 

vorige besluit oor die A- Z Handleiding 
vir predikante herroep – die besluit oor 
hoofstuk 6 egter uitgesluit; 

2.2 dat die sinode in Noord-Kaapland die A-
Z Handleiding vir predikante in beginsel 
aanvaar; hoofstuk 6 egter uitgesluit. 

2.3 dat die sinode die SKBO, SKOK en 
SKDG versoek om die A-Z Handleiding 
vir predikante te toets aan die Skrif en 
die Belydenis en Kerkorde van die Kerk; 

2.4 dat die sinode sy verteenwoordigers by 
die VBO forum op algemene sinodale 
vlak versoek om aandag te gee in die 
besinning van die implementering van 
punte/meet instrumente sodat die stelsel 
ook in ons streek implementeerbaar sal 
wees; 

2.5 dat die sinode kerkrade wys op hulle 
verantwoordelikheid om toe te sien dat 
leraars gereeld opleidingsgeleenthede 
bywoon. 

 
2.20.1 Uitvoering 
Die taakspan het aanvanklik bestaan uit di. GJ 
Duursema (sameroeper), CF Strydom (skriba) 
DG Smit, DJ O’Reilly en dr. DL van Niekerk. 
Laasgenoemde twee broers het deur die loop 
van die tyd bedank. 
Op die konstitueringsvergadering van 14 
Oktober 2008 is die volgende uitvoerende 
komitee verkies: di. GJ Duursema 
(sameroeper), CF Strydom (skriba). 
Die taakspan het ook vir di. JPJ van Tonder en 
BP Benade van die taakspan predikante-
versorging gekoöpteer aangesien hulle direkte 
belang by die implementering van die A-Z 
Handleiding vir Predikante het maar nie 
begroot het om die handleiding te bestudeer 
nie. 

Die taakspan het op 19 Februarie 2009 
vergader om die werk onder te verdeel. Die 
volgende vergaderings was gehou op 23 en 24 
Junie 2009, 18 – 20 Augustus 2009, 5 Oktober 
2009, 23 en 24 Nov. 2009 en 23 en 24 
Februarie 2010. Daar was ook ’n vergadering 
geskeduleer vir 26 – 28 Januarie 2010, maar 
niemand het vir die vergadering opgedaag nie. 
 
Punt 2.3 
Sien beskrywingspunt 5, punt 3.5 - A-Z 
handleiding vir predikante: toets aan die 
skrif, belydenis en kerkorde van die kerk 
(taakspan leer en aktuele sake) – bladsy 54, 
Bylae 8.  
 
Punt 2.4 
Sien beskrywingspunt 12, punt 3.12 - 
Administrasie VBO krediete (taakspan 
predikanteversorging) – bladsy 73, Bylae 15 . 
 
• Sien ook verslag sinodale kerkordekom-

missie, punt 2.3, bladsy 178 (Kerkorde 
2007 - bedien die eersvolgende sinode 
met ’n gereformeerd-gefundeerde 
kerkorde)  

• Sien ook verslag sinodale kerkordekom-
missie, punt 2.4, bladsy 178 
(Ekklesiologiese gespreksdokument)  

 
Ds. GJ Duursema sou die sinode by 
vergaderings van AKLAS verteenwoordig, sou 
dit nodig wees. 
 
2.20.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2008/2009 

R2,067-00 
 

Boekjaar 2009/2010 
R25,041-40 

 

Boekjaar 2010/2011 
Geen koste 

 
 
2.21 TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSI-
TEIT VAN PRETORIA 
Die sinode het besluit: 
1. Die sinode in Noord-Kaapland neem kennis 

van die Kuratorium se hantering van die 
leerklagtes asook gepaardgaande woelinge 
met betrekking tot die fakulteit Teologie aan 
UP, maar bring dit onder die Kuratorium se 
aandag dat daar nog steeds onrus en 
kommer bestaan weens teologiese uitsprake 
van sommige dosente. Die Kuratorium word 
vriendelik dog dringend versoek om verder 
hieraan aandag te gee en na oplossings te 
soek. 

2. Die sinode in Noord-Kaapland keur goed dat 
sy verteenwoordiger by die Kuratorium in 
Pretoria kwartaalliks vergaderings bywoon. 
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3. In die lig van die uitdagings rakende 
teologiese opleiding besluit die sinode in 
Noord-Kaapland om so intens moontlik 
betrokke te wees by die opleiding aan die 
Fakulteit Teologie in Pretoria. 

 
2.21.1 Uitvoering 
’n Vergadering van die ad hoc kommissie is op 
18 Februarie 2009 gehou. Die volgende lede 
was teenwoordig: ds. GJ Duursema 
sameroeper; ds. SW Basson verteenwoordiger 
kuratorium Vrystaat en dr. JB Vos verteen-
woordiger kuratorium Stellenbosch (sekundus). 
Die verteenwoordigers is die mening toegedaan 
dat daar nie ’n probleem met die huidige 
opleiding is nie. 
Die kommissie vertrou dat hy die opdrag van die 
sinode uitgevoer het. 
 
2.21.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Ds. SW Basson R2,060-00 
Dr. JB Vos R   320-00 
Etes R   360-00 
Verblyf R   360-00 
Totaal  R3,100-00 

 

Boekjaar 2010/2011 
Geen koste 

 
 
2.22 “NG KERK-FAMILIE-EIE” TEOLOGIESE 
OPLEIDING 
Die sinode het besluit: 

Die sinode versoek die 3 kuratoria om 
dringend ondersoek in te stel na die aanbied 
van “NG Kerk-familie-eie” teologiese 
opleiding. 

 
2.22.1 Uitvoering 
’n Vergadering van die ad hoc kommissie is op 
18 Februarie 2009 gehou. Die volgende lede 
was teenwoordig: Ds. GJ Duursema 
sameroeper; ds. SW Basson verteenwoordiger 
kuratorium Vrystaat en dr. JB Vos 
verteenwoordiger kuratorium Stellenbosch 
(sekundus). 
Die verteenwoordigers is die mening toegedaan 
dat daar nie ’n probleem met die huidige 
opleiding is nie. 
Die kommissie vertrou dat hy die opdrag van die 
sinode uitgevoer het. 
 
2.22.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien punt 2.21.2 
 
 
2.23 FINANSIËLE BYDRAES VIR 
TEOLOGIESE OPLEIDING: PRETORIA, 
VRYSTAAT EN STELLENBOSCH 
Die sinode het besluit: 

As bewys van die erns waarmee Teologiese 
opleiding opgeneem word, besluit die sinode 
om ook ’n finansiële bydrae te maak tot die 
teologiese opleiding in Pretoria en Vrystaat 
aangesien ons alreeds vir die teologiese 
fakulteit, Universiteit van Stellenbosch, bydra 

 
2.23.1 Uitvoering 
Die opdrag is nie uitgevoer nie. 
Rede: In die lig daarvan dat ’n gesprek oor die 
afstigtingsooreenkoms met die Ned. Geref. Kerk 
in SA plaasvind. 
 
2.23.2 Begroting/finansiële implikasie 
Geen koste. 
 
 
2.24 OPLEIDING VAN PREDIKANTE: 
BESKRYWINGSPUNT VAN DIE NED. GEREF.  
KERK KIMBERLEY HARMONIE 
Die sinode het besluit: 
1. om kennis te neem van die verslag van die 

SKBO punt 2.4 
2. om ’n ad hoc kommissie bestaande uit die 

drie verteenwoordigers by die kuratoria plus 
ds. GJ Duursema aan te wys wat indringend 
moet kyk na: 

2.1 alle aspekte van die kurrikulering van die 
teologiese opleiding en 

2.2 na weë om te voorkom dat ons teologiese 
studente op ’n ongesonde wyse blootgestel 
word aan verskillende teologiese 
standpunte en 

2.3 begeleiding van teologiese studente. 
 
2.24.1 Uitvoering 
’n Vergadering van die ad hoc kommissie is op 
18 Februarie 2009 gehou. Die volgende lede 
was teenwoordig: Ds. GJ Duursema same-
roeper; ds. SW Basson verteenwoordiger 
kuratorium Vrystaat en dr. JB Vos verteen-
woordiger kuratorium Stellenbosch (sekundus). 
Die verteenwoordigers is die mening toegedaan 
dat daar nie ’n probleem met die huidige 
opleiding is nie. 
Die kommissie vertrou dat hy die opdrag van die 
sinode uitgevoer het. 
 
2.24.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien punt 2.21.2 
 
 
2.25 VERSLAE KURATORIUM VERTEEN-
WOORDIGERS 
 
2.25.1 Verslag verteenwoordiger van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
teologiese fakulteit, Universiteit van die 
Pretoria 
Dr. JJ Knoetze is die verteenwoordiger by die 
teologiese fakulteit van die Ned. Geref. Kerk by 
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die Universiteit van Pretoria. Een vergadering is 
bygewoon. 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die teologiese 
fakulteit, Universiteit van Pretoria  is aangeheg 
as Bylae 1 . 
 
 
2.25.2 Verslag verteenwoordiger van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
teologiese fakulteit, Universiteit van 
Stellenbosch 
Dr. DL van Niekerk is die verteenwoordiger by 
die teologiese fakulteit van die Ned. Geref. Kerk 
by die Universiteit van Stellenbosch. Een 
vergaderings is bygewoon. Die sekundus, dr. JB 
Vos het 1 vergadering bygewoon tydens dr. Van 
Niekerk se siekte. 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die teologiese 
fakulteit, Universiteit van Stellenbosch  is 
aangeheg as Bylae 2 . 
 
2.25.3 Verslag verteenwoordiger van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
teologiese fakulteit, Universiteit van die 
Vrystaat 
Beide die primarius, ds. SW Basson, en die 
sekundus, ds. AP Cronje, het beroepe aanvaar 
en vertrek uit die sinodale gebied van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland. 
Die sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning het dr. JS Henning aangewys as 

nuwe verteenwoordiger aangesien hy die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
eksamenkommissie van die teologiese fakulteit 
van die Ned. Geref. Kerk van die Vrystaat 
verteenwoordig. Twee vergaderings is 
bygewoon. 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die teologiese 
fakulteit, Universiteit van die Vrystaat  is 
aangeheg as Bylae 3 . 
 
 
2.27. SLOT 
Die sinodale kommissie vir bedieningsonder-
steuning vertrou dat hy sy opdrag uitgevoer het. 
 
 
2.28 LEDE VAN DIE KOMMISSIE: 
Dr. LM Basson (voorsitter) 
Ds. C Jonck (onder-voorsitter) 
Ds. JP Jooste 
Ds. K O'Callaghan 
Dr. JD van der Westhuizen 
Ds. AJ du Plooÿ 
Ds. CM Rautenbach 
Ds. PJL Blaauw 
Ds. WP Vermaak 
Ds. PF Coetzee 
Ds. WF du Plooy 
Ds. SJ Strydom 
Ds. HK Viljoen 
Ds. JPL Mostert (predikant in sinodale diens) 

 
 

3. BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 
Verskeie beskrywingspunte is ontvang. 
 

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die 
sinodesitting ontvang word, moet deur die toepaslike 
permanente kommissies opgeneem word in hul 
agenda. 
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike 
verslag en aanbeveling dien. 
Beskrywingspunte wat na die datum ontvang word, 
word ook deur die toepaslike kommissie opgeneem in 
sy verslag aan die Sinode, maar kan verwys word na 
’n tydelike kommissie, indien daar nie genoeg tyd is 
om daaroor te besin nie.” (Bepaling 35.1.2) 
 
 
3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SAMESTEL-
LING SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIEN-
INGSONDERSTEUNING (sinodale kommissie 
vir bedieningsondesteuning) – bladsy 46, 
Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die huishoudelike bepalinge van die 

sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning gewysig word. 
(Aanhangsel 3 ) 

2. bepaling 35 van die Kerkorde van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
gewysig word. ( Aanhangsel 4 ) 

3. die huishoudelike bepalinge van die 
sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning asook die wysigings aan 
bepaling 35 van die kerkorde van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland na 
die tydelike kerkordekommissie verwys 
word vir verandering aan die Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R33,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
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R36,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING (sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning) – 
bladsy 50, Bylae 5 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende 

aangewys word: 
 i. Algemene diensgroep gemeenteont-

wikkeling 
 ii. ADGO se taakspan evangelisasie 
 iii. ADGO se taakspan predikante 

begeleiding 
 iv VBO Forum 
 v. ADGO se taakspan lidmaatbemag-

tiging 
 vi. ADGO se taakspan kategese 
 vii. Algemene sinode se kommissie vir 

leer en aktuele sake 
 viii. Seisoen van luister 
 ix. Gemeentedienste netwerk 
 x. JONK 
 xi. JONK se taakspan vir families 
 xii. Gespreksgroep oor diversiteits-

bestuur 
 xiii. Liturgie werkgroep (Communitas) 
 ivx. Kuratorium Pretoria 
 xv. Kuratorium Stellenbosch 
 xvi. Kuratorium Vrystaat 
2. daar gepoog moet word om so ver 

moontlik die toepaslike voorsitter 
(primarius) en onder-voorsitter (sekun-
dus) van die onderskeie taakspanne van 
sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning as verteenwoordiger af te 
vaardig. 

3. verteenwoordigers onmiddellik na afloop 
van vergaderings, skriftelik verslag moet 
doen aan die uitvoerende komitee van 
die sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning van vergaderings en 
werksaamhede op algemene sinodale 
vlak. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: PORNOGRA-
FIESE EN ONGEWENSTE UITBEELDINGS OP 
TELEVISIE (ring van Hopetown) – bladsy 52, 
Bylae 6 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 

1. gemeentes en lidmate versoek word, om 
baie sterk beswaar te maak teen 
pornografiese en ongewenste 
uitbeelding op TV, soos byvoorbeeld 
e.tv. 

2. hierdie besware verkieslik skriftelik 
gedoen moet word en gerig word aan die 
Uitsaai Klagtekommissie, Posbus 
412365, Craighall, 2024. 

 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4: POSITIEWE 
EN GROTER BLOOTSTELLING VAN DIE 
CHRISTELIKE GODSDIENS/GELOOF OP 
TELEVISIE (Ned. Geref. Kerk Askham-
Noenieput) – bladsy 53, Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om die SABC en ander TV netwerke te 

versoek om in sy aktualiteitsprogramme 
 i. ’n groter en meer gebalanseerde 

tydgleuf aan die Christelike 
geloof/godsdiens vir godsdiens-
programme te gee 

 ii. die tydgleuf proporsioneel te verdeel 
tussen die verskillende Christelike 
groeperinge in SA. 

2. om sy dank teenoor RSG uit te spreek vir 
wye en goeie dekking in die verband. 

3. om die besluit van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland deur te stuur as ’n 
beskrywingspunt na die algemene 
sinode. 

 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: A-Z HAND-
LEIDING VIR PREDIKANTE: TOETS AAN DIE 
SKRIF, BELYDENIS EN KERKORDE VAN DIE 
KERK (taakspan leer en aktuele sake) – 
bladsy 54 , Bylae  8. 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om  
 Aanhangsel 5  as sy amptelike standpunt 

ten opsigte van die A-Z Handleiding vir 
Predikante goed te keur en dit aan die 
algemene sinode voor te lê met die 
versoek om dit in die A-Z te inkorporeer. 

 
 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: TAAKSPAN 
PREDIKANTEVERSORGING STRUKTUUR, 
DOELWITTE EN TAKE (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 60, Bylae 9 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die dokument, Taakspan predikante-

versorging: Struktuur doelwitte en take  
(Aanhangsel 6 ), as riglyn ten opsigte van 
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predikanteversorging op sinodale, rings 
en gemeentelike vlak goedgekeur word. 

 
 
3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: TOERUS-
TING EN BEGELEIDING VAN RINGS-
VERTEENWOORDIGERS (taakspan pre-
dikanteversorging) – bladsy 65, Bylae 10 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die onderskeie ringsverteenwoordigers 

op die taakspan predikanteversorging 2 
maal per jaar vergader om 

 i. inligting na ringe en gemeentes deur 
te gee asook terugvoer te gee van 
werk wat in ringe gedoen word 

 ii. toerusting te ontvang rakende 
predikanteversorging wat in 
ringe/gemeentes gedoen word. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R31,660-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R33,718-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.8 BESKRYWINGSPUNT 8: FUNK-
SIONERING VAN DAGBESTUUR TAAKSPAN 
PREDIKANTEVERSORGING (taakspan pre-
dikanteversorging) – bladsy 66, Bylae 11 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die dagbestuur van die taakspan 

predikanteversorging 3 maal per jaar 
vergader om sy werksaamhede te 
koördineer en die nodige beplanning van 
werksaamhede te doen. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R12,515-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R13,328-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.9 BESKRYWINGSPUNT 9: RIGLYNE/ 
BEGINSELS VIR FINANSIËLE HULP VIR 
PREDIKANTE VIR VOORTGESETTE BEDIEN-
INGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE 
(taakspan predikanteversorging) – bladsy 67, 
Bylae 12 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. gemeentes primêr verantwoordelik is om 

leraars finansieel in staat te stel om die 
nodige bedieningsvaardighede te behou 
deur aan die verskillende fasette 
(Aanhangsel 7 ) van voortgesette 
bedieningsontwikkeling (VBO) deel te 
neem. (’n Begroting van 1% van die 

totale uitgawe begroting van gemeentes 
vir VBO behoort min of meer die norm te 
wees.) 

2. indien gemeentes dit nie finansieel kan 
bekostig om hulle leraars op die wyse 
finansieel te ondersteun nie, kan hulle 
aansoek doen by die taakspan 
predikanteversorging om finansiële hulp 
uit die VBO reserwefonds. 

3. gemeentes jaarliks voor 30 November vir 
die daaropvolgende jaar aansoek moet 
doen. Die volgende inligting moet so ’n 
aansoek vergesel: 

 i. Die stand van die betrokke leraar se 
krediete. 

 ii. Beplanning van en begroting vir VBO 
geleenthede wat deur die betrokke 
leraar in die opvolgende boekjaar 
beoog word, asook ’n motivering tot 
die aansoek. 

 iii. Die totale begroting van die 
gemeente, asook die finansiële state 
van die vorige boekjaar. 

4. aansoeke deur die dagbestuur van die 
taakspan predikanteversorging hanteer 
word met inagneming van die motivering 
van die aansoeker, die meriete van die 
aansoek en beskikbare fondse. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R20,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R20,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.10 BESKRYWINGSPUNT 10: ADMINI-
STRASIE VAN DIE VBO RESERWEFONDS 
(REGLEMENT) (taakspan predikantever-
sorging) – bladsy 71, Bylae 13 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om die reglement van die VBO 

reserwefonds goed te keur. 
 
 
3.11 BESKRYWINGSPUNT 11: VBO 
DIENSVERSKAFFER (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 72, Bylae 14 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

Shepherd as VBO diensverskaffer 
gebruik 

 i. om op ’n advieskomitee te dien waar 
inspraak gegee kan word oor die 
ontwikkeling van kursusse veral om 
die unieke behoeftes van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland te 
ondervang 
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 ii. om as kanaal te dien vir die 
akkreditering van kursusse wat in die 
sinode aangebied word of ontwikkel 
word 

 iii. om van Shepherd gebruik te maak 
veral vir die aanbieding van kursusse, 
retraites en ’n lenteweek/winterweek. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,160-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R10,820-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.12 BESKRYWINGSPUNT 12: ADMINI-
STRASIE VBO KREDIETE (taakspan 
predikanteversorging) – bladsy 73, Bylae 15 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinode gebruik maak van CPD 

Solutions wat deur Shepherd ontwikkel 
is vir die administrasie van VBO 
krediete. 

2. alle krediete wat sedert 2009 deur 
predikante opgebou is en deur die 
sinodale kantoor geadministreer is aan 
CPD Solutions oorgedra word. 

 
 
3.13 BESKRYWINGSPUNT 13: GEMEEN-
TELIKE INDUKSIEPROGRAM (taak-span 
predikante-versorging) – bladsy 74, Bylae 16 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n induksieprogram in al die gemeentes 

in die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland, waar nuwe predikante hulle in 
gemeentes vestig, toegepas word. 

2. die ringsverteenwoordigers op die 
taakspan predikanteversorging as 
fasiliteerders van die induksieprogram 
opgelei word. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R9,280-00 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
3.14 BESKRYWINGSPUNT 14: VOORT-
GESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING 
(VBO) KURSUSSE (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 77, Bylae 17 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n jaarlikse kursus wat predikante in 

staat stel om 30 VBO krediete te verdien 
deur die sinode van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland aangebied word. 
Hierdie kursus word 100% vanuit die 
VBO reserwefonds gesubsidieer. 

2. ’n lenteskool wat uit verskeie modules 
bestaan en oor 5 dae aangebied word 
deur die sinode van van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland aangebied 
word. Die Lenteweek word 50% vanuit 
die VBO reserwefonds gesubsidieer. 

3. predikante en gemeentes jaarliks die 
geleentheid kry om aan te dui watter 
kursusse hulle graag sal wil doen vanuit 
die beskikbare kursusse wat aangebied 
word deur die onderskeie diens-
verskaffers. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R135,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R144,960-00 na die tydelike kommissie 
vir hulpdienste verwys word. 

 
 
3.15 BESKRYWINGSPUNT 15: RETRAITE 
SIKLUS OOR DIE REIS VAN 
GELOOFSVORMING (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 79, Bylae 18 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. dat na afhandeling van die huidige 

retraite siklus in Mei 2011 ’n nuwe siklus, 
nl. “ reis van geloofsvorming ” voortgesit 
word. Hierdie retraite siklus bestaan uit 9 
byeenkomste wat oor ’n periode van drie 
jaar deur Communitas (Gys van Schoor) 
aangebied word. Predikante kan op 
enige stadium van die reis aansluit, of 
die reis verlaat, of die reis uitstel. 

2. om kennis te neem dat die retraitesiklus 
op die stadium so lyk: 

 Jaar 1: Ontwikkeling van ’n gesonde 
spiritualiteit  

 Byeenkoms 1.1: Kontoere van emosio-
neel gesonde spiritualiteit 

 Byeenkoms 1.2: Groei in jou persoon-
like identiteit in Christus 

 Byeenkoms 1.3 Reis van selfontdek-
king: bekering van die hart (Enneagram) 

 Jaar 2: Om met Jesus te leer leef  
 Byeenkoms 2.1: Retreat: “Kom luister 

na wat Ek jou oor die lewe wil leer” 
 Byeenkoms 2.2: Teologiese kontoere: 

Om vandag saam met Jesus (die Here) 
in die koninkryk te lewe. 

 Byeenkoms 2.3: Vernuwing van die hart 
(Dallas Willard). 

 Jaar 3: Christelike praktyke  
 Byeenkomste 3.1, 3.2 en 3.3 handel oor 

’n seleksie van drie Christelike praktyke 
per byeenkoms wat deur die eeue deur 
christene beoefen is. 

3. dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R97,500-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
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R98,820-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.16 BESKRYWINGSPUNT 16: MENTOR-
SKAP PROGRAM (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 81, Bylae 19 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om met sy mentorskap program vir 

beginnende predikante voort te gaan en 
ook die program uit te brei om 
voorsiening te maak vir: 

 i. predikante langer in bediening 
 ii. voor en na emeritaat. 
2. dat die begroting van die boekjaar 

2011/2012 ten bedrae van R73,100-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R78,300-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.17 BESKRYWINGSPUNT 17: PASTOR 
PASTORUM (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 83, Bylae 20 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om van die dienste van dr. George Roux 

gebruik te maak om aan leraars wat die 
behoefte het, ’n pastorale spreekkamer 
binne die sinodale gebied te bied. 

2. om voorsiening ter maak dat leraars wat 
dringend die hulp van ’n Pastor 
Pastorum nodig het, na dr. Roux se 
spreekkamer in Somerset-Wes verwys 
kan word deur die predikant in sinodale 
diens en die voorsitter van taakspan 
predikanteversorging. 

3. dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R37,100-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R39,800-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.18 BESKRYWINGSPUNT 18: TEOLO-
GIESE STUDENTE (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 85, Bylae 21 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die predikant in sinodale diens en die 

verteenwoordigers van die onderskeie 
teologiese fakulteite verantwoordelik is 
vir die gereelde besoek en kontak met 
teologiese studente vanuit die sinodale 
gebied. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R5,500-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R5,500-00 na 

die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om ringe en gemeentes te versoek om 

waar moontlik teologiese studente 
finansieel in die vorm van beurse, wat 
jaarliks toegeken word, te ondersteun. 

 
 
3.19 BESKRYWINGSPUNT 19: SAMESTEL-
LING TAAKSPAN VROUELESSENAAR (NK) 
(taakspan vrouelidmate) – bladsy 86, Bylae 
22. 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan vrouelessenaar (NK) 

ringsgewys saamgestel word tydens die 
Vrouefees. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R28,985-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R37,055-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.20 BESKRYWINGSPUNT 20: STELSEL 
VAN INDIENSNEMING EN VERGOEDING VAN 
PREDIKANTE (taakspan vrouelidmate) – 
bladsy 88, Bylae 23 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan predikanteversorging 

spoedeisend sal kyk na die uitwerking 
wat die huidige stelsel van 
indiensneming en vergoeding en die 
bepaling daarvan op predikante en hulle 
gesinne het. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R10,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.21 BESKRYWINGSPUNT 21: TAFELGE-
SPREK: TEKORT AAN PREDIKANTE (Ring 
van Deben - kommissie predikantever-
sorging) – bladsy 89, Bylae 24 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om kennis te neem van die studiestuk 

Tekort aan predikante – Implikasies en 
Uitdagings  (Aanhangsel 9 ) en gee aan 
die vergadering geleentheid om deur 
middel van tafelgesprekke aandag te gee 
aan die volgende vrae. 
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 i. Is die sinode eens dat die dreigende 
tekort en vinnige verwisseling van 
predikante ’n wesentlike uitdaging is 
waarop die sinode behoort te fokus? 

 ii. Hoe behoort ringe die saak aan te 
spreek? Wat moet ringe doen? 

 iii. Hoe kan gemeentes die saak 
aanspreek? Wat behoort gemeentes 
nou te doen? 

 iv. Hoe kan die sinode vir gemeentes, 
predikante en ringe help om die 
uitdagings rondom die dreigende 
tekort aan predikante aan te spreek. 

 
 
3.22 BESKRYWINGSPUNT 22: TEKORT 
AAN PREDIKANTE (Ring van Deben - 
kommissie predikanteversorging) – bladsy 
94, Bylae 25 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
 kerkrade en ringe te versoek om kennis 

te neem van die studiestuk Tekort aan 
predikante – Implikasies en Uitdagings  
(Aanhangsel 9 ) en dat kerkrade en ringe 
die uitdagings wat ’n tekort aan 
predikante teweeg bring op toepaslike 
wyse aanspreek. 

 
 
3.23 BESKRYWINGSPUNT 23: VISIO-
NERINGPROSES – SINODE IN NOORD-
KAAPLAND (Ring van Deben - kommissie 
predikanteversorging) – bladsy 95, Bylae 26 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinode met die hulp van ’n 

fasiliteerder dringend begin met ’n 
visionerings- en beplanningsproses 
waarin besin word oor die funksionering 
van die sinode. Binne hierdie proses 
moet deeglike navorsing gedoen word, 
’n duidelike visie geformuleer word, 
fokuspunte geïdentifiseer word, 
duidelike doelwitte gestel word en ’n 
werkbare plan van aksie daargestel 
word. 

2. hierdie ’n voortdurende proses word 
waarin daar van sinode na sinode 
voortdurend geëvalueer en herbesin 
word asook nuwe fokusse en doelwitte 
gestel word en herbeplan word. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R62,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R30,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 

3.24 BESKRYWINGSPUNT 24: SINODALE 
INDUKSIEPROGRAM (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 96, Bylae 27 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 daar ’n induksieprogram vir nuwe 

predikante in die sinodale gebied 
ingestel word waarmee hulle vinniger 
aan die sinode bekend gestel word en 
ingetrek word in die sinodale 
werksaamhede. 

 
 
3.25 BESKRYWINGSPUNT 25: BEMAG-
TIGING VAN LIDMATE (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 97, Bylae 28 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n taakspan vir die bemagtiging van 

lidmate daargestel word wat: 
 i. ondersoek doen na geskikte materiaal 

vir die bemagtiging van lidmate veral 
ten opsigte van prediking en 
pastorale versorging 

 ii. sodanige program implementeer en in 
stand hou. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R12,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R14,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.26 BESKRYWINGSPUNT 26: TAFELGE-
SPREK: “ DIE DOOP VAN BABAS WAT UIT 
BUITE-EGTELIKE VERHOUDINGS GEBORE 
WORD” (taakspan families) – bladsy 98, 
Bylae 29 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 ’n tafelgesprek oor: “ die doop van babas 

wat uit buite-egtelike verhoudings 
gebore word ” gehou word. 

 
 
3.27 BESKRYWINGSPUNT 27: PREEK-
STUDIES MET LITURGIESE RIGLYNE EN DIE 
LEESROOSTERPROJEK VAN COMMUNITAS 
(taakspan erediens) – bladsy 101, Bylae 30 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat  
1. die taakspan erediens betrokke bly by 

die opstel en publisering van die 
Preekstudies met Liturgiese Riglyne en 
die Leesrooster vir lidmate. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R7,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R7,000-00 na 
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die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
 
3.28 BESKRYWINGSPUNT 28: TAAKSPAN 
- “JONK NOORD-KAAPLAND” (taakspan 
jeug) – bladsy 103, Bylae 31 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die naam van die taakspan jeug verander 

na “JONK Noord-Kaapland”. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 

ten bedrae van R21,616-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R21,616-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.29 BESKRYWINGSPUNT 29: JEUGIN-
DABA’S - MET KATEGESE AS FOKUSAREA 
(taakspan jeug) – bladsy 104, Bylae 32 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan jeug van die sinode van die 

Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
jeugindaba’s aanbied met kategese as 
fokusarea. 

2. hierdie jeugindaba’s aangebied word in 
die vorm van ’n “Roadshow” (aangebied 
vanaf ’n Vrydagaand 18:00 tot Saterdag-
middag 17:00) in ten minste 4 x streke in 
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland ten einde dit vir 
volwasse jeugleiers moontlik te maak 
om ’n geleentheid te kan bywoon. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R30,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R30,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.30 BESKRYWINGSPUNT 30: TAFELGE-
SPREK: SPESIFIEKE BEHOEFTES RAKENDE 
DIE KATEGESE VAN GEMEENTES IN DIE 
SINODE VAN NOORD-KAAPLAND (taakspan 
jeug) – bladsy 105, Bylae 33 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om kennis te neem van die spesifieke 

behoeftes rakende die kategese in die 
gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland deur middel van 
tafelgesprekke oor die volgende vrae: 

 i. Wat word in die kategese van 
gemeentes gedoen waaroor sinode-
gangers OPGEWONDE is? 

 ii. Watter BEHOEFTES sien sinode-
gangers raak rondom die kategese in 
gemeentes? 
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BYLAE 1 
 

VERSLAG VAN DIE KURATORIUM VAN DIE NG KERK BY DIE 
UNIVERSITEIT VAN PRETORIA AAN DIE SINODE VAN NOORD-

KAAPLAND 
 

 
Die Kuratorium kan met dank die volgende rapporteer: 
 
1. TUISTE BY DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 

Op 8 Julie 2009 is daar ’n nuwe ooreenkoms onderteken tussen die onderskeie kerke wat vennote 
is by die Fakulteit Teologie en die Universiteit van Pretoria. Die kerke, Nederduitse Gereformeerde 
Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Uniting Presbyterian Church of Southern 
Africa is dankbaar vir hierdie ooreenkomste. Die vorige ooreenkomste het telkens vir vyf jaar 
gegeld. Die nuwe ooreenkoms (vanaf 1 Januarie 2010) is nie aan enige termyn gekoppel nie, maar 
maak voorsiening vir ’n drie-jaar wedersydse kennisgewing indien die ooreenkoms opgeskort sou 
moes word. 
 
Kragtens die ooreenkoms beskik die NG Kerk tans oor tien dosente-poste, die Hervormde Kerk oor 
vyf en die Presbiteriane oor twee. Soos voorheen betaal elke kerk 30% van die salaris van daardie 
dosente en UP die res, asook die volle infrastruktuur van die teologiese fakulteit. Ons studente baat 
ook enorm deur die beurse wat aan studente op grond van hul akademiese prestasie toegeken 
word. 
 
Die Kuratorium is baie dankbaar vir die goeie samewerking wat daar bestaan tussen die 
Universiteit van Pretoria se Hoofbestuur en die Fakulteit. 
 
 

2. DOSENTE 
Die afgelope paar jaar is gekenmerk deur die toevoeging van verskeie jonger dosente. Die 
dosentekorps van die NG Kerk bestaan tans uit: prof. Dirk Human (Ou Testament), prof. Gert Steyn 
en dr. Kobus Kok (Nuwe Testament), proff. Etienne de Villiers en Danie Veldsman (Dogmatiek en 
Etiek), Julian Müller (Praktiese Teologie), Nelus Niemandt (Sendingwetenskap) en dr. Johan van 
der Merwe (Kerkreg en Kerkgeskiedenis). Dr. Sias Meyer (voorheen van die gemeente Strand-
Noord) het aan die begin van Maart as opvolger van prof. Jurie le Roux (Departement Ou 
Testament) toegetree tot die dosentekorps. Hierbenewens is daar nog ’n lidmaat van die NG Kerk 
wat deur die Universiteit aangestel is in Ou Testament: Dr. Alphonso Groenewald. 
 
Prof. Jurie le Roux het aan die einde van 2009 die aftreeouderdom bereik; vanjaar is dit prof. Cas 
Vos en prof. Etienne de Villiers se beurt en aan die einde van volgende jaar, prof. Julian Müller. 
 
 

3. DEKAAN 
Die Fakulteit het die afgelope tien jaar gefunksioneer onder die entoesiastiese dekaanskap van 
prof. Cas Vos (aanvanklik ook deel van die NG dosente). Sy termyn het aan die einde van Junie 
2009 ten einde geloop. Hy is egter telkens versoek om vir nog ’n paar maande voort te gaan totdat 
daar ’n nuwe dekaan aangewys is. 
 
Die Dekaanspos is ’n universitêre pos en kan dus ’n persoon van enige kerk wees. Die pos is 
gevolglik baie wyd geadverteer. Nadat die eerste aanstelling onsuksesvol was, is prof. Johan 
Buitendag (voorheen adjunk-dekaan en professor in Dogmatiek van die Nederduits Hervormde 
Kerk van Afrika) vanaf 1 Maart 2010 aangestel. Daar word uitgesien na aangename samewerking 
in hierdie verband. 
 
Die adjunkdekaanspos sal binnekort intern gevul word. 
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4. STUDENTE 
Die afgelope paar jaar was daar ’n geleidelike groei in die studentetal. Daarvoor is die Kuratorium 
opreg dankbaar. Die getal studente wat tans in hulle ses jaar van opleiding is, is sowat 200. 
Verlede jaar is 25 studente gelegitimeer en vanjaar behoort 15 studente gelegitimeer te word. 
 
Interessante waarnemings: 

• Dit is ’n verblydende teken dat tussen 30 en 40% van elke klas dames is. 
• Dit is net so verblydend dat daar weer baie studente aansoek doen wat akademies kwalifiseer 

vir enige rigting op universiteit. 
• Dit is duidelik dat 2008 die jaar was waarin daar meer vakatures beskikbaar geraak het as 

waarvoor daar gekwalifiseerde jong predikante is. 
• Die meeste van diegene wat verlede jaar gelegitimeer is, is reeds in predikantsposte - een 

ook in u sinodale gebied (ds Marnus Geyser in Marchand). 
 
 

5. VOORTGESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING. 
Vanweë ’n bepaalde toekenning, deur die vier sinodes in die Noorde, kon daar aan die begin van 
2009 aan twee belangrike aspekte deegliker aandag gegee word. 
 
Die dienste van dr. Ferdie Clasen (Tygerpoort) en dr. Lourens Bosman (Lux Mundi) is vir ’n 
bepaalde persentasie en ‘n bepaalde tydperk ingekoop. 
 
Ferdie is behulpsaam met Voortgesette Bedieningsontwikkeling en Lourens met die organisering 
van die Diploma vir Kerklike Bediening. Beide hierdie aspekte bly uiters belangrik vir ’n 
lewenskragtige kerk. 
 
Prof. Malan Nel se dienste wat teen ’n baie klein persentasie ingekoop was vir VBO het formeel tot 
’n einde gekom in 2009. Hy bly gelukkig egter betrokke omdat sy Sentrum vir Kontekstuele 
Bediening steeds die voertuig bly vir die akkreditering van kursusse by UP. 
 
 

6. TEOLOGIE 
Die afgelope paar jaar is gekenmerk deur die feit dat teologie baie publiek geword het. Daar is 
positiewe aspekte daaraan verbonde, maar ook negatiewe aspekte. Die hartseer hieroor is die feit 
dat die waarheid dikwels verdraai word om ‘n bepaalde effek te verkry. Dit is sekerlik die 
hartseerste dat dit in die naam van die godsdiens en opbouende teologie gedoen word. 
 
 

7. TOEKOMS 
Die Kuratorium sien uit na ’n besondere periode van groei - in kwaliteit en kwantiteit - en is 
opgewonde daaroor omdat die toepassing van die A - Z Beleid baie voordele behoort te bied vir 
nouer kontak tussen die Kuratorium , die student en die plaaslike gemeentes. 
 
 

8. STRATEGIESE BEPLANNING 
Die Kuratorium het in die jongste verlede baie aandag gegee aan strategiese beplanning. Die 
volgende word graag gedeel met die sinode. 
 
Taak: 

Om toe te sien dat daar genoeg goed opgeleide dominees aan die kerk beskikbaar gestel 
word wat effektief en met vertroue in die huidige omstandighede gemeentes en lidmate kan 
begelei 

 
Doelwit 1 Die uitbouing van ’n effektiewe netwerk van verhoudings met die verskillende 

rolspelers in teologiese opleiding 
 

Prioriteite Aksiestappe 
1. Studente: Duidelike inligting aan die 
teologiese studente om vanaf die eerste dag te 
weet wat die kerk en die universiteit van hulle 
verwag ten opsigte van hulle teologiese 
opleiding. 

In die lig van die A-Z Handleiding word ’n 
inligting-stuk aan alle studente voorsien terwyl 
alle relevante persoonlike en kerklike inligting 
(ring en gemeente) verkry word. 
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2. Sinodes, ringe, gemeentes: Eienaarskap, 
trots, lojaliteit en betrokkenheid by teologiese 
opleiding en finansiële ondersteuning. 

Die voortdurende uitbouing van die 
kommunikasie van die Kuratorium met die 
sinodes, ringe en gemeentes. Besoeke aan die 
sinodale diensrade. 

3. Universiteit: Die beklemtoning van die waarde 
van die NG Kerk vir die universiteit vir hulle 
teologiese opleiding en ter ondersteuning van 
hulle rol in die nuwe Suid-Afrika. 

Gesprekke met die bestuur van die universiteit, 
ander kerklike vennote en ander kerke met die 
oog op teologiese opleiding. 

4. Dosente: Die uitbou van die onderlinge 
verhouding en samewerking met die dosente 
van die teologiese fakulteit. 

Wedersydse vertrouensverhouding en 
skakeling tussen die Kuratorium en die kerklike 
en Algemene Dosenteraad.  

 
Doelwit 2  Die ontwikkeling en aanbieding van doelgerigte kurrikulum met die oog op 
uitnemende teologiese opleiding  en toepaslike bedieningsvaardighede 
 

Prioriteite Aksiestappe 
1. Kerklike opleiding/diploma: Die korrekte lees 
en verstaan van die Skrif en die Belydenis en die 
vermoë om die akademiese opleiding in die 
bediening te integreer en toe te pas. 

Die persoon verantwoordelik vir kerkeie 
opleiding vergewis hom van die kursusinhoud 
t.o.v. grondtale, menslike verhoudings, bestuur 
van finansies, menswees en leierskap, 
gemeentebestuur, konflikhantering, prediking en 
voordrag, die kerklike geskiedenis en bepaal die 
nodige aanvullende opleiding. 

2. Algemeen Kerklike opleiding: Die 
bekendstelling van die inhoud van die 
akademiese program aan die Kuratorium . 

In oorleg met die dosente moet daar gekyk word 
na die aangepaste kurrikulum en die aanbieding 
daarvan. 

3. VBO/Excelsus: Die uitbou van VBO en die 
belyning met die kerkeie opleiding 

Gesprek met die persoon verantwoordelik vir 
VBO 

 
Doelwit 3 Die daarstelling van volhoubare kerklike infrastruktuur om aan die akademiese en 

kerklike vereistes te voldoen 
 

Prioriteite Aksiestappe 
1. Kerkeie opleiding/VBO: Vasstelling van die 
behoeftes ten opsigte van personeel. 

Gesprekke met die persone verantwoordelik. 
Skakeling met sinodale diensrade en GSK met 
die oog op strukturering en befondsing van die 
poste. 

2. Kerkeie opleiding: Gebruik kundige predikante 
ter ondersteuning vir die aanbieding van die 
program. 

Kundige persone word betrek. Meer aandag sal 
gegee word aan groepsessie vir die aanbieding 
van die kerkeie programme. 

3. Inligting: ’n Inligtingsvideo kan gemaak word 
oor die teologiese opleiding en studente. 

Afgesien van die klem op inligting moet daar ook 
aandag gegee word aan die roeping van die 
predikant en fondse vir beurse. 

 
 

9. VERTEENWOORDIGER 
Die Kuratorium is baie dankbaar vir die deeglike wyse waarop dr JJ Knoetze, u verteenwoordiger 
op die Kuratorium, sy verantwoordelikheid nakom. 
 
PR du Toit 
Namens die Kuratorium 
8 Maart 2010 
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BYLAE 2 
 

VERSLAG VAN DIE KURATORIUM VAN DIE TEOLOGIESE 
KWEEKSKOOL, STELLENBOSCH AAN DIE SINODE VAN NOORD-

KAAP OKTOBER 2010 
 

 
1. INLEIDING 

In hierdie verslag word slegs enkele sake uitgelig wat na ons mening spesifiek relevant is vir die 
betrokkenheid van die kerk by teologiese opleiding. Uiteraard gebeur daar by die Fakulteit Teologie 
(FT) (die ekumeniese omgewing) en die Teologiese Kweekskool van die NG Kerk (ons eie kerklike 
konteks van opleiding) veel meer as waaroor daar hier verslag gedoen word, maar wat ietwat buite 
die reikwydte van ons verslag lê. ’n Algemene opmerking sal voldoende wees: Dit gaan goed by die 
Kweekskool, die onderrigpersoneel is uiters bekwaam en kreatief besig met hulle taak – veral ook 
met teologiese uitsette in die akademiese veld – toegewyd, en bewus van hulle lojale verbintenis 
aan die gereformeerde leer, betrokke by die akademie, sowel as in die breër gemeenskap. Hulle is 
’n gelukkige groep, en het die afgelope paar jaar die besondere bekwame leiding van prof Elna 
Mouton as Dekaan gehad. Dit bly steeds my voorreg om by die Kuratorium en Eksamenkommissie 
betrokke te wees. By die lees van hierdie verslag moet die unieke situasie van Stellenbosch altyd in 
gedagte gehou word, naamlik dat daar ’n besonder noue samewerking tussen die NGK en VGK 
bestaan, sowel op dosentevlak as tussen die studente. Die samewerking tussen die NGK en VGK 
by die FT is hartlik en gebou op wedersydse gesprek wat oor jare heen opgebou is. ’n Mens kan dit 
amper as ’n eiland van vertroue in die see van wantroue tussen dié kerke soos dit tans elders daar 
uitsien, beskryf.  
 
 

2. TOELATING TOT LEGITIMASIE 
Die aantal studente wat in 2009 gelegitimeer is, is ’n besonder klein groepie. Die Kuratorium het 
besluit om die volgende persone by die ATR aan te beveel vir legitimasie: Nadine Maletzki, Nina 
Muller, Hannes Ries, Wouter van Velden. Na Colloquium Doctum: Japie Benade, Jan Bronkhorst. 
 
Uit die verslag van die Dekaan (prof Elna Mouton) word die volgende notule-uittreksel gegee waar 
verwys word na die getal studente – dit gee verdere perspektief op die saak: “Die Dekaan verwys 
na die akademiese gehalte, Afrika –kontekste, rolspeling en diversiteit. Sy sluit ook aan by die drie 
uitdagings wat sy by die vorige vergadering behandel het nl. die herposisionering van die Fakulteit 
as ’n sentrum van hoop, die ontwikkeling van ’n kurrikulum as instrument van verandering en die 
versterking van menswaardigheid. Die getalle van die studente word ook aan die vergadering 
deurgegee. ...Die vergadering bespreek onder andere die saak rondom die getal studente en die 
rede hoekom bedieningsstudente aan die US minder is as die studente aan die UP en OVS. Die 
twee dagbesture word versoek om aan hierdie saak aandag te gee. Daar moet nie net na die 
kwantitatiewe aspekte van hierdie saak nie, maar ook na die kwalitatiewe aspekte in terme van ’n 
lewendige, herenigende kerk. Daar moet gekyk word na jeugwerkers, die getal studente en die 
spesifieke situasies van bepaalde geografiese areas (bv. Oos-Kaap, Natal ens.). Verder moet daar 
ook gekyk word na toeganklikheid van studente in terme van ondersteuning met die oog op studie 
en die lewensvatbaarheid van afgestudeerdes binne die bediening wat finansieel minder afhanklik 
sal wees van ’n voltydse pos.” 
 
 

3. AANVULLENDE TEOLOGIESE OPLEIDING – KERKLIKE BETR OKKENHEID. 
Hierdie kerklike baan van opleiding word deur die Kuratorium bespreek. Dit fokus veral op drie 
sake: 
1. Spiritualiteitsvorming/emosionele volwassenheid/mentoraat 
2. Blootstelling aan gemeentes 
3. Bedieningskapasiteits-ontwikkeling (kennis, houdings, vaardighede en gewoontes) 

 
Daar sal gepoog word om een persoon van beide kerke (NGK en VGK) te kry om 
verantwoordelikheid te aanvaar vir ’n bepaalde jaargroep. Die doelwit vir 2010 lyk soos volg: 

Jaar 1 Fokus: Jeug- en familiebediening 
Jaar 2 Fokus: Koinonia/Kleingroepe/Versorging 
Jaar 3 Fokus: Missionale ekklesiologie (oa uitreik en diakonaat) 
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Jaar 4 Fokus: Pastoraat 
Jaar 5 Fokus; Liturgie en prediking 
Jaar 6 Fokus: Gemeenteleierskap en bestuur (konflikhantering, fasilitering, bemagtiging van 

leiers) 
 
Daar sal gepoog word om een week en twee naweke per jaargroep te benut met die oog op 
kerklike teologiese opleiding. Verder gaan daar gepoog word om elke student aan ’n betrokke 
gemeente te koppel. 
 
Die vergadering neem kennis van die verslag en alles wat beoog word. Die vergadering keur die 
breë lyne van die verslag goed. Verder keur die vergadering die beoogde twee naweke en een 
kerklike week sowel as die koppeling aan ’n gemeente goed. Die vergadering besluit verder dat die 
kerklike teologiese opleiding verpligtend is vir studente wat in die bediening wil ingaan. 
Die betekenis van bogenoemde saak vir ons as sinode lê daarin dat daaruit blyk hoe beplan word 
om die kerk self daadwerklik by teologiese opleiding te betrek. 
 
 

4. STATUS JEUGWERKERS EN ALTERNATIEWE BANE 
Hierdie saak word spesifiek by die verslag ingesluit sodat die kerk/sinode bewus kan wees van die 
diversiteit van opleidingsbehoeftes wat tans ontwikkel en moontlik in die vooruitsig gestel word. 
Onthou egter dat genoemde sake nog ondersoek word en nog nie gefinaliseer is nie. 
 
Die hele situasie rondom die jeugwerkers is deur die ATTO aan die ATR vir aandag gestuur. 
Laasgenoemde gee nog aandag aan die saak. Wat alternatiewe bane betref het Braam Hanekom, 
Heinrich Theunissen en Hannes Windell ’n verslag oor hierdie en soortgelyke situasies opgestel, 
waaruit die volgende twee voorstelle voor die kuratoriumvergadering dien (sien Aanhangsel 1). 
 
Verdere teologiese opleiding van leraars – fokus op ontwikkeling van akademiese uitnemendheid 
(sien Aanhangsel 2) 
 
In die voortgaande gesprek en praktyk van verdere teologiese opleiding van leraars, lewer 
bogenoemde bylae ’n besonder interessante perspektief op die behoefte aan die ontwikkeling van 
akademiese uitnemendheid van leraars in die bediening. Die sinode sal goed doen om deeglik 
daarvan kennis te neem, met die meegaande besef dat ’n kerk wat nie teologies op hoogte bly nie, 
uiteraard stagneer. Eintlik neem dit die perspektiewe van die A-Z handleiding op die ontwikkeling 
van leraars in die bediening nog net ’n  paar betekenisvolle treë verder. 

 
Dr. DL van Niekerk 
Verteenwoordiger Kuratorium Stellenbosch 
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AANHANGSEL 1 
 

STATUS JEUGWERKERS EN ALTERNATIEWE BANE 
 

 
VOORSTEL 1 

1. Daar word aanbeveel dat daar so spoedig moontlik ’n 3 jaar graad-kursus ontwikkel word waarna 
suksesvolle kandidate tot ’n eerste vlak van beperkte bediening toegelaat word. 

2. Vir die doel moet die amp van hulp-leraar geskep word. 
3. Die kursus behoort sover as moontlik saam te val met die eerste 3 jaar van die VGK (5 jaar) en 

NGK (6 jaar) se hoofstroom opleiding. 
4. Die kursus behoort geleentheid te gee vir spesialisasie in ten minste die volgende gebiede: 

Jeugwerk, pastoraat, gemeenskapswerk, gemeentebediening. 
5. Na die drie jaar behoort daar ’n amptelike akkrediteringsgeleentheid as hulpleraar, deur die kerk te 

wees. 
6. Hulpleraars word toegelaat tot gemeentebediening met dien verstande dat hulle onder leiding van ’n 

voltydse leraar sal werk. Die leraar kan in ’n ander gemeente woon en werksaam wees. 
7. Die geleentheid behoort vir hulpleraars te bestaan om na ’n tyd terug te keer vir die voltooiing van 

studies met die oog op legitimasie as leraar. 

 

Die vergadering het besluit om hierdie voorstel na ATTO en die ATR vir verdere aandag en besinning 
deur te stuur. Die twee taakspanne is besig om aan hierdie saak aandag te gee. ATTO moet dit oorweeg 
om ADGO by die gesprek te betrek sodat ’n gesamentlike gesprek kan plaasvind. Die VGK is uitgenooi 
om deel van hierdie gesprek te word. 

 
VOORSTEL 2 

1. Die kuratorium neem kennis van en ondersteun die voorstel van Communitas rakende die 
totstandkoming van ’n Kerklike Seminarium wat korter opleiding aan lidmate sal gee. 

2. Hierdie opleiding sal uit een- en tweejaar kursusse bestaan met die oog op die verkryging van ’n 
kerklike diploma. 

3. Die kursus sal lidmate voorberei vir gemeentelike bediening met die oog op gemeentes wat nie ’n 
leraar kan bekostig nie en of aanvullende kapasiteit benodig. 

4. Lidmate wat die kursus voltooi het en sodanig aangewend word sal in die amp van ouderling 
bevestig word.  

5. Hierdie ouderlinge sal egter kragtens hul bevestigingsformulier in gespesialiseerde rigtings 
aangewend word. 

6. Hierdie ouderlinge sal onder leiding en toesig van ’n voltydse predikant werk. 
7. Die kursus behoort so gestruktureer te word dat indien die kandidaat na voltooiing van die tweejaar 

kursus formele teologiese opleiding wil ondergaan daar ten minste die moontlikheid bestaan dat NG 
lidmate hul kursus soos die VGK binne vyf jaar kan voltooi. 
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AANHANGSEL 2 
 

ONTWIKKELING VAN NGK- EN VGK-PREDIKANTE 
 

 
Coenie Burger en Tallie van den Heever is versoek om oor hierdie saak ’n verslag op te stel. Hulle verslag 
(Bylae 9) dien voor die vergadering. Daar is onder andere besin oor die motivering en ondersteuning van 
predikante met die oog op verdere studie. Die volgende punte dien voor die vergadering en word as 
riglyne aanvaar: 
 
As daar gesê word dat die kerk ’n verantwoordelikheid het t.o.v. teologie, sal ons goed doen om rekening 
te hou met al drie kontekste waarin teologie bedryf word nl. kerk, akademie en die wyer gemeenskap. 
Hoewel die Kuratorium se eerste fokus sal wees op die opleiding van predikante vir die kerklike bediening, 
kan die ander twee kontekste op geen manier buite rekening gelaat word nie. Ons is van mening dat die 
Kuratorium ’n taak het om al drie die gesprekke te probeer dien en om predikante te help oplei om op ’n 
verantwoordelike manier aan al drie die “gesprekke” deel te neem. 
 
Die Fakulteit Teologie moet daarom die uitgesproke ondersteuning en waardering van die kerk en die 
kuratorium geniet in haar poging om akademies-strategies geposisioneer te bly (word), om meer 
ekumenies te word en om eie-konteks relevant besig te wees. 
 
Teologiese opleiding wat slegs verstaan word in terme van voorbereiding en voorsiening van 
evangeliedienaars (gemeentepredikante) dra by tot ’n gereduseerde opvatting van teologie en dus ’n 
geneigdheid om kerklik-eksklusief oor die teologie te dink. Kerklike vergaderings en kommissies sal wen 
aan duidelikheid oor die breëre oogmerk van teologiese opleiding, indien onuitgesproke veronderstellings 
uitgespel word. Regstellende aksie sal o.a. beteken dat sekere wysigings aan die betrokke reglement 
aangebring moet word, veral t.o.v. die funksies van die kommissies en taakspanne betrokke by teologiese 
opleiding. Hierdie wysigings moet egter ’n reflektering wees van hoe die kerk dink oor teologie en dus 
teologiese opleiding. In hierdie verband meen ons dat die kuratoria en die raad van kerkspesifieke-
dosente ’n belangrike rol moet speel. 
 
(Hierdie is enkele wysigings aan Reglement 12 wat oorweeg kan word – lees saam met die huidige regl. 
12, kursiefgedrukte is veranderings – en word na ATTO verwys) 

Reglement vir die reëling van teologiese opleiding. 
1. Teologiese opleiding vir die… 
2.2.2.1 hou toesig oor  teologiese opleiding asook die voortgesette… 
4.1.1 om hulle vir die bediening voor te berei of om teologies toe te rus om voor ….ten einde as student 
met die oog op die evangeliebediening of teologiese toerusting gelaat te word 
4.1.2.1 waarom die evangeliebediening of die beoefening van die teologie as roeping gekies is…) 

 
Die huidige en voorsiene behoefte aan meer goeie teoloë vra dat die kerk anders as in gemeenteverband 
geleenthede bied aan geskikte persone om teologies besig te wees met die wyer gemeenskap en die 
akademie as fokus. Dit kan nie beskou word as die funksie van net die universiteit en oorgelaat word aan 
die belangstelling van indiwiduele teoloë nie. Fokus op die wyer gemeenskap en akademie kan nie die 
stokperdjie wees van verveelde en gefrustreerde predikante of emeriti nie. 
 
Hierdie behoefte beklemtoon die belang van teologiese opleiding gekoppel aan die universiteit, sodat 
persone geskool en geoefen kan word in die relevante adekwaatheidskriteria. Dit beteken dat die kerke 
groter verantwoordelikheid moet neem vir legitieme kerk-eie vereistes (d.i. nie ’n opponerende taak nie, 
maar ’n aanvullende) wat die teologiese opleiding betref. 
 
Prosesse moet nou reeds aan die gang wees om die nodige verandering te weeg te bring. Coenie Burger 
en Tallie van den Heever word versoek om verder hieroor na te dink. 
 
Die volgende aksiestappe kan deel uitmaak van ’n omvattender strategie: 
Motiveer en inspireer evangeliedienaars tot verdere studie. Meer lidmate per predikant wat die huidige 
tendens is en minder “bevorderingsgeleenthede” (ons het ’n ongemak met die gebruik van hierdie term, 
maar dit is hoe dit soms beleef word) maak dit natuurlik nie maklik nie. Ruimer beurse moet as aansporing 
oorweeg word. 
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Betrek predikante by studiegroepe wat aktuele sake deeglik navors met die oog op ingeligte en 
rigtinggewende kerklike besluite.  
 
Betrek geskikte predikante by VBO en ABO. Dit moet gedoen word na ’n opname oor wat tans aan 
spesifieke teologiese kundigheid en kennis onder die predikantekorps beskikbaar is. 
 
Coenie Burger en Tallie van den Heever het met Frederick Marais  gepraat en die saak geniet aandag. 
Die motivering van predikante tot verdere studie word bespreek. Die ad hoc-kommissie wat deur die 
dagbesture aangewys moet word, word versoek om ook aan hierdie saak aandag te gee. Die moontlikheid 
van ’n berig in Die Kerkbode rondom die nagraadse beurse wat beskikbaar is, word ook genoem. Die 
bedrae wat toegeken word vir nagraadse studie sowel as die boeketoelae moet weer bekyk word. 
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BYLAE 3 
 

VERSLAG VAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE SINODE VAN  
NOORD-KAAPLAND  BY DIE KURATORIUM EN EKSAMENKOMMISS IE, 

TEOLOGIESE FAKULTEIT VAN DIE VRYSTAAT 
 

 
As verteenwoordiger van die sinode by die Kuratorium en Eksamenkommissie by die Teologiese Fakulteit 
van die Vrystaat doen ek as volg verslag. 
 
1. EKSAMENKOMMISSIE 
1.1 Vergaderings 

Een vergadering van die Eksamenkommissie is gehou en bygewoon op 16 November 2009 te 
Bloemfontein. Hierdie vergadering word ook bygewoon as Vakeksaminator: Departement 
Sendingwetenskap. 
 

1.2 Eksaminering van finalejaar studente 
Vakeksaminators is by twee geleenthede betrokke by die finalejaar studente. As kerklike 
eksaminator word die eksaminering van elke student op indiwiduele basis bygewoon. Die kerklike 
eksaminator kry die geleentheid om hom/haarself te vergewis van die bestek wat deur die studente 
voorberei moes word vir eksaminering asook van die akademiese standaard wat gehandhaaf word. 
 
’n Tweede ontmoeting met elk van hierdie studente vind plaas by wyse van ’n paneeleksamen waar 
elke student op indiwiduele basis deur die volle paneel van dosente en vakeksaminatore soos deur 
die kuratorium aangewys, ondervra word na hul gereedheid vir die bediening. Hierdie gesprek is 
meer op die bedieningspraktyk gerig en vind onder leiding van die Departement Praktiese Teologie 
plaas.  
 

1.3 Verslag aan eksamenkommissie en studente 
Tydens die vergadering van die Eksamenkommissie word van elke vakeksaminator verwag om 
verslag te doen van die eksaminering van die studente. Daar is veral gelet op die akademiese 
standaard, bestekke en die resultaat van die praktykgerigte gesprek wat plaasgevind het. Die 
Dekaan van die Teologiese Fakulteit, prof. F Tolmie was tydens hierdie bespreking van die 
studente teenwoordig en het waar nodig kommentaar gelewer op die akademiese loopbaan van die 
studente. 
 

1.4 Ontmoeting: eksamenkommissie en studente 
Tydens die vergadering van die Eksamenkommissie vind ’n persoonlike gesprek tussen lede van 
die Eksamenkommissie en elke student plaas. Die persoonlike gegewens, akademiese verslag, 
mediese en sielkundige verslae, skripsie, uitslae van Bybelkenniseksamens en die verslag van die 
Begeleidingskomitee ten opsigte van elke student is in behandeling geneem. 
 
Kandidate wat aansoek gedoen het om colloquium doctum (hertoelating tot die bediening) is deur 
die vakeksaminatore ontmoet. Die gesprek met hierdie kandidate vind plaas rondom bepaalde 
bestekke vir elke vakgebied wat voorberei moes word. Daar is ook noukeurig gelet op die rede 
waarom hierdie kandidate die bediening in die verlede verlaat het. 
 
Indien daar vrae of onsekerheid oor ’n student of ’n kandidaat vir colloquium doctum bestaan, word 
die onsekerhede opgevolg met aanbeveling aan die Eksamenkommissie. Indien nodig word 
toestemming tot legitimasie terug gehou totdat aan alle vereistes voldoen is of alle onsekerheid uit 
die weg geruim is. Daarna kan die Eksamenkommissie die betrokke kandidaat met vrymoedigheid 
aanbeveel vir legitimasie en toelaat tot beroepbaarstelling vir bediening in die NG Kerk.  
 

1.5 Toelating tot legitimasie 
Sewe studente het aan die einde van 2009 toelating tot legitimasie by hierdie kuratorium ontvang 
en is sodoende beroepbaar gestel. 
 

1.6 Herkurrikulering 
Tydens die vergadering het prof. RM Britz die Eksamenkommissie toegelig oor die stand van 
herkurrikulering en die implikasies daarvan vir die inhoud van die kerklike opleiding. Dit was 
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duidelik dat die standaarde aansienlik verhoog gaan word. Die vlak van opleiding (vaardigheid, 
kennis en waardes) sal hiervolgens die uittreepunt bepaal en nie meer ’n sekere aantal jare van 
opleiding nie. Kerk-spesifieke inhoude (bv. belydenisgrondslag van die kerk) sal onder andere deur 
kerke self hanteer word. Die eerste jaar waarin die nuwe graad struktuur vir nuwe studente 
geïmplementeer word is 2011. 
 
 

2. KURATORIUM 
Die Kuratorium vergadering van die NG Kerk OVS vir die Fakulteit Teologie: Universiteit van die 
Vrystaat het op 17 November 2009 plaasgevind. Hierdie vergadering word bygewoon as 
vakeksaminator vir Sendingwetenskap en verteenwoordiger van die sinode in Noord-Kaapland. 
Hierdie vergadering het aan die volgende aandag gegee: 
 

2.1 Teologiese dag 2010 
Op 25 Januarie 2010 is ’n Teologiese dag aangebied met as tema: ’n Geheue vir die toekoms – 
Perspektiewe vir ’n relevante teologie . As sprekers het opgetree: Prof. Jonathan Jansen, Rektor, 
UV wat gepraat het oor die tema “’n Geheue vir die toekoms vra politieke geletterdheid/fokus”. Prof. 
Lucius Botes, (Dekaan Geeteswetenskappe), prof. Jan-Albert van den Berg en prof. Kobus 
Schoeman het die onderwerp hanteer: “’n Geheue vir die toekoms vra Godsdienstige 
geletterdheid/fokus”. 
 

2.2 Shepherd 
SHEPHERD is die Kuratorium se VBO (Voortgesette Bedienings-Ontwikkeling) agent. VBO word in 
die sinode van die Vrystaat, maar ook in ander sinodale gebiede aangebied bv. Noord-Kaapland. 
SHEPHERD het die opdrag ontvang om die CPD punte-stelsel vir die kerk te hanteer. Dr. Gerhard 
Botha is die direkteur van SHEPHERD. 
 
Daar word voortdurend versoeke ten opsigte van verskillende behoeftes vir VBO ontvang. Die 
Kuratorium wys graag op die kernwaardes ten opsigte van VBO waartoe daar ooreengekom is 
naamlik: 

• Die voortgesette verdieping van ons kennis, insig en geloof in die evangelie. 
• Die bevordering van geestelike groei, roepingsverdieping en persoonsontwikkeling. 
• Slyping van bedieningsvaardighede vir missionêre gemeentes in diens van die koninkryk. 
• Om getrou aan ons gereformeerde tradisie te bly slyp aan ons vermoë om teologies te 

onderskei. 
• Die behoud en bevordering van bedieningsvreugde en bedieningsmoed. 

 
2.3 Ingeskrewe studente in teologie - Junie 2009 

Die volgende getalle studente was in Junie 2009 vir die NG Kerk se opleiding ingeskryf: 
Eerstejaars  17 
Tweedejaars  24 
Derdejaars  18 
Vierdejaars  20 
Vyfdejaars  14 
Gemeentejaar   8 
Totaal 101 

 
Vier jaar gelede was die totaal 57. Dit is n 77% styging in getalle oor vier jaar! 30% hiervan is 
dames studente. 
 
Totale aantal studente in die teologie vir 2009 - Magister en Doktorale studente ingesluit: 287. Dit 
sluit studente van ander kerke in. 
 

2.4 Internasionalisering 
Die Fakulteit se bande met die Juste Mwale Theological University College (Zambië) is verder 
versterk deur die instelling van ’n M Th – graad in Bybelse Studies en Hermeneutiek. Die kursus sal 
gesamentlik deur dosente van die UV en van die Justo Mwale Theological University College op 
hulle kampus aangebied word. Tien studente (uit 37 aansoeke) is vir die kursus aanvaar en het in 
2010 met hul studie begin. 
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Op grond van inisiatiewe wat deur prof. Dolf Britz geloods is, is goeie bande met die Jonathan 
Edwards Sentrum aan die Universiteit van Yale gesmee. Dit het daartoe gelei dat ’n Yale-UV 
Jonathan Edwards Sentrum by die Fakulteit gestig is. Die Sentrum word spesifiek gerig op 
nagraadse navorsing oor Edwards se geskrifte. Die Sentrum aan die UV sal as knooppunt (hub) vir 
die hele Afrika dien. Die amptelike opening van die Sentrum het in 2010 plaasgevind. 
 

2.5 Samelewingsdiensleer 
Dr. Jeanete Steyn is gedurende 2009 aangestel as bestuurder van Samelewingsleer by die 
Fakulteit. Sy het gedurende 2009 intensief begin werk by REACH, ’n NGO-organisasie en vennoot 
in verskaffing van samelewingsleer aan die UV. REACH lewer ’n diens aan die armste 
gemeenskap in Heidedal in Bloemfontein, veral aan straatkinders en uitgeworpenes. Sedert die 
tweede semester 2008 word voorgraadse studente by die samelewingsleer betrek. 
 

2.6 Navorsing 
Navorsing is ’n uiters belangrike komponent van die Fakulteit. ’n Verdere twee navorsers aan die 
Fakulteit het ’n NNS-gradering ontvang. Proff. Dolf Britz en Pieter de Villiers is beide deur die NNS 
as gevestigde navorsers gegradeer. Dit beteken dat die Fakulteit Teologie nou sewe NNS-
gegradeerdes het. Alhoewel die Teologiese Fakulteit die kleinste Fakulteit aan die UV is, het dit 
12,06% van die Universiteit se navorsingsuitsette gelewer! 

 
Met groot dank aan God Drie-enig kan die Kuratorium bevestig dat dit met die Teologiese Fakulteit aan 
die UV goed gaan. Die akademiese standaard is van hoogstaande gehalte. Met groot dank en 
vrymoedigheid kan studente wat hul studies hier voltooi gelegitimeer en beroepbaar gestel word vir die 
bediening van die Woord in die NG Kerk. Dit is egter ook ’n uitgemaakte saak dat die NG Kerk toenemend 
betrokke sal raak by kerk-spesifieke inhoude. Dit sal vra die onderrig van studente in die 
Belydenisgrondslag van die kerk in die vorming van studente wat as leraars in die NG Kerk gaan dien. 
 
Aan God al die eer! 
 
Dr. JS Henning 
Verteenwoordiger: sinode in Noord-Kaapland 
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BYLAE 4 
 

BESKRYWINGSPUNT 1 
 

SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
 

(sinodale kommissie vir bedieningsondesteuning) 
 

 
Die sinode besluit dat 

Die sinode besluit dat 
1. die huishoudelike bepalinge van die sinodale kom missie vir bedieningsondersteuning 

gewysig word. ( Aanhangsel 3 ) 
2. bepaling 35 van die Kerkorde van die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland gewysig word. 

(Aanhangsel 4 ) 
3. die huishoudelike bepalinge van die sinodale kom missie vir bedieningsondersteuning 

asook die wysigings aan bepaling 35 van die kerkord e van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland na die tydelike kerkordekommissie ve rwys word vir verandering aan die 
Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R33,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R36,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Opdragte en projekte van die sinode word deur taakspanne uitgevoer. Huidig word die sinodale 

kommissie vir bedieningsondersteuning ringsgewys saamgestel, sonder dat voorsiening gemaak 
word dat die voorsitters van taakspanne betrek word by vergaderings van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning. Dit lei tot gebrekkige koördinering en samewerking tussen taakspanne en 
ook dat opdragte nie altyd behoorlik aangespreek word nie, omdat dit by meer as een taakspan 
tuishoort of op die verkeerde taakspan se tafel beland. 

 
2. Die doel die nuwe bepalinge is dus om taakspanne beter te inkorporeer asook om 

ringsverteenwoordiging op ’n sinvolle wyse te behou. 
 
3. Samestelling  

 

Sien Aanhangsel 3 punt 2 
 
4. Begroting / finansiële implikasies  

 

Boekjaar 2011/2012 
R30,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

R30,000-00 
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Aanhangsel 3 
 

HUISHOUDELIKE BEPALINGE VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 

(die gedeeltes wat onderstreep is, dui die veranderinge aan wat by die huidige bepaling aangebring is) 
 

 
1 NAAM 

Sinodale kommissie vir bedieningsonderstuening (SKBO) 
 
2 SAMESTELLING 
 Die kommissie word soos volg deur die sinode in sitting saamgestel: 
2.1 Een verteenwoordiger uit elk van die ringe. Ringe wys self ’n geskikte persoon met ʼn sekundus aan. 
2.2 Die voorsitters van alle taakspanne soos deur die sinode aangewys. 
2.3 Maksimum van 3 kundiges op die terrein van SKBO op koste van die sinode (Bepaling 35.5.7.5 & 6). 
2.4 Predikant in sinodale diens (ampshalwe) 
2.5 Sekretariële beampte (ampshalwe) 
2.6 Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit in die kuratorium, eksamenkommissie en die 

kieskollege by elk van die drie teologiese fakulteite van die Universiteite te Stellenbosch, Pretoria en 
Bloemfontein (Bepaling 35.6.2.3) 

 
3 Opdrag en bevoegdhede (bepaling 35.5.3, 35.5.7.2 en artikels 50, 51, 52) 
3.1 Die SKBO voer opdragte van die sinode uit deur middel van taakspanne wat deur die uitvoerende 

komitee bestuur en gekoördineer word in ooreenstemming met die roepingsverklaring/visie en 
bepaalde prioriteite van die sinode, met verslag van al sy werksaamhede aan die sinode. 

3.2 Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die 
kommissie. 

3.3 Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings (beplan agenda en temas in samewerking met die 
ander kommissies). 

3.4 Die SKBO dra sorg vir navorsing, koördinering, beplanning en gee voorligting en inligting ten opsigte 
van gemeentebediening wat die Ned. Geref.  Kerk Noord Kaap in staat stel om sy roepingsverklaring 
uit te voer soos opgedra deur die sinode. 

3.5 Die SKBO kan in die uitvoering van die opdrag van die sinode of op versoek van ringe en 
gemeentes, spesifieke projekte loods wat ten doel het om die werksaamhede van die sinode te 
stimuleer en ringe en gemeentes te ondersteun en kan ook taakspanne vir die doel aanwys. 

3.6 Die SKBO skakel met ander kommissies van die sinode soos nodig. 
3.7 Die werksaamhede van sy taakspanne te koördineer. 
3.8 Die SKBO beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou. 
3.9 Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissie aan ringe en kerkrade deurgestuur word. 
 
4 Konstituering en vergaderings 
4.1 Die SKBO konstitueer tydens elke gewone vergadering van die sinode. 
4.2 Die konstitueringsvergadering bestaande uit ringsverteenwoordigers skriba asook alle voorsitters 

van die onderskeie taakspanne soos deur die sinode aangewys of deur die SKBO aangestel verkies 
’n uitvoerende komitee bestaande uit ’n voorsitter, ondervoorsitter, skriba. (addisionele lede val weg) 

4.3 Die uitvoerende komitee vul sy eie vakatures aan tot die volgende jaarvergadering. 
4.4 Die SKBO vergader een keer per jaar en die uitvoerende komitee en taakspanne na behoefte en 

soos begroot. 
 
5 Bestuursproses (Bepaling 57.6.4) 

Die sinodale kommissies besluit jaarliks oor hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die 
volgende jaar en koppel ’n begroting daaraan. Na die jaarvergaderings van die onderskeie 
kommissies kom verteenwoordigers van die sinodale kommissies saam om die beplanning en 
begroting te bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang die predikant 
in sinodale diens sy opdragte vir die komende jaar. 

 
6 Aanwysing en funksionering van verteenwoordigers na algemene Sinodale kommissies en 

taakspanne  
6.1 Op ’n gewone vergadering van die sinode word die volgende verteenwoordigers plus sekundi deur 

die kommissie vir kommissies aangewys: per fakulteit in die kuratorium, eksamenkommissie en die 
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kieskollege by elk van die drie teologiese fakulteite van die Universiteite te Stellenbosch, Pretoria en 
Bloemfontein (Bepaling 35.6.2.3) 

6.2 Sodra die SKBO gekonstitueer het op ’n gewone vergadering van die sinode adviseer hulle die 
tydelike kommissie vir kommissies ten opsigte van verteenwoordigers (primarius en sekundus) van 
die Sinode in Noord-Kaapland by kommissies en taakspanne van die algemene sinode. (Bepaling 
36.6.2.4) Daar moet gepoog word om so ver moontlik die toepaslike voorsitter (primarius) en onder-
voorsitter (sekundus) van die onderskeie taakspanne van SKBO as verteenwoordiger af te vaardig. 

6.3 Verteenwoordigers moet onmiddellik na afloop van vergaderings, skriftelik verslag doen aan die 
uitvoerende komitee van die SKBO van vergaderings en werksaamhede op algemeen sinodale vlak. 

6.4 Indien ‘n betrokke verteenwoordiger nie lid van die SKBO se uitvoerende komitee is nie, kan so ‘n 
verteenwoordiger deur die SKBO uitvoerende komitee op ‘n vergadering gekoöpteer word ten einde 
die vergadering toe te lig. 

 
7 Die funksionering van ringsverteenwoordigers  
7.1 As deel van die bestuursproses (5) vervul ringsverteenwoordigers ’n belangrike rol in die beplanning 

en implimentering van die besluite van die sinode. 
7.2 Ringsverteenwoordigers ontvang notules en toepaslike inligting  van die uitvoerende komitee asook 

alle taakspanne van die SKBO en komunikeer sodanige inligting na vergaderings van ringe en 
kerkrade. 

7.3 Sien toe dat opdragte/versoeke van die sinode aan ringe, wat betrekking het en verband hou met die 
werksaamhede van SKBO in ringsverband ge-organiseer en uitgevoer word. 
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Aanhangsel 4 
 

WYSIGING VAN BEPALING 35 VAN DIE KERKORDE VAN DIE N ED. 
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 

(die gedeeltes wat onderstreep is , dui die veranderinge aan wat by die huidige bepal ing 
aangebring is) 

 
Bepaling 35.5.2 en 35.5.3 

35.5.2 Die sinode kan die volgende 3 kommissies benoem nl. Die kommissie vir 
bedieningsondersteuning, die kommissie vir hulpdienste en die kommissie vir diensgetuienis. 
• Die kommissies word ringsgewys saamgestel, maar kan ook die voorsitters van taakspanne 

betrek in die samestelling van kommissies 
• Benoemings in die kommissies geskied op advies van die afgevaardigdes uit ’n ringsgebied. 
• Die predikant in sinodale diens is ampshalwe ‘n adviserende lid van die sinodale 

kommissies. 
• Kommissies het die reg tot koöptering tot ‘n maksimum van drie kundige lede. 

 
35.5.3 Die opdragte van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteunin g is soos volg: 

• Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings (beplan agenda en temas in samewerking 
met die ander kommissies) 

• Die geïdentifiseerde bedieningsareas te ondersoek met die oog op terugvoer aan die 
gemeentes, ringe en sinode. 

• Die werksaamhede van taakspanne te koördineer. 
• Die ondersteuning en versorging van leraars, kerkrade en lidmate. 
• Navorsing ten opsigte van leerstellige sake 
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BYLAE 5 
 

BESKRYWINGSPUNT 2 
 

VERTEENWOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 

 

(sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. verteenwoordigers vir die volgende aangewys word : 
i. Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling 
ii. ADGO se taakspan evangelisasie 
iii. ADGO se taakspan predikante begeleiding 
iv VBO Forum 
v. ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging 
vi. ADGO se taakspan kategese 
vii. Algemene sinode se kommissie vir leer en aktue le sake 
viii. Seisoen van luister 
ix. Gemeentedienste netwerk 
x. JONK 
xi. JONK se taakspan vir families 
xii. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur 
xiii. Liturgie werkgroep (Communitas) 
ivx. Kuratorium Pretoria 
xv. Kuratorium Stellenbosch 
xvi. Kuratorium Vrystaat 

2. daar gepoog moet word om so ver moontlik die toe paslike voorsitter (primarius) en 
onder-voorsitter (sekundus) van die onderskeie taak spanne van sinodale kommissie vir 
bedienings-ondersteuning as verteenwoordiger af te vaardig. 

3. verteenwoordigers onmiddellik na afloop van verg aderings, skriftelik verslag moet doen 
aan die uitvoerende komitee van die sinodale kommis sie vir bedieningsondersteuning 
van vergaderings en werksaamhede op algemene sinoda le vlak. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Vgl. Bepaling 35.6.2.3 & 35.6.2.4 

35.6.2.3 Wys verteenwoordigers en sekunduslede aan by die volgende instansies: 
Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit in die kuratorium, eksamenkommissie en 
die kieskollege by elk van die teologiese fakulteite van die universiteite te Stellenbosch, 
Pretoria, Bloemfontein en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika. 

35.6.2.4 Kommissies van die Algemene Sinode : Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het 
adviseer hulle die tydelike kommissies vir kommissie ten opsigte van die 
verteenwoordigers (primarius en sekundus) van die sinode in Noord-Kaapland by 
kommissies en taakspanne van die algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie, met kennis aan die 
predikant in sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba van die betrokke kommissie van 
die Algemene Sinode. (Kyk ook Bepaling 35.5.3.1) 

 
2. Vgl. “Nuwe huishoudelike bepalinge” van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning 

(Aanhangsel 3) 
 
3. Die doel van verteenwoordigers in breëre verband is om te verseker dat die Ned. Geref. Kerk in 

Noord-Kaapland nie in isolasie funksioneer nie, maar in voortdurende gesprek met ander sinodes die 
geleentheid het om sake van gemeenskaplike belang aan te spreek en by mekaar te leer. 
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4. Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning se opdrag en bevoegdhede  (bepaling 35.5.3, 
35.5.7.2 en artikels 50, 51, 52), konstituering en vergaderings  asook die bestuursproses  
(bepaling 57.6.4) vind plaas soos voorgeskryf in die Kerkorde (vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland 2008, bladsy 77-78). 

3.2 Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die 
kommissie. 

 
5. Begroting / finansiële implikasies  

 

Boekjaar 2011/2012 
Die begroting vir verteenwoordigers vir die boekjaar 2010-2011 waarvoor die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland instaan was (die algemene sinode dra die koste van die verteenwoordigers nie 
hier aangetoon): 

VBO Forum R  5,000-00 
Gemeentedienste netwerk R10,000-00 
Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur R  6,000-00 
Liturgie werkgroep (Communitas) R  7,000-00 
Kuratorium Pretoria R16,000-00 
Kuratorium Stellenbosch R16,000-00 
Kuratorium Vrystaat R  6,000-00 
Totaal R66,000-00 

Aangepas met 6.5% = R70,290-00 
 
Boekjaar 2012/2013 

(% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
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BYLAE 6 
 

BESKRYWINGSPUNT 3 
 

PORNOGRAFIESE EN ONGEWENSTE UITBEELDINGS OP TELEVIS IE 
 

(ring van Hopetown) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. gemeentes en lidmate versoek word, om baie sterk  beswaar te maak teen pornografiese 
en ongewenste uitbeelding op TV, soos byvoorbeeld e .tv. 

2. hierdie besware verkieslik skriftelik gedoen moe t word en gerig word aan die Uitsaai 
Klagtekommissie, Posbus 412365, Craighall, 2024. 

 
 
MOTIVERING 
1. Ten tye van hierdie besluit was daar op Vrydag- en Saterdagaande in ’n laataand tydgleuf, 

pornografie uitgesaai op van die nie-betaal kanale soos bv. e-tv. Dit sou afgemaak kon word dat dit 
te laat is vir kinders om dit te kyk, maar met die toerusting wat beskikbaar is om sulke materiaal 
elektronies vas te lê, maak dit hierdie stof uiters toeganklik.  

 
2. Indien morele waardes hervestig moet word, moet mediums soos die televisie ’n rol speel om dit te 

help bevorder. 
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BYLAE 7 
 

BESKRYWINGSPUNT 4 
 

POSITIEWE EN GROTER BLOOTSTELLING VAN DIE CHRISTELI KE 
GODSDIENS/GELOOF OP TELEVISIE 

 

(Ned. Geref. Kerk Askham-Noenieput) 
 

 
Die sinode besluit 

1. om die SABC en ander TV netwerke te versoek om i n sy aktualiteitsprogramme 
i. ’n groter en meer gebalanseerde tydgleuf aan die  Christelike geloof/godsdiens vir 

godsdiensprogramme te gee 
ii. die tydgleuf proporsioneel te verdeel tussen di e verskillende Christelike groeperinge 

in SA. 
2. om sy dank teenoor RSG uit te spreek vir wye en goeie dekking in die verband. 
3. om die besluit van die Ned. Geref. Kerk in Noord -Kaapland deur te stuur as ’n 

beskrywingspunt na die algemene sinode. 
 
 
MOTIVERING 
Geloof en godsdiens is onlosmaaklik deel van die Suid-Afrikaanse bevolking. Daar word in huidige 
bekende en gewilde aktualiteitsprogramme min tyd en aandag aan die ware geloof in Christus gegee. 
Daar word byvoorbeeld min en indien ooit na groot christelike feesdae / tye soos Goeie Vrydag, Paasfees, 
Hemelvaart en Kersfees verwys binne die konteks van die betekenis wat dit vir gelowiges het. 
 
Die aspekte van die christelike geloof wat soms gedek word hou slegs verband met nuuswaardige 
gebeurtenisse en historiese agtergronde. 
 
Baie meer dekking en tyd in onderhoude word aan ander godsdienstige feestye soos dié van die Hindoes, 
Moslems en Jode gebied. Hier kan spesifiek verwys word na die klem wat gelê word op pelgrimstogte wat 
deur sommige Moslems aangepak word. Die positiewe uitbeelding en hantering van leiers van hierdie 
godsdiensgroeperinge staan uit. 
 
Daarteenoor word die Christelike godsdiens afgeskeep en deur sommige aanbieders “verkleineer” met 
kwetsende verwysings na die skeppingsverhaal, die verlossingsverhaal en die toekomsverwagting. ’n 
Voorbeeld hiervan is die verwysing van Rian se gas op Rian wat na die verhaal van Jesus se verlossing 
verwys het as ‘n Rooikappie storie. 
 
Aangesien hierdie saak ‘n bron van kommer is vir die christene in Suid-Afrika, is die kerkraad van mening 
dat die Sinode met erns en grootmoedigheid hieraan aandag sal gee. Verder meen die kerkraad dat dit 
veral vir gelowiges op die platteland, wat ver van dorpe en stede woon, ’n versugting is om godsdiens 
binne geloofsverband op ‘n meer persoonlike en positiewe sin uit- en gebeeldsaai te kry. 
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BYLAE 8 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 5 

 
A-Z HANDLEIDING VIR PREDIKANTE: TOETS AAN DIE SKRIF , 

BELYDENIS EN KERKORDE VAN DIE KERK 
 

(taakspan leer en aktuele sake) 
 

 
Die sinode besluit om 

Aanhangsel 5  as sy amptelike standpunt ten opsigte van die A-Z Handleiding vir Predikante 
goed te keur en dit aan die algemene sinode voor te  lê met die versoek om dit in die A-Z te 
inkorporeer. 

 
 



Bedieningsondersteuning 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

55 

Aanhangsel 5 
 

A-Z HANDLEIDING VIR PREDIKANTE: TOETS AAN DIE SKRIF , 
BELYDENIS EN KERKORDE VAN DIE KERK 

 
 
1. Die sinode het begrip vir die noodsaak van ’n ha ndleiding vir predikante wat die ganse 

spektrum van ’n predikant se lewe dek. 
Die sinode het ook groot waardering vir sommige aspekte wat in die A-Z aangespreek word soos bv. 
om die plaaslike gemeente van die begin af by die begeleiding en opleiding van studente te betrek en 
om emeriti op te vang en nie in ’n wildernis van vergetelheid te laat na jare van diens in en aan die 
kerk nie. Daar is op praktiese vlak sinvolle reëlings wat getref word waarvoor die sinode waardering 
het. 
Daar is sommige aspekte waar die sinode aksente miskien anders sou lê as wat die A-Z doen, maar 
wat nie prinsipiële ’n verskil sal maak nie. Om al hierdie sake uit te lig, is na die oordeel van die 
sinode onnodig. 
Dan is daar egter sake waaroor die sinode op beginsel gronde nie met die A-Z saamstem nie. Dit is 
nie asof die A-Z die uiterste teendeel verkondig daarvan wat die sinode in Noord-Kaapland voorstaan 
nie. Dikwels lees ’n mens dat die A-Z dieselfde geluide maak wat hieronder gestel word, maar die 
konsekwensies daarvan word nie deurgetrek nie.  
Die sinode versoek die algemene sinode om hierdie sake wat vir die sinode van Noord-Kaapland 
baie na aan die hart lê, met groot erns te oorweeg en om die A-Z dienooreenkomstig te wysig. 
 
 

2. Die sinode stel onderstaande as sy uitgangspunt ten opsigte van sy kerkbegrip 1: 
 

2.1 Jesus Christus is die enigste Hoof, Koning en Meest er van sy kerk  (NGB art 31). 
 

2.2 Omdat Jesus Christus Volmaak en Volkome is en Hy die Hoof van die kerk is, is die plaaslike kerk 
volledig kerk. 
 

2.3 Omdat Jesus Christus die Hoof is van die plaaslike kerk, staan dié kerk in verband met ander 
plaaslike kerke waarvan Jesus Christus óók die Hoof is. Dié kerke kom van tyd tot tyd byeen in 
meerdere vergaderinge as uitdrukking van hulle eenheid in Christus en om gesamentlike projekte 
aan te pak. 
 

2.4 Die verband mag ook kerk genoem word, maar nie in dieselfde sin as die plaaslike kerk (gemeente) 
nie, want ’n gemeente is kerk, maar meerdere vergaderinge is nie ’n gemeente (kerk) nie. 
 

2.5 Wanneer die plaaslike kerk (gemeente) nie self sekere take kan verrig nie, mag dit in samewerking 
met die ander kerke (verband) aangepak word. ’n Voorbeeld hiervan is die opleiding van predikante. 
Die verband mag ook predikante beroep vir spesifieke gesamentlike take binne die verband. 
 
 

3. Die sinode stel onderstaande as sy standpunt t.o .v. ampsbegrip  (sien A-Z hoofstuk 1 en 6): 
 

3.1 ’n Bybelse ampsbegrip moet altyd uitgaan van die belydenis dat Christus Self Sy gemeente 
vergader, beskerm en regeer  (Heidelbergse Kategismus vraag 54). Hy alleen is die handelende 
Subjek  in die gemeente. 
 

3.2 Dit beteken dat Christus self al die dienswerk (ampswerk) in sy ker k deur die Heilige Gees 
verrig . 

3.2.1 Die sinode verstaan nie waarom dit nodig is om dit in A-Z trinitaries te formuleer (“...die werk wat 
God die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen...”) nie. 

3.2.2 Volgens die nuwe formulering in A-Z, is die Handelende Subjek God die Vader. Die Heilige Gees 
verrig die taak. Dit alles geskied in Christus. 
A-Z verskil hier wesentlik van die belydenisskrif. 

                                                           
1 Woordomskrywing: die sinode verstaan onder die term “kerk” die plaaslike gemeente (ekklesia) – soos die kerkorde 
van Dordt wat aan kerk voorkeur gee bo gemeente. 



Bedieningsondersteuning 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

56 

3.2.3 Behalwe hierdie verskil in die Handelende Subjek by ampswerk, word ook ’n verandering ten 
opsigte van die onderskeie terreine waarop die drie Persone van die Goddelike Drie-eenheid hulle 
toespits, aangebring. Dit op sigself open ’n debat sonder einde. 
Die sinode in Noord-Kaapland besluit dat dit moet bly soos dit in die belydenisskrif omskryf word. 
 

3.3 As Handelende Subjek maak Christus van mense gebruik om sy werk in die kerk te verrig. 
3.3.1 Deur Sý Woord en Gees oortuig, maak Hý ons tot Sy eiendom, werk Hý die geloof in ons harte, 

Heilig Hý ons, en so meer. 
Die ampte bedien  bloot die verlossing, versoening, die volle heil wat die Here Jesus alleen bewerk 
het. 

3.3.2 ’n Bekleër van ‘n amp in die kerk is bloot die bediende/slaaf van hierdie Here wat sy Seun gestuur 
het om hierdie seëninge te verwerf, wat dié (die Here se) seëninge aan sy gemeente bedien. 

3.3.3 A-Z formuleer die mense se rol as deelname  (nie bediening  nie): “Dienswerk is deelname aan die 
werk wat God die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen om Sy koninkryk te vestig”  
Die mens kry hier ’n aktiewe én ’n selfstandige rol. 
Hoe kan ‘n gewone mens saam met die Vader “deelneem” aan Sy heilswerk op aarde? 

3.3.4 Ons is oortuig dat dit is beter om – op voetspoor van Calvyn2 - die mens se rol passief te verstaan, 
naamlik dat die mens as ’n werktuig gebruik word deur Christus. 

3.3.5 Aangesien Christus die enigste Hoof, Koning en Meester van sy kerk is, is die mens se rol in die 
kerk die van ’n bediende van die Heer se heil.  
’n Bekleër van ‘n amp in die kerk is bloot die bediende/slaaf van hierdie Here wat sy Seun gestuur 
het om hierdie seëninge te verwerf. Die bediende/slaaf moet dié seëninge aan Sy gemeente 
bedien. 

3.3.6 Hy is die Enigste wat enige gesag in die kerk het. 
Hy wentel nooit sy mag na enige iemand af nie. 

3.3.7 Ampsdraers het geen gesag nie, maar die Woord  wat deur hulle verkondig word, het al die gesag. 
Ook hierin kom die dienskarakter van die ampte na vore. 
Waar die term “amp” by sommige die gedagte van waardigheid - ‘n soort “ere posisie” – mag 
oproep, 'n aanduiding van die posisie wat 'n persoon beklee, in plaas van die bedieninge/dienste 
wat hy verrig, sou dit in die huidige tydsgewrig dalk wenslik wees om aan die woord “diens" 
voorkeur te gee bo die begrip “amp". 
 

3.4 Elke lid maat is deur God tot diens in die gemeente en wêreld geroep. 
3.4.1 Die sinode is oortuig dat te veel aandag aan die ander ampte gegee word ten koste van die amp 

van elke gelowige. Hierdie amp – en nie net die ander nie – moet uitgebou en versterk word. 
3.4.2 Die kerk het ’n A-Z handleiding vir die amp van die gelowige dringend nodig! 

 
3.5 Gelowiges word afgesonder om ander gelowiges voor te gaan en mee te neem in een of meer van 

die gemeente se bedieninge/take/bedienings terreine (ampte).  
3.5.1 Die volgende dienste/bedieninge (ampte) word tans onderskei om amptelik leiding te neem: 

Dié van lerende ouderling of bedienaar van die Woord 
Dié van regerende ouderling 
Dié van diaken 

3.5.2 Daar is geen Bybelse rede waarom daar nie meer as die 3 ampte onderskei kan word nie – die 
Dordtse Kerkorde het immers 4. 

3.5.3 Die ampte/bedieninge/take/bedieningsterreine is gelykwaardig en word slegs in opdrag en werk 
onderskei. 
 
 

4. Die sinode stel onderstaande as sy standpunt t.o .v. amp ’n die bedienaar van die Woord  
 

4.1 Saam met gereformeerdes deur die eeue bely die sinode dat die bedienaar van die Woord in 
eerste instansie ’n dienaar van Christus is. 
 

                                                           
2
 “Want ofschoon Hij zelf alleen in de kerk moet regeren en heerzen, en in haar de leiding moet hebben en het 

hoogste gezag bekleden en deze heerschappij alleen door zijn Woord geoefend en bediend moet worden, zo hebben 
wij, omdat Hij niet met zichtbare tegenwoordigheid onder ons woont om ons zijn wil mondeling in eigen persoon te 
verklaren, gezegd, dat Hij daartoe de dienst van mensen aanwendt ... niet om op hen zijn recht en eer over te dragen, 
maar alleen om door hun mond zijn eigen werk te volbrengen, gelijk ook een handwerksman tot het maken van zijn 
werk gereedschap gebruikt ... Hij zou dit wel kunnen doen door zichzelf zonder enige ander hulpmiddel ... maar er zijn 
verscheidene reden, waarom hij het liever door middel van mensen wil doen ...” (Calvyn Institusie, IV, I.) 
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4.2 Saam met die klassieke gereformeerde ampsbeskouing t.o.v. die predikant is dit die sinode se 
standpunt dat die predikant oral, in alle omstandighede niks meer en niks minder as Bedienaar 
van die Goddelike Woord  moet/mag wees nie. Skrywe predikante dan nie agter hulle 
handtekening die letters VDM – Verbi Divini Minister (Bedienaar van die Goddelike Woord) - nie? 
 

4.3 Die predikant het dus net een taak : Woordbediening. Die één taak neem verskillende gestaltes 
aan3 maar bly steeds in alles bediening van die Woord. 

4.3.1 Die verskillende gestaltes mag nie selfstandige take naas Woordbediening word nie. 
 

4.4 Die amp van die bedienaar van die Woord is – net soos die amp van die ouderling en die 
diaken  – plekgebonde . 

4.4.1 Daarby het die Ned. Geref. Kerk (óók die A-Z hoofstuk 6.2) oor die jare steeds die beginsel 
gehandhaaf dat die sg. innerlike roeping eers deur die uiterlike roeping bevestig moet word voordat 
‘n persoon wat deur die kerk gelegitimeer is, in die amp van bedienaar van die Woord bevestig kon 
word. Ook daaruit blyk ‘n sterk binding aan ‘n plaaslike kerk/gemeente. 
 

4.5 As sodanig funksioneer die amp van die predikant altyd binne ’n gemeente . 
4.5.1 Dit sluit die dienswerk in die kerkverband en in die wêreld in, wat steeds gemeente-gebonde bly. 

 
4.6 Die implikasie is dat ’n bedienaar van die Woord sy dienswerk slegs as opdrag van die kerkraad  

binne ’n bepaalde gebied mag verrig. 
 

4.7 Die amp van die bedienaar van die Woord – soos enige ander amp - is nie aan die persoon 
gekoppel nie, maar primêr aan die roeping tot die bediening van die Wo ord . 

4.7.1 Bedien ’n mens nie meer die Woord in die gemeente wat jou daartoe geroep het nie, kan mens dus 
nie meer dié amp beklee nie. 

4.7.2 Die ampsbeskouing van Rome is dat hulle ampsdraers d.m.v. ’n sakrament lewenslank in die amp 
gestel word. Hulle staan in diens van die kerk as instituut en hulle is gebonde aan Rome – nie aan 
die plaaslike gemeente nie. Die pous kan dus ’n geordende na enige plek stuur. 
Word voorsien dat die Algemene Sinode – of een van sy gevolmagtigde kommissies op dieselfde 
wyse as Rome - die geordende “proponent/dominee” in ’n gebied kan instuur of kan hy self besluit 
waarheen hy gaan (sien A-Z hoofstuk 10.4)? 

4.7.3 Die sinode het ’n probleem daarmee dat die werk van die bedienaar van die Woord losgemaak 
word van die gemeente en dat vergaderings van die kerk die werk wat op plaaslike vlak kan en 
moet afgehandel word, oorneem. 
Dit is geheel ongewens om werk wat, in opdrag van Christus, plaaslik afgehandel moet word, op 
meerdere vergaderings af (op!) te skuif. 

4.7.4 Die bevestiging in die amp van leraar kan slegs plaasvind indien daar vir die persoon ’n pos is (in ’n 
gemeente of in die verband) en die persoon vir dié pos beroep is. Sodanige bevestiging vind slegs 
binne ’n plaaslike kerk (gemeente) plaas. 
 

4.8 Dat ’n proponent  die woord mag bedien maar nie die sakramente nie, is vir ’n gereformeerde 
verstaan van die Skrif, ’n valse standpunt. 

4.8.1 Die sakramentalisme van Rome vereis dat slegs sekere persone – wat deur ’n ander sakrament 
daartoe bemagtig is – die sakramente mag bedien. Dit klerikaliseer die amp van die leraar. 

4.8.2 Dié standpunt maak voorts ’n valse (hiërargiese) onderskeid tussen (die amp van die) predikant 
en (die amp van die) lidmaat en/of proponent asof die een meer gesag het/hoër is as die ander. 
Om te dink dat wanneer daar aan ’n proponent predikantstatus verleen word, hy/sy nou “hoog” 
genoeg is vir die bediening van die sakramente, word verwerp. 

4.8.3 Die sinode besluit dat enige ouderling van ’n plaaslike gemeente die Woord én die sakramente 
mag bedien onderworpe aan die volgende 3 voorwaardes: 

• slegs in opdrag van die betrokke kerkraad  
• slegs onder toesig van die betrokke kerkraad  
• slegs op ’n ad hoc basis . (Laasgenoemde beteken dus nie dat die kerkraadslid “georden” 

word nie. Hy/sy beskik nie oor ’n soort “ampsbevoegdheid” om sakramente te bedien solank 
hy/sy op die kerkraad dien nie.) 

Die sinode besluit voorts dat proponente, predikante in sinodale diens, dosente van die kerk 
verbonde aan teologiese fakulteite, - kortom, alle gelegitimeerdes van die kerk – onder dieselfde 3 
voorwaardes die Woord én die sakramente mag bedien. 
 

                                                           
3 Sien Kerkorde 2004 art. 9. 
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4.9 By legitimering word teologiese studente bedieningsbevoeg verklaar en onderteken as 

sodanig die legitimasie eed. 
4.9.1 Wat hulle genoem  word, sy dit proponent of leraar (dominee), is irrelevant en bepaal nie wat sy 

handelingsbevoegdheid is nie. 
4.9.2 Handelingsbevoegdheid word aan hom/haar verleen deur die kerkraad wat hom/haar die 

opdrag gee. 
4.9.3 By bevestiging in die amp in die plaaslike gemeente word handelingsbevoegdheid deur die 

plaaslike gemeente verleen. 
 
 

5. Die sinode stel onderstaande as sy standpunt t.o .v. roeping  (hoofstuk 2): 
5.1 Die sinode erken die noodsaak dat elke bedienaar van die Goddelike Woord daartoe deur die 

Here self geroep moet word (sien die eerste vraag, formulier vir die bevestiging van ’n leraar of 
proponent). 
 

5.2 Die sinode is egter jammer dat roeping in A-Z hoofstuk 2.2.2.1 op ’n eensydige (piëtistiese) wyse 
voorgestel word. 

5.2.1 Mense word op talle wyses deur die Here geroep: Jesaja (Jes.6) word op een manier geroep maar 
Mattias (Hand. 1: 23 – 26) gans anders. Hy (maar nie Barsabbas nie) word deur die lot “geroep” tot 
die buitengewone amp van apostel! 
 

5.3 Terwyl die sinode ten volle erken dat alle gelowiges hulle – volgens Bybelse eis – met Christus sal 
beklee en al hoe meer aan Hom gelykvormig moet word, moet daar tog gewaak word dat die indruk 
nie dalk gewek word dat predikante die wêreld met hul (die predikant se) liefde, deernis, ens. moet 
bedien nie. Hoe mooi die persoon van die predikant ook mag wees, is ons roeping om Jesus 
Christus  aan die wêreld te bedien. 
 
 

6. Teologiese Opleiding  (A-Z Hoofstuk 5) is tans baie vloeibaar – die laaste woord is nog nie hieroor 
gespreek nie. Die sinode neem kennis dat die A-Z, hoofstuk 5.1 die volgende stelling maak: 
“Veranderinge by die plekke van opleiding die afgelope paar jaar, veral die skuif van oorwegend 
enkel-denominasionele na ekumeniese fakulteite, vereis dat die kerk duidelikheid sal hê oor eie 
opleidingsbehoeftes asook oor die wyse van inspraak in kurrikulering.” 
 
 

7 Die sinode besluit dat Voortgesette Teologiese Op leiding  absoluut noodsaaklik is en 
onderskryf die standpunt van die A-Z handleiding hi eroor. 
 

7.1 Die sinode erken dat daar talle praktiese probleme met die implementering is. Dit is egter 
aangeleentheid wat met die loop van die tyd en met wedersydse begrip en vertroue uitgestryk kan 
word. 
 

7.2 Die sinode besluit dat geen fakulteit op sy eie moet besluit oor kursusse wat aan gebied moet word 
nie, maar dat die kerk deur ’n kommissie op ’n kurrikulum hiervoor moet besluit waarop die plaaslike 
kerk geleentheid moet hê om hul insette te lewer. 
 

7.3 Die sinode is dankbaar dat selfstudie en studie via die internet erken word. 
 

7.4 Die sinode stem saam dat daar ’n stelsel moet wees wat erkenning verleen aan die studie, 
kursusse, ens. wat die predikant deurloop het. Dit moet te alle tye billik en regverdig wees en die 
predikant se omstandighede moet in ag geneem word. Daarom verwelkom die sinode dit dat die 
insette van die ring in dié verband nie oor die hoof gesien word nie. 
 
 

8. Die sinode besluit dat by hoofstuk 7 (Verkryging , Behoud, Verlies en Herstel van 
Bevoegdheid) die rol van die ring behoue moet bly. 

8.1 Behoud van bevoegdheid, die jaarlikse aanmelding by ’n sentrale kantoor (A-Z 7.3.2.), ens. hoort 
ook by die ring. 
Die bevoegdheidsregister behoort jaarliks deur die skriba van elke ring opgedateer te word en 
daarna na die sentrale kantoor versend te word. Die sentrale kantoor kan onmoontlik weet van elke 



Bedieningsondersteuning 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

59 

persoon wat in ringsressort woon en/of ampswerk verrig. Ringe móét hiervoor self 
verantwoordelikheid aanvaar. 
 

8.2 Opsig en tug oor leraars – en gevolglike verlies van bevoegdheid – ressorteer uitsluitlik by die ring. 
 

8.3 Herstel van ampsbevoegdheid en toelating tot collocium doctum kan slegs plaasvind  - soos dit tans 
die geval is – nadat die ring daaroor besluit het. 
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BYLAE 9 
 

BESKRYWINGSPUNT 6 
 

TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING 
STRUKTUUR, DOELWITTE EN TAKE 

 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

die dokument, Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take  (Aanhangsel 6 ), 
as riglyn ten opsigte van predikanteversorging op s inodale, rings en gemeentelike vlak 
goedgekeur word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) is ’n 

poging om predikanteversorging soos in die A-Z beleid vervat op ’n sinvolle en praktiese wyse binne 
die sinodale gebied van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland te implementeer en die take en 
doelwitte van die onderskeie rolspelers te beskryf en uit te stippel. 

 
2. Die dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) gaan van 

die veronderstelling uit dat die primêre versorging van predikante wentel rondom selfsorg en 
versorging binne gemeente- en ringsvlak. Die taakspan predikanteversorging het hiertoe slegs ’n 
ondersteunende funksie in die sin dat hulle kerkrade en ringe toerus en dienste verskaf in die vorm 
van VBO kursusse, die aanbied van retraites, die daarstel van ’n pastor pastorum, opleiding van 
mentors en ander dienste en funksies soos uiteengesit in die dokument. 

 
3. Die sinode het in 2008 besluit: 

2.2 dat die sinode in Noord-Kaapland die A-Z Handleiding vir predikante in beginsel aanvaar; 
hoofstuk 6 egter uitgesluit. 

 
4. A-Z beleid en agtergrond dien verder as basis en vertrekpunt van die dokument: Taakspan 

predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
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AANHANGSEL 6 
 

TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING (TPV) 
STRUKTUUR, DOELWITTE EN TAKE 

 
 
1. Motivering en algemene opmerkings oor struktuur 

Huidig bestaan die taakspan predikanteversorging (TPV) uit ringsverteenwoordigers. Maar daar het 
ook met die tyd die ontwikkeling plaasgevind dat onafhanklike taakspanne (bv. mentorskappe, 
standplaasverwisseling, fasilitering ens) ontstaan het, wat ten nouste met predikanteversorging 
gemoeid is. Een van die nadele van die huidige sisteem was dat die kommunikasie tussen die 
verskillende taakspanne nie altyd effektief geskied het nie – daar was nooit werklike koördinering 
van werksaamhede nie. Die voordeel van verskillende taakspanne wat sekere funksies verrig het, 
het daarin gelê dat persone met ’n bepaalde passie en kundigheid betrek is in die versorging van 
predikante. 
Om gebrekkige kommunikasie te oorkom sou dit waarskynlik sinvol wees om die taakspan 
predikanteversorging saam te stel uit kundiges en nie ringsverteenwoordigers soos in die verlede 
nie, en sodoende weg te doen met die klomp taakspanne wat almal gemoeid is met 
predikanteversorging. Maar so ’n model gaan waarskynlik veroorsaak dat die belangrike 
kommunikasie na ringe en gemeentes verlore gaan. 
In ons daarstelling van ’n effektiewe struktuur waarbinne predikanteversorging plaasvind sal die 
taakspan predikanteversorging graag wil sien dat daar gehou word by taakspanne (kundigheid) wat 
sekere aspekte van predikante behartig, maar ook ringsverteenwoordiging behou word, aangesien 
die hart van predikanteversorging geleë is in gemeentes en ringe. 

 
2. Struktuurgewing 

Die taakspan predikanteversorging werk daarom met die volgende struktuur:  
1. Die daarstel van ’n TPV, saamgestel uit ringsverteenwoordigers wat fokus op die versorging 

van predikante op rings en gemeente vlak. (vergader 2 maal per jaar). Met die vergadering 
word daarop gefokus om inligting deur te gee, terugvoer vanaf ringe te ontvang en om 
ringsverteenwoordigers toe te rus ten opsigte van hulle taak in ringe en gemeentes. 

2. Die daarstel van ’n dagbestuur (uitvoerende komitee) saamgestel uit ’n verkose voorsitter, 
ondervoorsitter, en skriba wat aangevul word met die voorsitters van die verskillende 
portefeuljes wat gemoeid is met predikanteversorging. Fokus val op teologiese besinning en 
navorsing en koördinering en instandhouding van dienste. (vergader 4 maal per jaar) 

3. Bepaalde koördinerende funksies wat spoedeisende optrede vereis word opgedra aan die 
voorsitter van die TPV en die predikant in sinodale diens. 
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Doelwitte en take van onderskeie rolspelers 
 

1. Taakspan predikanteversorging 
Personeel 

1. Die taakspan word saamgestel uit ringsverteenwoordigers 
2. Predikant in sinodale diens (PSD) (ampshalwe) 
3. Verkies jaarliks (Oktober) ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba wat saam met die PSD en 

voorsitters van alle portefeuljes dien as dagbestuur 
 

Doelwitte 
1. Die koördinering van predikanteversorging op rings- en gemeentelike vlak binne die sinodale 

gebied 
2. Help predikante fokus op hulle eie spiritualiteit en geestelike verdieping (selfsorg) 
 

Vergaderings 
Vergader 2 maal per jaar: In eerste en tweede semester vir koördinering van werksaamhede en 
ontvang van toerusting vir hulle taak. 

 
 

2. Ringsverteenwoordigers predikanteversorging (RPK ) 
Doelwitte en take 

1. Fokus op die welsyn en bedieningsvreugde van elke kollega in die ring. 
2. Het die geleentheid om spesifieke sake en behoeftes van predikante in die ring te hanteer of 

te verwys na die voorsitter van die TPV of die PSD. 
3. Is betrokke by prosesse in die ring om bedieningsvreugde te maksimaliseer bv. die reëling 

van gereelde predikantebyeenkomste. 
4. Toerusting van gemeentelike predikanteversorgers. 
5. Help gemeentes en sien toe dat prosesse van brugbediening, induksie, mentorprogram en 

VBO in gemeentes gekommunikeer en gevolg word soos bepaal deur die A tot Z-Beleid. 
6. Is verantwoordelik vir verslae van en aan die ring oor predikantebegeleiding. 
7. Betrokke by teologiese studente soos vereis deur A-Z beleid. 

 
 

3. Ring 
Doelwitte en take 

1. Tree motiverend, en toesighoudend op ten opsigte van VTO en die mentorprogram. 
2. Sien toe dat gemeentes hulle verantwoordelikheid nakom en hulle leraar/s in staat stel om die 

VBO en mentorskap geleenthede by te woon. 
3. Hanteer opsig oor die bedieningsbevoegdheid van die predikant volgens die Kerkorde. 
4. Hanteer alle kerkordelike reëlings rakende mobiliteit van predikante onder sy opsig; 
5. Kontroleer die benoeming van brugpastors en inskakeling by induksie-programme in 

samewerking met samewerking met voorsitter van TPV en PSD. 
6 Verleen goedkeuring tot emeritaat; 
7 Ondersteun predikante saam met kerkrade in die tydige voorbereiding vir emeritaat; 
8 Kontroleer die totale versorging van emeriti binne sy grense. 

 
 

4. Gemeentes 
Doelwitte en take 

1. Elke gemeente het ’n predikanteversorgingskommissie (PVK) wat omsien na die emosionele 
en geestelike versorging van sy predikant/e op gemeentelike vlak. 

2. Elke gemeente het ’n diensverhoudinge kommissie (DVK) wat diensverhoudinge en kontrakte 
tussen die predikant en die kerkraad reël en in stand hou. 

3. Gemeentes vereis (dienskontrak) van die predikant om aan voortgesette teologiese opleiding 
(VTO) deel te neem. 

4. Stel die predikant in staat om aan VTO deel te neem deur daarvoor te begroot  
5. Kerkrade sien self toe dat leraars voldoen aan die vereistes soos ooreengekom deur die 

sinode en soos in dienskontrakte vervat is en tree toepaslik op waar leraars nie aan die 
sinode se formuleringvereistes binne die bepaalde tydgleuwe voldoen nie. 
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6. Moedig die predikant (en veral in die geval van ’n beginnende predikant) aan om by die 
mentorprogram van die betrokke sinode in te skakel en begroot vir die uitgawes hieraan 
verbonde.  

7. Hou, saam met die ring, toesig oor die leer en lewenswandel van die predikant.  
8. Die gemeente onderneem om: in die geval van ’n vakature ’n brug-pastor vir ’n 

ooreengekome tydperk in diens te neem, op voorwaarde dat die brug-pastor nie vir beroeping 
in aanmerking kom nie;  

9. Die gemeente onderneem by die ontvangs van ’n nuwe predikant, deel te neem aan ’n 
induksie-program soos deur die kerkverband gereël. 

10. Die gemeente: verleen emeritaat op versoek van die predikant en in oorleg met die 
kerkverband; 

11. Tree betyds met sy predikant in gesprek oor alle ter sake aangeleenthede met die oog op 
emeritaat; 

12. Neem verantwoordelikheid om deel te neem aan die emosioneel-geestelike versorging van 
die emeriti binne sy grense. 

 
 

5. Elke predikant 
1. Word deur die Here geroep tot sy diens. 
2. Moet voortdurend in afhanklikheid van die Here streef na die herontdekking en herbevestiging 

van sy/haar roepingsfokus.  
3. Werk deurentyd aan hulle eie spiritualiteit en geestelike verdieping.  
4. Streef voortdurend na hulle eie welsyn, ’n gesonde familielewe, ’n gebalanseerde leefstyl en 

vreugde in die bediening. 
5. Is verantwoordelik vir gereelde gesprekke met ’n mentor. 
6. Skakel ter wille van voortgesette bedieningsontwikkeling en behoud van bedieningsvaardigheid  

in by VBO-programme en menstorskap. 
7. Maak gebruik van geleenthede wat gereël word om stil te word voor die Here - soos retraites. 
8. Werk deurentyd aan goeie verhoudings in die gemeente en bly verantwoordbaar aan die 

kerkraad. 
9. Gebruik artikel 9 van die Kerkorde as roetekaart vir hulle effektiewe bediening in die gemeente. 
10. Volg die riglyne van die A tot Z-Beleid om hulle totale bediening met bedieningsvreugde uit te 

voer. 
 
 
6. Dagbestuur (uitvoerende komitee) 

Personeel 
Verkose voorsitter, ondervoorsitter en skriba van die TPV wat saam met die PSD en voorsitters 
van alle portefeuljes se voorsitters dien as dagbestuur. 
 

Doelwitte & take 
1. Visionering vir bedieningsvreugde in eie konteks (gemeente, ring, sinode). 
2. Die implementering en instandhouding van ‘n omvattende predikanteversorgingsisteem in die 

sinodale gebied. 
3. Teologiese besinning en navorsing. 
4. Toerusting van ringsverteenwoordigers vir taak in ringe.  
5. Uitvoer van opdragte ontvang van TPV en sinode. 
6. Verslaglewering aan sinode en deurgee van relevante inligting aan ringe en gemeentes. 
7. Bestuur saam met sub-taakspanne menslike hulpbronne (fasiliteerders, mentors, 

brugpredikante, pastor pastorum ens). 
8. Dien as bron van verwysings en deskundigheid  vir predikante en gemeentes.  
9. Doen jaarliks verslag aan gemeentes en ringe oor die vordering van leraars ten opsigte van 

VBO punte verdien. 
 
 

7. PSD en voorsitter TPV 
1. Funksioneer binne ‘n netwerk van samewerking met die TPV dagbestuur en 

ringsverteenwoordigers.  
2. Is die adres vir predikante met spesifieke behoeftes. 
3. Koördineer in samewerking met ringsverteenwoordigers (TPV) fasiliteringsprosesse, 

induksieprogramme en brugpredikante.   
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4. Is verantwoordelik vir hulp aan predikante met uitbranding (verwysing na Pastor Patorum) en 
ook interim reëlings met gemeente te tref in samewerking met konsulent en 
ringsverteenwoordiger predikanteversorging. 

5. Koördineer alle TPV en dagbestuur vergaderings, werksaamhede, aktiwiteite en administrasie 
met behulp van sekretaris. 

6. Voorsitter TPV verteenwoordig sinode op algemene sinode se taakspan 
predikantebegeleiding. Die onder-voorsitter tree op as sekundi. 

7. Betrokke by teologiese studente soos bepaal deur die A-Z beleid. 
 
 
 
 

Werksaamhede van die onderskeie portefeuljes van di e TPV 
Dagbestuur TPV (uitvoerende komitee) 

 
1. Mentorskap 

Doelwit & taak 
1. Die daarstelling en koördinering van ’n mentorskap program vir alle predikante in die sinodale 

gebied. 
2. Die program maak voorsiening vir: 

2.1 Beginnende predikante  
2.2 Predikante langer in bediening  
2.3 Voor en na emeritaat 

 
 

2. Retraites 
Doelwit 

1. Fokus op roeping, spiritualiteit, gawe van onderskeiding, geestelike groei. 
2. Die daarstelling en koördinering van ’n retraite program vir alle predikante in die sinodale 

gebied. 
 
 

3. VBO 
Doelwitte en taak 

1. Die reëling en koördinering van voortgesette bedieningsontwikkelings geleenthede vir 
predikante en emeriti in die sinodale gebied. 

2 Skakeling met die VBO forum van die algemene sinode en diensverskaffers rondom die 
ontwikkeling van kursusse en VBO geleenthede. 

 
 

4. Fasilitering & Mobiliteit 
Doelwitte en taak  

1. Reëlings vir standplaasverwisselings 
2. Stimuleer voortdurende roepingsgesprek met predikante in die sinodale gebied  
3. Koördineer en verskaf die volgende dienste: 

3.1 Induksieprogram 
Die indukdieprogram help nuwe dominees om vinnig  al die sisteme waarbinne hulle 
betrokke is, te verstaan (proses van onderskeiding, asook blootstelling aan die verhaal 
en kultuur van die gemeente). (A-Z beleidsagtergrond bl. 57-61) 

3.2 Brugpastoraat 
• Proses van oorgang en voorbereiding in vakante gemeente. 
• Help gemeente met verwerk van verlies en gereedmaak vir beroeping in toekoms 

4. Die taakspan fasilitering lei voortdurend leraars/emeriti op om bogenoemde dienste te lewer 
binne die sinodale gebied. 

 
 

5. Pastor Pastorum 
Doelwit 

1. Om predikante wat ’n behoefte het aan persoonlike begeleiding en versorging as gevolg van 
uitbranding of vasgelooptheid in ’n gemeente te help met verwysing na ’n Pastor Pastorum. 
(verwysing geskied deur voorsitter predikanteversorging en PSD). 
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BYLAE 10 
 

BESKRYWINGSPUNT 7 
 

TOERUSTING EN BEGELEIDING VAN RINGSVERTEENWOORDIGER S 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die onderskeie ringsverteenwoordigers op die taa kspan predikanteversorging 2 maal per 
jaar vergader om 
i. inligting na ringe en gemeentes deur te gee asoo k terugvoer te gee van werk wat in 

ringe gedoen word 
ii. toerusting te ontvang rakende predikanteversorg ing wat in ringe/gemeentes gedoen 

word. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R31,660-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R33,718-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die primêre versorging van predikante geskied op gemeentelike- en rings vlak. Dit is vir die taakspan 

predikanteversorging belangrik dat die persone gemoeid met predianteversorging op rings en 
gemeentelike vlak die nodige ondersteuning en toerusting sal ontvang. 

 
2. Wie moet opdrag uitvoer?  

Dagbestuur van die taakspan predikanteversorging met behulp van persone in onderskeie 
portefeuljes soos nodig. 

 
3. Samestelling van taakspan  

Sien Aanhangsel 6: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take 
 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

‘n Geskikte datum in die eerste en tweede semester wat jaarliks in Oktober vir die daaropvolgende 
jaar vasgemaak word . 

 
5. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Reiskoste R11,300-00 
Verblyf R  2,250-00 
Etes R  2,280-00 
Totaal  R15,850-00 x 2 vergaderings = R31,660-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

(6.5% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
R33,718-00 vir 2 vergaderings 
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BYLAE 11 
 

BESKRYWINGSPUNT 8 
 

FUNKSIONERING VAN DAGBESTUUR TAAKSPAN 
PREDIKANTEVERSORGING 

 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die dagbestuur van die taakspan predikanteversor ging 3 maal per jaar vergader om sy 
werksaamhede te koördineer en die nodige beplanning  van werksaamhede te doen. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R12,515-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R13,328-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Vir werksaamhede en taak van die dagbestuur sien dokument: Taakspan predikanteversorging: 

Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
2. Wie moet opdrag uitvoer?  

Dagbestuur van die taakspan predikanteversorging met behulp van persone in onderskeie 
portefeuljes soos aangewys 

 
3. Samestelling van taakspan  

Sien Aanhangsel 6: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take 
 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

Geskikte datums tydens Februarie, Junie en Oktober 
 
5. Begroting/finansiële implikasie  

Twee vergaderings (Februarie en Junie) van die dagbestuur kan saamval met die vergaderings van 
die taakspan predikanteversorging (ringsverteenwoordigers). Dit behoort ’n aansienlike besparing 
ten opsigte van reiskoste mee te bring. 
 

Boekjaar 2011/2012 
Reiskoste R 4,400-00 (3 vergaderings) 
Verblyf R 4,725-00 
Etes R 3,390-00 
Totaal R12,515-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

(6.5% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
R13,328-00 vir 2 vergaderings 
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BYLAE 12 
 

BESKRYWINGSPUNT 9 
 

RIGLYNE/BEGINSELS VIR FINANSIËLE HULP VIR PREDIKANT E VIR 
VOORTGESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE 

 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. gemeentes primêr verantwoordelik is om leraars f inansieel in staat te stel om die nodige 
bedieningsvaardighede te behou deur aan die verskil lende fasette ( Aanhangsel 7 ) van 
voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) deel te n eem. (’n Begroting van 1% van die 
totale uitgawe begroting van gemeentes vir VBO beho ort min of meer die norm te wees.) 

2. indien gemeentes dit nie finansieel kan bekostig  om hulle leraars op die wyse finansieel 
te ondersteun nie, kan hulle aansoek doen by die ta akspan predikanteversorging om 
finansiële hulp uit die VBO reserwefonds. 

3. gemeentes jaarliks voor 30 November vir die daar opvolgende jaar aansoek moet doen. 
Die volgende inligting moet so ’n aansoek vergesel:  
i. Die stand van die betrokke leraar se krediete. 
ii. Beplanning van en begroting vir VBO geleenthede  wat deur die betrokke leraar in die 

opvolgende boekjaar beoog word, asook ’n motivering  tot die aansoek. 
iii. Die totale begroting van die gemeente, asook d ie finansiële state van die vorige 

boekjaar. 
4. aansoeke deur die dagbestuur van die taakspan pr edikanteversorging hanteer word met 

inagneming van die motivering van die aansoeker, di e meriete van die aansoek en 
beskikbare fondse. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R20,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien A-Z beleid: 

8.3 Rol van die gemeente 
Die gemeente: 
8.3.1 vereis van die predikant om aan voortgesette teologiese opleiding (VTO) deel te neem.(sien 

aanhangsel 8 vir VBO krediete) 
8.3.2 stel die predikant in staat om aan VTO deel te neem deur daarvoor te begroot. 

 
2. Die sinode het in 2008 besluit: 

die taakspan riglyne opstel/beginsels neerlê vir predikante om aansoek te doen om finansiële hulp vir 
voortgesette bedieningsondersteunings (VBO) kursusse. 

 
3. Die taakspan predikanteversorging sal graag wil toesien dat dit vir alle predikante in die sinodale 

gebied moontlik is om VBO geleenthede by te woon. 
 
4. Die taakspan poog om van sinodale kant ten minste 1 VBO kursus, en twee retraite geleenthede vir 

predikante daar te stel, wat volledig deur die sinode gesubsidieer word. Ons beoog ook ’n 
Lenteweek wat gedeeltelik gesubsidieer word. Met hierdie geleenthede kan predikante reeds, 
afhangende van die krediete toegeken aan die kursus en retraites die meeste van die 50 (100 
gedurende eers 3 jaar van bediening) vereiste krediete per jaar verdien, maar nie die volle krediete 
nie.  

 
5. Dit mag ook wees dat sommige predikante/gemeentes die behoefte het aan opskerping rondom ’n 

ander faset van die bediening en ook ander kursusse/geleenthede elders wil bywoon.  
 
6. Baie gemeentes het die fondse om hulle predikante finansieel te ondersteun in die verband, maar 

daar is ook gemeentes wat dit nie kan bekostig nie, daarom doen die taakspan predikanteversorging 
’n beroep op die sinode om hierdie beskrywingspunt so goed te keur. 
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7. Wie moet opdrag uitvoer?  

Dagbestuur van die taakspan predikanteversorging. 
 
8. Samestelling van taakspan  

Sien dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
9. Tyd om opdrag uit te voer  

Tydens Februarie vergadering 
 
10. Begroting/finansiële implikasie  

Vir die 2009-2010 boekjaar is daar R27,000-00 begroot wat oorgeplaas is na die VBO Reserwefonds 
Vir die 2010-2011 boekjaar is daar R40,000-00 begroot wat oorgeplaas is na die VBO Reserwefonds 
 

Boekjaar 2011/2012 
R20,000-00 uit die VBO Reserwefonds om gemeentes te help 
Die restant word aangewend om die VBO-dienste wat deur die sinode aan predikante in die 
sinodale gebied verskaf word te help befonds. 

 
Boekjaar 2012/2013 

R20,000-00 uit die VBO Reserwefonds om gemeentes te help 
Die restant word aangewend om die VBO-dienste wat deur die sinode aan predikante in die 
sinodale gebied verskaf word te help befonds. 
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AANHANGSEL 7 
VBO KREDIETE 

 
VOORTGESETTE BEDIENINGS ONTWIKKELING OOREENGEKOME A ANTAL PUNTE PER 
TYDSGLEUF EN PER JAAR 
Soos aangepas na die vergadering van die algemene sinode in samespreking (ter vergadering) met 
sinodale verteenwoordigers. Op hierdie stadium is verfyning van aanbieding vir die verskillende 
tydsgleuwe nog in ontwikkeling. Die hoofrede hiervoor is gebrek aan hulpbronne om onmiddellik volledig 
te differensieer. 
 

Jare na Formele Studie  Totale aantal punte vir tydsgleuf 
(verwagting) 

Aanbevole aantal ure per jaar 

0 - 3 jaar 300  100 

4 - 10 jaar 350 (per 7 jaar gleuf) 50 

10 jaar + 350 (per 7 jaar gleuf) 50 

 
 
OPSOMMING VAN MANIERE OM PUNTE TE VERKRY (PER JAAR)  
 

Tipe Voortgesette 
Bedienings Ontwikkeling  

Aantal punte (bereken teen 
aantal ure van deelname aan 

tipe VBO)  

Prosedure  

A 
Kursusse/Studiegroepe  by 
algemene sinode se VBO 
diensverskaffers (minstens 30 
punte moet langs hierdie weg 
verwerf word: 15 punte per 
bywoning; 15 vir terugvoering 
in terme van evaluering/werk-
stuk) 

 
30 (bv. ’n drie dag kursus) 

 
Hierdie kursusse word deur die 
VBO Forum ontwikkel. Hierdie 
Forum het sinodale verteen-
woordigers. Die drie eie sentra 
van die NG Kerk organiseer in 
oorleg met rolspelers in 
sinodes die aanbieding. 
(Diskresie oor bv. Predikante 
konferensie by een van die 
sentra) 

B 
Konferensies en/of eendag 
kursusse/ 
Werkswinkels by algemene 
sinode se VBO diensverskaf-
fers 
 

 
10 (sterk aanbeveel) 

 
Voorbeeld: ’n sinodale kon-
ferensie wat volgens die 
sinodale leiers kwalifiseer word 
in oorleg met een van die 
Sentra van die NG kerk (t.w.v. 
koördinering) geakkrediteer 

C 
Vol VBO- Geakkrediteerde 
Kursusse  

 
30 kan op hierdie manier 
verwerf word 

 
Instansies wat ander kursusse 
aanbied kan vir akkreditering 
aansoek doen. Na akkre-
ditering (sien 2.6 hierbo) word 
so ’n kursus deel van die totale 
aanbod vir VBO 

D 
Mentoraa t  
(Kwalitatief riglyn 10 uur per 
jaar in mentor verhouding 
binne die ontwikkeling van ge-
akkrediteerde mentors) 

 
10 

 
Volgens besluit van die 
algemene sinode en word deur 
ringe via sinodale kantore aan 
VBO Sentra deur gegee 

E 
Verdere Studie (akademies)  
 

 
100% vir magister oor 2 jaar 
EN 100% vir doktoraal oor 4 
jaar EN 4 jaar vir ‘n bedienings/ 
praktyk gerigte M 

 
Word deur ringe via sinodale 
kantore aan VBO Sentra deur 
gegee 
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F 
Aanbieding en/of ontwik-
keling van VBO 
Kursusse (op versoek van 
VBO Forum of voorgelê en 
landwyd aanvaar) 

 
Dieselfde as vir die wat die 
kursusse deurloop (eenkeer 
per jaar vir maksimum van drie 
jaar van toepassing sodat leier 
ook aan ander kan deelneem) 

 
Word deur die VBO Forum, wat 
vir die ontwikkeling van 
kursusse verantwoordelik is, en 
deur die individuele sentrum 
waar die kursus aangebied 
word geadministreer 

G 
Wetenskaplike Artikels/ 
Studie stukke vir kerklike  
kommissie  

 
10 maksimum  
 

 
Word deur ringe via sinodale 
kantore aan VBO Sentra deur 
gegee (’n proses is aan die 
gang om hierdie aanmelding te 
vergemaklik) 

H 
Rings, Sinodale kursusse/ 
werkswinkels en seminare 
OF ander kursusse/werks-
winkels en seminare  
Via ringe kontroleer 
 

 
10 maksimum 

 
Word deur ringe via sinodale 
kantore aan VBO Sentra deur 
gegee. Diskresie van sentra en 
sinodale verteenwoordigers. 

I 
Selfstudie : Teologiese boeke 
artikels  
Via ringe kontroleer 

 
10 per jaar (maksimum) 

 
Word deur ringe via sinodale 
kantore aan VBO Sentra deur 
gegee 
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BYLAE 13 
 

BESKRYWINGSPUNT 10 
 

ADMINISTRASIE VAN DIE VBO RESERWEFONDS (REGLEMENT) 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit 

om die reglement van die VBO reserwefonds goed te k eur. 
 
 
REGLEMENTE 
1. Naam van die Fonds  

VBO reserwefonds 
 
2. Administrasie van die fonds  

Die fonds word deur die dagbestuur van die taakspan predikanteversorging onder toesig van die 
sinodale kommissie vir hulpdienste geadministreer. 

 
3. Aanwending van die fonds  

Die fonds word aangewend om : 
i. gemeentes te help wat dit nie finansieel kan bekostig om hulle predikant die nodige 

blootstelling aan voortgesette bedieningsontwikkeling te bied nie. 
ii. om die VBO-dienste wat deur die sinode aan predikante in die sinodale gebied verskaf 

word te help befonds. 
 
4. Aanvulling van fonds  

Die fonds word jaarliks aangevul deur: 
i. Die sinodale kollektes vanaf gemeentes vir VBO 
ii. Deur skenkings, donasies of erflatings 
iii. Deur jaarliks vir die restant te begroot vanuit sinodale fondse  

 
5. Aansoeke deur gemeentes word as volg hanteer  

1. Gemeentes doen jaarliks aansoek voor 28 Februarie. Die volgende inligting moet so ’n 
aansoek vergesel: 
i. Die stand van die betrokke leraar se krediete. 
ii. Beplanning van en begroting vir VBO geleenthede wat deur die betrokke leraar in die 

opvolgende boekjaar beoog word, asook ’n motivering tot die aansoek. 
iii. Die totale begroting van die gemeente, asook die finansiële state van die vorige boekjaar. 

2. Aansoeke word hanteer deur die dagbestuur van die taakspan predikanteversorging met 
inagneming van die motivering van die aansoeker, die meriete van die aansoek en beskikbare 
fondse. 
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BYLAE 14 
 

BESKRYWINGSPUNT 11 
 

VBO DIENSVERSKAFFER 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland Shepherd as VBO diensverskaffer gebruik 
i. om op ’n advieskomitee te dien waar inspraak geg ee kan word oor die ontwikkeling 

van kursusse veral om die unieke behoeftes van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland te ondervang 

ii. om as kanaal te dien vir die akkreditering van kursusse wat in die sinode aangebied 
word of ontwikkel word 

iii. om van Shepherd gebruik te maak veral vir die aanbieding van kursusse, retraites en 
’n lenteweek/winterweek. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R10,160-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,820-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 

* Shepherd is die Sentrum vir die Begeleiding van Geestelike leiers by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van 
die Vrystaat. Saam met Communitas (gekoppel aan die Teologiese Fakulteit te Stellenbosch) en Exelsus (gekoppel 
aan die Teologiese Fakulteit van Pretoria) is Shepherd een van die amptelike VBO diensverskaffers aan die NG Kerk. 
 
 
MOTIVERING 
1. Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het huidig geen formele skakeling met ’n VBO 

diensverskaffer nie, wat beteken dat ons geen inspraak geniet in die ontwikkeling van kursusse nie.  
 
2. Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het rondom die ontwikkeling van kursusse meermale 

unieke behoeftes as gevolg van kleiner wordende gemeentes en die uniekheid van die plattelandse 
bediening. 

 
3. Hierdie inskakeling beteken nie, dat sou die behoefte vorentoe bestaan, die sinode nie van die ander 

diensverskaffers (Comunitas en Exelsus) ook gebruik kan maak vir sekere dienste nie. Die taakspan 
het hierdie keuse uitgeoefen omdat ons geografies baie nader is aan Shepherd en dit ’n aansienlike 
besparing op kostes meebring, nie alleen rondom skakeling nie, maar ook met die aanbieding van 
kursusse. 

 
4. Wie moet opdrag uitvoer?  

Portefeulje VBO op dagbestuur. 
 
5. Samestelling van taakspan  

Sien dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
6. Tyd om opdrag uit te voer  

Voortdurende skakeling en bywoning van vergaderings soos deur Shepherd bepaal. 
 
7. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
R10,160-00 vir vier vergaderings 

 
Boekjaar 2012/2013 
 

(6.5% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
R10,820-00 vir vier vergaderings 
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BYLAE 15 
 

BESKRYWINGSPUNT 12 
 

ADMINISTRASIE VBO KREDIETE 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die sinode gebruik maak van CPD Solutions wat de ur Shepherd ontwikkel is vir die 
administrasie van VBO krediete. 

2. alle krediete wat sedert 2009 deur predikante op gebou is en deur die sinodale kantoor 
geadministreer is aan CPD Solutions oorgedra word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die sinode het in 2008 besluit: 

dat die sinode sy verteenwoordigers by die VBO forum op algemene sinodale vlak versoek om aandag te 
gee in die besinning van die implementering van punte/meet instrumente sodat die stelsel ook in ons streek 
implementeerbaar sal wees. 

 
2. CPD solutions word huidig deur al drie VBO diensverskaffers erken en gebruik as sisteem om VBO 

punte te administreer. 
 
3. Predikante is self verantwoordelik om krediete verwerf te registreer en het ook via die internet 

toegang tot hulle punte om dit te kontroleer. 
 
4. Verder bied CPD solutions ’n diens aan ringe deur jaarliks aan ringe verslag te doen van predikante 

se krediete in die ringsgebied. 
 
5. Wie moet opdrag uitvoer  

Dagbestuur van die taakspan predikanteversorging - Persoon met portefeulje VBO 
 
6. Samestelling van taakspan  

Sien dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
7. Tyd om opdrag uit te voer  

Reeds begin 
 
8. Begroting/finansiële implikasie  

 

Shepherd vra R1-00 per persoon per uur van kursus/retraite vir die administrasie van die VBO 
krediete. 
Hierdie koste word begroot by elke VBO geleentheid wat die sinode of ringe aanbied. Die instansie 
wat dit aanbied, sinode of ring, begroot daarvoor. 
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BYLAE 16 
 

BESKRYWINGSPUNT 13 
 

GEMEENTELIKE INDUKSIEPROGRAM 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. ’n induksieprogram in al die gemeentes in die Ne d. Geref. Kerk in Noord-Kaapland, waar 
nuwe predikante hulle in gemeentes vestig, toegepas  word. 

2. die ringsverteenwoordigers op die taakspan predi kanteversorging as fasiliteerders van 
die induksieprogram opgelei word. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R9,280-00 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien dokument: Induksieprogram Aanhangsel 8 
 
2. Wie moet opdrag uitvoer?  

i. Induksieprogram – ringsverteenwoordiger predikanteversorging in samewerking met die konsulent 
van die gemeente waar die induksieprogram gedoen word. 

ii. Opleiding induksieleiers: Dagbestuur van die taakspan predikanteversorging met behulp van die 
portefeulje fasilitering. 

 
3. Samestelling van taakspan  

Sien dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

Eerste semester 2011 - Een van die vergaderings van die taakspan predikanteversorging word 
gebruik. 
 

5. Begroting/finansiële implikasie  
 

Boekjaar 2011/2012 
Vlugkoste van kursusaanbieder R 4,300-00 
Reiskoste (val saam met vergadering) 
Verblyf R 2,700-00 
Etes R 2,280-00 
Totaal R 9,280-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Geen 
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AANHANGSEL 8 
 

INDUKSIEPROGRAM 
 
1. Wat is ’n induksieprogram 

• Dis ’n spanbou-program om nuwe dominees baie vinnig by sy kollegas, gemeente, ring en 
sinode in te skakel. 

• Soos ’n geboorte in die mediese wêreld deur ’n induksie aangehelp word, help ons 
indukdieprogram nuwe dominees om baie vinnig al die sisteme waarbinne hulle betrokke is, te 
verstaan. 

 
2. Hoekom al die bohaai oor induksie? 

Dis ’n aktuele saak wat nie langer onaangeraak kan bly nie 
• Gemeentes het behoefte aan nuwe dominees wat vinnig inskakel en die gemeente se sisteme 

en prosesse verstaan  
• Die kerk het behoefte aan ’n kwaliteit bediening, gebalanseerde diens en Geesvervulde 

dominees 
• Die induksieprogram word gebruik as een van die sleutels in die ontsluiting van die leraar en die 

span waarmee hy/sy saamwerk se potensiaal. 
 
3. Wie kwalifiseer om ’n induksieprogram te deurloo p? 

• Alle gemeentes wat ’n dominee beroep moet ’n induksieprogram met hulle nuwe dominee 
deurloop. Die program moet so gou as moontlik na die bevestiging plaasvind.  Die ideaal is om 
die program te deurloop nog voordat die dominee in die gemeente bevestig is. 

 
4. Wat is die rol van die induksieleier? 

• Die induksieleier tree as fasiliteerder in die proses op. 
• Die induksieleier kontrakteer vooraf met die gemeente/leraarspan om hulle behoeftes in die 

proses in te sluit. 
 
5. Wie is almal verplig om deel te neem? 

• Alle dominees wat nuut in ’n gemeente bevestig word 
 
6. My beroepsbrief bepaal nie dat ek aan die progra m moet deelneem nie. Hoe kan die kerk my 

verplig om daaraan deel te neem? 
• In die legitimasieverklaring punt 6 het dominees verklaar “dat ek, om beroep te word, volgens die 

Kerkorde en die besluite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk sal optree.” Die Noordelike 
sinode (2005) het besluit dat alle gemeentes wat ’n nuwe dominee beroep, die dominee, die 
span met wie hy/sy saamwerk sowel as die kerkraad deur ’n induksieprogram sal begelei vir die 
nuwe bediening. 

• Indien die gemeente nie van die induksieprogram van die sinode gebruik maak nie moet die 
taakgroep vir die versorging van dominee in die saak geken word.  

 
7. Wie bied die induksieprogram aan? 

• ’n Aantal dominees is opgelei as induksieleiers om namens die sinode die induksie te fasiliteer. 
 
8. Wie besluit waaroor daar tydens die induksie gep raat moet word? 

• Daar word vooraf met die kerkraad en leraarspan in gesprek getree om hulle behoeftes te hoor. 
Dit word dan ’n integrale deel van die induksie. 

 
9. Wat is die rol van die kerkraad? 

• Die kerkraad besluit amptelik om van die induksie gebruik te maak 
• Die kerkraad stel sy behoeftes waaroor tydens die induksie gepraat moet word. 
• Die kerkraad besluit wie deel van die proses moet wees. Dit is baie keer sinvol dat ’n 

afvaardiging van die kerkraad op die een of ander manier deel van die proses is. 
• Die kerkraad reël die plek waar die induksie moet plaasvind. 
• Daar word ook na die induksie verslag aan die kerkraad gelewer. 

 
10. Wie betaal vir die programme? 
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• Die sinode betaal die induksieleiers se reiskoste. 
• Die kerkraad reël die lokaal, verblyf en etes vir almal wat aan die induksieproses gaan 

deelneem. 
 
11. Watter gemeentes het alreeds die induksie deurl oop by wie ek navrae oor die proses kan 

doen? 
• Bendorpark, Louis Trichardt, Montana, Overkruin, Pietersburg-Noord, Pietersburg-Oos, 

Rooihuiskraal, Rustenburg-Proteapark, Universiteitsoord, Villieria, Waverley. 
 
12. Wat is daarin vir my? 

• As nuwe dominee skakel jy doeltreffend en vinnig in by jou kollegaspan, gemeente en kerklike 
sisteme. 

• Kollegas leer mekaar op ’n gestruktureerde, gekontroleerde wyse ken aan die hand van 
persoonlikheidsassesserings en geloofsbelewenisse. 

• Jy begin verstaan hoe die nuwe gemeentesisteem funksioneer. 
• Integrering van nuweling met norme, waardes en kultuur van gemeente vind plaas. 
• Kollegas verstaan prosesse waar verandering plaasvind. 
• Jy kry die geleentheid om vrese en drome met jou kollegas te deel. 
• ’n Proses van sinvolle werksverdeling word begin. 
• Bande word gebind tussen kollegas. 

 
13. Hoe gaan die kerk in die toekoms lyk as die ind uksieprogram goed werk? 

• Dominees met bedieningsvreugde 
• Suksesvolle integrering van nuwe dominees. 
• Gelukkige gemeentes. 
• Gelukkige dinamiese Geesvervulde werkerskorps. 

 
Navrae: Dr. Roelf Opperman – 0823351156 
roelf.opperman@kameeldrif.ng.org.za 
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BYLAE 17 
 

BESKRYWINGSPUNT 14 
 

VOORTGESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. ’n jaarlikse kursus wat predikante in staat stel  om 30 VBO krediete te verdien deur die 
sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland a angebied word. Hierdie kursus 
word 100% vanuit die VBO reserwefonds gesubsidieer.  

2. ’n lenteskool wat uit verskeie modules bestaan e n oor 5 dae aangebied word deur die 
sinode van van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapla nd aangebied word. Die Lenteweek 
word 50% vanuit die VBO reserwefonds gesubsidieer. 

3. predikante en gemeentes jaarliks die geleentheid  kry om aan te dui watter kursusse 
hulle graag sal wil doen vanuit die beskikbare kurs usse wat aangebied word deur die 
onderskeie diensverskaffers. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R135,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R144,960-00 na die tydelik e kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien A-Z beleid: 

8.1.1 Voortgesette teologiese en ander toepaslike opleiding is vir die behoud van bevoegdheid en 
bedieningsvaardigheid verpligtend en afdwingbaar.   

(Sien besluite van die Algemene Sinode 2002 – Handelinge 2002: 495,496, 580 – 5.1-5.4;)  
 
2. Hiermee poog die taakspan predikanteversorging om na die behoeftes van gemeentes en predikante 

in die sinodale gebied om te sien en kursusse daar te stel wat  predikante die geleentheid bied  om 
binne die sinodale gebied kursusse te doen. 

 
3. Wie moet die opdrag uitvoer?  

Die taakspan predikanteversorging  
 
4. Samestelling van taakspan/kommissie  

Die taakspan predikanteversorging benoem ’n persoon/persone vir die portefeulje VBO wat 
verantwoordelikheid neem vir alle reëlings. 

 
5. Tyd om opdrag uit te voer  

i. VBO kursus vind jaarliks plaas op ’n geskikte datum (3 dae) gedurende April. Die taakspan vir 
predikanteversorging maak die datum alreeds teen November van die voorafgaande jaar vas met 
die VBO diensverskaffer. 

ii. Die Lenteweek vind jaarliks plaas op ’n geskikte datum (5 dae) gedurende September – Oktober. 
Die taakspan vir predikanteversorging maak reeds die kursus teen November van die 
voorafgaande jaar vas met die VBO diensverskaffers. 

iii. Keuse uitoefening van kursusse en lenteskool 2011 - By sinode 2010-02-07 
iv. Keuse uitoefening van kursusse en lentskool 2012 – By VBO-kurus van 2011. 

 
6. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
i. VBO Kursus April 

Dit is moeilik om op hierdie stadium ’n presiese begroting te doen. 
Die volgende faktore speel ’n rol: Watter kursus word gekies? By watter diensverskaffer? Bied 1 
of 2 persone die kursus aan? Hoeveel persone woon die kursus by.  

Verblyf en etes (50 persone) R30,000-00 
Vliegtuig (1 aanbieder) R  3,500-00 
Honorarium R  1,000-00 
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Brandstof subsidie  R20,000-00 
VBO registrasie  R  1,500-00 
Totaal R56,000-00 

 
ii. Lenteweek September-Oktober 

Ook hier is dit moeilik om op hierdie stadium ’n presiese begroting te doen. 
Die volgende faktore speel ’n rol: Watter kursusse word gekies? Gaan net van Shepherd se 
aanbieders gebruik gemaak word? Hoeveel aanbieders word betrek? Hoeveel persone woon 
die kursus by. 

Reiskoste (6 aanbieder/s) R    3,000-00 
Honorarium R    6,000-00 
Verblyf en etes (70 vir 5 dae) R  70,000-00 
Totaal R  79,000-00 

 

Indien die sinode 50% van die koste dra (R40,000.00) beloop die koste wat gemeentes per 
predikant moet betaal ongeveer R600-00 + reiskoste 
 

GROOT TOTAAL (i +ii) R135,000-00  
 
 
Boekjaar 2012/2013 

Boekjaar 2012/2013 met 6.5% aanpassing van vorige boekjaar 
i. VBO Kursus April R  59,640-00 
 
ii. Lenteweek September-Oktober R  85,320-00 
 

GROOT TOTAAL R144,960-00  
 

Hierdie bedrae word jaarliks vanuit die VBO Reserwefonds betaal. (sien Beskrywingspunte 9 en 10 ) 
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BYLAE 18 
 

BESKRYWINGSPUNT 15 
 

RETRAITE SIKLUS OOR DIE REIS VAN GELOOFSVORMING 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit 

1. dat na afhandeling van die huidige retraite sikl us in Mei 2011 ’n nuwe siklus, nl. “ reis van 
geloofsvorming ” voortgesit word. Hierdie retraite siklus bestaan uit 9 byeenkomste wat 
oor ’n periode van drie jaar deur Communitas (Gys v an Schoor) aangebied word. 
Predikante kan op enige stadium van die reis aanslu it, of die reis verlaat, of die reis 
uitstel. 

2. om kennis te neem dat die retraitesiklus op die stadium so lyk: 
Jaar 1: Ontwikkeling van ’n gesonde spiritualiteit  

Byeenkoms 1.1 Kontoere van emosioneel gesonde spiri tualiteit 
Byeenkoms 1.2 Groei in jou persoonlike identiteit i n Christus 
Byeenkoms 1.3 Reis van selfontdekking: bekering van  die hart 

(Enneagram) 
Jaar 2: Om met Jesus te leer leef  

Byeenkoms 2.1 Retreat: “Kom luister na wat Ek jou o or die lewe wil leer” 
Byeenkoms 2.2 Teologiese kontoere: Om vandag saam m et Jesus (die 

Here) in die koninkryk te lewe. 
Byeenkoms 2.3 Vernuwing van die hart (Dallas Willar d). 

Jaar 3: Christelike praktyke  
Byeenkomste 3.1, 3.2 en 3.3 handel oor ’n seleksie van drie Christelike praktyke per 

byeenkoms wat deur die eeue deur christene beoefen is. 
3. dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten  bedrae van R97,500-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R98,820-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien A-Z beleid (agtergrond) 

8.1.8 Spiritualiteitsontwikkeling: die predikant leef soos alle gelowiges coram Deo. As geestelike leier moet 
die predikant in sy/haar wandel voor en met die Here groei in sy/haar spiritualiteit asook al hoe meer vertroud 
word met die omvang en inhoud van die onderwerp soos dit in die tradisie van die Christelike 
geloofsgemeenskap en huidige praktyk ontwikkel en gestalte vind. 

 
2. Die sinode het in 2008 besluit: 

Die sinode besluit dat 
1. twee VBO-roepingsretraites per jaar oor ’n tydperk van 3 jaar moet plaasvind. 
2. elke leraar in die sinode in Noord-Kaapland dié VBO-roepingsretraite bywoon. 
3. ’n maksimum van 15 leraars per VBO-roepingsretraite toegelaat word. 
4. Upington en Kimberley as “sentrale punte” vir VBO-roepingsretraites dien. 
5. ’n VBO-roepingsretraite behels: 

(i) twee dae vir ’n retraite oor die leraar se roeping 
(ii) elke leraar ’n sessie(s)/onderhoud met dr George Roux moet hê. 

6. die sinodale kommissie vir bedienings-ondersteuning moet begroot vir twee VBO-roepingsretraites per jaar 
wat o.a. die volgende koste behels: 
(i) koste van dr George Roux 
(ii) subsidie vir reiskoste van leraars. 

 
3. Om bedieningsvreugde in die bediening te hê, is dit nodig dat ’n predikant ook retraites sal bywoon 

as deel van sy selfsorg en welsyn volgens die A-Z Beleid. 
Retraites is deel van die Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) kursusse vir predikante. 
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4. Een van die portefeuljes vir die taakspan predikanteversorging is retraites en die taakspan 
predikanteversorging wil ’n bepaalde diens binne die sinodale gebied van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland koördineer en in stand hou soos retraites. 

 
5. Die doelwit van retraites is om die roepingsfokus, spiritualiteit, gawe van onderskeiding, geestelike 

groei van predikante te ontwikkel en te bevorder. 
 
6. Wie moet opdrag uitvoer?  

Die dagbestuur van die taakspan predikanteversorging en dan spesifiek die persoon wat gemoeid is 
met die portefeulje vir retraites. 

 
7. Samestelling van taakspan, kommissie  

Die dagbestuur van die taakspan predikanteversorging. 
 
8. Tyd om opdrag uit te voer  

 

Boekjaar 2010-2011 
Roepingsretraite in ringe van Hanover en Carnarvon – Na pinkster 2011 
Reis van geloofsvorming op geskikte datum gedurende Augustus 2011 (1.1) en 
Januarie/Februarie 2012 (1.2) 

 
Boekjaar 2012/2013 

Reis van geloofsvorming op geskikte datum gedurende Mei 2012 (1.3), Augustus 2012 (2.1) en 
Januarie/Februarie 2013 (2.2) 

 
Boekjaar 2013-2015 

Reis van geloofsvorming op geskikte datum gedurende Mei 2013 (2.3), Augustus 2013 (3.1) en 
Januarie/Februarie 2014 (3.2) en Mei 2014 (3.3) 

 
9. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Roepingsretraite 

Vliegtuig  R  4 500-00 
Professionele fooie R12,000-00 
Brandstof  R10,000-00 
Verblyf en etes  R10,000-00 
Totaal R36,500-00 

 

Reis van geloofsvorming x 2 Kursusse (25 persone) 
Vliegtuig  R  9,000-00 
Professionele fooie R  2,000.00 
Brandstof subsidie) R20,000-00 
Verblyf en etes  R30,000-00 
Totaal R61,000-00 

 

GROOT TOTAAL R97,500-00  
 

Boekjaar 2012/2013 
Reis van geloofsvorming x 3 Kursusse (25 persone) 

Vliegtuig  R13 500-00 
Professionele fooie R  3,000.00 
Brandstof subsidie) R30,000-00 
Verblyf en etes  R45,000-00 
Totaal  R91,500-00 
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BYLAE 19 
 

BESKRYWINGSPUNT 16 
 

MENTORSKAP PROGRAM 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit 

1. om met sy mentorskap program vir beginnende pred ikante voort te gaan en ook die 
program uit te brei om voorsiening te maak vir: 
i. predikante langer in bediening 
ii. voor en na emeritaat. 

2. dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten  bedrae van R73,100-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R78,300-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Besluit sinode 2008 

Die sinode besluit dat die taakspan mentorskap ’n mentorprogram (moontlik ’n 3 jaar program) ontwikkel wat 
proponente en predikante wat in Noord-Kaapland in die bediening inkom, begelei om die unieke omstandighede 
van die bediening in die sinode van Noord-Kaapland te verstaan en hulle in staat stel om hulle roeping te vervul 
en vreugde en vervulling in hul bediening te ervaar. 

 
2. Die motivering vir die mentorprogram bly dieselfde as in die verlede beklemtoon. Die mobiliteit van 

predikante het intussen egter verhoog wat die belangrikheid van die program net verder beklemtoon. 
 
3. Al meer proponente kom in die bediening in die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland in en behoort in 

die toekoms selfs meer te word. 
 
4. Die taakspan het reeds in September 2010 ’n  opleidingsgeleentheid geskep vir die opleiding van 

mentors, om ook predikante wat langer in diens is in te skakel by ‘n mentorskapprogram.  
 
5. Rondom emeritaat verander predikante se behoeftes aansienlik. Predikante begin voorberei vir 

aftrede en het hier gewoonlik leiding en ondersteuning nodig. Verder word daar in die sinode al hoe 
meer gebruik gemaak van emeriti wat gemeentes  bedien. Van hierdie emeriti bedien vir die eerste 
keer in hulle bediening klein en kleiner wordende gemeentes wat unieke uitdagings stel. Dit is 
belangrik dat hulle hierin begelei en ondersteun word. 

 
6. Wie moet opdrag uitvoer?  

Taakspan predikanteversorging – portefeulje mentorskap lewer ondersteunende dienste soos die 
daarstelling van programme en die opleiding van mentors. 
Op ringsvlak moedig die ringsverteenwoordiger vir predikanteversorging predikante aan om deel te 
neem aan die mentorskapprogram. Die ring is ook verantwoordelik om te sorg dat kodes vir 
mentorskap-geleenthede jaarliks by CPD solutions genereer word (sien beskrywingspunt 10) en dat 
predikante wat by die mentorskapprogram inskakel voorsien word van die kodes om krediete 
daarvoor te verdien. 

 
7. Samestelling van taakspan, kommissie  

Sien dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
8. Tyd om opdrag uit te voer  

Dit is ’n voortgaande program. 
 
9. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
3 Mentorskap byeenkomste  R33,000-00 
Byeenkoms vir emeriti R10,000-00 
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Opleiding van mentors: Theo Swart 
Reiskoste   4,500-00 
Verblyf   1,800-00 
Reiskoste leraars 16,000-00 
Honorarium Swart   3,000-00 
Etes   4,800-00 30,100-00 

Totaal R73,100-00 
 

Boekjaar 2012/2013 
3 Mentorskap byeenkomste  R35,000-00 
Byeenkoms vir emeriti R10,000-00 
Opleiding van mentors: Theo Swart 

Reiskoste   4,700-00 
Verblyf   2,100-00 
Reiskoste leraars 18,000-00 
Honorarium Swart   3,500-00 
Etes   5,000-00 33,300-00 

Totaal R78,300-00 
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BYLAE 20 
 

BESKRYWINGSPUNT 17 
 

PASTOR PASTORUM 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit 

1. om van die dienste van dr. George Roux gebruik t e maak om aan leraars wat die 
behoefte het, ’n pastorale spreekkamer binne die si nodale gebied te bied. 

2. om voorsiening ter maak dat leraars wat dringend  die hulp van ’n Pastor Pastorum nodig 
het, na dr. Roux se spreekkamer in Somerset-Wes ver wys kan word deur die predikant in 
sinodale diens en die voorsitter van taakspan predi kanteversorging. 

3. dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten  bedrae van R37,100-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R39,800-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Dit gebeur dikwels dat predikante weens vasgelooptheid of uitbranding in gemeentes professionele 

pastorale hulp nodig het. Dr. Roux het met die aanbieding van die roepingsretraite en sy pastorale 
betrokkenheid by leraars in die sinode ’n goeie pastorale verhouding met baie van ons predikante. 

 
2. Wie moet opdrag uitvoer?  

Die voorsitter van die taakspan predikanteversorging en die predikant in sinodale diens. 
 
3. Samestelling van taakspan, kommissie  

Sien dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

1ste semester 2011 – saam met roepingsretraite 
Verder 1 keer per semester op ’n geskikte datum 

 
5. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Pastorale spreekkamer ( 2 x per jaar vir twee dae) 

Vliegtuig R  4,500-00 (1 keer) 
Professionele fooie R16,000-00 (2 keer)** 
Verblyf en etes R  1,660-00 (2keer) 
Totaal R22,160-00 
 

**Professionele fooie 
   Vliegkoste 
   Reiskoste leraars 

 

Verwysing na spreekkamer – Somerset-Wes 
Reiskoste en verblyf R15,000-00 
Konsultasies word deur mediese fonds betaal 
(Word alleen aangewend waar ringe of gemeentes nie self die koste kan dra nie) 

 

GROOT TOTAAL R37,160-00  
 

Boekjaar 2012/2013 
Pastorale spreekkamer ( 2 x per jaar vir twee dae) 

R23,600-00 
 

Verwysing na spreekkamer – Somerset-Wes 
R16,200-00 

 

GROOT TOTAAL R39,800-00  
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6. Finansiële implikasies vir gemeentes  
6.1 Gemeentes is self verantwoordelik vir reis- en verblyfkoste van predikante wat van die pastorale 

spreekkamer gebruik maak. 
6.2 Waar gemeentes nie self die kostes hieraan verbonde kan dra nie, kan gemeentes aansoek doen om 

finansiële hulp vanuit die begrote fondse (pastorale spreekkamer). 
6.3 Aansoeke word hanteer deur die dagbestuur van die taakspan predikanteversorging met inagneming 

van die motivering van die aansoeker, die meriete van die aansoek en beskikbare fondse. 
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BYLAE 21 
 

BESKRYWINGSPUNT 18 
 

TEOLOGIESE STUDENTE 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die predikant in sinodale diens en die verteenwo ordigers van die onderskeie teologiese 
fakulteite verantwoordelik is vir die gereelde beso ek en kontak met teologiese studente 
vanuit die sinodale gebied. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R5,500-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R5,500-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 

Die sinode besluit 
om ringe en gemeentes te versoek om waar moontlik t eologiese studente finansieel in die 
vorm van beurse, wat jaarliks toegeken word, te ond ersteun. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien A-Z beleid (agtergrond) 

5.1.5 Spiritualiteitsvorming en persoonsontwikkeling is, tesame met akademiese ontwikkeling, wesenlik deel van 
teologiese opleiding in belang van reflektiewe denke in die bediening. 
5.5 Rol van die sinode/kuratorium 
5.5.1 Die sinode oefen sy verantwoordelikheid ten opsigte van teologiese opleiding uit deur die kuratorium. 
“Elke kuratorium dra finale verantwoordelikheid vir die keuring, begeleiding, toesighouding oor, eksaminering en 
aanbeveling vir toelating tot die evangeliebediening van alle teologiese studente wat by hom ingeskryf is en wat 
in die bediening van die NG Kerk wil gaan. Hy kan hierdie verantwoordelikheid deur ’n subkommissie(s) 
behartig.” 
5.5.2 Die kuratoria verbind hulle tot ’n geïntegreerde begeleidingsproses waarin gemeentes, ringe en Kuratoria 
’n eie bydrae lewer in die jaarlikse keuringsproses. 

 

2. Huidig studeer 
5 studente aan die Universiteit van die Vrystaat 
1 student aan die Universiteit van Stellenbosch 
3 studente aan die Universiteit van Pretoria 

 

3. Teologiese beurse 
Huidig ondersteun die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 9 studente finansieel in 
die vorm van beurse wat aan hulle toegeken word. Hierdie besoeke word gedoen om ’n noue band 
met studente vanuit die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland te behou en uit te bou en aan hulle die 
nodige ondersteuning te bied. 

 

4. Wie moet opdrag uitvoer?  
Die voorsitter van die taakspan predikanteversorging, die predikant in sinodale diens asook die 
verteenwoordigers by die onderskeie fakulteite. 

 

5. Samestelling van taakspan, kommissie  
Sien dokument: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 

 

6. Tyd om opdrag uit te voer  
Kwartaallikse besoeke aan studente aan die Universiteit van die Vrystaat. 
Besoeke aan studente by die Universiteit van Stellenbosch en Pretoria deur verteenwoordigers op 
die kuratoria wat saamval met vergaderings. 

 

7. Begroting/finansiële implikasie  
 

Boekjaar 2011/2012 
R5,500-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

R5,500-00 
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BYLAE 22 
 

BESKRYWINGSPUNT 19 
 

TAAKSPAN VROUELESSENAAR (NK) 
 

(taakspan vrouelidmate) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die taakspan vrouelessenaar (NK) ringsgewys saam gestel word tydens die Vrouefees. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R28,985-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R37,055-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Skakeling met algemene taakspan vrouelessenaar by wie se opdrag van die algemene sinode die 

taakspan vrouelessenaar NK aansluit: 
i. doen navorsing sodat vroue se behoeftes onder die aandag van die streek- en algemene 

sinode gebring en aangespreek kan word 
ii. adviseer algemene sinode in verband met beleid wat t.o.v. vrouelidmate gevolg moet word 
iii. mede-verantwoordelik vir geestelike begeleiding en toerusting van vrouelidmate 
iv. ontwikkel nuwe, eietydse en relevante materiaal vir toerusting en Bybelstudie 
v. bevorder skakeling met vrouelidmate van NGK-families en ander denominasies 
vi. dra by tot bemagtiging van vrouelidmate om tot genesing en opheffing van ons land betrokke 

te raak (gesinsgeweld, vigs, armoede, aborsie, verkragting) 
vii. koördineer inter-sinodale netwerke om te besin oor uitdagings en behoeftes 
viii. skakeling met ander taakspanne ter wille van koördinering van werksaamhede 
ix. fokus op spesifieke sake soos deur taakspan besluit 

 
2. die taakspan vrouelesssenaar (NK) se visie is: Christenvroue wat leer, leef en dien met liefde. 
 
3. die Taakspan Vrouelessenaar se missie is: Die taakspan se missie is om vroue te inspireer en van 

God te leer, om jou naaste lief te hê en om diensbaar te wees. 
 
4. Die taakspan reël ’n tweejaarlkse Vrouefees waarna elke gemeente ten minste twee vroue spesifiek 

afvaardig, maar waarby alle vroue welkom is. 
 
5. Die Taakspan bewerkstellig inter-gemeentelike kommunikasie deur middel van die Pienk Boekie – 

die amptelike nuusbrief van die taakspan. 
 
6. Die Pienk Boekie kan elektronies kosteloos aan alle vroue beskikbaar gestel word en so tot ’n 

effektiewe manier van kommunikasie en ondersteuning bydra. 
 
7. Skakeling tussen gemeentes word op ringsvlak aangemoedig om gemeenskaplike uitdagings die 

hoof te bied. 
 
8. Die taakspan het ten doel om in spesifieke geestelik en selfs emosionele behoeftes van vroue te 

voorsien. 
 
9. Wie moet opdrag uitvoer?  

i. Vrouefees 2011: Ring van Warrenton in samewerking met taakspan vrouelessenaar 
ii. Pienk Boekie: Redaksie saamgestel uit verteenwoordigers uit elke ring 
iii. Ondersteuningsnetwerk vir vroueleiers in gemeentes:  

• Taakspanlede koördineer en dra inligting aan gemeentes in ring oor; motiveer 
gemeentes 

• Taakspan sal materiaal versamel en elektronies beskikbaar stel op Webwerf van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ten opsigte van geskikte Bybelstudie, moontlike 
sprekers, idees vir ringsfeeste, jaartemas ens. 
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10. Samestelling van taakspan, kommissie  

Een vrou per ring, tweejaarliks verkies tydens Vrouefees. Uitvoerende komitee word uit lede verkies. 
Huidige taakspan in 2009 saamgestel, dien tot 2011. 

 
11. Tyd om opdrag uit te voer  

Vrouefees: elke 2 jaar vanaf 2009 
Ringsfeeste in alternatiewe jare 
Pienk Boekie 4 keer per jaar 
Ander take; deurlopend solank Taakspan bestaan 

 
12. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Taakspan vrouelidmate: reis en oornag 2 vergaderings R20,000-00 
Pienk Boekie redaksie: reis en oornag 1 vergadering R  5,000-00 
Egalisasiefonds algemene vrouelessenaar R     800-00 
1 Afgevaardigde na algemene vrouelessenaar R  2,800-00 

(Algemene sinode betaal koste van 1 verteenwoordiger) 
Intekenkoste vir Wes-Kaap materiaal (1 per ring) R     385-00 
Totaal  R28,985-00 
 

* Pienk Boekie se uitgawes word deur inskrywingsfooie gedra: vrouelidmate betaal R30-00 vir 4 
boekies per jaar. 

 
Boekjaar 2012/2013 

Vrouefees 
Vliegkaartjie spreker R  4,000-00 
Spreker R  1,000-00 
Kampfooi R  8,250-00 
Spyseniering R15,000-00 
Geskenke/skryfbehoeftes R  4,000-00 
Reiskoste spreker R     320-00 
Tafelversierings/blomme R  1,000-00 R33,570-00 
Inkomste kampfooie 150 feesgangers @ R170pp R25,500-00 
Totaal Vrouefees R  8,070-00 

Taakspan vrouelidmate: reis en oornag 2 vergaderings R20,000-00 
Pienk Boekie redaksie: reis en oornag 1 vergadering R  5,000-00 
Egalisasiefonds algemene vrouelessenaar R     800-00 
1 Afgevaardigde na algemene vrouelessenaar R  2,800-00 

(Algemene sinode betaal koste van 1 verteenwoordiger) 
Intekenkoste vir Wes- Kaap materiaal (1 per ring) R     385-00 
Totaal  R37,055-00 
 

* Pienk Boekie se uitgawes word deur inskrywingsfooie gedra: vrouelidmate betaal R30-00 vir 4 
boekies per jaar. 
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BYLAE 23 
 

BESKRYWINGSPUNT 20 
 

STELSEL VAN INDIENSNEMING EN VERGOEDING VAN PREDIKA NTE 
 

(taakspan vrouelidmate) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die taakspan predikanteversorging spoedeisend sa l kyk na die uitwerking wat die 
huidige stelsel van indiensneming en vergoeding en die bepaling daarvan op predikante 
en hulle gesinne het. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R10,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Diensverhoudingekommissies wat nie effektief funksioneer nie as gevolg van gebrek aan 

kennis/ekspertise of kontinuïteit. 
 
2. Grenslose gemeentes en gebrek aan sin vir mede-verantwoordelikheid vir lewensonderhoud van 

predikant by sekere lidmate. 
 
3. Geografiese en emosionele isolasie van predikante. 
 
4. Geen of min uitreik tussen vermoënde gemeentes en minder vermoënde gemeentes. (Brandvlei se 

bydrae per lidmaat is hoër as Moreletapark se bydrae per lidmaat!) 
 
5. Die feit dat slegs 39 predikante in 2010 gaan afstudeer dui daarop dat hierdie beroepskeuse om 

verskeie redes riskant geword het. 
 
6. Die voorreg wat die kerk het om goed opgeleide teoloë – spesialiste op hul terrein – in diens te hê, 

moet gekoester word sodat voortbestaan verseker kan word. 
 
7. Wie moet opdrag uitvoer?  

Taakspan predikanteversorging 
 
8. Samestelling van taakspan, kommissie  

• Predikante benoem op sinode uit wye verskeidenheid agtergronde, met ekspert lede wat 
gekoöpteer kan word om mee te help met uitvoering van take, bv.  

• Rekenaarspesialis, navorsersielkundige – elektroniese vraelys 
• Arbeidskonsultant – wetstoepassing ens. 

 
9. Tyd om opdrag uit te voer  

24 maande tussen sinodes verdeel as volg: 
6 maande: elektroniese vraelys opstel en data inwin 
6 maande: identifiseer algemene knelpunte, win inligting in en soek na oplossings 
6 maande: skryf aanbevelings vir sinode 

 
10. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
2 vergaderings R  7,000-00 
Konsultante R  3,000-00 
Totaal R10,000-00  

 

Boekjaar 2012/2013 
2 vergaderings R  7,000-00 
Konsultante R  3,000-00 
Totaal R10,000-00  
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BYLAE 24 
 

BESKRYWINGSPUNT 21 
 

TAFELGESPREK: TEKORT AAN PREDIKANTE 
 

(Ring van Deben - kommissie predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit 

om kennis te neem van die studiestuk Tekort aan predikante – Implikasies en Uitdagings  
(Aanhangsel 9 ) en gee aan die vergadering geleentheid om deur mi ddel van tafelgesprekke 
aandag te gee aan die volgende vrae. 

i. Is die sinode eens dat die dreigende tekort en v innige verwisseling van predikante ’n 
wesentlike uitdaging is waarop die sinode behoort t e fokus? 

ii. Hoe behoort ringe die saak aan te spreek? Wat m oet ringe doen? 
iii. Hoe kan gemeentes die saak aanspreek? Wat beho ort gemeentes nou te doen? 
iv. Hoe kan die sinode vir gemeentes, predikante en  ringe help om die uitdagings 

rondom die dreigende tekort aan predikante aan te s preek. 
 
 
1. Motivering  

Die taakspan predikanteversorging is van oordeel dat die dreigende tekort aan predikante 
verreikende implikasies inhou vir die Ned. Geref. Kerke in Noord-Kaapland. 

 
2. Wie moet opdrag uitvoer  

Die moderator van die 2010 sinode. 
 
3. Tyd om opdrag uit te voer  

Ter sinode. 
 
4. Begroting/finansiële implikasie  

Geen 
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AANHANGSEL 9 
 

TEKORT AAN PREDIKANTE – IMPLIKASIES EN UITDAGINGS 
 

 
1. PREDIKANTE STATISTIEK: NED. GEREF KERK IN NOORD- KAAPLAND 

Huidig is daar 81 gemeentes in die sinodale gebied van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland wat 
deur 104 predikante bedien word waarvan: 

• Twee predikante werk in sinodale verband. 
• Twee predikante is deur hulle gemeentes uitgestuur as sendelinge. 
• Drie kapelane is aan gemeentes gekoppel. 
• Een predikant bedien die VGKSA asook die NG Kerk 
• Ds. FWC van Niekerk van Bainsvlei (OVS) bedien Angolana elke kwartaal vir 1 week. 

 
1.1 Ouderdomsverspreiding van predikante : (Getalle soos op 31 Maart 2009) 

 

o/30 31-40 41-50 51-60 61-65 Emeriti  
Vakante 

gemeentes  
Totaal  

5 4 24 44 5 13 9 104 
6% 5% 29% 54% 6.%    

(Bogenoemde persentasies sluit nie emeriti en vakante gemeentes in nie) 
 

1.2 Die deelnemende sinodes by die pensioenfonds va n die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika is: 
KwaZulu-Natal, Oos-Kaap, Noord-Kaapland en Wes-Kaap . 
Lidmaatskap profiel van die predikante pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika. (Vgl. 
Agenda predikante pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika 18 Februarie 2010, bladsy 
59) 
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1.3 Die algemene sinode se taakspan vir predikante begeleiding het gedurende Junie 2009 
landwyd die volgende profiel saamgestel: 
 

OUDERDOMSVERSPREIDING VAN PREDIKANTE 
SINODE ONDER 30 31-40 41-50 51-60 BO 60 

Wes- & Suid-Kaap 4 71 111 177 33 
Noord-Kaap 3 6 25 39 6 
Oos-Kaap 6 18 33 47 9 
Hoëveld sinode 9 25 43 59 7 
Wes-Transvaal sinode 17 37 53 65 10 
Noordelike sinode 8 37 75 92 33 
Oostelike sinode 5 29 47 67 17 
Namibië 2 3 21 24 2 
Kwazulu-Natal 2 14 15 35 6 
OVS 7 29 60 81 15 

Totaal 63 269 483 686 138 
 4% 16,4% 29,% 41,7% 8.4% 
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2. STUDENTEGETALLE 
Huidig sien die studente aan ons drie teologiese fakulteite as volg daaruit: 
 

 Stellenbosch Pretoria Bloemfontein Totaal  
1ste jaar 13 50 20 83 
2de jaar 15 38 16 69 
3de jaar 20 41 24 85 
4dejaar 22 37 29 88 
5de jaar 11 32 9 52 
6de jaar 14 17 8 39 
Totaal 95 215 106 416 

 
 

3. IMPLIKASIES 
3.1 Dreigende tekort aan predikante 

As daar na die totale predikantekorps in die NG Kerk gekyk word, is 50% van die predikante bo 50. 
Die getal studente wat jaarliks afstudeer en beroep word na gemeentes is drasties aan die krimp 
(slegs 4% van die totale korps is onder 30 en die ouderdomsgroep 30-40 is 16,4% van die totale 
predikantekorps). 
As gekyk word na die getal predikante bo 50 (824) wat in die volgende 15 jaar emeriteer, beteken dit 
dat 55 predikante jaarliks die diens verlaat. Die statistiek van die predikante pensioenfonds van die 
Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika laat ’n mens besef dat die situasie nie so eenvoudig is nie. Die daling 
van predikante in die groep 51-55 van 180 na 114 in die 56-60 groep en 34 in die 61-65 groep 
beteken dat ten minste 36% van  predikante huidig emeriteer op 55, 46% emeriteer op 60 en slegs 
18% emeriteer op 65. Dit beteken dat in die volgende 10 jaar 82% van die 824 = 675 predikante 
gaan emeriteer. Dit gee ‘n gemiddeld van 67,5 predikante per jaar wat emeriteer. 
Huidig is daar 401 studente wat moontlik in die NG kerk gelegitimeer kan word, binne die volgende 
ses jaar. Dit beteken gemiddeld 66 studente per jaar, maar uit ondervinding weet ons dat nie almal 
van hulle gelegitimeer gaan word nie. Heelwat studente val uit langs die pad of studeer verder  
Daarby is tussen 30-40% van die onderskeie jaargroepe dames. Of die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland hierdie dames gaan beroep bly ’n goeie vraag. 
 
Dit beteken dat die kerk binne die volgende dekade waarskynlik ’n baie groot tekort aan predikante 
gaan hê. 
Hierdie krisis gaan na alle waarskynlikheid die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland gouer en meer 
intens tref, veral as gevolg van die volgende faktore. 

• Huidig is 60% van ons predikante bo die ouderdom van 50. (10% hoër as landwyd gereken) 
• 13 Gemeentes maak om hoofsaaklik finansiële redes reeds gebruik van emeriti. 
• 9 poste is beperkte termyn/tentmakerposte 
• Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het ’n groot aantal kleiner gemeentes waarvan die 

meeste gemeentes onder finansiële druk is. 
< 50 = 1 
< 75 = 2 
< 100 = 4 
< 125 = 2 
< 150 = 3 
< 175 = 4 
< 200 = 6 ( 22 gemeentes het minder as 200 belydende lidmate) 
< 250 = 9 
< 300 = 4 (13 gemeentes het minder  as 300 belydende lidmate) 

 
3.2 Invloed van predikantetekort op gemeentes ringe  en leraars 

Die beskikbaarheid van predikante gaan gewis ’n goot impak hê op die bediening in veral kleiner 
gemeentes op die platteland. Dit is moeilik om te voorspel wat gaan gebeur, maar die volgende 
implikasies is reeds sigbaar. 

• Gemeentes maak toenemend meer gebruik van emeriti om bediening voort te sit in 
gemeentes. 

• Gemeentes smelt saam en deel ’n predikant (meerkoppige gemeentes). 
• Gemeentes maak meer gebruik van tentmakers. 
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• Meer gemeentes stel predikante aan in termyn bepaalde poste. 
• Ringe sukkel toenemend om effektief te funksioneer. 
• Gemeentes mag langer tye sonder ’n leraar moet funksioneer. 

 
3.3 Uitdagings 

1. Gemeentes moet gehelp word om binne ’n nuwe bedieningsparadigma te funksioneer, waarin 
daar nuut gedink moet word oor kerkbegrip en bediening in gemeentes. Die volgende 
denkskuiwe sal waarskynlik moet plaasvind: 
• Getalle bepaal nie die sukses van gemeentes nie 
• Kerk-wees sentreer nie rondom predikante nie 
• Die rol van die predikant gaan verander 
• Lidmate sal sterker verantwoordelikheid moet neem vir die bediening 
• Weerstand teen verandering sal afgebreek moet word 
• Leierskap sentreer nie rondom predikant, maar sterk geestelike leierskap vanuit kerkraad 
Dit beteken dat gemeentes gehelp moet word (fasilitering) in ’n voortdurende gesprek rondom 
identiteit, bediening, en roeping, maar veral in kritieke tye soos met die verwisseling van 
predikante. 

2. ’n Nuwe bedieningsmodel en die moontlikheid van meerkoppige gemeentes, gaan uit die aard 
andersoortige en groter druk op predikante plaas. Predikante sal gehelp en begelei moet word 
rondom hulle eie roeping en rol wat hulle binne gemeentes speel. 

3. Lidmate moet voorberei en toegerus word vir die groter rol wat hulle in gemeentes moet speel. 
4. Emeriti wat in termyn-bepaalde poste aangestel word, sal beter voorberei en bemagtig moet 

word, vir die bediening in kleinerwordende gemeentes. 
5. ’n Nuwe soort leierskapstyl moet in gemeentes gevestig word waarin kerkrade ’n groter rol speel. 

Leiers moet toegerus en begelei word in hulle roeping en taak. 
 
 
4. VERWISSELING VAN PREDIKANTE 

Die tabel hieronder dui aan hoe lank ons huidige predikantekorps in die sinodale gebied in 
gemeentes werksaam is, en wat die tempo van verwisseling is. 
 

4.1 Getal predikante: Aantal jare in huidige gemeen te: (Getalle soos op 31 Maart 2009) 
 

Ouderdomsgroep o/30 31-
40 

41-
50 

51-
60 61+ Tota

al 
o/1jr 3 0 5 7 1 16 
1-5jr 5 4 13 23 2 47 
6-10jr   4  1 5 
10-15jr   3 3  6 
16-20jr   3 7  10 
21-25jr    9 1 10 
26-30jr    2 1 3 
Totaal 5 3 24 44 5 82 

(0-1jr is bygetel by die 1-5jr groep) 
 
Die pas waarteen predikante verwissel gaan waarskynlik optel. 47 predikante is huidig minder as 5 
jaar in hulle huidige gemeentes, terwyl nog 9 gemeentes huidig vakant is. Die afgelope jaar het 16 
predikante verwissel. As alle huidige predikante op 65 sou emeriteer, beteken dit dat daar oor die 
volgende 15 jaar gemiddeld jaarliks 3.2 predikante in ons sinodale gebied diens verlaat. 
 

4.2 Invloed op sinodale werksaamhede 
Baie meer as wat ons dalk mag besef het hierdie vinnige tempo waarop predikante verwissel ’n groot 
invloed op ons sinode wat nou al waarneembaar is.    
1. Kontinuïteit  – kommissies en taakspanne van die sinode funksioneer swak omdat daar 

gedurige wisseling van personeel is. Ook ringe funksioneer om dieselfde rede baie swak. 
2. Kapasiteit  – Nuwe predikante wat vestig in die sinodale gebied word nie onmiddellik 

opgeneem in die sinodale strukture nie. Die meeste skakel eers na 1-2 jaar volledig binne die 
sinodale gebied in by sinodale werksaamhede en taakspanne. Ook emeriti en predikante  in 
termyn bepaalde poste raak nie werklik sinodaal betrokke nie. Dit beteken dat die kapasiteit 
van die sinode in terme van beskikbare personeel ernstig geraak word. 
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3. Leierskapsvakuum  – Die sinode het reeds heelwat kundige en ervare persone verloor wat ’n 
prominente rol gespeel het in kommissies en taakspanne en gaan waarskynlik vorentoe (met 
die hoë getal persone (60%) oor 50 jaar) nog meer aan kundigheid en ervaring verloor. 

 
4.3 Uitdagings 

Die sinode sal homself beslis moet herposisioneer in terme van sy rol en funksionering. Nie soseer 
moet strukture verander nie, maar moet nuwe waardes gevestig word soos: 
1. Gemeentes is medeverantwoordelik vir die funksionering van die sinode. 
2. Kommissies en taakspanne kan nie alleen met predikante funksioneer nie, gemeenteleiers sal 

ook sinodaal betrokke moet raak. 
3. Gedeelde verantwoordelikheid/leierskap – met ander woorde almal neem verantwoordelikheid 

vir die funksionering van die sinode en nie net ’n klein groepie predikante nie. 
4. Die sinode is daar om gemeentes en predikante te dien en te begelei. 
5. Die sinode is proses-gedrewe nie projek-gedrewe nie. Met ander woorde projekte word nie 

maar op ’n lukrake wyse beplan en uitgevoer nie, maar spruit voort vanuit ’n bepaalde proses 
van evaluering, besinning oor ons roeping en bepaling van prioriteite. 

6. Verantwoordelike en effektiewe benutting van hulpbronne, personeel en kundigheid.  
7. Die sinode funksioneer met ’n voortdurende visioneringsproses waarin voortdurend nuwe 

fokuspunte geïdentifiseer word, nuwe doelwitte gestel word, en herbeplan word. 
 
4.4 Invloed op ringe, gemeentes en predikante 

Die invloed van vinnige verwisseling op ringe, gemeentes en predikante moet nie misgekyk word nie. 
1. Met ’n skaarste aan predikante gaan dit beslis langer neem om ’n predikantspos te vul. Dit kan 

toenemend gebeur dat gemeentes eers na ’n tweede en derde beroep vakante poste vul. Dit 
plaas meer werksdruk op konsulente wat sulke gemeentes in die tussentyd bedien (indien daar 
nie gebruik gemaak word van ’n brugpredikant nie). 

2. Vinnige verwisseling plaas gemeentes onder groter finansiële druk. 
Byvoorbeeld: Gemeentes moet vir verhuising van predikante betaal 

Fasilitering rondom beroeping bring addisionele kostes mee 
Waar gemeentes in die interim periode swak bedien word, neem bydraes af 

3. Prosesse van verandering geskied stadig in gemeentes. Met vinnige verwisseling kan sulke 
prosesse skade ly as dit nie sinvol voortgesit word nie. 

4. Kontinuïteit, leierskap en kapasiteit kom rondom noodsaaklike ringswerk in gedrang. 
 
 
5. SLOTOPMERKING 

Dat die tekort aan predikante en die vinniger verwisseling van predikante gewis verreikende 
implikasies inhou vir die sinode, ringe en gemeentes in die Noord-Kaap is ‘n voldonge feit. Vanaf 
sinodale vlak tot op gemeentevlak sal ons, onsself moet herposisioneer en die uitdagings daaraan 
verbonde moet aanspreek. 
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BYLAE 25 
 

BESKRYWINGSPUNT 22 
 

TEKORT AAN PREDIKANTE 
 

(Ring van Deben - kommissie predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit om 

kerkrade en ringe te versoek om kennis te neem van die studiestuk Tekort aan predikante – 
Implikasies en Uitdagings  (Aanhangsel 9 ) en dat kerkrade en ringe die uitdagings wat ’n 
tekort aan predikante teweeg bring op toepaslike wy se aanspreek. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien die studiestuk Tekort aan predikante – Implikasies en Uitdagings (Aanhangsel 9) vir unieke 

uitdagings op rings en gemeentelike vlak. 
 
2. Wie moet opdrag uitvoer 

• In ringsverband: Die verteenwoordiger van die taakspan predikanteversorging moet toesien dat 
die opdrag uitgevoer word. 

• Gemeentes: Alle kerkrade deur middel van plaaslike predikanteversorgings kommissies.  
 
3. Tyd om opdrag uit te voer 

• In ringsverband: Die ringsitting van 2011 
• Gemeentes: Eerste kerkraadsvergadering na sinode.    

 
4. Begroting/finansiële implikasies 

Geen 
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BYLAE 26 
 

BESKRYWINGSPUNT 23 
 

VISIONERINGPROSES – SINODE IN NOORD-KAAPLAND 
 

(Ring van Deben - kommissie predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die sinode met die hulp van ’n fasiliteerder dri ngend begin met ’n visionerings- en 
beplanningsproses waarin besin word oor die funksio nering van die sinode. Binne 
hierdie proses moet deeglike navorsing gedoen word,  ’n duidelike visie geformuleer 
word, fokuspunte geïdentifiseer word, duidelike doe lwitte gestel word en ’n werkbare 
plan van aksie daargestel word. 

2. hierdie ’n voortdurende proses word waarin daar van sinode na sinode voortdurend 
geëvalueer en herbesin word asook nuwe fokusse en d oelwitte gestel word en herbeplan 
word. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R62,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R30,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien die studiestuk Tekort aan predikante – Implikasies en Uitdagings (Aanhangsel 9) vir unieke 

uitdagings op sinodale vlak. 
Die sinode het in 2005 laas bepaalde fokuspunte daargestel. 

 
2. Wie moet opdrag uitvoer  

’n Visioneringspan wat bestaan uit die voorsitter en onder-voorsitters van alle kommissies van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaap asook die voorsitter en ondervoorsitter van alle taakspanne. 

 
3. Samestelling van visioneringspan  

Alle voorsitters en ondervoorsitters van kommissies en taakspanne kom tydens die sinode 
bymekaar, konstitueer as visioneringspan en kies ’n voorsitter, ondervoorsitter, skriba en twee 
addisionele lede wat verantwoordelikheid neem vir die beplanning van die visioneriingsproses. 

 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

Beplanning van visioneringsproses voor Maart 2011 
Afhandeling van visioneringsproses voor die sinode van 2012 
 

5. Begroting/finansiële implikasie 
Dit is egter moeilik om te begroot  vir hierdie proses voor die samestelling van so ’n visoneringspan 
en dit deeglik beplan is. 
 

Boekjaar 2011/2012 
Beplanning (2 vergaderings) R12,000-00 
3-4 dae visioneringsproses R50,000-00 
TOTAAL  R62,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Opvolgvergaderings vir verslag aan sinode R30,000-00 
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BYLAE 27 
 

BESKRYWINGSPUNT 24 
 

SINODALE INDUKSIEPROGRAM 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

daar ’n induksieprogram vir nuwe predikante in die sinodale gebied ingestel word waarmee 
hulle vinniger aan die sinode bekend gestel word en  ingetrek word in die sinodale 
werksaamhede. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien studiestuk (Aanhangsel 9 – tekort aan predikante). 
 
2. Wie moet opdrag uitvoer  

Die taakspan predikante versorging se portefeulje fasilitering. 
 
3. Samestelling van visioneringspan  

Sien Aanhangsel 6: Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6) 
 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

Afhandeling van beplanning voor November 2011 met implementering vanaf Maart 2012. 
 

5. Begroting/finansiële implikasie 
Val saam met normale werksaamhede en vergaderings van taakspan predikanteversorging 
waarvoor reeds begroot is. 
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BYLAE 28 
 

BESKRYWINGSPUNT 25 
 

BEMAGTIGING VAN LIDMATE 
 

(taakspan predikanteversorging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. ’n taakspan vir die bemagtiging van lidmate daar gestel word wat: 
i. ondersoek doen na geskikte materiaal vir die bem agtiging van lidmate veral ten 

opsigte van prediking en pastorale versorging 
ii. sodanige program implementeer en in stand hou. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R12,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R14,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien studiestuk (Aanhangsel 9: tekort predikante) 
 
2. Wie moet opdrag uitvoer  

Die taakspan vir bemagtiging van lidmate. 
 
3. Samestelling van taakspan 

Na goedkeuring op die sinode word so ’n taakspan saamgestel uit kundige lede. 
 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

Afhandeling van ondersoek  voor November 2011 met implementering vanaf Maart 2012 
 
5. Begroting/finansiële implikasie 

 

Boekjaar 2011/2012 
Vergaderings van taakspan (2-3 vergaderings): R12,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Vergaderings van taakspan (2-3 vergaderings): R14,000-00 
Koste verbonde aan kursusse word deur gemeentes gedra. 
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BYLAE 29 
 

BESKRYWINGSPUNT 26 
 

TAFELGESPREK 
“ DIE DOOP VAN BABAS WAT UIT BUITE-EGTELIKE VERHOUDIN GS 

GEBORE WORD” 
 

(taakspan families) 
 

 
Die sinode besluit dat 

’n tafelgesprek oor: “ die doop van babas wat uit buite-egtelike verhoudin gs gebore word ” 
gehou word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die riglyne vir tafelgesprek, “die doop van babas wat uit buite-egtelike verhoudings gebore word” is 

aangeheg as Aanhangsel 10. 
 
2. Vanuit die gesprek oor die tendens van die saamwoon van jongmense voordat hulle trou, is bevind 

dat daar moontlike leemtes bestaan met die interpretasie van die kerkorde ten opsigte van die doop 
van babas wat uit buite-egtelike verhoudings gebore word. 

 
3. Dit het ook onder die taakspan se aandag gekom dat predikante die kerkorde verskillend interpreteer 

en verskillende optredes neem ten opsigte van die doop in sulke situasies. 
 
4. Die taakspan besef dat daar geen opdrag spesifiek hieroor vanaf die sinode gegee is nie, maar dat 

die saak dringend aandag moet kry. Daarom vra die taakspan of dit moontlik sou wees om tydens 
die 2010 sinodesitting ŉ tafelgesprek oor hierdie saak te hou. 

 
 



Bedieningsondersteuning 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

99 

AANHANGSEL 10 
 

RIGLYNE VIR TAFELSGESPREKKE TYDENS DIE 2010 
SINODESITTING 

 
 
1. GEVALLESTUDIE 1 

Sareen en Jan kom sien jou as predikant met die versoek om hul baba so spoedig moontlik te doop. 
Hulle is nie getroud nie en woon ook nie saam nie. Beide is lidmate van die plaaslike NG Gemeente. 
Jan werk tydelik in Gauteng. Die werk sal hom nog ’n verdere 18 maande uit die dorp neem. Dit 
veroorsaak dat Jan nie bereid is om te trou voordat hy weer terug op die dorp is nie. Sareen werk op 
die dorp en kan nie “agter” Jan aantrek nie, weens haar werksomstandighede. Die baba is reeds 15 
maande oud. Jan en Sareen is egter vasbeslote om in die huwelik te tree. Hulle is net nie tans seker 
wanneer nie. Jan is bereid om as pa die volle verantwoordelikheid van die grootmaak proses van hul 
baba te aanvaar, insluitende die geestelike versorging. Daarom versoek hul dat die doop bedien 
word en dat beide biologiese ouers op die vrae sal antwoord. 
 
Tafelgesprek 
1. Wat sal jou antwoord wees / die van die kerkraad teenoor die versoek? Wat sal jou / kerkraad se 

motivering wees op die antwoord? 
2. Gee ’n paar hoofpunte wat jy graag sal wil hê die ouers oor die doop en huwelik moet verstaan? 
3. Die gevallestudie versoek in beginsel dat gedoop word sonder die huwelik, met beide biologiese 

ouers teenwoordig. In die tafelgesprekke word die verband tussen doop en huwelik bespreek. 
Hoe antwoord ons op die verband? 

 
 
2. GEVALLESTUDIE 2 

Koos en Griet bly al geruime tyd saam. Hulle is beide gelowige belydende lidmate en betrokke in die 
gemeente en gemeenskap. Hulle is egter nie van plan om te trou nie. Hulle voel dat hulle self voor 
God ’n belofte gemaak het en nie nodig het om te trou nie. 
 
Daar is ’n kind uit hierdie saambly verhouding gebore en hulle wil graag doop. Beide is bereid om die 
verantwoordelikheid te neem vir hierdie kind se verbondsopvoeding en wil saam die doopbelofte 
aflê. 
 
Tafelgesprek 
1. Wat sal jou antwoord wees / die van die kerkraad teenoor die versoek? Wat sal jou / kerkraad se 

motivering wees op die antwoord? 
2. Gee ’n paar hoofpunte wat jy graag sal wil hê die ouers oor die doop en huwelik moet verstaan? 
3. Die gevallestudie versoek in beginsel dat gedoop word sonder die huwelik, met beide biologiese 

ouers teenwoordig. In die tafelgesprekke word die verband tussen doop en huwelik bespreek. 
Hoe antwoord ons op die verband? 

 
 
3. GEVALLESTUDIE 3 

Frans en Johanna is beide belydende lidmate van die gemeente, woon ’n geruime tyd saam en daar 
is ’n kind uit hierdie verhouding gebore. Hulle is nie van plan om te trou nie. Johanna wil haar kind 
laat doop en sy en Frans het daartoe ingestem dat Johanna alleen die doopbelofte sal aflê. 
 
Hulle is egter van plan om met die saamwoon verhouding voort te gaan. 
 
Tafelgesprek 
1. Wat sal jou antwoord wees / die van die kerkraad teenoor die versoek? Wat sal jou / kerkraad se 

motivering wees op die antwoord? 
2. Gee ’n paar hoofpunte wat jy graag sal wil hê die ouers oor die doop en huwelik moet verstaan? 
3. Die gevallestudie versoek in beginsel dat gedoop word sonder die huwelik, met beide biologiese 

ouers teenwoordig. In die tafelgesprekke word die verband tussen doop en huwelik bespreek. 
Hoe antwoord ons op die verband? 
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4. GEVALLESTUDIE 4 

Dawid en Betsie woon nie saam nie. Hulle het per ongeluk ’n fout begaan en Betsie het swanger 
geraak. Hulle is beide belydende lidmate wat betrokke is in die gemeente. Hulle is nie van plan om te 
trou of om met die verhouding voort te gaan nie. Beide is diep bewus van die fout wat hulle begaan 
het en het berou daaroor. As gelowiges wil hulle albei die verantwoordelikheid vir die 
verbondsopvoeding van hulle kind neem en saam hulle kind laat doop en saam die doopbelofte aflê. 
 
Tafelgesprek 
1. Wat sal jou antwoord wees / die van die kerkraad teenoor die versoek? Wat sal jou / kerkraad se 

motivering wees op die antwoord? 
2. Gee ’n paar hoofpunte wat jy graag sal wil hê die ouers oor die doop en huwelik moet verstaan? 
3. Die gevallestudie versoek in beginsel dat gedoop word sonder die huwelik, met beide biologiese 

ouers teenwoordig. In die tafelgesprekke word die verband tussen doop en huwelik bespreek. 
Hoe antwoord ons op die verband? 

 
 
5. GEVALLESTUDIE 5 

Twee lidmate Gert en Paula woon saam as man en vrou. Daar is geen kinders in hierdie verhouding 
nie. Hulle wil as gevolg van finansiële onstabiliteit en onsekerheid in hulle verhouding nie eers trou 
nie. 
 
Tafelgesprek 
1. Hoe sal die kerkraad hierdie paartjie begelei? 
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BYLAE 30 
 

BESKRYWINGSPUNT 27 
 

PREEKSTUDIES MET LITURGIESE RIGLYNE EN DIE 
LEESROOSTERPROJEK VAN COMMUNITAS 

 

(taakspan erediens) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die taakspan erediens betrokke bly by die opstel  en publisering van die Preekstudies 
met Liturgiese Riglyne en die Leesrooster vir lidma te. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R7,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R7,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die sinode in Noord-Kaapland is sedert 1979 deur middel van enkele predikante betrokke by die 

Preekprogram met Liturgiese riglyne van Buvton (nou Communitas). 
 
2. Twee lede van die taakspan erediens het in die afgelope paar jaar die jaarlikse werkswinkel van 

hierdie projek bygewoon. By daardie geleentheid word daar 12 maande vooruit beplan aan die 
tekste wat gelees word vir die Leesrooster en wat ook gebruik word in die Preekprogram met 
Liturgiese voorstelle. Hierdie persone ontvang dan hulle opdragte vir die skryf van liturgiese 
voorstelle wat deel is van die jaarlikse publikasie wat dan uitgegee word. 

 
3. Die omset van die publikasie is deurlopend aan die toeneem en jaarliks word ’n groter oplaag 

gedruk. Terugvoering deur lidmate dui daarop dat die Preekstudies wyd gebruik word, selfs ook vir 
uitsaaidienste. 

 
4. Predikante se werksdruk kan met behulp van hierdie publikasie verlig word, deurdat hulle voorsien 

word van die volledige leesprogram met preek-en liturgiese voorstelle wat dan aangepas en 
uitgebrei kan word om by gemeentes se spesifieke behoeftes aan te pas en ook die behoeftes van 
die liturg wat die erediens weekliks lei. 

 
5. Ouderlinge kan ook met groot vrug hiervan gebruik maak in eredienste, wyksbyeenkomste of 

selgroepe. 
 
6. ’n Soortgelyke publikasie Woordwyser van die Oostelike sinode, gaan na alle waarskynlikheid nie 

langer uitgegee word nie en hierdie publikasie sal dan weer die enigste van hierdie aard in Afrikaans 
wees. 

 
7. Die Bybel word sistematies bestudeer volgens die ritme van die kerkjaar. 
 
8. Daar word aangesluit by die indeling van die Revised Common Lectionary wat ’n ekumeniese lees- 

en preekprogram is en deur die meeste kerke wêreldwyd gebruik word. 
 
9. Die Preekstudies en Liturgiese riglyne soek na eietydse uitdrukkingsvorme om die erediens in 

verstaanbare idioom te laat praat, deur middel van ’n gesprekskarakter, rituele, sang en musiek. 
 
10. Die Woordkarakter word bevorder deur wyer Skrifgebruik aan te moedig, met ander woorde meer as 

een toepaslike Skrifgedeelte word per geleentheid hanteer. 
 
11. Die Leesrooster sluit aan by die teksgedeeltes van die preekprogram en verskaf materiaal vir gebruik 

by huisgodsdiens, daaglikse Bybelstudies, riglyne vir kategese en kleingroepe. 
 
12. Die Leesrooster funksioneer volgens die Luistersiklus en bevorder die luisterende lees-metode. 
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13. Die Leesrooster help lidmate om sewe verskillende geloofdissiplines deel van hulle daaglikse lewe te 
maak: ons vertel stories, ons droom saam, ons gebruik simbole, ons vier fees, ons reik uit, ons maak 
tyd vir mekaar, ons ontmoet God. 

 
14. Die sinvolle gebruik van hierdie publikasies behoort tweejaarliks tydens die sinodesitting 

gepropageer te word, aangesien dit sinvolle eksegese en Woordverkondiging aanhelp.  
 
15. Finalejaar kweekskoolstudente sal voortaan van ’n kopie voorsien word. 
 
16. Beurshouers van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland behoort dit ook te ontvang. 
 
17. Die taakspan erediens is reeds vir meer as 'n dekade by die ontwikkeling van die publikasies 

betrokke en behoort voort te gaan daarmee, omdat dit leraars se weeklikse voorbereiding sinvoller 
en makliker kan maak. 

 
18. Wie moet opdrag uitvoer? 

Taakspan erediens 
 
19. Samestelling van taakspan: 

Vir kontinuïteit die huidige persone betrokke plus nuwe belangstellende predikante. 
 
20. Tyd om opdrag uit te voer   

Een of twee lede van die taakspan (soos deur die taakspan besluit) woon jaarliks die betrokke 
werkswinkel van Communitas by. Opdragte word dan ontvang wat deur die jaar uitgevoer word en 
wat lei tot die jaarlikse publikasie van die Preekprogram met Liturgiese voorstelle. Die res van die 
taakspan vergader een keer per jaar indien nodig. Die volle taakspan behoort hierdie publikasie te 
gebruik om ook deurlopende evaluering te doen en voorstelle vir verbetering te maak. 

 
21. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Reiskoste en verblyf afgevaardigdes na werkswinkel: R7,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Reiskoste en verblyf afgevaardigdes na werkswinkel: R7,000-00 
 



Bedieningsondersteuning 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

103 

BYLAE 31 
 

BESKRYWINGSPUNT 28 
 

TAAKSPAN “ JONK NOORD-KAAPLAND ” 
 

(taakspan jeug) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die naam van die taakspan jeug verander na “JONK  Noord-Kaapland”. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R21,616-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R21,616-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. JONK is die nuwe naam van die taakspan jeug van ADGO. JONK bestaan uit verteenwoordigers van 

die 11 sinodes van die NG Kerk en leiers van taakspanne van die vorige struktuur van die algemene 
sinode se jeugkommissie. 

 
2. JONK het ’n eie logo ontwerp wat moet bydra daartoe dat die naam “JONK” gevestig word as die 

handelsnaam (“brand”) van die Jeugbediening van die NG Kerk. 
 
3. Die taakspan jeug is alreeds besig om die bestaande JONK-logo te verander sodat dit eie kan wees 

aan die Jeugbediening van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland. 
 
4. Wie moet opdrag uitvoer  

Die taakspan JONK Noord-Kaapland. 
 
5. Samestelling van die taakspan jeug  

Ds. HK Viljoen Jeugleraar Ned. Geref. Kerk Kathu 
Prop. MvdS Loubsher Volwasse Jeugleier Ned. Geref.Kerk Upington 
Ds. R Britz Jeugleraar Ned. Geref.Kerk Kakamas 
Ds. SJ Strydom Leraar Ned. Geref.Kerk Jan Kempdorp 
Ds. K O’Callaghan Leraar Ned. Geref.Kerk Postmasburg 
Mnr. Koot Becker Volwasse Jeugleier Ned. Geref.Kerk Augrabies 
Mnr. Charles Hayes Volwasse Jeugleier Ned. Geref.Kerk Upington-Oos 
Mnr. Wynand Janse van Rensburg Volwasse Jeugleier Ned. Geref.Kerk Louisvale 

 
6. Tyd om opdrag uit te voer  

Die voorstel van taakspan jeug is dat hierdie jeugindaba’s aangebied word in die vorm van ’n 
“Roadshow” (aangebied vanaf ’n Vrydagaand 18:00 tot Saterdagmiddag 17:00) in ten minste 4 x 
streke in die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ten einde dit vir volwasse jeugleiers 
moontlik te maak om ’n geleentheid te kan bywoon. 

 
7. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
R21,616-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

R21,616-00 
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BYLAE 32 
 

BESKRYWINGSPUNT 29 
 

JEUGINDABA’S - MET KATEGESE AS FOKUSAREA 
 

(taakspan jeug) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die taakspan jeug van die sinode van die Ned. Ge ref. Kerk in Noord-Kaapland 
jeugindaba’s aanbied met kategese as fokusarea. 

2. hierdie jeugindaba’s aangebied word in die vorm van ’n “Roadshow” (aangebied vanaf 
’n Vrydagaand 18:00 tot Saterdagmiddag 17:00) in te n minste 4 x streke in die sinode 
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ten eind e dit vir volwasse jeugleiers 
moontlik te maak om ’n geleentheid te kan bywoon. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R30,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R30,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Vanuit die vorige jeugindaba’s wat gehou is, het dit duidelik geword dat kategese in die meeste 

gevalle die hooffokus is van die jeugbediening van die kerke van die sinode van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland. 

 
2. Dit blyk ook dat kategete (volwasse jeugleiers) hulself al meer onbekwaam en onbevoeg ag om 

betrokke te wees by die kategese van die kerk. Toerusting vir kategete blyk dus van kardinale 
belang te wees ter wille van effektiewe jeugbediening van die kerke van die sinode van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland! 

 
3. Wie moet opdrag uitvoer  

Die taakspan jeug van die van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland. 
 
4. Tyd om opdrag uit te voer  

Augustus 2010 tot Februarie 2012 
Die voorstel van taakspan jeug is dat hierdie jeugindaba’s aangebied word in die vorm van ’n 
“Roadshow” (aangebied vanaf ’n Vrydagaand 18:00 tot Saterdagmiddag 17:00) na ten minste 4 x 
streke in die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ten einde dit vir volwasse jeugleiers 
moontlik te maak om ’n geleentheid te kan bywoon. 

 
5. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Begroot vir ten minste 2 x beplanningsvergaderings en 4 x jeugindaba’s (Roadshows). 
Die taakspan jeug begroot om die kostes te dra van 2 x persone uit ’n gemeente 
(vervoerkostes vir die rekening van die gemeentes). Indien ’n gemeente meer as 2 x persone 
stuur, is ’n bedrag van R150-00 per persoon betaalbaar. 
R30,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Begroot vir ten minste 2 x beplanningsvergaderings en 4 x jeugindaba’s (Roadshows). 
Die taakspan jeug begroot om die kostes te dra van 2 x persone uit ’n gemeente 
(vervoerkostes vir die rekening van die gemeentes). Indien ’n gemeente meer as 2 x persone 
stuur, is ’n bedrag van R150-00 per persoon betaalbaar. 
R30,000-00 
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BYLAE 33 
 

BESKRYWINGSPUNT 30 
 

TAFELGESPREK: SPESIFIEKE BEHOEFTES RAKENDE DIE KATE GESE 
VAN GEMEENTES IN DIE SINODE VAN NOORD-KAAPLAND 

 

(taakspan jeug) 
 

 
Die sinode besluit 

1. om kennis te neem van die spesifieke behoeftes r akende die kategese in die gemeentes 
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland deur mid del van tafelgesprekke oor die 
volgende vrae: 
i. Wat word in die kategese van gemeentes gedoen wa aroor sinode-gangers 

OPGEWONDE is? 
ii. Watter BEHOEFTES sien sinodegangers raak rondom  die kategese in gemeentes? 

 
 
MOTIVERING 
1. Dit is vir die taakspan jeug belangrik om presies te weet wat die behoeftes rondom kategese in die 

gemeentes van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is. Die taakspan wil graag ’n 
effektiewe en aktuele “roadshow” aanbied (sien taakspan jeug Beskrywingspunt 28), en daarom is die 
inligting vanuit hierdie tafelgesprekke vir die taakspan jeug van kardinale belang. 

 
2. Wie moet opdrag uitvoer  

Moderator van die 2010 sinode. 
 
3. Tyd om opdrag uit te voer  

Ter sinode 
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3. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE 
VIR DIENSGETUIENIS 

 
 

INLEIDING 
(Inligting) 

 
PUNT 1 

• Die verslag is as inligting  bedoel oor hoe die sinodale kommissie vir diensgestuienis sy 
opdrag en bevoegdhede (bepaling 35.5.5, 35.5.7.2 en artikels 53, 54, 55), sy konstituering 
en vergaderings asook sy bestuursproses (bepaling 57.6.4) soos voorgeskryf in die 
Kerkorde uitgevoer het. 

• Die verslag verduidelik hoe opdragte van die sinode van 2008 uitgevoer is . 
• Die verslag word as gelese beskou. Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 

 
PUNT 2 

• Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verslag van die sinodale kommissie vir 
diensgestuienis wil lewer, kan dit op die evalueringsvorm  doen. 

 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

(Konferensieformaat) 
 
PUNT 3.1 

Beskrywingspunt 1: Sinodale kommissie vir diensgestuienis 
 
PUNT 3.2 

Beskrywingspunt 2: Verteenwoordigers sinodale kommissie vir diensgestuienis 
 
PUNT 3.3 

Beskrywingspunt 3: Verenigde sinodale kommissie vir diens en getuienis 
 
PUNT 3.4 

Beskrywingspunt 4: Globale hulptoelaes 
 
PUNT 3.5 

Beskrywingspunt 5: Reglement vir sendinghulpfonds 
 
PUNT 3.6 

Beskrywingspunt 6: Roepings/geloofs verstaan van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
 
PUNT 3.7 

Beskrywingspunt 7: Taakspan Botswana 
 
PUNT 3.8 

Beskrywingspunt 8: Kgolagano 
 
PUNT 3.9 

Beskrywingspunt 9: Taakspan wêreldsending 
 
PUNT 3.10 

Beskrywingspunt 10: Taakspan diakonaat 
 

PUNT 3.11 
Beskrywingspunt 11: Sinodale bydrae – kwytskelding ten opsigte van diakonale-kas 
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PUNT 3.12 
Beskrywingspunt 12: Taakspan kleinerwordende plattelandse gemeentes 

 
PUNT 3.13 

Beskrywingspunt 13: Taakspan kerkhereniging 
 
PUNT 3.14 

Beskrywingspunt 14: Herdefiniëring NG Welsyn Noord-Kaap 
 
PUNT 3.15 

Beskrywingspunt 15: Vennootskapsooreenkoms tussen die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland en die welsynsorganisasie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

 
PUNT 3.16 

Beskrywingspunt 16: NG Welsyn Noord-Kaap – Konstitusie 
 
PUNT 3.17 

Beskrywingspunt 17: Pos van programbestuurder maatskaplike dienste 
 
PUNT 3.18 

Beskrywingspunt 18: Pos van sekretaresse by NG Welsyn Noord-Kaap 
 
PUNT 3.19 

Beskrywingspunt 19: Beurse vir maatskaplike werkstudente 
 
PUNT 3.20 

Beskrywingspunt 20: Bybelgenootskap 
 
PUNT 3.21 

Beskrywingspunt 21: Grondhervorming 
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3. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE 
VIR DIENSGETUIENIS 

 
 

1. INLEIDING / INLIGTING 
 

 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes, 
 
Die kommissie doen soos volg verslag van sy 
werksaamhede: 
 
1.1 PERSONEEL EN VERGADERINGS 
Op die konstitueringsvergadering van 14 
Oktober 2008 is die volgende uitvoerende 
komitee verkies: dr. JJ Knoetze (voorsitter), ds. 
AC van Wyk (onder-voorsitter), ds. A du Plooÿ 
(skriba) en bykomende lede di. RJ Holloway, TC 
du Toit, FP Avenant en IM Kluge. 
Na ds. RJ Holloway en ds. TC du Toit se vertrek 
uit Noord-Kaapland is ds. DJ Scheepers en ds. 
MJ Coetzer onderskeidelik in hulle plek verkies. 
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die 
kommissie het soos verwoord in bepaling 35.5.5. 
 
 
1.2 FOKUSAREAS: SINODALE KOMMISSIE 
VIR DIENSGETUIENIS 
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het in 
opdrag van die sinode op die volgende areas 
gefokus, nl. 

1. Diens 
2. Getuienis 

 
 
1.3 TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE 
VIR DIENSGETUIENIS 
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het 
die volgende taakspanne saamgestel om 
opdragte aan hom, deur die sinode gegee, uit te 
voer: 

1. Arbeid- en nywerheidsbediening 
2. Gemeente-diakonaat 
3. NG Welsyn Noord-Kaap 
4. Dutch Reformed Church in Botswana 
5. Ekumene 
6. Grondhervorming 
7. Kerkvereniging en die familie van NG 

Kerke 
8. Wêreldsending 

 
 
1.4 VERTEENWOORDIGERS BY ALGE-
MENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR 
DIENS EN GETUIENIS 
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het 
die sinode in Noord-Kaapland by die volgende 
taakspanne van die algemene sinode 
verteenwoordig, nl.: 

1. Algemene diensgroep diens en getuienis 
(ADD) 

2. Verteenwoordiger taakspan 
kerkhereniging 

3. Verteenwoordiger kerklike maatskaplike 
diensteraad (KMDR – ADD) 

4. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir 
Evangeliebediening in Frankryk) en 
Wêreldbiddag vir Mans 

5. Vigsforum 
6. Bybelgenootskap (verteenwoordiger) 
7. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD) 
8. Kuratorium en eksamenkommissie 

NGKA (verteenwoordiger) 
 

 
 

2. OPDRAGTE SINODE 2008 
 

2.1 INDELING VAN RINGE EN GEMEENTES 
VAN DIE DUTCH REFORMED CHURCH IN 
BOTSWANA 
Die sinode het besluit: 

1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met 
dank kennis van ringe se betrokkenheid by 
die gemeentes van die Dutch Reformed 
Church in Botswana en moedig alle ringe aan 
om betrokke te raak. 
2. Die sinode versoek ringe om na uitreike 
kortliks aan die taakspan Dutch Reformed 
Church in Botswana verslag te doen, ter wille 

van koördinering en om ’n moontlike “best 
practices” model te ontwerp om gemeentes 
en ringe in die toekoms te help. 

 
2.1.1 Uitvoering 
Ringe en gemeentes is by verskeie geleenthede 
aangemoedig om betrokke te raak. Die reaksie is 
egter teleurstellend. Navrae wat ontvang is, is na 
die regte kontakte/gemeentes verwys. 
 
2.1.2 Begroting/finansiële implikasie  
Sien punt 2.5.2 
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2.2 DUTCH REFORMED CHURCH IN 
BOTSWANA – AFRIKAANSE BEDIENING 
Die sinode het besluit: 

1. Die sinode in Noord-Kaapland neem met 
dank kennis van die werk wat deur die 
Noordelike sinode van die Ned. Geref.  Kerk 
gedoen word onder Afrikaanssprekendes in 
Botswana. 
2. Die sinode Noord-Kaapland versoek sy 
taakspan om in samewerking met die 
Noordelike sinode, die buitelandse 
bedieningskommissie en die Dutch Reformed 
Church in Botswana asook ander rolspelers 
te poog om Afrikaanssprekendes te motiveer 
om daar waar hulle in die buiteland woon en 
werk sout en lig te wees en ’n verskil te maak 
deur ook die plaaslike kerke te “versterk”. 

 
2.2.1 Uitvoering 
Waar kontak gemaak is, is inligting deurgegee. 
Daar is ook kontak gemaak met Afrikaans-
sprekendes wat werklik hul rol en roeping in en 
deur die DRCB wil uitleef. Tog is daar steeds 
Afrikaanssprekendes wat verkies om onafhanklik 
te funksioneer. 
 
2.2.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien punt 2.5.2 
 
 
2.3 UITREIKE EN PROJEKTE 
Die sinode het besluit: 

1. Die gemeentes van die sinode in Noord-
Kaapland kom met mekaar ooreen om saam 
met die plaaslike Dutch Reformed Church in 
Botswana gemeentes te werk aan hulle 
behoeftes wanneer uitreike gehou word. 
2. Alle uitreike en projekte wat aangepak 
word vanuit die Ned. Geref.  Kerk in Noord-
Kaapland sal ter wille van koördinasie en die 
versterking van verhoudings by die taakspan 
Dutch Reformed Church in Botswana 
aangemeld word. 

 
2.3.1 Uitvoering 
’n Ondervinding wat die Mannebediening van die 
Moreletapark Gemeente in 2009 te beurt geval 
het, onderstreep die belangrikheid van die regte 
voorbereiding én die nodige kontrole vir uitreike 
wat deur gemeentes na Botswana onderneem 
word. Die Mannebediening onderneem al vir 
byna twee jaar uitreike na die Maun-gebied. 
Benewens bediening aan die inwoners van 
Maun self, is die grootste motivering om die drie 
dorpies Sankuyo, Mababe en Khwai met die 
Woord te bedien. ’n Behoefte wat tydens vorige 
besoeke geïdentifiseer is, was nl. dat die Khwai-
gemeenskap slegs een keer per maand 
kliniekdienste ontvang en dat dit nie voldoende is 
om in die aanvraag te voorsien nie. Die volgende 
reëlings is getref: Die Khwai-gemeenskap het die 

nodige versoek aan ’n apteker in Gaborone gerig 
wat die nodige dokumentasie, vir die inbring van 
medikasie vanuit SA, gereed sou kry. Twee sake 
het egter skeef geloop en is eers te laat 
agtergekom: Die dokumentasie is nooit deur die 
apteker in Gaborone bekom nie; die bestuurder 
van die voertuig het nie by die grenspos die 
nodige verklaring afgelê nie. Dit het meegebring 
dat die Mannebediening se paaie, byna aan die 
einde van hul uitreik, met die gereg in Botswana 
gekruis het en hulle ’n boete van P7000 moes 
betaal. Ongelukkig was daar in die plaaslike pers 
baie eensydige en negatiewe beriggewing in 
hierdie verband. 
Dit kan sekerlik nie genoeg beklemtoon word dat 
álle uitreike in samewerking met die plaaslike 
gemeente/leraar/sendeling moet plaasvind en, 
indien dit op een of ander manier die lewering 
van maatskaplike of geneeskundige dienste 
insluit, daar aan plaaslike wetgewing voldoen 
moet word nie. Sedert Augustus 2009 het 
wetgewing in Botswana ten opsigte van toelating 
van sendelinge vanuit die buiteland, baie 
verskerp. Die groot rede hiervoor is naamlik dat 
sendelinge in die verlede ter goedertrou in die 
land toegelaat is en dat dit tot misbruike 
aanleiding gegee het. Klagtes deur die plaaslike 
gemeenskappe het daartoe gelei dat sendelinge 
nie meer soos in die verlede slegs ’n 
vrystellingspermit hoef te bekom nie, maar wel ’n 
werkspermit. Indien uitreike deur gemeentes met 
die gereg of met plaaslike gemeenskapsleiers 
bots, kan dit ’n onnodige negatiewe inpak ook vir 
die toekoms van buitelandse uitreike inhou. 
 
2.3.2 Begroting/finansiële implikasie  
Sien punt 2.5.2 
 
 
2.4 BEDIENINGSOMSTANDIGHEDE IN DIE 
DUTCH REFORMED CHURCH IN BOTSWANA 
Die sinode het besluit: 

1. Die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland 
neem met dankbaarheid, maar ook met 
hartseer en kommer kennis van die 
bedienings-omstandighede in die Dutch 
Reformed Church in Botswana. 
2. Die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland 
verbind hom opnuut daaraan om saam met 
die Dutch Reformed Church in Botswana te 
werk aan die uitbreiding van God se 
Koninkryk (in Botswana) asook die oorkom 
van huidige probleme, soos binne die vermoë 
van die sinode. 
3. Die sinode van Noord-Kaapland gee 
opdrag dat die taakspan die elf gemeentes in 
Botswana, asook die Afrikaanse 
bedieningspunte gaan besoek om hom te 
vergewis van die situasie in die Dutch 
Reformed Church in Botswana op 
gemeentevlak. Die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis word versoek om fondse 
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hiervoor beskikbaar te stel vanuit die 
Sendinghulpfonds. 

 
2.4.1 Uitvoering 
Na samesprekings met die sinodale kommissie 
vir hulpdienste rakende die begroting het die 
taakspan nie die gemeentes gaan besoek nie. 
Op versoek van die DRCB se moderatuur, het 
die lede dr. JJ Knoetze, di. TC du Toit en JPL 
Mostert ’n spesiale vergadering te Mafikeng 
bygewoon. Hieruit het dit geblyk dat mnr. 
Mooketsi, die saakgelastigde bedank het en dat 
rev. MM Bogatsu tydelik in sy plek waarneem. 
Met die oorname van die sinodale kerkkantoor 
het dit aan die lig gekom dat die DRCB oor geen 
fondse meer beskik nie en met ’n nul banksaldo 
werk, asook dat daar uitstaande rekeninge is wat 
nog betaal moet word. Voorts gaan die DRCB 
ook gebuk onder spanninge wat binne 
verhoudings bestaan, o.a. ’n groepie lidmate wat 
saam met die vroulike leraar (rev. MJ 
Kgosiemang) van die kerk weggeskeur en ’n eie 
kerk gaan stig het, asook ’n ring waarbinne daar 
baie gespanne verhoudinge bestaan en waar 
daar ook met skeuring gedreig word. Die sinode 
se kerkorde/konstitusie is ook nog nie amptelik 
deur die regering van Botswana aanvaar nie. 
Tydens hierdie ontmoeting het ons taakspan die 
volgende suggesties in die midde van die 
moderatuur gelaat: 

• Daar behoort onmiddellik ’n behoorlike 
oudit van die kerk se boeke gedoen te 
word 

• Krisisbestuur moet t.o.v. die 
administrasie gedoen word, bv. deur een 
van die gemeentes se kantore en 
personeel as sinodale kantoor te benut 

• Deursigtigheid moet gehandhaaf word 
deur ander moontlike finansiële bronne 
in kennis te stel van die omstandighede 
in die kerk 

• Die hou van ’n buitengewone 
sinodesitting sou rigting kon aandui vir 
die bestuur van die hele proses 

• Oorweeg ’n fasiliteringsproses om 
konflik te bestuur en verdere konflik te 
vermy. 

 
Die taakspan Dutch Reformed Church in 
Botswana besluit om dr. JJ Knoetze te versoek 
om, tydens sy besoek op 10 Augustus 2009 aan 
Kgolagano Kollege, die moderatuur van die 
DRCB soos volg in te lig: 

Die taakspan van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland het met hartseer kennis 
geneem van die omstandighede in die 
DRCB. Die taakspan verklaar homself 
bereid om, onder leiding van die DRCB, met 
erns hierdie moeilike pad saam met hulle te 
loop. 

 

2.4.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien punt 2.5.2 
 
 
2.5 DRCB: GLOBALE HULPTOELAAG 
Die sinode het besluit: 

1. dat daar voortgegaan word met die 
betaling van die Administrateur se salaris tot 
31 Desember 2008. 
2. in die lig van 2005 se besluit, dat die 
administrateurspos hierna (31/12/08) omskep 
word in ’n teologiese opleidingspos. (Vergelyk 
die volgende punt van die verslag). 

 
2.5.1 Uitvoering 
Die administrateur se salaris is op 31 Desember 
2008 gestop. 
 
2.5.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Reis en verblyfkoste R  22,810-15 
Mej. SEA Cronje (medies) R  26,286-00 
Kgolagano - salaris R420,000-00 
Totaal R469,096-15  

 

Boekjaar 2010/2011 
Reis en verblyfkoste R  20,000-00 
Mej. SEA Cronje (medies) R  28,176-00 
Kgolagano - salaris R420,000-00 
Totaal R468,176-00  

 
 
2.6 AKADEMIESE DEKAAN – 
KGOLAGANO KOLLEGE SENTRUM 
KONTEKSTUELE BEDIENING UP - 
KGOLAGANO KOLLEGE 
Die sinode het besluit: 

1. In die lig van ons gesamentlike roepings-
verklaring by die Algemene Sinode van 2007 
rakende ons verbintenis aan Afrika, asook die 
versoek aan ons gerig, besluit die sinode in 
Noord-Kaapland om vir die interim tydperk 
van twee jaar die salarispakket van een 
predikantspos te borg, om as akademiese 
dekaan van Kgolagano Kollege op te tree. 
2. Die sinode besluit om met die Sentrum 
vir Kontekstuele Bediening UP of Kgolagano 
Kollege ’n ooreenkoms aan te gaan om die 
salaris pakket van een predikantspos 
(R420,000-00) vir ’n Akademiese Dekaan by 
Kgolagano Kollege vir die volgende twee jaar 
aan die sentrum/kollege oor te betaal. Die 
Sentrum/kollege sal ’n geskikte persoon 
beskikbaar stel en verantwoordelik wees vir 
die administrasie van die fondse. 
3. Die sinode besluit dat hierdie ’n interim 
reëling is, wat vir twee jaar geldig is. By die 
sinode van 2010 sal die sinode in die lig van 
die dan beskikbare feite verdere befondsing 
heroorweeg.  
4. Die sinode herbevestig sy verbintenis 
met die DRCB en besluit dat betrokkenheid 
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by Kgolagano tot voordeel van en in 
verhouding met die DRCB moet wees. 

 
2.6.1 Uitvoering 
Dr. JJ Knoetze is na ooreenkoms met 
Daniëlskuil gemeente in ’n 50% pos as 
Akademiese Dekaan by Kgolagano Kollege 
aangestel. Dr. JJ Knoetze moet maandeliks ’n 
verslag by die Sentrum vir Kontekstuele 
Bediening indien. 
 
Sien ook beskrywingspunt 8, punt 3.8 - 
Kgolagano (taakspan Dutch Reformed 
Church in Botswana) – bladsy 145, Bylae 10 . 
 
Aan die einde van Februarie 2010, na ses 
maande se betrokkenheid kan as volg verslag 
gedoen word: 
1. Akademiese Kalender 
Daar is op ’n laat stadium baie hard gewerk aan 
’n akademiese kalender vir die eerste semester 
van 2010. Die kalender is ook aanvaar en ek glo 
dat daar gewerk sal word om daarby te hou. 
Daar blyk groot belangstelling te wees in die 
sertifikaat kursusse, sodat dit ook op twee plekke 
buite Gaborone aangebied word, daar moet ’n 
minimum van 10 studente per kursus wees. 
2. Sentrum vir Kontekstuele Bediening 
Die volgende basiese kursusse sal gedurende 
2010 aangebied word mits daar ’n minimum van 
10 studente inskryf. Basic Family and Youth 
Ministry, Basic Building Up the Local Church, 
Basic Preaching en Advanced Building Up the 
Local Church sal laat in die jaar begin. 
3. Tertiary Educational Counsel (TEC) 
Die TEC se beplande besoek aan Kgolagano vir 
die akkreditasie vir ’n Diploma kursus is vir 
Februarie uitgestel in die lig van ‘n moontlike 
samewerkingsooreenkoms met die NWU se 
teologiese fakulteit. Daar word steeds beplan om 
‘n geakkrediteerde Diploma aan te bied, dit is vir 
die kollege belangrik dat dit met die graad kursus 
sal artikuleer. 
4. BA Graad in Teologie 
Na ’n persoonlike gesprek met Prof. F Viljoen 
van die Teologiese Fakulteit van NWU, het hy 
besoek gebring aan Kgolagano in Februarie en 
is daar bevestiging ontvang dat NWU wel bereid 
is om hulle BA Graad in Teologie op die basis 
van Gefasiliteerde Afstandsonderrig sal aanbied. 
Assessering sal sowel by die kollege as deur 
NWU gedoen. Tans word daar hard gewerk aan 
’n “Memorandum of Understanding”. 
5. Personeel ontwikkeling 
Twee van die personeellede by Kgolagano het 
aansoek gedoen om ’n M graad deur die NWU te 
doen. Een personeellid is ingeskryf vir sy PhD by 
Natal se Universiteit en ’n vierde is besig om ‘n 
M graad te voltooi aan die Universiteit van 
Botswana. Studie leiding word aan personeel 
gegee wat dit versoek. Op versoek van prof. 
Viljoen sal ek ook as eksterne 

studieleier/promotor optree vir die personeel wat 
ingeskryf het by NWU. 
 
2.6.2 Begroting/finansiële implikasie  
Sien punt 2.5.2 
 
 
2.7 DIAKONAAT 
Die sinode het besluit: 

1. Die sinode herhaal sy versoek dat 
gemeentes en ringe ’n opname maak van 
vigsprojekte in hulle gebiede en dit teen Junie 
2009 aan die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis deurgee. 
2. Gemeentes word versoek om verhale 
van hoop met die sinode te deel. 

 
Die sinode het besluit: 

Die sinode roep gemeentes van die sinode in 
Noord-Kaapland op om op plaaslike vlak te 
netwerk met alle organisasies en kerke wat 
met HIV en VIGS betrokke is. 

 
Die sinode het besluit: 

Die sinode herbevestig die volgende besluit 
van die sinode in Noord-Kaapland van 1995 
en vra dat kerkrade, ringe en sinodale 
kommissies opnuut daaraan aandag gee: 
1. Die sinode verklaar dit as sy oortuiging 
dat die gemeentes met priesterlike 
bewoënheid al die noodlydendes in sy midde, 
veral die medegelowiges in sy midde, dien en 
bedien, want die mense wat die kerk is, is 
barmhartig soos hulle Here. 
2. Besluit dat die kerk in sy breër verbande 
kommissies kies wat gekonsentreerd kan 
dink en navors hoe die bediening van die 
kerk na die eise van die tyd gemeentelik 
ingerig behoort te word. 
3. Die sinode versoek die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis om 
3.1 studie te doen en verslag te gee oor die 

verband tussen gemeentelike diakonaat 
en ’n welsynsorganisasie, 

3.2 praktiese riglyne en programme daar te 
stel vir die uitbou van lewende 
gemeentelike diakonaat en aan 
gemeentes te kommunikeer. 

 
2.7.1 Uitvoering 
’n Werkswinkel vir die taakspan het op 15/16 
Oktober 2009 te Sydney–on–Vaal, 
Delportshoop, plaasgevind. 
1. Moet ons dalk ander woorde/terme vir “amp” 
en “diakonaat” soek? Is daar nie sekere terme 
wat uitgedien is en vra vir vernuwing nie? 
2. Wat is die verband tussen koinonia en 
diakonia? Wat sê ons vir ’n lidmaat op 
gemeentevlak as ons dit vir hom/haar sê? 
3. Het die kerk werklik al gehoor dat diakonaat 
die roeping van elke medewerker (gelowige) is? 
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Waak daarteen dat ons nie net weer ‘n komitee 
vir diakonaat vorm nie! 
4. Hoe kry ons die dinamiese roepings-
verklarings van bv. 2007 in die harte van ons 
mense? Mense word nie gedryf deur besluite 
nie, maar alleenlik deur oortuiging. Hiermee kan 
die Luister Seisoen se waardes ons help. 
Deernis kom vanuit ‘n oortuiging uit die Woord 
en blootstelling aan die konteks. As mense uit 
die Skrif oortuig word, hoef daar nie besluite 
geneem te word nie! 

• “Groei oor grense”  - ’n waardevolle 
hulpmiddel om mense weer by die 
Woord te kry en geskoei op die waardes 
van Luister Seisoen. Dalk moet die 
taakspan hierna kyk? 

5. Hierdie verskuiwings kan onmoontlik nie los 
van die werksaamhede van ander taakspanne 
gedoen word nie. Kerkbegrip is onder andere 
een van die temas wat gesamentlik aangespreek 
moet word. 
6. Vanuit alle voorafgaande die volgende vrae:  
• Hoe werk ons dat ons nie ons diakonaat van 

die kerk vervreem nie, maar terselfdertyd 
kundige vennootskappe aangaan om 
volhoubare intervensies in gemeenskappe te 
vorm. 

• Hoe bevorder ons diakonale strukture wat 
die onvervreembare verband tussen Woord 
en daadgetuienis as wesenskenmerk van 
die kerk reflekteer – barmhartigheid en 
evangelisasie kan nie geskei word nie! 

7. Christelike afhanklikheidsdiens Noord-Kaap 
Die CAD opereer as ’n Artikel 21 Maatskappy. 
• Dit wil ’n belangrike vennoot vir kerke en 

ander gemeenskapsorganisasies wees. 
• Dit wil na aan die Ned. Geref. Kerk 

geposisioneer bly. 
• Baie Ned. Geref.Kerk lidmate is lede van die 

CAD. 
• Leierskap in die Noord-Kaap CAD. word tot 

’n baie hoë mate verskaf deur Ned. 
Geref.Kerk lidmate. 

• ’n Bybelse waardesisteem word sterk deur 
die CAD Noord-Kaap gebiedskomitee 
bevorder. 

• Die CAD is ernstig daarmee om in 
gemeenskappe oor kultuurgrense heen 
diens te lewer. Dit bring ’n kommunikasie 
uitdaging mee. 

• Daar is erns om gesinne en ook die jeug te 
betrek. 

• Erns word gemaak om eenheid en 
effektiwiteit in takke te bevorder. 

• Daar bestaan groot behoefte by takke aan 
groter betrokkenheid van predikante. 

 
Ds. Avenant en ouderling Snyman is die CAD 
verteenwoordigers van die sinodale taakgroep 
diakonaat. Ouderling Snyman van Plooysburg is 
deur die CAD as adviserende lid op die Noord-

Kaap gebiedskomitee aangewys. Ds. N Venter 
het gehelp om die 2010 nasionale konferensie te 
Goudini te fasiliteer. CAD Noord-Kaap tree op as 
gasheer van diie volgende nasionale konferensie 
(2012). 
8. MIV en Vigs 
In 1994 roep die algemene sinode gemeentes en 
gemeentelede op om met liefde en pastorale 
bewoënheid na mense met MIV en vigs uit te 
reik. In 1998 spreek die sinode sy kommer uit 
oor die vinnige verspreiding van die virus en dat 
sterk voorkomingsaksie nodig is. In 2002 erken 
en bely die NG Kerk in ’n verklaring haar 
houding van ontkenning, vooroordeel en 
onkunde. Dus verbind die NG Kerk haar opnuut 
weer tot deernis aan alle mense wat met MIV en 
vigs leef, asook om te help met voorkoming van 
die verspreiding van die virus. 
In 2004 word gemeentes, ringe en sinodes 
weereens  opgeroep om hulle roeping ten 
opsigte van MIV en vigs te aanvaar en uit te leef 
en sinodes word versoek om eie strategieë te 
ontwikkel en te implementeer. 
Die kritiese vraag, ook vir die sinode in Noord-
Kaapland en elke gemeente binne hierdie sinode 
is steeds: Hoe betrokke is die NG Kerk wel en 
wat is die impak van hierdie betrokkenheid? 
(Willie van die Merwe; Kairos in die MIV/vigs-
krisis, Kruisgewys; 8/4) 
Navorsing in 2007 skets nie ’n baie positiewe 
prentjie nie. Die indruk bestaan steeds dat die 
kerk in S.A. nie genoeg daaroor doen nie (Van 
Dyk en Van Dyk; Does the church deliver? 
Perceptions amongst South Africans about the 
role of the church in the HIV/AIDS field). Dit geld 
ook vir die NG Kerk. Volgens Kerkspieël 2006, 
gee slegs 35% van gemeentes by wie navraag 
gedoen is terugvoer dat hulle iets spesifiek doen 
ten opsigte van MIV en vigs (Bisschoff; Sewe 
‘reuse’ in die NG Kerk: ’n turksvy…?). In die 
sinode in Noord-Kaapland is vraelyste na die 80 
gemeentes uitgestuur om ’n idee te kry met 
watter MIV en vigs projekte gemeentes besig is. 
Drie gemeentes het reageer. Uit die drie wat 
reageer het, het geblyk dat een gemeente direk 
en sinvol betrokke was by projekte. 
In die lig hiervan is die taakspan diakonaat van 
die sinode in Noord-Kaapland gevra om 
luisterend op die volgende vraag te reageer: Wat 
behoort die Ned. Geref. Kerk in die Noord-
Kaapland te doen om ’n verskil te maak, soos 
die verbintenis in die roepingsverklaring vra?  
Die Ned. Geref Kerk in Noord-Kaaapland word 
opnuut weer geroep tot verantwoordelike 
teologiese besinning met betrekking tot die MIV 
en vigs krisis. Van Wyngaard (2006:267) meen 
dat daar ‘n kairos-moment bereik is. Die NG 
Kerk het nou  ’n teologie nodig om sy respons op 
die krisis te rig en te begelei – ’n teologiese 
besinning oor hoop, liefde en omgee. So ’n 
besinning sal ten minste leiding moet gee oor die 
volgende vier sake: 
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• Die skadelike siening dat vigs die straf 
op die sonde van promiskuïteit is.  
Hierdie siening moedig marginalisering 
en stigmatisering aan van mense wat 
met MIV geïnfekteer of geaffekteer is. 

• Seks en seksualiteit is ’n gawe van God. 
• Die posisie van vroue en kinders en die 

misbruik en geweld teen hulle. 
• Die belydenis dat die kerk die een 

liggaam van Christus is. Daarom moet 
die kerk integriteit wys deur solidêr te 
wees met broers en susters wat deur 
MIV geïnfekteer en geaffekteer is en 
behoort die taal van “hulle” en “ons” ten 
sterkste ontmoedig word. Die liggaam 
van Christus leef immers self met MIV 
en vigs… Die probleem is egter dat 
Christene steeds houdings openbaar 
wat Christus se liggaam benadeel. 

Die roepingsverklaring herinner ons om as die 
Here se kerk “sout van die aarde” en “lig van die 
wêreld” te wees. Die kerk, ook die Ned. Geref. 
Kerk in die Noord-Kaapland, kan dit slegs doen 
as dit luisterend dienaar word van ‘n wêreld wat 
ly aan die gevolge van MIV en vigs. 
Waarom so traag?  
Nelis du Toit is leraar en iemand wat leef met die 
MI Virus. Hy meen die grootheid van die 
pandemie en die effek daarvan kan vir ons 
oorweldigend voel. Hy vergelyk dit ook met die 
gediggie van die Olifant in die kamer en dat 
almal probeer voorgee dat dit nie daar is nie. As 
mens egter eers die Olifant gesien het, kan jy nie 
meer swyg of passief wees nie. Een van die 
taakspan diakonaat van die sinode in Noord-
Kaapland se prioriteite moet dus wees om 
plaaslike gemeentes te help om die Olifant in 
die kamer te sien, want hy is daar…  MIV is nie 
daar ver nie, dit is hier. Dit is nie alleen ’n 
“jongmens-probleem” nie. Dit is nie alleen ’n 
“swartmens-probleem” nie. Dit is nie alleen ’n 
“promiskuïteit-probleem” nie. Dit is nie ander se 
probleem nie – dis ons almal se probleem! 
Watter gemeente kan met sekerheid sê daar is 
geen MIV-positiewe persone in hul midde nie? 
Die kerk het lidmate wat MIV-positief is. Daarom 
is gevoelloosheid en onbetrokkenheid en 
traagheid om die stilte te breek, onverskoonbaar 
(1 Kor. 12:26-27). 
Gemobiliseerde sinode en gemobiliseerde 
gemeentes 
Aneleh Fourie-le Roux (CABSA) meen dus dat 
een van die sleutels tot mobilisering en 
betrokkenheid lê in ons gereedheid om te 
identifiseer met hierdie liggaam van Christus. 
Wat beteken dit om ’n gemobiliseerde 
gemeente te wees? 
Dit beteken om gemeentes en gemeenskappe te 
motiveer en te bemagtig ten einde te identifiseer 
met die pyn en lyding en uitdagings waarvoor 
MIV ons stel. Die vraag waaroor elke lidmaat in 

die Ned. Geref. Kerk in die Noord-Kaapland 
moet besin: “Is my gemeente ’n MIV-
vriendelike gemeente, waar MIV-positiewe 
lidmate en hulle families veilig en versorg sal 
voel?”  
Die taakspan diakonaat meen dus dat CABSA 
se Kerke, Kanale van Hoop-program en die 
opleiding van gemeente-leiers as 
fasiliteerders ’n groot bydrae in die sinode in 
Noord-Kaapland kan lewer . Veral die rol van 
leiers  is van groot belang as dit kom by die MIV-
pandemie en die mobilisering van plaaslike 
gemeentes. In die tradisioneel wit 
gemeenskappe vergeet ons egter soms dat 
lidmate veel eerder na predikante en kerkleiers 
vir antwoorde en leiding kyk. Leraars het nodig 
om hulself af te vra watter boodskap stuur hul 
houding en opinies oor MIV en vigs na 
gemeentelede en die wêreld uit. Selfs stilswye 
en onkunde is gelaai met betekenis... 
Voorlopige konklusie 
Terwyl die taakspan diakonaat van die sinode in 
Noord-Kaapland oor ’n visie en strategie 
herbesin, behoort die woorde van prof. Alta van 
Dyk van UNISA ons ongemaklik te laat rondskuif 
op ons stoele: 
“The Aids pandemic can be countered only if it is 
fought on all fronts – which includes the church 
and all other religious institutions being willing to 
preach publicly about behavior change and to 
become actively involved in caring for sick and 
orphaned people. If they fail to do this, their 
failure will probably become one of the 
greatest failures of organized religion ever 
witnessed.  If religious institutions fail us in 
this crisis, they will forever compromise their 
credibility and their relevance and role in 
society.” (Van Dyk, A; HIVAids Care & 
Counseling, A Multidisciplinary Approach; 2005) 
Mag die Here ons genadig wees in ons 
dienswerk in hierdie verband. 
 
2.7.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Reis en verblyfkoste R 26,485-60 
CAD R 10,000-00 
Totaal R 36,485-60  

 

Boekjaar 2010/2011 
Reis en verblyfkoste R 41,340-00 
CAD R 10,000-00 
Totaal R 51,340-00  

 
 
2.8 GRONDHERVORMING – BESLUITE 
VAN DIE ALGEMENE SINODE 2007 
Die sinode het besluit 

Die sinode onderskryf die besluite van die 
algemene sinode oor grondhervorming. 

Besluite van die algemene sinode 2007  (vgl. 
Agenda Deel I bladsy 105, A.2.1 Verslag van 
die Moderamen, punt 6.4 asook Agenda Deel 
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III (Aanvullende Verslae) bladsye 6-9, punt 2.5 
(Notule bladsy 100). 

 
2.8.1 Uitvoering 
Ringe en gemeentes is in kennis gestel van die 
besluit. 
 
 
2.9 RIGLYNE VIR ’N GELOWIGE 
BESINNING OOR GRONDHERVORMING 
Die sinode het besluit 

Die sinode besluit dat die riglyne vir ’n 
gelowige besinning oor grondhervorming 
aanvaar word, en nooi leraars en lidmate uit 
om verdere bydraes te maak in hierdie 
verband. 

 
2.9.1 Uitvoering 
Ringe en gemeentes is in kennis gestel van die 
besluit. 
 
 
2.10 KONFERENSIE: 21 MEI 2008 
Die sinode het besluit 

Die sinode verwelkom die inisiatief met en 
uitkoms van die konferensie oor 
grondhervorming. 

 
2.10.1 Uitvoering 
Die uitvoerende komitee van die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis het besluit dat die 
grondhervormingskonferensie wat op 13 Mei 
2009 sou plaasvind tot verdere kennis deur die 
taakspan grondhervorming uitgestel word. 
1. Algemeen 
Die taakspan grondhervorming het dit die 
afgelope jaar moeilik gevind om konstruktief te 
vorder met sy werk. Die rede is dat belangrike 
rolspelers nie bereid of gereed is om in die 
openbaar standpunt in te neem, of selfs aan ’n 
openbare gesprek deel te neem nie. Weens die 
veranderings in die regering is daar groot 
onsekerheid oor aspekte van landbou- en 
grondhervorming. Teenstrydige uitsprake word 
gemaak, terwyl geen duidelike beleid oor 
landbou en selfs voedselsekerheid nog bestaan 
nie. Die taakspan het dus geoordeel dat die tyd 
nog nie ryp is om ’n provinsiale konferensie te 
reël nie. 
Ten spyte van gemelde onsekerhede, moet geen 
twyfel bestaan oor die belang en gevolge wat 
grond- en landbouhervorming vir ons land en 
kerk kan hê nie. Terwyl die Noord-Kaap nog nie 
al die negatiewe gevolge van grondhervorming 
ervaar het nie, beleef lidmate en gemeenskappe 
in die noordelike provinsies die (vir hulle) slegte 
en selfs vernietigende gevolge hiervan. Die 
hartseer is dat daar so min voorbeelde is van 
suksesvolle grondhervorming, met volgehoue 
gerugte van politieke agendas, opportunisme, 
wanadministrasie, agteruitgang van sekere 
bedrywe, wedersydse beskuldigings, 

verdagmakery en selfs toename in armoede en 
ontmagtiging. 
2. NG Kerk Taakspan: Grondhervorming en 
Landelike ontwikkeling. 
Ons sinode is steeds verteenwoordig op die NG 
Kerk Taakspan: Grondhervorming en Landelike 
ontwikkeling. Ons bring die volgende aspekte 
van die besinning en werk van hierdie taakspan 
onder die aandag van ons sinode:  
i. Die nut en noodsaak om deursigtigheid, 

volhoubaarheid, realisme en regverdigheid 
oor grondhervorming in gesprekke op alle 
vlakke te bevorder. 

ii. ’n Proses waarin predikante toegerus word 
om 'n pastorale rol in die landbou-
gemeenskap te speel is noodsaaklik. Lede 
van die taakspan is besig om 'n konsep 
handleiding hieroor op te stel wat mettertyd 
aan sinodes beskikbaar gestel sal word vir 
gebruik. 

iii. Daar is berigte van sekere kerke wat 
ondersteuning bied aan NGO’s wat op 
bedenklike manier grondbesettings aanstig. 
Daar is versoek dat hierdie saak deur die NG 
Kerk op ekumeniese vlak aangespreek 
word, en dit is na die ASM verwys vir 
optrede. 

iv. Gesprek met die Suid-Afrikaanse Raad van 
Kerke (SARK) is uiters noodsaaklik en 
dringend. Verklarings en eensydige 
standpunte oor landbousake word uitgereik 
waarmee die kerk nie noodwendig 
saamstem nie. Die rol van die landbousektor 
in landelike bestendigheid en 
voedselsekerheid word dikwels misken. Die 
aangeleentheid word na die ASM verwys 
om, in oorleg met die Taakspan, hieroor met 
die SARK in gesprek te tree. 

v. Weens die onlangse ontwikkelings in die 
standpunte van die regerende party, en 
volgehoue uitsprake deur sommige politieke 
leiers, kan die bestaande standpunt van die 
NG Kerk oor Grondhervorming (2002) nie 
onveranderd en ongekwalifiseerd gehand-
haaf word nie. Die taakspan sal probeer om 
op verantwoordelike wyse die Sinode te 
voorsien van aanbevelings in hierdie 
verband. 

vi. Resolusie:  Die Taakspan vir Grondher-
vorming en Landelike Ontwikkeling het met 
kommer kennis geneem van sekere 
prominente persone in die leierskap van die 
regering se uitgesproke ondersteuning vir ’n 
“Nasionale Demokratiese Revolusie.” ’n 
Dokument hieroor word tans binne die ANC 
gebruik vir die besinning oor en formulering 
van beleid wat uiteindelik deur die regering 
van die dag toegepas kan word. Die 
taakspan oordeel dat ons kerk sterk 
standpunt oor sekere aspekte van hierdie 
denkrigting sal moet inneem, en het ’n 
resolusie geformuleer wat aan die ASM 



Diensgetuienis 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

115 

 

voorgelê sal word. Van die konsepte wat 
voorgestel word kan vernietigend wees vir 
versoening en nasiebou in ons land, en het 
selfs die potensiaal om nuwe vorme van 
onderdrukking te vestig. 

 
2.10.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Geen 
 

Boekjaar 2010/2011 
R30,000 

 
 
2.11 RINGE EN GEMEENTES – BESINNING 
OOR GRONDHERVORMING 
Die sinode het besluit 

1. Ringe en gemeentes word dringend 
gevra om met erns oor die saak van 
grondhervorming te besin en die taakspan 
met hul idees en versoeke, asook enige ter 
saaklike inligting te nader. 
2. Alle lidmate en instansies wat betrokke 
is by grondhervorming word verseker van die 
sinode se voortgesette voorbidding om 
kalmte, wysheid en geloof en word versoek 
om die saak met die grootste mate van 
verantwoordelikheid en geregtigheid te 
hanteer. 

 
2.11.1 Uitvoering 
Ringe en gemeentes is in kennis gestel van die 
besluit. 
 
 
2.12 KERKHERENIGING 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode is hartseer dat die gesprek 
rakende kerkhereniging met die VGKSA op 
algemene sinodale vlak ’n laagtepunt bereik 
het. Tog bly ons opgewonde oor goeie 
verhoudinge en samewerking op sinodale en 
plaaslike vlak in die Noord Kaap. 
2. Die sinode bly steeds verbind tot 
kerkhereniging met al die kerke van die NG 
Kerk familie en versoek die Taakspan 
Kerkhereniging om in alle erns die gesprek 
voort te sit. 
3. Omdat ons kinders van God is en Hy 
ons liefhet, wil ons sy voorbeeld volg en in 
liefde met alle mense lewe. Ons onderneem 
om onsself te verloën en te weerhou van 
haatspraak, rassisme, onreg en wantroue. 

 
2.12.1 Uitvoering 
Die opdrag van die sinode aan die taakgroep vir 
kerkhereniging is dat die taakgroep met die 
NGKA (Phororo), die VGK (Phororo), die RCA, 
die APK, die NHK en die GK in gesprek moet bly 
in verband met kerkhereniging. 
Gedurende Oktober 2008 was daar ’n gesprek 
waar die taakspan en verteenwoordigers van die 

VGK en NGKA teenwoordig was. Die taakspan 
het die VGK, NGKA en RCA uitgenooi na ’n 
gesprek vir Oktober 2009. Geen reaksie is 
ontvang nie. Daar is weer ’n skrywe aan die twee 
kerke en die RCA gerig waarin hulle uitgenooi is 
na ’n gesprek vir Februarie 2010. Slegs die RCA 
het reageer met ’n skrywe waarin hulle duidelik 
te kenne gegee het dat hulle nie die vergadering 
gaan bywoon nie. 
Die groot probleem is dat al die ander sinodes in 
die eerste plek in verband staan met sinodes van 
hul eie kerk.  Al hierdie betrokke sinodes wil nie 
’n enkele tree gee sonder dat hul eie sinodes 
saam met hulle op weg is nie. Die 
verteenwoordigers van die sinodes sit en wag 
om te kyk wat hul algemene sinodes sê en 
besluit oor kerkhereniging. 
 
Sien ook beskrywingspunt 13, punt 3.13 - 
Taakspan kerkhereniging (taakspan 
kerkhereniging) – bladsy 156, Bylae 15 . 
 
2.12.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Geen koste 
 

Boekjaar 2010/2011 
R18,000 

 
 
2.13 NG WELSYN NOORD-KAAP – 
KONSTITUSIE 
Die sinode het besluit 

Die sinode besluit dat die konstitusie van die 
Bestuursraad NG Welsyn in Noord-Kaap 
tussen sinodesittings deur die Bestuursraad 
self gewysig kan word. Die konstitusie word 
by elke sinodesitting voorgelê vir 
goedkeuring. 

 
2.13.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 16, punt 3.16 - NG 
Welsyn Noord-Kaap – konstitusie (taakspan 
NG Welsyn) – bladsy 163, Bylae 18 . 
 
2.13.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
 
 
2.14 GEMEENSKAPSONTWIKKELING 
Die sinode het besluit 

1. gemeentes en ringe as deel van hulle 
gemeentelike barmhartigheidswerk erns 
maak met gemeenskaps hulpprogramme. 
2. NG Welsyn in Noord-Kaap opdrag kry 
om gemeentes by te staan om 
gemeenskapsinisiatiewe te loods. 

 
2.14.1 Uitvoering 
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Die bestuurder het gemeentes in ’n brief herinner 
aan dié besluit van die sinode om van die hulp 
van NG Welsyn gebruik te maak. Verskeie 
navrae is ontvang en hanteer. 
 
2.14.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
 
 
2.15 VOLKSBLAD KERSFONDS 
Die sinode het besluit 

Gemeentes word aangemoedig om by te dra 
tot die fonds en organisasies en projekte te 
identifiseer om aansoek te doen vir 
befondsing. 

 
2.15.1 Uitvoering 
Die bestuurder het gemeentes in ’n brief herinner 
aan dié besluit van die sinode.  
In die boekjaar 2008/2009 is R37,000-00 en in 
die boekjaar 2009/2010 is R68,000-00 uitbetaal 
aan verdienstelike geregistreerde welsyns-
organisasies. 
 
 
2.16 ADVIESDIENS: KANTOOR VAN DIE 
BESTUURDER 

Die sinode het besluit 
Die sinode moedig predikante en lidmate aan 
om gebruik te maak van die adviesdiens 
vanuit die kantoor van die bestuurder NG 
Welsyn in Noord-Kaap. 

 
2.16.1 Uitvoering 
Die bestuurder het gemeentes in ’n brief herinner 
aan hierdie adviesdiens. Verskeie gemeentes 
het hiervan gebruik gemaak. 
 
2.16.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
 
 
2.17 HOSPITAALBESOEKDIENS 
Die sinode het besluit 

Gemeentes word aangemoedig om lidmate 
wat in hospitale in Kimberley is, onder 
aandag van die bestuurder NG Welsyn 
Noord-Kaap te bring. 

 
2.17.1 Uitvoering 
Die bestuurder het gemeentes in ’n brief versoek 
om lidmate wat vanuit die platteland in hospitale 
in Kimberley opgeneem is onder aandag van NG 
Welsyn Noord-Kaap te bring. Daar is tans drie 
persone. nl. me. Anna Barnard, me. Anna 
Swanepoel en me. Marieta Pieterse wat op ’n 

weeklikse basis besoeke aan pasiënte bring. 
Hierdie persone word voortdurend toegerus. Die 
predikante in Kimberley help in besondere 
noodgevalle. 
 
2.17.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Inkomste (d.m.v. kollektes) R74,057-42 
Uitgawes R28,058-50 

 

Boekjaar 2010/2011 
R40,250-00 

 
 
2.18 NG WELSYN NOORD-KAAP EN DIE 
KERK SE PUBLIEKE GETUIENIS 
Die sinode het besluit 

Die sinode spreek sy waardering uit teenoor 
die Minister van Maatskaplike Dienste en 
Bevolkingsontwikkeling, sowel as die 
bestuurders en personeel van die 
Departement vir ’n uitstekende 
vennootskapsverhouding en samewerking, 
asook vir befondsing van die diens deur 
middel van subsidies. 

 
2.18.1 Uitvoering 
Die bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap het ’n 
brief aan die minister en die direkteur van die 
department gestuur waarin hy die dank en 
waardering van die kerk aan die Minister van 
Maatskaplike Dienste en Bevolkingsontwikkeling 
oorgedra het. 
 
2.18.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
 
 
2.19 HERDEFINIËRING NG WELSYN 
NOORD-KAAP 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode bevestig vir die interim NG 
Welsyn in Noord-Kaap se posisie as ’n 
welsynsorganisasie van die kerk wat ten doel 
het om deur middel van sy professionele 
dienslewering saam met gemeentes en ringe 
die kerk se roeping tot diens van 
barmhartigheid uit te voer. 
2. Die sinode herbevestig die beginsel dat 
gemeenteleraars nie dag-tot-dag-
bestuursfunksies by NG Welsyn in Noord-
Kaap mag verrig nie. 
3. Die sinode gee opdrag aan die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis in samewerking 
met die sinodale kommissie vir hulpdienste 
om verslag en aanbevelings aan die 
volgende sinode (2010) te gee ten opsigte 
van die “bestuur, befondsing, posisionering 
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en funksionering van NG Welsyn in Noord-
Kaap”. 
4. Die sinode besluit dat vir die interim die 
volgende geld: 
4.1 Die bestuursraad moet lede van die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis en die 
sinodale kommissie vir hulpdienste insluit. 
4.2 ten opsigte van hulp aan die bestuurder 
NG Welsyn in Noord-Kaap word die volgende 
personeel goedgekeur: 
4.2.1 ’n administratiewe beampte vir die 
bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap tot die 
bedrag van R105,000. 
4.2.2 die inkoop van die dienste van ’n 
senior maatskaplike werker tot die bedrag 
van R50,000. 
4.2.3 die inkoop van dienste om alle sake 
ten opsigte van bv. eiendomme, 
memorandum van okkupasie ooreenkoms 
ens. in plek te kry. 
5. Die sinode besluit dat die sinodale 
kommissie vir hulpdienste opdrag ontvang 
om nutsmaatskappy/e in oorleg met die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis te stig. 
6. Die sinode besluit dat die sinodale 
kommissie vir hulpdienste opdrag kry om in 
samewerking met die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis en NG Welsyn in Noord-Kaap 
alle vaste bates van NG Welsyn in Noord-
Kaap wat vir formele welsynsdienste 
aangewend word oor te dra na te stigte 
nutsmaatskappy/e. 
7. Die sinode besluit dat die akte van 
oprigting voorsiening moet maak vir ’n 
terugval klousule sodat die eiendom kan 
terugval na die huidige eienaars indien die 
maatskappy dit nie meer aanwend vir die 
doel waartoe dit bedoel is nie. 

 
2.19.1 Uitvoering 
Na vele gesprekke en ondersoeke het die 
Bestuursraad van NG Welsyn, SKDG en SKHD 
besluit om by die vergadering van die kerke van 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aan te 
beveel dat NG Welsyn Noord Kaap in ’n 
maatskappy sonder winsoogmerk geplaas word. 
 
Sien ook beskrywingspunt 14, punt 3.14 - 
Herdefiniëring NG Welsyn Noord-Kaap (NG 
Welsyn Noord-Kaap) – bladsy 157, Bylae 16.  
 
 
2.19.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
 
 
2.20 MEER BEKOSTIGBARE VERSORGING 
VAN BEJAARDES 
Die sinode het besluit 

Die sinode gee opdrag aan NG Welsyn om 
ondersoek te doen na meer bekostigbare 
versorging van bejaardes. 

 
Die sinode het besluit 

Die sinode versoek NG Welsyn om riglyne 
oor hoe behoeftige bejaardes se aansoeke 
hanteer moet word, op te stel en deur te stuur 
na tehuise. 

 
2.20.1 Uitvoering 
Die bestuurder het navrae by ander sinodes 
gedoen oor meer bekostigbare versorging van 
bejaardes. 
Inrigtingsorg van bejaardes is ’n baie duur 
versorging. Wetgewing vereis dat sekere 
standaarde gehandhaaf word en dat opgeleide 
personeel gebruik moet word. Ons kan dus nie 
van vrywilligers gebruik maak vir die versorging 
van bejaardes in ’n geregistreerde tehuis vir 
bejaardes nie. 
In Pretoria is ’n tuiste waar net bejaardes wat 
staatspensioene van R1,100-00 per maand kry 
mag bly. Hulle losies is tans R700-00 per 
maand. Daarvoor kry hy/sy net ’n kamer, ‘n bed 
en bad- en toiletgeriewe. Hulle kry gewoonlik 2 
tot 3 etes per dag maar dit word net gegee as 
genoeg donasies daarvoor ontvang is. Die 
inwoners moet self die plek skoonmaak en die 
tuin instandhou. Geen mediese versorging word 
voorsien nie. Geen gestremde, siek of mense 
met dimensie word toegelaat nie. 
NG Welsyn Noord-Kaap sien nie die model as ’n 
oplossing vir meer bekostigbare versorging van 
bejaardes nie. Wat gemaak met die bejaarde as 
hy/sy nie meer gesond en selfversorgend is nie? 
Dit is dus nie ’n tuiste waar bejaardes tot hul 
dood versorg word nie. 
Indien ’n bejaarde versorging nodig het, sal hy/sy 
en hul gesin ’n besluit moet neem watter tipe 
versorging vir hulle bekostigbaar is. Ongelukkig 
is inrigtingsorg duur. Die staat se beleid is dat 
bejaardes in die gemeenskap versorg word. Die 
kerk moet dus nie net kyk hoe bejaardes 
finansieel gehelp kan word om in tehuise vir 
bejaardes versorg te word nie, ons sal ook moet 
kyk hoe gehelp kan word om hulle in hul huise of 
by hul kinders te versorg. Daar is dus goedkoper 
maniere om bejaardes te versorg as in tehuise. 
 
 
2.21 WÊRELDSENDING 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode besluit om gemeentes op te 
roep om nog meer gereeld in prediking en 
voorbidding aandag te gee aan die sending 
en om die missionêre dimensie van elke 
erediens uit te bou en ook aan die gemeente 
te verduidelik. ’n Handige hulpmiddel is Prof 
Jannie Du Preez se publikasie: Die Erediens 
en Sending. 
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2. Die sinode besluit om gemeentes aan te 
moedig om een keer per jaar ’n 
sendingnaweek te hou en om by die 
geleentheid kundiges van buite die gemeente 
te betrek sodat groter kontak bewerkstellig 
kan word met persone in die sending. Ds 
Nico Kriek is beskikbaar om sulke 
geleenthede aan te bied. 
3. Die sinode moedig gemeentes aan om 
betrokke te raak by projekte deur gereelde 
voorbidding, kontak (waar moontlik) en 
finansiële ondersteuning te bied en ook om 
gereelde terugvoering te gee vir plasing op 
die webblad. 
4. Die sinode gee goedkeuring dat ’n 
databasis gevestig word waar kontakpersone 
(ook skakelpersone in gemeentes), relevante 
leesstof, nuusberigte ens. op ons webblad 
geplaas en onderhou word. Die Sinodale 
kantoor verrig hierin ’n skakel- en 
koördineringsfunksie. Hierdie inligting moet 
verkieslik in MSWord of PDF-formaat 
aangebied word. 
5. Die sinode moedig gemeentes aan om 
die belangrikheid van die Sinodale Kollekte: 
“Bybels vir België” vir die lidmate uit te lig, en 
gemeentes met inligting oor die 
werksaamhede van ons Kerk se uitreik na 
België te bedien. 
6. Die sinode keur goed dat die Suid-Oos 
Asië (SOA/SEA) Gebied ingesluit word by die 
fokus gebied van die Noord-Kaapland 
Sinode. Inligting rakende hierdie gebied sal 
aan Ringe deurgegee word met versoek dat 
dit aan die gemeentes bekend gemaak sal 
word. Inligting sal ook op die webwerf 
geplaas word. 

 
2.21.1 Uitvoering 
Om hierdie taak uit te voer, het die taakspan 
wêreldsending gedink aan sy visie, en het sy 
visie as volg geformuleer: 

Die bestaansdoel van Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland is om in gehoorsaamheid 
aan die Woord, die evangelie aan al die 
nasies te verkondig. Daarom het 81 
gemeentes van Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland gekies om op België en Suid-Oos 
Asië te fokus. 
Die taakspan van wêreldsending sien dit as sy 
doel om ’n leidende rol te speel om 81 
gemeentes te help in die uitvoering van die 
Groot Opdrag. 
Onder leidende rol verstaan die kommissie 
hul taak 

i. Om eerstens inligting te verskaf oor 
België en Suid-Oos Asië. 

ii. Om uitreike na hierdie gebiede te 
bevorder. 

iii. Om kursusse bekend te stel, en 
gemeentes en hulle leraars aan te 
moedig om daarheen te gaan, om 

daardeur gemeentes te bemagtig in die 
uitvoering van die Groot Opdrag. 

iv. Om as taakspan wêreldsending soveel 
moontlik kennis en blootstelling oor 
fokusgebiede en sy mense op te doen, 
om sodoende ’n  leidende rol te kan 
vervul in die Noord-Kaapland se 
betrokkendheid in België en Suid-Oos 
Asië. 

v. Om te begroot en dan begrote besluit uit 
te voer vir die werk in België en Suid-
Oos Asië. 

 
Oor punt i. Die taakspan het die volgende 
inligting verskaf: 

• Brief aan predikante, kaart van Suid-Oos 
Asië aan gemeentes 

• Hoekom Suid-Oos Asië? Kan ons ’n 
verskil maak? Gebedsinligting oor 
Kambodja 

• Gebedsriglyne om te bid vir onbereiktes 
en sendelinge. Gebedsinligting oor 
Viëtnam 

• Boeddhisme. Gebedsinligting oor 
Thailand 

• Islam. Gebedsinligting oor Indonesië 
Tog is daar vertwyfeling of die inligting regtig by 
gemeentelede uitkom, en daarom het die 
taakspan gedink om gemeentes aan te moedig 
om hulle gemeenteblad te gebruik, 
aankondigings, prediking, wyksbidure, en 
inligting na lidmate se e-posse aan te stuur. 
Die taakspan wêreldsending het bestaan uit die 
volgende lede: Dr. L Keller, di. N Kriek, EJ 
Rautenbach, A van Rooyen, AC van Wyk, PvdW 
Coetzer, oudl. T van Zyl en oudl. JPW Crafford. 
Intussen is dr. L Keller beroep en oudl. T van Zyl 
is oorlede. Ons taakspan het baie uitgedun 
geraak. In ons werkverdeling, het lede nie altyd 
uitgekom waaroor ooreengekom is nie, en is die 
werk op ’n manier gestrem. 
 
Oor punt iii. het taakspanlid ds. A van Rooyen 
die Kairos Kursus in Soweto bygewoon en het 
ds. N Kriek, wat voorheen reeds die Kairos 
kursus deurgeloop het en geakkrediteer is, dit 
aangebied. 
Die Plan is in Ned. Geref. Kerk Mafikeng 
aangebied, en word later vanjaar as ’n VBO 
kursus aangebied. 
Die taakspan is oortuig dat hierdie twee 
kursusse kan bydra tot die verstaan waarom ons 
God se verskilmakers in hierdie wêreld moet 
wees en om gemeentes aan te moedig om by 
sending betrokke te raak. 
Die taakspan sal graag wil aanbeveel dat hierdie 
opleidings vir VBO oorweeg word. 
 
Die vraag is: Het taakspan wêreldsending nog 
bestaansreg in sy doelwitbepaling vir ’n volgende 
termyn, of het die taakspan sy doel gedien? 
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• As ons eerstens dink aan die dieper inhoud 
van die saak wat op die sinode gedien het, 
dink ons aan die getuienis taak van die kerk 
oor die wêreld, en word ons dadelik herinner 
aan die opdrag van Jesus Christus in 
Matteus 28: 19 – “Gaan dan na al die nasies 
toe en maak die mense my dissipels...” 

• ’n Vraag is: Is ons as gemeentes in Noord-
Kaapland ook gerig om ons getuienistaak 
nie net tuis, maar tot aan die uithoeke te 
bring, oor die grense van Suid-Afrika, waar 
die evangelie min of glad nie beskikbaar is 
nie? 

• As ons die vraag opreg vra of dit in die harte 
van ons gemeentes is, is daar onsekerheid 
of dit wel so is? 

Daarom is taakspan wêreldsending oortuig dat 
ons ’n ondersteunende rol kan speel, om 
gemeentes aan te moedig om hulle 
wêreldroeping uit te leef. 
 
2.21.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

R7,328-00 
 

Boekjaar 2010/2011 
R7,320-00 

 
 
2.22. VERSLAG VERTEENWOORDIGER 
VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND BY DIE  KURATORIUM NGKA 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode neem kennis van die verslag 
van die NGKA se Kuratorium asook dat dit 
saam met die Kuratorium verslag van die 
Kuratorium van UV gelees moet word. 
2. Die sinode word opgeroep om 
voorbidding te doen dat God arbeiders sal 
roep vir die bediening in die NGKA asook om 
mee te werk om sulke arbeiders te 
ondersteun. 

3. Daar word met dank kennis geneem van 
die groot werk wat dr Keta verrig het asook 
die rol wat hy binne die NGKA gespeel het en 
die Here se seën word hom toegebid met sy 
aftrede. 

 
2.22.1 Uitvoering 
Inligting is aan gemeentes deur gegee. 
 
Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die kuratorium 
NGKA is aangeheg as Bylae 1 . 
 
 
2.23. VERSLAG VERTEENWOORDIGER 
VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND BY DIE  BYBELGENOOTSKAP 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by die  
Bybelgenootskap is aangeheg as Bylae 2 . 
 
 
2.24. SLOT 
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag 
uitgevoer het. 
 
 
2.25 LEDE VAN DIE KOMMISSIE 
Dr. JJ Knoetze (voorsitter) 
Ds. AC van Wyk (onder-voorsitter) 
Ds. A du Plooÿ (skriba) 
Ds. EP Vivier 
Ds. P van Zyl 
Ds. IM Kluge 
Ds. EJ Rautenbach 
Ds. DJ Scheepers 
Ds. TJ de Koning 
Ds. PW Maritz 
Ds. MJ Coetzer 
Ds. FP Avenant 
Ds. JPL Mostert (predikant in sinodale diens) 
 

 
 

3. BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 
Verskeie beskrywingspunte is ontvang. 
 

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die 
sinodesitting ontvang word, moet deur die toepaslike 
permanente kommissies opgeneem word in hul 
agenda. 
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike 
verslag en aanbeveling dien. 
Beskrywingspunte wat na die datum ontvang word, 
word ook deur die toepaslike kommissie opgeneem in 
sy verslag aan die Sinode, maar kan verwys word na 
’n tydelike kommissie, indien daar nie genoeg tyd is 
om daaroor te besin nie.” (Bepaling 35.1.2) 

 
3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SINODALE 
KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS (sinodale 
kommissie vir diensgetuienis) – bladsy 130, 
Bylae 3 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir diensge-

tuienis se naam verander na die sinodale 
kommissie vir diens en getuienis . 
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2. die aangepaste huishoudelike bepalinge 
(Aanhangsel 1 ) goedgekeur word. 

3. die huishoudelike bepalinge van die 
sinodale kommissie vir diens en 
getuienis asook die wysigings aan 
bepaling 35 van die kerkorde van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland na 
die tydelike kerkordekommissie verwys 
word vir verandering aan die Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R14,500-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R16,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
DIENSGETUIENIS (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis) – bladsy 133, Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende 

aangewys word: 
 i. Algemene diensgroep diens en 

getuienis (ADD) 
 ii. Taakspan kerkhereniging 
 iii. Kerklike maatskaplike diensteraad 

(KMDR – ADD) 
 iv. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir 

Evangeliebediening in Frankryk) en 
Wêreldbiddag vir Mans 

 v. Vigsforum 
 vi. Bybelgenootskap 
 vii. Christelike afhanklikheidsdiens 

(CAD) 
 viii. Kuratorium en eksamenkommissie 

NGKA 
2. verteenwoordigers onmiddellik na afloop 

van vergaderings, skriftelik verslag moet 
doen aan die uitvoerende komitee van 
die sinodale kommissie vir diens en 
getuienis van vergaderings en werk-
saamhede op algemeen sinodale vlak. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: VERENIGDE 
SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN 
GETUIENIS (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis) – bladsy 134, Bylae 5 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir diens en 

getuienis in samewerking met die 
familiekerke se kommissies wat hulle 
diens en getuienis aksies hanteer, een 

verenigde sinodale kommissie vir diens 
en getuienis in Noord-Kaapland vorm. 

2. in samewerking met die ander kerke ’n 
reglement vir die verenigde kommissie 
opgestel word wat as werksdokument en 
riglyne sal dien totdat dit deur al die 
onderskeie streek sinodes goedgekeur 
is. 

 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4: GLOBALE 
HULPTOELAES (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis) – bladsy 135, Bylae 6 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die huidige globale hulptoelaes nie meer 

soos voorheen aan die aparte kerke 
gegee word nie – gesien die onewere-
digheid (as gevolg van historiese 
ontwikkeling). Die totale bedrag sal gelyk 
verdeel word tussen die aantal ringe van 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
met die doel dat ringe saam met 
gemeentes van NGKA, VGKSA, RCA en 
DRCB projekte aanpak. 

2. die sinodale kommissie vir diens-
getuienis met die onderskeie kerke 
infaseer deur: 

 i. gesprekke met die leierskap van die 
onderskeie kerke te voer voor Julie 
2011 

 ii. gesprekke deur die verskillende ringe 
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland met die onderskeie 
gemeentes van die genoemde 
kerkverbande binne hulle ringsgebied 
gevoer word, om die eiesoortige 
bedieningsuitdagings binne die 
verskillende ringe vas te stel. 
Ringskommissies gee terugvoer oor 
hierdie gesprekke voor Julie 2011 aan 
die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis 

 iii. riglyne (en doelwitte) vir die 
gesprekke wat in ringe moet 
plaasvind te voorsien, rakende 
moontlike gebruik van die finansies, 
verband met ’n verenigde diensraad, 
ens. 

 iv. met die verenigde diensgroep 
gesamentlik ooreen te kom hoe die 
toelaes in 2011/2012 bestuur moet 
word 

 v. die sinode van 2012 met ’n 
aanbeveling rakende die implikasies 
van die besluit in punt 1 te dien. 

3. die sinode soos in die verlede jaarliks vir 
die bedrag begroot. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R430,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
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R430,000-000 na die tydelike kommissie 
vir hulpdienste verwys word. 

 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: REGLEMENT 
VIR SENDINGHULPFONDS (sinodale 
kommissie vir diensgetuienis) – bladsy 137, 
Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die reglement vir sendinghulpfonds 

(Aanhangsel 2 ) goedgekeur word. 
2. ’n verpligte deurkollekte jaarliks 

opgeneem word 
3. die formule vir sinodale bydraes by punt 

2.1.1 (sinodale kollektes) as volg 
gewysig word: 

 Ou punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, 

sal elke gemeente jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 10 verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te laat 
klop. Daar is ook vrywillige kollektes 
wat ’n gemeente kan opneem. 

 Nuwe punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, 

sal elke gemeente jaarliks een maal  
deurkollektes vir 11  verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te laat 
klop. Daar is ook vrywillige kollektes 
wat ’n gemeente kan opneem. 

 
 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: ROEPINGS/ 
GELOOFS VERSTAAN VAN DIE NED. GEREF. 
KERK IN NOORD KAAPLAND (sinodale 
kommissie vir diensgetuienis) – bladsy 140, 
Bylae 8 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
1. die dokument “ Verklaring oor sending en 

ons roeping tot getuienis in en vanuit 
Afrika vandag ” ( Aanhangsel 3 ) te 
aanvaar as ons eie geloofsverklaring en 
verstaan van ons roeping. 

2. die dokument as basis dokument te 
gebruik wanneer ons oor bediening dink 
en fokus areas bepaal word. 

3. die dokument aan alle gemeentes te 
stuur. 

 
 
 
 
 
 

3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: TAAKSPAN 
BOTSWANA (taakspan Dutch Reformed 
Church in Botswana) – bladsy 143, Bylae 9 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan Botswana sal wees wat 

die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
se amptelike skakeling met die Dutch 
Reformed Church in Botswana sal 
behartig. 

2. die taakspan ook die verantwoorde-
likheid het om in samewerking met en op 
versoek van die Dutch Reformed Church 
in Botswana mee te werk aan die opbou 
en uitbou van die koninkryk. 

3. die taakspan voortgaan met sy 
betrokkenheid by Kgolagano Kollege om 
die teologiese opleiding van die kerke in 
Botswana te verbeter tot op ten minste ’n 
BA graad in teologie. 

4. hierdie taakspan nie ’n projektaakspan is 
en nie maar ’n programtaakspan. Dus is 
daar nie ’n afhandeling nie tensy die 
sinode besluit om bande met die Dutch 
Reformed Church in Botswana te 
verbreek. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R20,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R20,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.8 BESKRYWINGSPUNT 8: KGOLAGANO 
(taakspan Dutch Reformed Church in 
Botswana) – bladsy 145, Bylae 10 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die reeds goedgekeurde R840,000-00 vir 

twee jaar (tot einde 2010) oor vier jaar 
(tot 2012) te versprei aangesien die pos 
ontwikkel het in ’n 50% pos en daar in 
plaas van R420,000-00 per jaar net 
R210,000 per jaar spandeer word. 

2. die bedrag van R210,000-00 per jaar 
stelselmatig (met dieselfde persentasie 
as die predikante se salarispakket) moet 
verhoog soos die leraar se salaris 
verhoog. Die rente op die beskikbare 
R840,000-00 kan moontlik hiervoor 
gebruik word. 

3. die taakspan Dutch Reformed Church in 
Botswana die sinode bedien met ’n 
beplanning en beskrywingspunt rakende 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
se betrokkenheid by Kgolagano. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R13,650-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
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R28,187-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.9 BESKRYWINGSPUNT 9: TAAKSPAN 
WÊRELDSENDING (taakspan Wêreldsending) 
– bladsy 146, Bylae 11 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan vir wêreldsending moet 

voortbestaan. 
2. België en Suid-Oos Asië as fokusareas 

behou word. 
3. die taakspan vir wêreldsending 

gemeentes moet bedien met inligting oor 
hierdie gebiede. 

4. gemeentelede aangemoedig moet word 
om in te skakel by uitreike wat na hierdie 
gebiede beplan word. 

5. leraars aangemoedig moet word om 
sendingkursusse by te woon. 

6. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R15,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R15,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.10 BESKRYWINGSPUNT 10: TAAKSPAN 
DIAKONAAT (taakspan diakonaat) – bladsy 
148, Bylae 12 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. alle kerkrade opgeroep word om intens 

te besin oor ’n lewende, aktiewe 
barmhartigheidsbediening (diakonaat) in 
en vanuit (missionêr) elke gemeente. 

2. ’n taakspan diakonaat saamgestel word 
bestaande uit ’n minimum van 6 lede met 
die volgende opdrag, nl. 

 i. dat dit gefokus navors en op ’n 
deurlopende basis aan gemeentes, 
kerkrade, diakonieë en bedieninge 
inligting deurgee. 

 ii. dat die taakspan diakonaat met NG 
Welsyn Noord-Kaap sal saamwerk in 
die ontwikkeling van gemeente- en 
gemeenskapsgerigte programme met 
’n onvervreembare Woord en 
daadkarakter. 

 ii. dat ’n diakonale konferensie gereël 
word met die fokus op gemeentes, 
kerkrade, diakonieë, bedieninge en 
gemeenskappe – verkieslik nie later 
as einde Maart 2011 nie. 

 iv. dat spesifiek navorsing gedoen word 
oor die moontlikhede wat die 
gereformeerde kerkreg en –geskie-
denis bied vir die kreatiewe groei van 
’n lewende, gefokusde diakonale 

gestaltegewing en –diens binne 
gemeente en samelewing/wêreld. 

3. kennis geneem word van die riglyne met 
betrekking tot ’n lewende en effektiewe 
diakonaat vir vandag se wêreld (sien 
punt 7 onder motivering: riglyne 
barmhartigheidsbediening /diakonaat ). 

4. ’n geleentheid vir ’n tafelgesprek oor 
Galasiërs 6:10 in die huidige konteks 
(gestuurde gemeentes/missionêre 
teologie) gegee word met terugvoer aan 
die vergadering. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R66,720-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R79,220-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.11 BESKRYWINGSPUNT 11: SINODALE 
BYDRAE – KWYTSKELDING TEN OPSIGTE 
VAN DIAKONALE-KAS (Ned. Geref. Kerk 
Delportshoop) – bladsy 153, Bylae 13 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. gelde wat ontvang word met die oog op 

dienslewering in die gemeenskap vryge-
stel word van die (nou 6%) sinodale 
verpligting. 

2. gelde wat in die gemeente inge-
samel/ontvang word vir barmhartig-
heidsdiens onderhewig bly aan die 
sinodale heffing. 

3. die formule vir sinodale bydraes by punt 
2.2 (toegewings ) aangevul word met ’n 
punt 2.2.12: Geld vir dienslewering aan 
gemeenskap : 

 gelde ontvang word met die oog op 
dienslewering in die gemeenskap vry 
te stel van die (nou 6%) sinodale 
verpligting.  

 
 
3.12 BESKRYWINGSPUNT 12: TAAKSPAN 
KLEINERWORDENDE PLATTELANDSE 
GEMEENTES (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis)  – bladsy 155, Bylae 14 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan vir kleinerwordende 

plattelandse gemeentes sal wees en dat 
dit sal ressorteer onder die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis. 

2. die taakspan sal fokus op volhoubare 
bediening deur ’n verskeidenheid van 
moontlike bedieningspatrone te 
ondersoek. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R15,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
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R15,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.13 BESKRYWINGSPUNT 13: TAAKSPAN 
KERKHERENIGING (taakspan kerkher-
eniging)  – bladsy 156, Bylae 15 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan kerkhereniging 

saamgestel word wat uit nie meer as 4 
lede bestaan nie. 

2. die begroting van die boekjaar 2010/2011 
ten bedrae van R18,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R18,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.14 BESKRYWINGSPUNT 14: HERDEFINIË-
RING NG WELSYN NOORD-KAAP (NG 
Welsyn Noord-Kaap)  – bladsy 157, Bylae 16 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir hulpdienste 

’n maatskappy sonder winsoogmerk 
moet oprig waarin NG Welsyn Noord-
Kaap geplaas kan word. 

2. die NG Kerk Kinderhuis, NG Welsyn 
Kimberley en NG Welsyn Vryburg in 
dieselfde nie-winsgewende maatskappy 
geplaas word as NG Welsyn Noord-Kaap. 

3. die ouetehuise Silwerhof, Kokerboom-
oord en Huis Andalusia saam met hulle 
onderskeie behuisingskemas in 
afsonderlike trusts geplaas word. 

 
 
3.15 BESKRYWINGSPUNT 15: VENNOOT-
SKAPSOOREENKOMS TUSSEN DIE SINODE 
VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND EN DIE WELSYNSORGANISASIE 
VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND (NG Welsyn Noord-Kaap)  – 
bladsy 158, Bylae 17 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die vennootskapsooreenkoms tussen die 

sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland en die Welsynsorgani-
sasie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland ( Aanhangsel 4 ) goedgekeur 
word. 

 
 
 
 

3.16 BESKRYWINGSPUNT 16: NG WELSYN 
NOORD-KAAP – KONSTITUSIE (NG Welsyn 
Noord-Kaap)  – bladsy 163, Bylae 18 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die konstitusie van die Welsynsorgani-

sasie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland ( Aanhangsel 5 ) goedgekeur 
word. 

 
 
3.17 BESKRYWINGSPUNT 17: POS VAN 
PROGRAMBESTUURDER MAATSKAPLIKE 
DIENSTE (NG Welsyn Noord-Kaap)  – bladsy 
171, Bylae 19 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. vir die pos van programbestuurder 

maatskaplike dienste by NG Welsyn 
Noord-Kaap begroot word vir die 
boekjaar 2011/2012. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.18 BESKRYWINGSPUNT 18: POS VAN 
SEKRETARESSE BY NG WELSYN (NG 
Welsyn Noord-Kaap)  – bladsy 172, Bylae 20 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. vir die pos van sekretaresse by NG 

Welsyn Noord Kaap begroot word vir die 
boekjaar 2011/2012. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.19 BESKRYWINGSPUNT 19: BEURSE VIR 
MAATSKAPLIKE WERKSTUDENTE (NG 
Welsyn Noord-Kaap)  – bladsy 173, Bylae 21 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode 
1. besluit om beurse beskikbaar te stel vir 

maatskaplike werkstudente. 
2. gee opdrag aan die sinodale kommissie 

vir hulpdienste om fondse beskikbaar te 
stel vir die beurse. 

3. gee opdrag aan die sinodale kommissie 
vir hulpdienste om in samewerking met 
NG Welsyn ’n reglement op te stel waarin 
die reëls en die voorwaardes vir die 
toekenning van die beurse vervat word. 

4. besluit dat die begroting van die 
boekjaar 2011/2012 ten bedrae van 
R20,000-00 en die boekjaar 2012/2013 ten 
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bedrae van R20,000-00 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
3.20 BESKRYWINGSPUNT 20: Bybelgenoot-
skap (verteenwoordiger Bybelgenootskap)  – 
bladsy 174, Bylae 22 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die Streekraad vir Bybelgenootskap 

Noord Kaap streek sal voortgaan soos in 
die verlede en verslag sal doen van die 
werksaamhede, nie net opdragte wat 
deur die sinode opgedra is nie, maar ook 
wat die Bybelgenootskap in die land en 
streek doen. 

 
 
3.21 BESKRYWINGSPUNT 21: GRONDHER-
VORMING (taakspan kgrondhervorming)  – 
bladsy 175, Bylae 23 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode 
1. neem met kommer kennis van die 

negatiewe gerugte en uitsprake oor 
grondhervorming. Die owerheid, 
landbou- en landelike sektor, en veral 
ons lidmate wat hierby betrokke is, word 
opnuut verseker van die kerk se begrip, 
bystand en voorbidding om wysheid en 
kalmte. 

2. spreek sy kommer uit oor die 
onrealistiese en selfs onmoontlike 
verwagtings wat geskep word met 
beloftes oor grondhervorming, asook die 
nuwe vorme van onreg, ontwrigting en 
verarming wat tans met sommige van 
hierdie pogings gepaard gaan. 

3. bedank lidmate, landbou besighede en 
plaaslike owerhede wat op 
verantwoordelike wyse by grond- en 
landelike hervorming betrokke is, en vra 
dat sulke verhale van hoop en sukses 
gedeel sal word met die groter Suid-
Afrikaanse gemeenskap. 

4. beskou dit as ’n saak van erns om alle 
moontlike ondersteuning te gee aan 
pastorale sorg van ons lidmate, 
gemeentes en gemeenskappe wat 
negatief geraak word deur grond- en 
landbouhervorming. 

5. besluit dat daar ’n taakspan 
grondhervorming sal wees en gee 
opdrag aan die taakspan 
grondhervorming om voort te gaan met 
sy opdrag en taak soos in vorige besluite 
vervat. 

6. besluit dat die begroting van die 
boekjaar 2011/2012 ten bedrae van 
R33,000-00 en die boekjaar 2012/2013 ten 

bedrae van R35,145-00 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 
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BYLAE 1 
 

VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF. KERK I N 
NOORD-KAAPLAND BY DIE KURATORIUM VAN DIE NGKA OVS 

 
 
Graag doen u verteenwoordiger by die Kuratorium van die NGKA as volg verslag.  
 
1. SAMESTELLING 

Daar is een Kuratorium vergadering gehou op 15 Maart 2010. Die Kuratorium is uit die volgende 
verteenwoordigers en lede saamgestel. NGKA-OVS, NGKA Phororo, NG Kerk Vrystaat 
(Adviserend), NG kerk Noord-Kaapland (Adviserend), RCA (adviserend), administratiewe beampte 
(skriba): (adviserend), saakgelastigdes (met adviserende stem): Vrystaat en Phororo, Kuratorium 
NG Kerk (adviserend). Wat personeel van die kuratorium betref het, daar skommeling plaasgevind 
as gevolg van siekte. 
 
Akademie 
Die Fakulteit Teologie aan UV het die dagbestuur van die Kuratorium in  2009 ingelig dat hulle 
gaan wegdoen met die Diploma en Sertifikaatkursus asook die aanbied van lesings in blokke en 
slegs die B.Th. voltyds gaan aanbied. Om studente te help wat nie die nodige 28 M-telling het vir 
toelating tot die B.Th. (vier jaar) nie sal studente met ’n 23 M-telling die verlengde B.Th. oor vyf jaar 
kan doen. 
 
Die Kuratorium sal dus daaraan moet aandag gee of die studente wat die Here roep vir die 
bediening in die NGKA in staat gaan wees om die B.Th. te slaag en of die NGKA self ‘n ander weg 
(soos Diploma) moet daarstel vir die wat wel geroep is maar nie akademies die standaard van ‘n 
graad kan behaal nie. Dit sluit in die vyf studente wat nog nie hulle finale jaar bereik het nie en 
sukkel om hulle diploma te kry (party na 8 jaar se studie en meer as R100 000 se uitgawes). Die 
fakulteit het hulle ’n laaste kans gegee om hierdie semester sekere Diploma-vakke deur te kom. 
Indien hulle nie slaag nie, gaan die Fakulteit hulle stuit en sal die NGKA hom moet afvra of daar vir 
hulle, en ander soos hulle, ’n ander weg oopgemaak moet word. 
 
Indien hierdie studente nie klaar maak nie, beteken dit dat daar vir die volgende ses jaar net drie 
nuwe gelegitimeerdes vir die kerk beskikbaar gestel sal word terwyl baie leraars in hierdie tyd gaan 
aftree (in een ring is van ses leraars net een onder 70 jaar oud ). 
 
Nadat vir meer as drie jaar geen nuwe studente aangemeld het nie het daar, na Ds Kofa se 
besoeke aan Jeugsaamtrekke meer as 20 belangstellendes na vore gekom. Die dagbestuur moes 
egter vind dat nie een ‘n M-Telling van 23 of bo het nie terwyl die meeste nie eens die 17 het wat 
die UV vir hulle oorbruggingsprogram (die Career-prep) vereis nie. Laasgenoemde program kos 
R9000 per jaar en word by die Vista-kampus in Bloemfontein aangebied. 
 
 

2. OORBRUGGINGSPROGRAM EN STUDENTEHUIS 
Ander oorbruggingsprogramme is nog nie in plek nie. Die dagbestuur het egter gevind dat as 
voornemende studente ’n N4 by hulle matriek voeg, die Universiteit hulle sal toelaat tot die 
Graadkursus. Gevolglik is daar dringend met onderhandelinge met Motheo-Kollege begin om in 
2010 die N4 by die NGKA se kantore/studentehuis (Lefika 2) in Bardenhorststraat aan te bied sodat 
die studente teen 2011 toelating kan hê vir die B.Th. Die reëling was dat die studente vir hulle eie 
verblyf (R450 p/m), kos en vervoer sal sorg terwyl die kerk die registrasiegeld van ongeveer R1500  
per semester (R3000 vir die jaar)  sal betaal.  
 
Toe die voornemende studente begin 2010 opdaag moes die Dagbestuur ongelukkig vind dat 
ongeveer die helfte van hulle nie eens ’n volledige matriek het nie (dikwels sonder dat hulle of hulle 
kerkrade dit self besef het!). Dit het veroorsaak dat ons nie by die vereiste getal N4 studente kon 
kom wat die Kollege vir ’n satelliet vereis nie (al is ook nie-teologiese studente betrek). Eindelik was 
die Kollege bereid om die klasse te laat voortgaan vir die 10 studente (6 teologiese studente 
waarvan party werkendes en dus deeltyds). Die voorwaarde is dat die NGKA dan self die twee 
dosente betaal – ongeveer ‘n totaal van R13,000 vir die eerste semester. 
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Wat die ander sonder matriek betref word daar tans probeer om hulle te help om met begeleiding 
drie matriekvakke oor te doen. 2008/9 matrikulante sal dan in November kan skryf en die voor 2008 
April volgende jaar. Indien hulle goed slaag kan hulle dalk direk die vereiste 23 M-telling verkry vir 
toelating tot die B.Th. Anders sal hulle daarna die N4 of Career-prep moet doen. 
 
Die studentehuis en kantore is aangekoop om die verblyf van studente in Bloemfontein so laag as 
moontlik te hou. 
 
 

3. DOSENTE 
Ds. Pali is deur die UV aangestel as dosent. 

 
Ek dank u vir die geleentheid om u op hierdie liggaam te verteenwoordig. 
 
Dr. JJ Knoetze 
Verteenwoordiger: sinode in Noord-Kaapland 
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BYLAE 2 
 

VERSLAG VERTEENWOORDIGER BYBELGENOOTSKAP 
 

1. INLEIDING 
Die jaar 2009 was wêreldwyd ’n jaar wat meeste mense eerder sal wil vergeet. Die wêreld was in ’n 
resessie vasgevang en Suid-Afrika was nie uitgesluit nie. 
 
Die Bybelgenootskap het ook nie die probleme van 2009 vrygespring nie. Alhoewel die bydrae-
inkomste steeds baie goed was, het ons nie by die begrote bedrag uitgekom nie en was die totale 
bydraes en boedels 10% minder as die vorige jaar. Kostes op verskeie vlakke het toegeneem wat 
ons genoodsaak het om Bybelpryse te verhoog. Elke R33 maak vanjaar ’n bekostigbare Bybel 
moontlik. 
 
Kyk ’n mens egter teen hierdie agtergrond na dit wat die Bybelgenootskap tog kon bereik, kan ons 
nie anders as om saam met die profeet te sê: “Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, 
my Redder.” 
 
 

2. JUBEL TE MIDDE VAN DIE RESESSIE; 
In 2009 het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA): 
• se oorgang van ’n statutêre organisasie na ’n artikel 21-maatskappy, glad verloop 
• feesgevier saam met Xhosasprekendes om 150 jaar van die Bybel in hulle taal te herdenk 
• Nuweleser-Bybelgedeeltes bekendgestel in !Xuhn, ’n eerste publikasie vir hierdie spesifieke 

San-taalgroep 
• meegewerk om die Geloof kom deur Gehoor-program verder uit te bou 
• die meeste Bybels ooit (64 313 eksemplare) in een jaar aan gevangenes geskenk 
• besluit dat mense Bybels gratis op hulle selfone kan aflaai 
 
 

3. BYDRAES OOR LAASTE 10 JAAR 
 

BYDRAES VAN NED. GEREF. KERKE OOR DIE AFGELOPE 10 JAAR IN VERGELYKING MET 
DIE VOORAFGAANDE JAAR (VRYSTAAT EN NOORD KAAP STREEK) 

1999  626 771.77 +15.08% 
2000  (Bibliathon) 1  176 849.13 +87.76% 
2001 890 076.16 (Teenoor Bibliathon 2000)-32.21% 
2002 752 656.01 -18.25% 
2003    Afr Bybel 70 Jaar 915 534.25 +21.64% 
2004    WBG 200 Jaar 1 155 167.46 +26.17% 
2005     BSA 185 Jaar 1 178 674.73 +2.03% 
2006   1 403 157.89 +19.04% 
2007 1 586 786.14 +13.07% 
2008   Afr Bybel 75 jaar 1 822 937.50 +14.88 
2009 1 773 590.68 Teenoor Afr 75 jr Fees         -2.78 

 
111 gemeentes het die ideaal van 1 bekostigbare Byb el per lidmaat wat R22 verteenwoordig 
gehaal. (2008 – 107 Gemeentes) 
 

7 Gemeentes  het meer as R100 per lidmaat ingesamel nl.: AP gemeente Philippolis, NG 
Gemeentes Askham-Noenieput, Orania, Plooysburg, Riebeeckstad, Soutpan en Vryburg-Wes. 
(2008 – 4) 
 

18 AP Kerk Gemeentes  Vrystaat en Noord-Kaap  het meer as R22.00 per lidmaat gegee. (2008 – 
13) 
 

8 AP Kerk Gemeentes in die Vrystaat  het meer as R22.00 per lidmaat gegee, nl. Philippolis, 
Frankfort, Tweeling, Petrus Steyn, Villiers, Brandfort en Hoopstad, Jagersfontein/Fauresmith. (2008 
– 6) 
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11 AP Kerk Gemeentes in die Noord-Kaap  het meer as R22.00 per lidmaat gee, nl Hopetown, 
Kimberley, Reivilo, Griekwastad, Kimberley Die Kruis, Postmasburg, Kathu, Britstown, Strydenburg, 
Gordonia. (2008 -7) 
 

1 AP Kerk Ring in die Noord-Kaap het meer as R22.00 per lidmaat gegee nl., Gordonia. (2008 – 
1) 
 

2 AP Kerk Ringe in die Vrystaat het meer as R22.00 per lidmaat gegee nl., Brandfort en Cornelia. 
(2008 - 2) 
 

Gemiddeld vir AP Kerk Vrystaat – R10.31 (2008 – R13.49) 
 

Gemiddeld vir AP Kerk Noord-Kaap – R22.35 (2008 – R23.26) 
 

Gemiddeld vir AP Kerk Vrystaat, Noord-Kaap – R16.33 (2008 –R18.37 ) 
 

93 NG Gemeentes het meer as R22.00 per lidmaat gegee nl. Vrystaat (59 gemeentes),  Noord 
Kaap (34 gemeentes).  
 

10 NG Ringe in die Vrystaat het meer as R22.00 per lidmaat gegee nl. Bloemheuwel, Boshof, 
Fauresmith, Ficksburg, Harrismith, Hennenman, Kroonstad, Odendaalsrus, Vredefort en Winburg. 
(2008 -12) 
 

6 NG Ringe in die Noord-Kaap  het meer as R22.00 per lidmaat gegee nl., Carnarvon, Kenhardt, 
Upington, Griekwastad, Reivilo, Hopetown. (2008 – R23.72) 
 

Gemiddeld vir NG Kerk Vrystaat – R22.35 (2008 – R23.72) 
 

Gemiddeld vir NG Kerk Noord-Kaap – R25.15 (2008 – R22.88) 
 

Gemiddeld vir NG Kerk Vrystaat en Noord-Kaap – R23.75  (R23.30)  
 

Die Spaderëen Sending Noord Kaap het met Trap vir Bybels oor 500km in midwinter R41 955.26 
losgetrap (2008 – R29 011.44) wat R791.60 per lidmaat verteenwoordig. 
 
 

4. STAP VIR BYBELS 
By baie gemeentes, skole en aftree-oorde het  “Stap vir Bybels” gekom om te bly. (15 000 Medaljes 
in 2008). 
 
By die Kalahari Kuierfees  Saterdag 26 September 2009 te Upington het 500 stappers 
deelgeneem aan  STAP VIR BYBELS  geborg deur UPINGTON TOYOTA, wat R38 000.00 
gegenereer het (2008 – R40 000.00) . Vir die 9de agtereenvolgende jaar het die Bybelgenootskap 
ook gratis uitstalruimte  geniet met komplimente van die Kuierfeeskomitee. (24 -26  September 
2009). 
 
 

5. COMRADES 
Vir die 16de agtereenvolgende jaar het “Hardloop vir Bybels” ‘n insameling gehad wat R204 388.04 
(9290 Bybels )  ingesamel het. (2008 - R 233 912.38 – 10 632 Bybels)   Elke atleet het ’n goue 
medalje  deur Anoniem geborg , ontvang. Afname  is deels te wyte  aan Comrades wat nou op ‘n 
Sondag  val. 
 
Een van ons gereelde Comrades atlete, Frik Slabbert  (63) van Boshof is ook in November in ’n 
fratsongeluk oorlede. Hy was reeds ingeskryf vir die Comrades 2010. 
 
Die Expo-stalletjie  by Durban se Comrades blyk ‘n goeie voedingsbron te wees veral gesien in die 
lig dat elke jaar opnuut kliphard gewerk  moet word aan nuwe atlete a.g.v. ’n hoë wisseling van 
atlete wat Comrades betref. Wat Bloemfontein aanbetref gaan Hardloop vir Bybels deur die jaar  
vanaf 2009 ongestoord voort. Ekself het vir 9de jaar diens gedoen by die Comrades Expo stalletjie. 
 
 

6. MEDIA 
In 2009 is die Bybelgenootskap van Suid Afrika (Bloemfontein Streek) ook deur die Volksblad 
aangewys as een van die finaliste in die Bloemfontein Instansie van die jaar kompetisie. Die 
benoeming is gedoen deur mev Alice Maartens van die ATKV na aanleiding van die Afrikaanse 
Bybel 75 jaar fees wat hoofsaaklik in Bloemfontein gevier is soos 75 jaar gelede. Die finaliste is 
onthaal op ’n glansdinee waartydens ‘n pragtige oorkonde aan ons oorhandig is en nou by die 
ingang van Bybelhuis Bloemfontein hang. Voorwaar ’n pluimpie in ons sak! 
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7. BYBELGENOOTSKAP VAN SA – 190 JAAR OUD 
Die Bybelgenootskap van SA vier in 2010 sy 190ste verjaarsdag. Gestig op 23 Augustus 1820 te 
Tuynhuis in Kaapstad. Dit maak van ons een van die oudste maatskappye in die land. 
 
 

8. !XUHN FEES 
Op Donderdag 8 Oktober 2009 het die Bybelgenootskap van SA twee Nuweleser-Bybelgedeeltes, 
Jesus en Sy Wonders en Kom ons lees van Jesus, vir die Sangemeenskap (!Xuhnsprekendes) by 
Platfontein naby Kimberley gratis bekend gestel. Dit is die eerste keer dat Bybelgedeeltes in hierdie 
taal gepubliseer is. 
 
Alhoewel die San as die oorspronklike inheemse inwoners van Suid-Afrika beskou word, is hierdie 
spesifieke gemeenskap egter oorspronklik van Angola afkomstig. Die Platfontein-gemeenskap 
bestaan uit twee etniese groepe, die Khwe en die !Xuhn. 
 
Die geleentheid is deur verskeie hoogwaardigheidsbekleërs bygewoon waaronder mn.r Alvin 
Bruinders MEC van Onderwys, Noord Kaap, mnr. Ferdie Weich (Hoofvertaler) en verskeie 
moedertaalsprekers wat behulpsaam was met die vertaling. 
 
 

9. BYBEL OP SELFOON 
Die Bybel op selfoon kan tans gratis afgelaai word op u foon. Gaan net na www.m.bibles.co.za via 
jou selfoon. 
 
 

10. SLOT 
Geleenthede en verantwoordelikhede soos vervat in hierdie verslag noop mens opnuut tot 
nederigheid en dankbaarheid  teenoor Hom wat roep en toerus. 
 
Mag die Gees ons inspireer om 2010 aan Hom te wy met alles wat ons het. 
 
Wonderbaarlik om in hierdie ekonomiese tye, gegewe die finansiële stand van baie gemeentes   
in ons streek steeds ons begroting van R5 170 000 amper te bereik met R 5 169 119.63,  wat 
99.98% verteenwoordig. (2008 begroting van R4 572 000-00 was oorskry met R2 252 655-28 wat 
162.54% verteenwoordig het. Dit was grootliks te danke aan die Afrikaanse Nasionale Bybelfees 75 
jaar te Bloemfontein.) 
 

SOLI DEO GLORIA! 
 
’n Voorreg om in 2009 te midde van die resessie steeds in staat te kon wees om die Woord van 
die Here aan almal wat daaraan behoefte het te kan voorsien teen ’n prys wat almal kan bekostig. 
Mag die Gewer  van alle Gawes  (gesondheid, werkywer en entoesiasme) ons elkeen die wysheid, 
insig en verantwoordelikheid  toebedeel  om in 2010 te doen wat ons hand vind om te doen. 
 
Deel u dankbaarheid vir ’n Bybel in u eie moedertaal met ander. Raak betrokke in hierdie feesjaar 
van 190 jaar van Bybelwerk in SA.. 
 
Tel: 051 – 4445980/1/2 
E-pos: bfnsec@biblesociety.co.za 
Faks: 051 -4445988 
 
Bankbesonderhede van die Bybelgenootskap van SA 
Rekening: Bybelgenootskap van SA 
Rekeningnommer: 470-220-406 
Tipe: Lopend 
Bank: ABSA  
Takkode: 632 005 
 
Verteenwoordiger ds. GP Barnard 
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BYLAE 3 
 

BESKRYWINGSPUNT 1 
 

SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 
 

(sinodale kommissie vir diensgetuienis) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die sinodale kommissie vir diensgetuienis se naa m verander na die sinodale kommissie vir 
diens en getuienis . 

2. die aangepaste huishoudelike bepalinge ( Aanhangsel 1 ) goedgekeur word. 
3. die huishoudelike bepalinge van die sinodale kom missie vir diens en getuienis asook die 

wysigings aan bepaling 35 van die kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland na 
die tydelike kerkordekommissie verwys word vir vera ndering aan die Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R14,500-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R16,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die sinodale kommissie fokus op drie terreine van diens, getuienis en vennootskappe. Diens en 

Getuienis is in die praktyk onskeibaar, alhoewel dit onderskei kan word. Albei van hierdie terreine is vir 
die kommissie ewe belangrik en kan dikwels die beste uitgevoer word in vennootskap met ander 
rolspelers. 

 
2. Met die gebruik van die term “diensgetuienis” kan die indruk, verkeerdelik, ontstaan dat daar gekies 

word vir ’n bepaalde vorm van getuienis lewering teenoor ander vorme van getuienis, bv. 
Woordgetuienis. 

 
3. Samestelling  

 

Sien Aanhangsel 1 punt 3 
 
4. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
R14,500-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

R16,000-00 
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AANHANGSEL 1 
 

HUISHOUDELIKE BEPALINGE SINODALE 
KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 

 
 
Die gedeeltes wat onderstreep is, dui die veranderinge aan wat by die huidige bepaling aangebring is. 
 
 
1. NAAM  

Sinodale kommissie vir diens en getuienis (SKDG) 
 
2. DOELSTELLING  
2.1 Die begrip diens en getuienis word dikwels verstaan in: 

• soterologiese terme – ons moet uitgaan om mense van ’n ewige verdoemenis te red 
• kultuuraksie – om die “seëninge” van die Weste aan mense in die Suide en die Ooste deur te 

gee. 
• Ekklesiologies – as die uitbreiding van die kerk (oor ses kontinente) 
• Heilshistories - as ons bouwerk aan God se komende ryk. 
 

Diens en getuienis is die heilshandeling van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met 
die wêreld waardeur Hy uit die ganse menslike geslag vir Hom ’n gemeente deur sy Woord en Gees 
vergader. 
 

Diens en getuienis se primêre doel is om God te aanbid (leitourgia). Diens en getuienis is God se 
werk (missio Dei), terwyl dit nie die gemeente se werk uit sluit nie (missionis ekklesia). Daarom glo 
ons dat God deur sy gemeente: 
• Sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig (kerugma) 
• ’n gemeenskap van gelowiges uit alle nasies tot stand bring (koinonia) 
• ’n diens aan die wêreld in nood lewer (diakonia) 
• sy opdrag om die skepping te bewaar en te bewerk sigbaar tot uitdrukking kom (ekologie) 
• sy geregtigheid aan die samelewing en die wêreld verkondig (diakonia) 

2.2 Die kommissie stel hom ten doel om gemeentes in die taak van Diens en Getuienis te begelei, by te 
staan en geleenthede te skep waar gemeentes betrokke kan raak buite hulle grense, deur middel van 
vennootskappe. 

2.3 Die kommissie stel hom ten doel om een gesamentlike diens en getuienis kommissie op sinodale vlak 
tussen die vier familie kerke te vestig en as een te funksioneer om ’n meer gekoördineerde, 
omvattende en geloofwaardige diens en getuienis te lewer in Noord Kaapland 

 
3. SAMESTELLING  

Die kommissie word soos volg deur die sinode in sitting saamgestel: 
3.1 Een verteenwoordiger uit elk van die ringe. Ringe wys self ’n geskikte persoon met ‘n sekundus aan. 
3.2 Die voorsitters van alle taakspanne soos deur die sinode aangewys. 
3.3 Maksimum van 3 kundiges op die terrein van SKDG op koste van die sinode (Bepaling 35.5.7.5 & 6). 
3.4 Predikant in sinodale diens (ampshalwe) 
3.5 Sekretariële beampte (ampshalwe) 
3.6 Een verteenwoordiger plus sekundus van die teologiese fakulteit van die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk in Afrika en Bybelgenootskap (Bepaling 35.6.2.3) 
 
4. OPDRAG EN BEVOEGDHEDE  (Bepaling 35.5.5, 35.5.7.2 en Artikels 53, 54, 55) 
4.1 Die SKDG voer opdragte van die sinode uit in ooreenstemming met die roepingsverklaring van die 

sinode, met verslag van al sy werksaamhede aan die sinode. 
4.2 Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die kommissie. 
4.3 Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings (beplan agenda en temas in samewerking met die 

ander kommissies) 
4.4 Die SKDG dra sorg vir navorsing, koördinering, beplanning en gee voorligting en inligting ten opsigte 

van diens en getuienis wat die Ned. Geref. Kerk Noord Kaap in staat stel om sy roepingsverklaring uit 
te voer soos opgedra deur die sinode. 

4.5 Die SKDG kan in die uitvoering van die opdrag van die sinode of op versoek van ringe en gemeentes, 
spesifieke projekte loods wat ten doel het om die werksaamhede van die sinode te stimuleer en ringe 
en gemeentes te ondersteun in hul uitreik na buite. 
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4.6 Die SKDG skakel met ander kommissies van die sinode soos nodig. 
4.7 Die werksaamhede van sy taakspanne te koördineer. 
4.8 Die SKDG beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou. 
4.9 Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissie aan ringe en kerkrade deurgestuur word. 
4.10 Die SKDG bestuur die Sending Hulpfonds. 
 
5. KONSTITUERING EN VERGADERINGS  
5.1 Die SKDG konstitueer tydens elke gewone vergadering van die sinode. 
5.2  Die konstitueringsvergadering bestaande uit ringsverteenwoordigers skriba asook alle voorsitters van 

die onderskeie taakspanne soos deur die sinode aangewys of deur die SKDG aangestel verkies ’n 
uitvoerende komitee bestaande uit ’n voorsitter, ondervoorsitter, skriba en indien nodig hoogstens twee 
addisionele lede. 

5.3 Die uitvoerende komitee vul sy eie vakatures aan tot die volgende jaarvergadering. 
5.4 Die SKDG vergader een keer per jaar en die uitvoerende komitee en taakspanne na behoefte en soos 

begroot. 
 
6. BESTUURSPROSES (Bepaling 57.6.4) 

Die sinodale kommissies besluit jaarliks oor hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die volgende 
jaar en koppel ’n begroting daaraan. Na die jaarvergaderings van die onderskeie kommissies kom 
verteenwoordigers van die sinodale kommissies saam om die beplanning en begroting te bespreek en 
te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang die predikant in sinodale diens sy 
opdragte vir die komende jaar. 
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BYLAE 4 
 

BESKRYWINGSPUNT 2 
 

VERTEENWOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
DIENSGETUIENIS 

 

(sinodale kommissie vir diensgetuienis) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. verteenwoordigers vir die volgende aangewys word : 
i. Algemene diensgroep diens en getuienis (ADD) 
ii. Taakspan kerkhereniging 
iii. Kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR – ADD)  
iv. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebedie ning in Frankryk) en 

Wêreldbiddag vir Mans 
v. Vigsforum 
vi. Bybelgenootskap 
vii. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD) 
viii. Kuratorium en eksamenkommissie NGKA 

2. verteenwoordigers onmiddellik na afloop van verg aderings, skriftelik verslag moet doen 
aan die uitvoerende komitee van die sinodale kommis sie vir diens en getuienis van 
vergaderings en werksaamhede op algemeen sinodale v lak. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Samestelling : Vgl. Huishoudelike bepalinge sinodale kommissie vir diensgetuinis (vgl. Kerkorde 

Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 79-80). 
2.5 Een verteenwoordiger plus sekundus van die teologiese fakulteit van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk in Afrika en Bybelgenootskap (Bepaling 35.6.2.3) 
 
2. Die sinodale kommissie vir diensgetuienis se opdrag en bevoegdhede  (bepaling 35.5.5, 35.5.7.2 en 

artikels 53, 54, 55), konstituering en vergaderings  asook die bestuursproses  (bepaling 57.6.4) 
vind plaas soos voorgeskryf in die Kerkorde (vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
2008, bladsy 79-80). 

3.2 Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die 
kommissie. 

 
3. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Die begroting vir verteenwoordigers vir die boekjaar 2010-2011 waarvoor die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland instaan was (die algemene sinode dra die koste van die verteenwoordigers nie 
hier aangetoon): 

GKEF (Gesamentlike Kommissie vir Evangelie bediening in Frankryk) R  2,000-00 
en Wêreldbiddag vir Mans 

Bybelgenootskap R13,110-00 
Kuratorium en eksamenkommissie NGKA R  1,500-00 
Totaal R16,610-00 

Aangepas met 6.5% = R17,689-00 
 
Boekjaar 2012/2013 

(% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
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BYLAE 5 
 

BESKRYWINGSPUNT 3 
 

VERENIGDE SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS  
 

(sinodale kommissie vir diensgetuienis) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die sinodale kommissie vir diens en getuienis in  samewerking met die familiekerke se 
kommissies wat hulle diens en getuienis aksies hant eer, een verenigde sinodale 
kommissie vir diens en getuienis in Noord-Kaapland vorm. 

2. in samewerking met die ander kerke ’n reglement vir die verenigde kommissie opgestel 
word wat as werksdokument en riglyne sal dien totda t dit deur al die onderskeie streek 
sinodes goedgekeur is. 

 
 
MOTIVERING 
1. As gevolg van ons eie kleinerwordende gemeentes, en die geweldige tekort aan predikante in die 

ander kerke en die verval in die gemeenskappe waar ons leef en werk is dit onvermydelik en 
noodsaaklik dat ons saamwerk aan die uitbreiding van die Koninkryk. (Sien ook verslag van die 
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning besk rywingspunte: 20,21 en 23 ) 

 
2. Statistieke van VGKSA en NGKA se predikante en gemeente korps. 
 
3. Een gesamentlike werk/projek in verskillende gemeenskappe sal meer geloofwaardigheid gee aan ons 

getuienis. 
 
4. Die NG Kerk is te ver van die nood af in ons eie gemeentes/gemeenskappe. 
 
5. Taakspanne kom nie altyd by die nood op die grond uit nie (vgl. punt 2), daarom bly ons teologiseer oor 

die nood. 
 
6. Dit kan nuwe energie en denke rondom die kerk se roeping stimuleer en teweeg bring. 
 
7. Wie moet opdrag uitvoer?  

SKDG in samewerking met ander kerke. 
 
8. Samestelling van taakspan  

SKDG in samewerking met ander kerke. 
 
9. Tyd om opdrag uit te voer  

Hierdie is nie ’n projek nie maar ’n program en sal deurlopend wees. Moet so spoedig moontlik na 
sinode uitgevoer word. 

 
10. Begroting/finansiële implikasie  

Sien Beskrywingspunt 4 “Globale hulptoelaes” 
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BYLAE 6 
 

BESKRYWINGSPUNT 4 
 

HULPTOELAES 
 

(sinodale kommissie vir diensgetuienis) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die huidige globale hulptoelaes nie meer soos vo orheen aan die aparte kerke gegee word 
nie – gesien die oneweredigheid (as gevolg van hist oriese ontwikkeling). Die totale bedrag 
sal gelyk verdeel word tussen die aantal ringe van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
met die doel dat ringe saam met gemeentes van NGKA,  VGKSA, RCA en DRCB projekte 
aanpak. 

2. die sinodale kommissie vir diensgetuienis met di e onderskeie kerke infaseer deur: 
i. gesprekke met die leierskap van die onderskeie k erke te voer voor Julie 2011 
ii. gesprekke deur die verskillende ringe van die N ed. Geref. Kerk in Noord-Kaapland met 

die onderskeie gemeentes van die genoemde kerkverba nde binne hulle ringsgebied 
gevoer word, om die eiesoortige bedieningsuitdaging s binne die verskillende ringe vas 
te stel. Ringskommissies gee terugvoer oor hierdie gesprekke voor Julie 2011 aan die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis 

iii. riglyne (en doelwitte) vir die gesprekke wat i n ringe moet plaasvind te voorsien, 
rakende moontlike gebruik van die finansies, verban d met ’n verenigde diensraad, ens. 

iv. met die verenigde diensgroep gesamentlik ooreen  te kom hoe die toelaes in 2011/2012 
bestuur moet word 

v. die sinode van 2012 met ’n aanbeveling rakende d ie implikasies van die besluit in punt 
1 te dien. 

3. die sinode soos in die verlede jaarliks vir die bedrag begroot. 
4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R430,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R430,000-000 na die tydeli ke kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Vir die volgende twee jaar praat ons van R430,000-00 (Kgolagano & medies UITGESLUIT). Hierdie 

bedrae word uitgesluit omdat dit ooreenkomste met individue of instansies is, geoormerk vir spesifieke 
sake. Alhoewel die ander kerke ook by Kgolagano sou kon baat vind aangesien afstandsonderig 
gedoen word. Indien ons R430,000-00 verdeel tussen 11 ringe kry elke ring R39,090 om gesamentlike 
projekte met die bogenoemde kerke aan te pak.  

OF 
R70,000-00 word vir administrasie /kerkkantore eenkant gesit (R20,000-00 –VGKSA, NGKA & DRCB & 
R10,000-00 RCA) en R360, 000-00 word tussen 11 ringe verdeel, dus R32,727-00 per ring. 

 
2. Dit is moontlik die enigste regverdige wyse om oneweredigheid op te los. 
 
3. Tans het ons geen insae wat met die geld gebeur nie. Deur die fondse op ’n nuwe wyse te bestuur wil 

ons verseker dat die geld by die nood in gemeentes uitkom. 
 
4. Verhoudinge op plaaslike vlak is nie altyd wat dit moet of kan wees nie, miskien is dit ’n manier om 

verhoudinge op plaaslike vlak te bevorder (of totaal en al op te duiwel). 
 
5. Die moontlikheid is hierin dat ringe/gemeentes meer bewus word van die nood rondom hulle en dan 

self ook ’n verdere bydrae maak en dus meer missionêr gerig raak. 
 
6. Wie moet opdrag uitvoer?  

i. Eerstens doen gemeentes by ’n gesamentlike rings/gebiedskommissie van die verskillende 
kerke wat gemeentes in die gebied het, aansoek wat ’n saak kan aanbeveel of verwerp 

ii. Hierna word dit verwys na ’n gesamentlike kommissie (saamgestel uit) die vier kerke om die 
fondse te bestuur, volgens ’n ooreengekome reglement. 
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7. Begroting/finansiële implikasie  

 

As gevolg van die verhoudinge tussen die kerke asook die historiese verbande sou dit onvanpas wees 
om die item globale hulptoelae van die begroting te skrap. Dit is slegs die bestuur van die globale 
hulptoelae wat verander en dus word daar geen ekstra finansiële las op die sinode gebring nie, dus: 
 
Boekjaar 2011/2012 

R430,000-00 per jaar, die bedrae van Kgolagano en medies van Me Cronje uitgesluit. Hierdie 
bedrag kan ook groter word as ander kerke ook hulle begroting vir die items diens en getuienis deel 
maak van die fondse. 

 
Boekjaar 2012/2013 

R430,000-00 per jaar, die bedrae van Kgolagano en medies van Me Cronje uitgesluit. Hierdie 
bedrag kan ook groter word as ander kerke ook hulle begroting vir die items diens en getuienis deel 
maak van die fondse. 
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BYLAE 7 
 

BESKRYWINGSPUNT 5 
 

REGLEMENT VIR SENDINGHULPFONDS 
 

(sinodale kommissie vir diensgetuienis) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die reglement vir sendinghulpfonds ( Aanhangsel 2 ) goedgekeur word. 
2. ’n verpligte deurkollekte jaarliks opgeneem word  
3. die formule vir sinodale bydraes by punt 2.1.1 ( sinodale kollektes) as volg gewysig word: 

Ou punt 2.1.1  
Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal elke gemeente  jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 10 verpligte kollektes opneem. Di e kollektes help om die begroting 
vir die betrokke saak te laat klop. Daar is ook vry willige kollektes wat ’n gemeente kan 
opneem. 

Nuwe punt 2.1.1  
Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal elke gemeente  jaarliks een maal  
deurkollektes vir 11  verpligte kollektes opneem. Die kollektes help om die begroting 
vir die betrokke saak te laat klop. Daar is ook vry willige kollektes wat ’n gemeente kan 
opneem. 

 
 
MOTIVERING 
1. Noodsaaklik vir die deursigtige bestuur van die fonds. Kenmerke van goeie korporatiewe bestuur: 

i. Dissipline : om toegewyd te wees aan aanvaarde standaarde van korrekte en behoorlike gedrag. 
 

ii. Deursigtigheid : om ’n organisasie se aksies en prestasies sinvol te analiseer. 
 

iii. Onafhanklikheid : konflik van belange moet te alle tye vermy word – niemand mag onregmatig 
bevoordeel word nie.. 

 

iv. Aanspreeklikheid : ’n Organisasie moet hom met gemak teenoor rolspelers kan verantwoord 
 

v. Verantwoordelikheid : aanvaar verantwoordelikheid. Hou op om ander skuld te gee vir swak 
prestasie. 

 

vi. Billikheid : balans tussen organisasie se belange en rolspelers verwagtinge. 
 

vii. Sosiale verantwoordelikheid : wees toegewyd aan etiese standaarde. 
 
2. Noodsaaklik vir die voortbestaan van die fonds is dat dit planmatig en verantwoordelik bestuur word. 
 
3. Begroting/finansiële implikasie  

Die fonds word hoofsaaklik deur rente inkomste gevoed. Ander kleiner bronne van inkomste is die 
Binnelandse Sendingfonds, asook die Keyter fonds (Wes-Kaap). Die bedrae is regtig ’n paar honderd 
rand per jaar. 
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AANHANGSEL 2 
 

REGLEMENT VIR SENDINGHULPFONDS 
 

 
 
1. NAAM  

Die naam van die fonds is die sendinghulpfonds van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 
Noord-Kaapland , hierna genoem “Die SHF”. 

 
2. AGTERGROND VAN DIE SHF  

Die sendinghulpfonds soos dit tans bekend is, is in 1970 deur die sinode van Wes-Kaap in die lewe 
geroep om die salarisse van sendingwerkkragte aan te vul wanneer dit nie per eweredige bydrae 
voorsien word nie en ook vir ander knelpunte in die sending. 
 
Die sinodale sendingkommissie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland (SSK) besluit op 
26.07.1982 as volg: 

“Die SSK besluit om die Onverbonde Hulpfonds te behou as ’n fonds vir aanwending in knelpunte 
wat mag opduik. In die fonds word ook die jaarlikse inkomste uit die Keyterfonds wat van Wes-
Kaapland ontvang word, gestort.” Die naam word in 1994 verander na Sendinghulpfonds. 

 
3. WERKSOMSKRYWING VAN DIENS & GETUIENIS  

Diens en getuienis se primêre doel is om God te aanbid (leitourgia). Tog is diens en getuienis God se 
werk (missio Dei), terwyl dit nie die gemeente se werk uit sluit nie (missionis ekklesia). Daarom glo ons 
dat God deur sy gemeente: 

• Sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig (kerugma) 
• ’n gemeenskap van gelowiges uit alle nasies tot stand bring (koinonia) 
• ’n diens aan die wêreld in nood lewer (diakonia) 
• sy opdrag om die skepping te bewaar en te bewerk sigbaar tot uitdrukking kom (ekologie) 
• sy geregtigheid aan die samelewing en die wêreld verkondig (diakonia) 

 
4. DOEL 

Die SHF word gebruik vir die aanvanklike doel (Sien punt 2) waarvoor dit in die lewe geroep is: 
4.1 Om uitvoering te gee aan die Diens en Getuienis roeping van die Kerk van die Here Jesus Christus 

soos omskryf in punt 3. 
4.2 Om salarisse van sendingwerkkragte vanuit die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland, aan te vul. Geen 

fondse sal direk aan individuele persone uitbetaal word nie, slegs aan sturende instansies of 
gemeentes. 

4.3 Word nie gebruik om salarisse van leraars in (“ander/jonger”) kerke te finansier nie. 
4.4 Om diens en/of getuienis projekte of programme wat gesamentlik deur familie kerke geloods word en 

gerig is op die uitbreiding van die koninkryk, maar nie deur die begroting befonds kan word nie, te 
ondersteun. 

4.5 Word gebruik om studie beurse toe te staan vir nagraadse teologiese studente van familie kerke. 
 
5. PROSEDURE VIR TOEKENNING VAN FONDSE UIT DIE SHF  
5.1 Minimum saldo van fonds 

Die beskikbare fondse moet so verdeel word om soveel moontlik hulp te verleen met dien verstande 
dat ’n genoegsame reserwe vir noodgevalle in die Fonds gelaat word. Die SHF word bestuur deur die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis sodat dit nie die minimum saldo van R400,000-00 oorskry nie. 
Jaarliks sal verslag gedoen word oor fondse wat toegeken is. 

5.2 Algemene prosedure 
Die SKDG ken fondse op ’n jaarlikse basis toe op grond van aansoeke wat ontvang is, op 
voorgeskrewe vorm. Enige finansiële hulp uit die SHF aan enige sturende instansie, of gemeente moet 
vir kennisname en aanbeveling aan die ring van die Ned. Geref. Kerk voorgelê word, wat ’n skriftelike 
aanbeveling maak na die SKDG.  

5.3 Nagraadse studiebeurs/lening 
Om die vlak van beoefening van die teologie binne die familie van NG Kerke te verhoog, help die 
sinodale kommissie vir diens en getuienis studente met hul nagraadse studie. (Dit is vir studente wat 
reeds in die voltydse bediening staan.) 
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Nagraadse studente uit die VGKSA-Phororo, die NGKA-Phororo, die RCA in Noord-Kaapland en die 
DRCB mag aansoek doen vir ‘n beurs/lening. 

• Die beurs/lening is jaarliks beskikbaar vir ’n leraar uit die VGK Phororo, NGKA Phororo, DRCB 
en RCA-Pearl. Vier persone kan dus gehelp word, een uit elke kerk. 

• Die sinodale kommissie vir diens en getuienis sal toekennings maak uit die SHF tot en met ’n 
bedrag van R40,000-00 per jaar 

1. Enige aansoeke om beurse of lenings moet ook met kennisname van die kerk van 
lidmaatskap geskied hetsy ’n sinodale kommissie of ’n kuratorium. 

2. Die Teologiese studiefonds word versoek om die administratiewe reëlings te tref. 
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BYLAE 8 
 

BESKRYWINGSPUNT 6 
 

ROEPINGS/GELOOFS VERSTAAN VAN DIE NED. GEREF. KERK IN 
NOORD KAAPLAND 

 

(sinodale kommissie vir diensgetuienis) 
 

 
 
Die sinode besluit om 

1. die dokument “ Verklaring oor sending en ons roeping tot getuienis  in en vanuit Afrika 
vandag ” ( Aanhangsel 3 ) te aanvaar as ons eie geloofsverklaring en versta an van ons 
roeping. 

2. die dokument as basis dokument te gebruik wannee r ons oor bediening dink en fokus 
areas bepaal word. 

3. die dokument aan alle gemeentes te stuur. 
 
 
MOTIVERING 
1. Dit is belangrik dat die kerke in Noord Kaapland ‘n duidelike omskryfde teologiese gemotiveerde 

standpunt stel oor ons roeping. 
 
2. Hierdie dokument is saamgestel in samewerking met die meeste familie kerke in Afrika wat vanuit 

Ned. Geref. Kerk se sending ontstaan het en gee goeie perspektief op die nood op ons kontinent. 
 
3. Die dokument kan help in verder beplanning en denke, asook ‘n goeie teologiese gesprek in 

gemeentes rondom hulle roeping te stimuleer. 
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AANHANGSEL 3 
 

VERKLARING OOR SENDING EN ONS ROEPING TOT GETUIENIS  IN EN 
VANUIT AFRIKA VANDAG 

 
 
Ons het vanaf 13 tot 15 Mei, pas voor Pinkster 2004, in Stellenbosch byeen gekom as die Algemene 
Kommissie vir Getuienis van die NG Kerkfamilie en verteenwoordigers van kerke uit verskillende oorde in 
Afrika: Nigerië, Malawi, Zambië, Zimbabwe, Mosambiek, Botswana, Namibië, Swaziland, Lesotho en Suid-
Afrika. Ons het saam besin oor ons roeping tot getuienis in en vanuit Afrika vandag. Ons het ’n diepe 
vreugde daaruit geput om, in die teenwoordigheid van God en in ons onderlinge gemeenskap, mekaar 
opnuut as broeders en susters in Afrika te ontdek. Die belewing van ons diversiteit en die luister na mekaar 
se verhale en perspektiewe was vir ons goed, maar het ook nuwe uitdagings gebied. Ons kon deel in die 
pyn, die swaarkry en die noodkrete wat gehoor is uit die verskillende plaaslike kontekste en uit die kontinent 
Afrika.  In die lig van ons geskiedenis sedert die vorige werkswinkel oor Wat is sending? (1986), die opnuut 
luister na mekaar, ons gedeelde roeping tot getuienis in eenheid en die duidelike behoefte aan ware hoop in 
en vanuit Afrika, het ons saamgestem oor die volgende: 
 
A. Ons bevestig opnuut ons geloofsoortuiging dat 

1. Sending (missio Dei) voortvloei uit die wese van die Drie-enige God en die werk van die Drie-enige 
God, Vader, Seun en Heilige Gees is. 

2. In hierdie sending het God die omvattende heil (shalom) van die wêreld in die oog, deur die 
verwerkliking van sy koninkryk. Sending is die uitdrukking van die liefde en deernis waarmee God 
verlossing vir die ganse wêreld, in alle dimensies, wil bring. 

3. Daarom het die Vader die Seun na die wêreld gestuur om uit al die nasies sy kerk te versamel en 
ons in die krag van die Heilige Gees weer uit te stuur na die wêreld. 

4. As die liggaam van Christus ons Here en Verlosser, bestaan die kerk wesenlik as deelnemer in 
God se sending na die wêreld (missio ecclesiae). Die kerk as sodanig, maar ook elke lidmaat, 
staan onder die opdrag van God. In afhanklikheid van en in gehoorsaamheid aan die Gees is ons 
geroep tot 
• Die bediening van gebed 
• Die bediening van die evangelie van God se verlossing vir alle mense deur woord en daad 
• Die bewaring en bewerking van die skepping tot eer van God en ter wille van almal wat in die 

skepping woon. 
5. Die verlossing wat Christus bewerk het, is omvattend. Dit sluit in die vergewing van sondes, die 

mense se bevryding op alle lewensfere sowel as die herstel van die skepping. Sending geskied 
waar die kerk diens lewer – in gehoorsaamheid en in navolging van Christus en uit deernis vir en 
met die oog op die nood van mense en die wêreld. 

6. God se heil word in die wêreld verwesenlik deurdat Hy/sy koninkryk hier en nou laat deurbreek.  
Hierdie koninkryk sal egter eers ten volle aanbreek wanneer Christus weer kom en alle volke en 
nasies God sal verheerlik. 

7. As die geloofwaardige draer van die goeie nuus (evangelie), is die kerk van Christus geroepe om 
één te wees, om in lewe en werk die beeld van die een Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige 
Gees sigbaar te vertoon (Joh. 17.11,17,21). 

 
B. Ten opsigte van ons roeping tot getuienis en van uit Afrika vandag, beteken dit vir ons dat 

1. Ons, as liggaam van Christus , in noue gemeenskap met mekaar, fyn moet luister na die Heilige 
Gees, wat ons deur die Woord van God onderrig, wat ons sensitief maak vir mekaar se nood en die  
uitdagings wat dit bied en wat ons toerus om vandag getuies in en vanuit Afrika te wees. 

2. Ons leer uit die Woord van God dat, ten einde ons te herskep as deelgenote in Christus se 
hemelse roeping (Heb.3:1), vernuwe die Heilige Gees 
• Ons geloof in ons een God: Vader, Seun en Heilige Gees om die eenheid onderling en in die 

breër kerk uit te leef, sodat die mense van Afrika en in die res van die wêreld kan glo (Joh. 
17:11) 

• Ons liefde na die beeld van God, wat ons met Homself en mekaar versoen het deur die 
selfprysgawe van Christus, om vir mekaar in die liggaam, maar ook vir alle ander mense, te 
lewe, sodat die versoening en liefde in en vanuit Afrika kan vermeerder (2 Kor.17, Fil.1-11) 

• Ons hoop in die deernisvolle geregtigheid van ons Drie-enige God, wat geregtigheid en ware 
vrede tussen alle mense wil bring, wat die krete van die armes, die verlatenes, die verdruktes, 
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die verstotenes en die wat onreg verduur hoor en wat van ons verwag om Hom te volg in die 
bring van hoop en lewe in en vanuit Afrika (1 Pet 3:15) 

3. Wat ons uit ons verskillende kontekste hoor, dwing ons om spesifieke aandag te gee aan 
die volgende : 
3.1 die nood van mense wat nie die vreugde en vrede van vergiffenis en ’n verhouding met 

Christus as Verlosser en Here ken nie, asook die nood van hulle wat steeds in die mag van of 
vrees vir sondige en bose kragte lewe. Ons is geroep om die blye nuus van God se verlossing 
aan hulle mee te deel, in en vanuit Afrika. 

3.2 Die dringende behoefte aan versoening op alle lewensterreine, waar godsdienstige 
onverdraagsaamheid, rasse-, etniese- en geslag(gender) spanninge en allerlei ander onreg 
bestaan.  Ons het die noodkrete van die verstotelinge gehoor, ons verdrukte broeders en 
susters in lande soos Zimbabwe, Malawi en Nigerië.  Ons het die noodkrete gehoor van die 
vlugtelinge en ontheemdes van ons kontinent, maar ook kennis geneem van die gebrek aan 
nederigheid, deernis en regverdigheid by van ons leiers oor hulle nood.  Ons het bewus 
geword van ons eie onmag en onsensitiwiteit wanneer ons vroue of manne, oues of jonges, 
uitsluit uit ons geselskap, of wanneer etnosentrisme en rassisme veroorsaak dat ons teen 
broeders en susters diskrimineer. 

3.3 Die situasie van die armes en werkloses. Ons het gehoor van die groot ekonomiese 
wanbalanse en onreg in ons wêreld en kontinent. As kerk is ons geroepe om vir mekaar te 
sorg en om God se geregtigheid teenoor die ekonomiese uitbuiting en onreg te verkondig. 

3.4 Die diepe nood van miljoene tussen en rondom ons in Afrika wat vasgevang is in 
lewensbedreigende pandemies. Ons het die noodkrete gehoor van ons broeders en susters 
wat lewe met M.I.V. en Vigs en ander siektes, wat worstel met die gevolge daarvan en wat 
angstig opsoek is na heling en ’n kans op lewe. 

3.5 Die nood van die skepping, wat angstig wag op die openbaring van die kinders van God (Rom 
8), is weer onder ons aandag gebring.  Ons het die sug van die skepping gehoor, wat ons 
roep om dit met sorg te bewerk en te bewaar, gedring deur die liefde wat kom uit die hart van 
ons Drie-enige God. 

3.6 Die dringende behoefte by gemeentes en kerkleiers in ons familie aan teologiese opleiding en 
die nodige vaardigheid ten einde manne en vroue toe te rus vir hulle roeping om as profete, 
priesters en konings getuies te wees van die evangelie van die Drie-enige God in en vanuit 
die konteks van Afrika vandag. 

3.7 Die noodsaak om die eenheid wat ons bely deur aktiewe en doelgerigte uitbou van 
vennootskappe te verwesenlik. Ons het besef dat ons geroep word om gereeld saam te kom 
om te droom, te praat en te beplan aan die werk waarvoor ons gesamentlik geroep is en 
waarin ons met mekaar insigte, ervarings, spesifieke kennis, bronne en personeel moet deel. 

4. Ons bely 
4.1 die sonde van ons ongehoorsaamheid aan die roeping van Christus om anders as die wêreld 

te wees, om die kerk vir ander te wees en daarin die wêreld om ons te verras.  Ons betreur dit 
dat ons so dikwels op ons eie behoeftes fokus terwyl ons van die nood van die mense en van 
die skepping, waarvoor die Drie-enige God so lief is, vergeet. 

4.2 Die sonde van ons gebrek aan eenheid met mekaar as die een liggaam van Christus – veral 
in die NG Kerkfamilie – en in die uitvoering van God se sending; ons slaag nie daarin om die 
waarheid van die evangelie uit te leef en die wonder van God se getransformeerde 
gemeenskap te demonstreer nie. 

4.3 Dat ons dit nie langer mag waag om alleen te staan of alleen te handel nie, sodat ons nie 
daardeur die sending van die Drie-enige God verwring en mense rede gee om kwaad te praat 
oor God nie (Rom 2:24). Here, ontferm u oor ons. 

4.4 Dat God ons in Christus verenig het en dat ons deel is van die groter liggaam van Christus, 
saamgeroep as manne en vroue op alle vlakke, om hierdie eenheid te beliggaam en 
geloofwaardige getuies te wees van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, in en 
vanuit Afrika, sodat die wêreld kan glo(Joh. 17:21). 

5. Ons bid  
Ernstig vir die eenheid in die NG Kerkfamilie en vir die kerke waarin ons dien, dat God ons sal 
versterk deur die krag van die Heilig Gees, dat Christus in ons harte sal woon deur ons geloof en 
dat ons, gewortel en gegrondves in liefde, in staat sal wees om saam met al die gelowiges die 
breedte en lengte, die diepte en hoogte van Christus se liefde vir ons te begryp, ’n liefde wt alle 
verstand te bowe gaan (Ef.3:16). Mag die Drie-enige God ons inspireer en in staat stel om te 
volhard in die mede-deling van ons geloof, liefde en hoop, in en vanuit die vasteland van Afrika. 
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BYLAE 9 
 

BESKRYWINGSPUNT 7 
 

TAAKSPAN BOTSWANA 
 

(taakspan Dutch Reformed Church in Botswana) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. daar ’n taakspan Botswana sal wees wat die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se 
amptelike skakeling met die Dutch Reformed Church i n Botswana sal behartig. 

2. die taakspan ook die verantwoordelikheid het om in samewerking met en op versoek van 
die Dutch Reformed Church in Botswana mee te werk a an die opbou en uitbou van die 
koninkryk. 

3. die taakspan voortgaan met sy betrokkenheid by K golagano Kollege om die teologiese 
opleiding van die kerke in Botswana te verbeter tot  op ten minste ’n BA graad in teologie. 

4. hierdie taakspan nie ’n projektaakspan is en nie  maar ’n programtaakspan. Dus is daar nie 
’n afhandeling nie tensy die sinode besluit om band e met die Dutch Reformed Church in 
Botswana te verbreek. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R20,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R20,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sedert die stigting van die Dutch Reformed Church in Botswana en die sinode van die Ned. Geref. 

Kerk in Noord Kaapland in 1979 is daar ’n verhouding van betrokkenheid en samewerking tussen die 
twee kerke, dus ‘n historiese verband. Hierdie is die oudste sendingwerk van die NG Kerk in die 
buiteland. 

 
2. Die algemene sinode beskou die Ned. Geref. Kerk in Noord Kaapland as die “skakel” sinode met Dutch 

Reformed Church in Botswana, alle korrespondensie na Dutch Reformed Church in Botswana gaan 
deur Ned. Geref. Kerk in Noord Kaapland. 

 
3. Die taakspan wil belê in die ontwikkeling van mense deur verskillende vorme van skoling en opleiding, 

nie net van leraars nie, maar ook lidmate. 
 
4. Daar is geen fasiliteite om tans ’n graad in teologie in Botswana te behaal nie, en die vlak van teologie 

binne die Dutch Reformed Church in Botswana, maar ook ander kerke benadeel die bediening 
aangesien baie van die bevolking “onder” die kerk uitgegroei het. 

 
5. Daar woon ’n al groter getal Afrikaanssprekende (NG) lidmate in Botswana wat of kerklos of 

onafhanklik word. Die taakspan is besig om van hierdie lidmate, deur bv. samesprekings met 
Noordelike Sinode, op ’n positiewe wyse te begelei om in te skakel by die Dutch Reformed Church in 
Botswana. 

 
6. Wie moet opdrag uitvoer?  

Die sinodale kommissie vir diensgetuienis 
 
7. Tyd om opdrag uit te voer  

Program dus voortdurend. 
 
8. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Vergader kostes R20,000-00 
Teologiese Opleiding is apart begroot R223,650-00 (vgl. beskrywingspunt: Kgolagano) 
Totaal R243,650-00 per jaar 

 
Boekjaar 2012/2013 
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(6,5% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
Vergader kostes R21,300-00 
Teologiese Opleiding is apart begroot R238,187-00 (vgl. beskrywingspunt: Kgolagano) 
Totaal R259,487-00 per jaar) 
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BYLAE 10 
 

BESKRYWINGSPUNT 8 
 

KGOLAGANO 
 

(taakspan Dutch Reformed Church in Botswana) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die reeds goedgekeurde R840,000-00 vir twee jaar  (tot einde 2010) oor vier jaar (tot 2012) te 
versprei aangesien die pos ontwikkel het in ’n 50% pos en daar in plaas van R420,000-00 
per jaar net R210,000 per jaar spandeer word. 

2. die bedrag van R210,000-00 per jaar stelselmatig  (met dieselfde persentasie as die 
predikante se salarispakket) moet verhoog soos die leraar se salaris verhoog. Die rente op 
die beskikbare R840,000-00 kan moontlik hiervoor ge bruik word. 

3. die taakspan Dutch Reformed Church in Botswana d ie sinode bedien met ’n beplanning en 
beskrywingspunt rakende die Ned. Geref. Kerk in Noo rd-Kaapland se betrokkenheid by 
Kgolagano. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R13,650-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R28,187-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Na verskillende opsies oorweeg is, is dr. JJ Knoetze na raadpleging van die sinodale kommissie vir 

hulpdienste en die sinodale kommissie vir diensgetuienis, en na ooreenkoms met die Ned. Geref. Kerk 
Daniëlskuil in ’n 50% pos as akademiese dekaan by Kgolagano Kollege aangestel, in samewerking met 
die sentrum vir Kontekstuele Bediening aan die Universiteit van Pretoria. 

 
2. Die verskillende partye het ooreengekom om die reeds goedgekeurde R840,000-00, oor twee jaar (vir 

’n voltydse pos), dan beskikbaar te maak oor vier jaar vir ‘n 50% pos, met goedkeuring van die sinode 
in 2010. 

 
3. Indien die R210,000-00 gekoppel kan word aan die aanbevole persentasie verhoging op ’n leraar se 

salaris (2010 was dit 8.5% dus R17,850-00 per jaar) is dit makliker om die ooreenkoms met die 
gemeente in stand te hou en hoef hierdie ooreenkoms nie jaarliks te verander nie. 

 
4. Die sinode het jaarliks ’n bedrag van R210,000-00 uitbetaal en dus reeds rente verdien op die 

goedgekeurde bedrag van R840,000-00 Die rente wat verdien is, kan moontlik gebruik word om die 
verhoogde bedrag te subsidieer. 

 
5. Wie moet opdrag uitvoer?  

Die sinodale kommissie vir hulpdienste 
 
6. Tyd om opdrag uit te voer  

2010-2012. 
 
7. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
R 210 000-00 (reeds goedgekeur en word uit fonds uitbetaal) plus ’n verhoging van 6.5% wat 
gelykstaande is aan R13,650-00 per jaar dus R223,650-00 
 

Boekjaar 2012/2013 
R223,650-00 per jaar wat verhoog met die aanbevole persentasie verhoging van 6,5% wat 
gelykstaande is aan R28,187-00 per jaar dus R238,187-00 
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BYLAE 11 
 

BESKRYWINGSPUNT 9 
 

TAAKSPAN WÊRELDSENDING 
 

(taakspan Wêreldsending) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die taakspan vir wêreldsending moet voortbestaan . 
2. België en Suid-Oos Asië as fokusareas behou word . 
3. die taakspan vir wêreldsending gemeentes moet be dien met inligting oor hierdie 

gebiede. 
4. gemeentelede aangemoedig moet word om in te skak el by uitreike wat na hierdie 

gebiede beplan word. 
5. leraars aangemoedig moet word om sendingkursusse  by te woon. 
6. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R15,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Besluit van 2008 

1. Die sinode besluit om gemeentes op te roep om nog meer gereeld in prediking en voorbidding aandag 
te gee aan die sending en om die missionêre dimensie van elke erediens uit te bou en ook aan die 
gemeente te verduidelik. ’n Handige hulpmiddel is Prof Jannie Du Preez se publikasie: Die Erediens en 
Sending. 

2. Die sinode besluit om gemeentes aan te moedig om een keer per jaar ’n sendingnaweek te hou en om 
by die geleentheid kundiges van buite die gemeente te betrek sodat groter kontak bewerkstellig kan 
word met persone in die sending. Ds Nico Kriek is beskikbaar om sulke geleenthede aan te bied. 

3. Die sinode moedig gemeentes aan om betrokke te raak by projekte deur gereelde voorbidding, kontak 
(waar moontlik) en finansiële ondersteuning te bied en ook om gereelde terugvoering te gee vir plasing 
op die webblad. 

4. Die sinode gee goedkeuring dat ’n databasis gevestig word waar kontakpersone (ook skakelpersone in 
gemeentes), relevante leesstof, nuusberigte ens. op ons webblad geplaas en onderhou word. Die 
Sinodale kantoor verrig hierin ’n skakel- en koördineringsfunksie. Hierdie inligting moet verkieslik in 
MSWord of PDF-formaat aangebied word. 

5. Die sinode moedig gemeentes aan om die belangrikheid van die Sinodale Kollekte: “Bybels vir België” 
vir die lidmate uit te lig, en gemeentes met inligting oor die werksaamhede van ons Kerk se uitreik na 
België te bedien. 

6. Die sinode keur goed dat die Suid-Oos Asië (SOA/SEA) Gebied ingesluit word by die fokus gebied van 
die Noord-Kaapland Sinode. Inligting rakende hierdie gebied sal aan Ringe deurgegee word met 
versoek dat dit aan die gemeentes bekend gemaak sal word. Inligting sal ook op die webwerf geplaas 
word. 

 
2. Die Here gee ’n baie duidelike opdrag dat die evangelie oor die hele wêreld versprei moet word.  
 
3. Taakspan is bewus van al die belangrike werk wat gemeentes reeds in die koninkryk doen, maar is 

tog bekommerd hierdie Groot Opdrag nie nodige aandag kry nie. 
 
4. Wie moet die opdrag uitvoer?  

Die taakspan wêreldsending gee inligting deur, sodat gemeentes die opdrag kan uitvoer. 
Uitreike deur die taakspan wêreldsending gereël, is op rekening van die deelnemers wat die uitreik 
meemaak. 

 
5. Samestelling van taakspan  

Lede van sinode wat ’n passie het vir wêreldsending, word gevra om deel te word van die taakspan. 
 
6. Tyd om opdrag uit te voer  

Dit is ’n blywende opdrag 
Nuwe taakspan sal datums bepaal 
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7. Begroting/finansiële implikasie  
 

Boekjaar 2011/2012 
Reiskoste vir 2 vergaderings vir lede van taakspan = +/- R15,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Reiskoste vir 2 vergaderings vir lede van taakspan = +/- R15,000-00 
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BYLAE 12 
 

BESKRYWINGSPUNT 10 
 

TAAKSPAN DIAKONAAT 
 

(taakspan diakonaat) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. alle kerkrade opgeroep word om intens te besin o or ’n lewende, aktiewe 
barmhartigheidsbediening (diakonaat) in en vanuit ( missionêr) elke gemeente. 

2. ’n taakspan diakonaat saamgestel word bestaande uit ’n minimum van 6 lede met die 
volgende opdrag, nl. 
i. dat dit gefokus navors en op ’n deurlopende basi s aan gemeentes, kerkrade, 

diakonieë en bedieninge inligting deurgee. 
ii. dat die taakspan diakonaat met NG Welsyn Noord- Kaap sal saamwerk in die 

ontwikkeling van gemeente- en gemeenskapsgerigte pr ogramme met ’n 
onvervreembare Woord en daadkarakter. 

ii. dat ’n diakonale konferensie gereël word met di e fokus op gemeentes, kerkrade, 
diakonieë, bedieninge en gemeenskappe – verkieslik nie later as einde Maart 2011 
nie. 

iv. dat spesifiek navorsing gedoen word oor die moo ntlikhede wat die gereformeerde 
kerkreg en –geskiedenis bied vir die kreatiewe groe i van ’n lewende, gefokusde 
diakonale gestaltegewing en –diens binne gemeente e n samelewing/wêreld. 

3. kennis geneem word van die riglyne met betrekkin g tot ’n lewende en effektiewe 
diakonaat vir vandag se wêreld (sien punt 7 onder m otivering: riglyne 
barmhartigheidsbediening/diakonaat ). 

4. ’n geleentheid vir ’n tafelgesprek oor Galasiërs  6:10 in die huidige konteks (gestuurde 
gemeentes/missionêre teologie) gegee word met terug voer aan die vergadering. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R66,720-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R79,220-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die sinode van die Ned. Geref Kerk in Noord-Kaapland het in 1987, 1995 en weer in 2008 spesifieke 

opdragte gegee. Die 1987/1995 opdragte het, om watter redes ook al nie op vrugbare grond geval 
nie. Geen spesifieke uitvoering is daaraan gegee nie. 

 
2. Gemeentesentriese benadering: sinode Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 1987 

2.7.1.1 Die algemene sinode (1986) het onder ander die volgende goedgekeur 
’n gedesentraliseerde, gemeentesentriese uitgangspunt vir sy barmhartigheidswerk. Dit sluit in 
• dat die gemeente en die ampte deur die prediking gemotiveer word tot uitvoering van die 

diakonale opdrag 
• die opwekking van diakens om die gemeente te lei tot betrokkenheid en die dienste op plaaslike 

vlak te organiseer 
• die onderneem van gemeenskapprojekte binne gemeenteverband 
• die uitwerk en aanbied van gemeentebouprogramme om die gemeente toe te rus vir hul 

priesterlike opdrag 
• die indiensneming en opleiding van vakkundiges (maatskaplike werkers, sielkundiges, ens.) wat 

as medewerkers van die ampte in die gemeente optree. 
2.7.1.2 Dat as ideaal gestel word dat elke kerkraad en/of ring vir sy eie barmhartigheidsdienste finansiële 

verantwoordelikheid aanvaar. Indien hulle dit nie kan doen nie moet hulp verleen word deur sterker 
gemeentes en ringe. 

2.7.1.3 Die kerk se barmhartigheidsdienste word primêr gerig op sy eie lidmate, maar nie uitsluitlik nie (Gal 
6:10) 

(Vgl. Agenda sinode in Noord-Kaapland 1987, bladsy 158 punt 2.7) 
 
Die sinode keur 2.7.1.1 -2.7.1.3 as amptelike beleid van die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland goed. 
Goedgekeur met die weglating van “of die SKDB” by 2.7.1.2 sodat die volledige besluit soos volg lui: 
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Die sinode neem ’n gedesentraliseerde, gemeentesentriese uitgangspunt vir sy 
barmhartigheidswerk. Dit sluit in 

• dat die gemeente en die ampte deur die prediking gemotiveer word tot uitvoering van 
die diakonale opdrag 

• die opwekking van diakens om die gemeente te lei tot betrokkenheid en die dienste op 
plaaslike vlak te organiseer 

• die onderneem van gemeenskapprojekte binne gemeenteverband 
• die uitwerk en aanbied van gemeentebouprogramme om die gemeente toe te rus vir 

hul priesterlike opdrag 
• die indiensneming en opleiding van vakkundiges (maatskaplike werkers, sielkundiges, 

ens.) wat as medewerkers van die ampte in die gemeente optree. 
 

As ideaal sal gestel word dat elke kerkraad en/of ring vir sy eie barmhartigheidsdienste finansiële 
verantwoordelikheid aanvaar. Indien hulle dit nie kan doen nie moet hulp verleen word deur sterker 
gemeentes en ringe. 
 

Die kerk se barmhartigheidsdienste word primêr gerig op sy eie lidmate, maar nie uitsluitlik nie (Gal 
6:10) 

 

Dit is daarom duidelik dat die volgende van groot belang is: 
Kerkraad 

In elke gemeente behoort ’n kerkraadskommissie vir die diens van barmhartigheid te wees om die 
omvattende diakonaat van die gemeente te stimuleer en te organiseer. 

Die Ring 
Vir dienste wat nie op kerkraadsvlak onderneem kan word nie en vir die behoorlike koördinasie van die 
plaaslike dienste, moet in elke ring ’n ringskommissie vir die diens van barmhartigheid wees. 

Die Sinode 
Daardie dienste wat nie deur gemeentes of ringe onderneem kan word nie, word deur die sinode 
onderneem en as opdrag gegee aan die SKDB. Binne die sinodale verband verrig die SKDB ’n 
organiserende, beleidmakende, koördinerende, kontrolerende en informerende funksie t.o.v. alle 
kerklike barmhartigheidsdienste is sy gebied. 
 

Die aanvaarding van bogenoemde beleid het in ingrypende betekenis vir die werk op byna alle terreine 
van die diens van barmhartigheid soos later in die verslag sal blyk 

(Vgl. Notule sinode in Noord-Kaapland 1987, bladsy 569 punt 2.7) 
 
3. Sosiaal-Maatskaplike dienslewering: sinode Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 1995 

Die Sinode gee opdrag aan die SKDB om luidens die bepalings van die Nasionale Welsynswet (Wet 100 van 
1978) ’n welsynsorganisasie te stig en te registreer, behoudens die volgende bepalinge: 

1. Die SKDB wys/stel ’n eerste Bestuursraad vir die welsynsorganisasie aan, bestaande uit ’n 
minimum van 7 kundige persone. 

2. Die SKDB - in oorleg met die SKA - stel die eerste Uitvoerende Direkteur aan. 
3. Volgende aanstellings van ’n Uitvoerende Direkteur sal deur die Bestuursraad van die 

welsynsorganisasie hanteer word, met verantwoording teenoor die sinode via die sinodale 
kommissie belas met die opdrag. 

4. Benewens die 7 kundige lede hierbo, is die Uitvoerende Direkteur en Adjunk-direkteure volle lede, 
maar nie die voorsitter nie, van die raad. 

5. Die Uitvoerende Direkteur is ’n volle lid, maar nie die voorsitter nie, van die sinodale kommissie 
belas met die sinodale opdrag. 

6. Die Bestuursraad van die welsynsorganisasie ontvang opdrag om Adjunk-Direkteure aan te stel, 
om die verskillende afdelings van sosiaal-maatskaplike dienste op middelvlak te bestuur/bedryf in 
samewerking, met die senior bestuur van die onderskeie afdelings/inrigtings sonder om die 
sinodale begroting onnodig te belas. 

7. Die Bestuursraad van die welsynsorganisasie kan op plaaslike vlak advies- en ander komitees 
volgens behoefte in die lewe roep, met die oog op groter gemeenskapsbetrokkenheid. 

 

Die sinode wys die SKDB aan om as verantwoordelike kommissie sorg te dra vir die onderlinge verhouding 
tussen die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland en sy, welsynsorganisasie en aan die sinode verslag te 
doen.. 
 

Die sinode gee opdrag aan die SKDB om toe te sien dat nuwe reglemente/konstitusie opgestel word vir die 
SKDB self en vir elke afdeling van die stigte welsynsorganisasie. 
 

Die sinode gee opdrag aan die Bestuursraad van die welsynsorganisasie om - in samewerking met die 
senior personeel in die onderskeie afdelings - alle moontlike aspekte van die verskillende afdelings se 
administrasie (insluitende aankope, salarisse, boekhouding, personeelaangeleenthede) te rasionaliseer, te 
koördineer en te sentraliseer met die oog op effektiwiteit en produktiwiteit. 
 

Die SINODE keur goed dat die strategiese beplanning en beleid ten opsigte van sosiaal-maatskaplike diens 
lewering deur die Bestuursraad van die welsynsorganisasie bepaal word, met inagneming van die kerk se 
wense, begeertes en doelstellings en met volledige verantwoording aan die kerk deur middel van die 
verantwoordelike sinodale kommissie (SKDB). 
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Die sinode gee opdrag aan die Bestuursraad van die welsynsorganisasie om die beste moontlike beplanning 
te doen ten opsigte van die ontginning van alle moontlike hulpbronne, soos onder andere kerk, gemeenskap 
en staat. 
(Vgl. Notule sinode in Noord-Kaapland 1995, bladsy 243, punt 4) 

 
4. Diakonaat: sinode Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008 

Die sinode herbevestig die volgende besluit van die sinode in Noord-Kaapland van 1995 en vra dat kerkrade, 
ringe en sinodale kommissies opnuut daaraan aandag gee: 
1. Die sinode verklaar dit as sy oortuiging dat die gemeentes met priesterlike bewoënheid al die 

noodlydendes in sy midde, veral die medegelowiges in sy midde, dien en bedien, want die mense wat 
die kerk is, is barmhartig soos hulle Here. 

2. Besluit dat die kerk in sy breër verbande kommissies kies wat gekonsentreerd kan dink en navors hoe 
die bediening van die kerk na die eise van die tyd gemeentelik ingerig behoort te word. 

3. Die sinode versoek die sinodale kommissie vir diensgetuienis om 
3.1 studie te doen en verslag te gee oor die verband tussen gemeentelike diakonaat en ’n 

welsynsorganisasie, 
3.2 praktiese riglyne en programme daar te stel vir die uitbou van lewende gemeentelike diakonaat en aan 

gemeentes te kommunikeer. 
(Vgl. Notule sinode in Noord-Kaapland 2008, bladsy286, punt 2) 

 
5. Na 2008 is ’n taakgroep gevorm wat gemeentes getoets het oor hulle diakonale betrokkenheid. Daar 

is ook ’n konferensie op Sydney-on-Vaal gehou, waar veral stof versamel is en na kundige sprekers 
geluister is. Talle sake wat bo in aanbevelings omgesit is, is resultate van die Sydney konferensie.  

 
6. Dit tref die taakgroep uit terugrapporte dat individue en diensgroepe op plekke ’n verskil maak, maar 

dat begrippe soos “diakonale gemeentes” en “aktiewe diakonieë” tot ’n hoë mate onbekend en swak 
ontwikkel is. Daar mag selfs weerstand daarteen wees – om watter redes ook al.  

 
7. Riglyne vir barmhartigheidsbediening/diakonaat 

1. Diakonaat begin in die plaaslike gemeente/kerk en groei vanuit die plaaslike gemeente. 
2. Diakonaat help die gemeentes/kerke om grense oor te steek na waar nood ervaar word. 
3. Diakonaat in die gemeenskap kan nie anders as om ekumenies te geskied en in vennootskap 

met bestaande en nuwe gemeenskapsorganisasies nie. 
4. In die diakonale praktyk hoef die kerk nie oral alles self te doen nie, maar skakel in by en werk 

saam met bestaande dienste/organisasies. 
5. Waar die nood dit vereis, skep die kerk nuwe strukture vir nuwe diensvelde. 
6. ’n Diakonale grondhouding hoort tuis by alle lidmate, bedieninge en strukture van die kerk. Die 

kerk is barmhartig soos sy Here. 
7. Geen diakonie behoort as ’n Welsynsorganisasie te registreer nie. 
8. Dat lidmate hulleself, met al hulle gawes, as vrywilligers sal aanmeld om met vreugde in kerk 

en samelewing ’n verskil te maak (Heidelbergse Kategismus 55). 
9. Dat maatskaplike welsyn en spesifiek NG Welsyn Noord-Kaap met sy fokus en kundigheid 

onontbeerlike vennote is. 
10. Dat die barmhartigheidsbediening/diakonaat vir gemeentes nie ’n opsie is nie, maar ’n 

innerlike noodwendigheid en opdrag wat hoort tot die wese van die kerk. 
11. Dat diakonieë in en vanuit die erediens en die nagmaal opereer, met volle ondersteuning van 

die gemeente. 
12. Dat diakonieë hulle fondse primêr uit gemeentelike dankoffers ontvang, maar dat hulle ook 

self daadwerklik pogings sal aanwend om fondse te bekom uit die gemeenskap en vanuit 
hulpgewende organisasies. 

13. Dat diakonieë gereeld sal vergader, dink en beplan en dat inligting voortdurend na die 
gemeente deurgegee sal word vir voorbidding en optrede en ’n breër basis vir 
lidmaatbetrokkenheid (amp van gelowige) by barmhartigheidsbediening geskep sal word. 

14. Die kerk se barmhartigheidsbediening word ontwikkel vanuit die teologiese ontwikkeling van 
gestuurde gemeentes/na buite gerigtheid, om te verseker dat daar ’n balans is tussen eie 
lidmate en die wêreld waarheen ons gestuur is. 

15. Die kerk is in sy wese ’n gestuurde (missionêre) liggaam. 
 
8. Die taakgroep gemeente diakonaat het ’n groot taak, nl. om gemeentes en kerkrade weer sensitief te 

maak vir die barmhartigheidsbediening van die kerk as ’n ingesteldheid en diens wat hoort tot die 
hart/wese van die kerk, ’n diens wat daargestel is tot seën vir elke lidmaat en tot heil vir die wêreld. 
Die Here van die kerk het die NG Kerk geseën met soveel gawes. Die vraag is: Hoe kan die gawes 
nog meer ontsluit word tot groter seën vir gemeente kerk en wêreld. 
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9. Inligting aan ringe en kerke (Vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bepaling 

35:5.7.2). 
Alle sinodale kommissies is selfstandige kommissies wat ingevolge hulle opdrag met ander kommissies 
mag skakel en wat verslag doen slegs aan die sinode. Ook verteenwoordigers van die sinode doen 
verslag aan die volgende sinode. Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissies aan ringe en 
kerkrade deurgestuur word. 

 
10. Bedieninge (tipes diakonaat) wat onder andere binne die fokus van die taakgroep begin kom het is: 

• armoede 
• sieketoestande 
• gestremdheid 
• gemeenskapsontwikkeling 
• ekologie 
• afhanklikheidbediening 
• misdaad (oortreder en slagoffer) 
• vreemdelingesorg 
• begrafnissorg 
• berading 
• die diens van versoening geregtigheid 

Bogenoemde gaan gepaard met befondsing, verslaggewing, die aangaan van vennootskappe, 
samewerking met NG Welsyn Noord-Kaap, prediking en liturgie (sensitisering van diakonale 
ontwikkeling binne gemeenteverband vanuit die oortuiging dat barmhartigheid tuis hoort by elke 
gelowige en by elke diensaksie van die kerk). 
Hierdie en ander bedieninge lê in die eerste plek op plaaslike vlak as verantwoordelikhede van 
gemeentes, kerkrade en diakonieë. Hieroor wil die sinodale taakgroep diakonaat verder gaan dink 
en navors, met die deurgee van inligting na gemeentes. 
Vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, artikel 51, 54 en 55 

4.4 Die Herderlike sorg 
Artikel 51 
Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens moet deur die behartiging van getroue huisbesoek 
die herderlike sorg uitstrek tot alle lidmate van die gemeente, in besonder behoeftiges, siekes en oues van 
dae. Hulle moet besoek, bemoedig, vertroos en ondersteun word. Voorts moet lidmate voortdurend 
gewaarsku word teen valse leringe en dwalinge, teen wêreldsgesindheid en goddelose lewenspraktyke. 
 
4.7 Diens van barmhartigheid 
Artikel 54 
54.1 Die Kerk moet met priesterlike bewoënheid omsien na die armes en ander sorgbehoewendes deur 
hulle te help, te troos en geestelik op te hef. 
54.2 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, onderneem die gemeentes in 
kerkverband barmhartigheidsbediening. 
 
4.8 Die Dienswerk van die gelowiges 
Artikel 55 
55.1 Dit is noodsaaklik dat die lidmate van die gemeente geaktiveer word om werksaam te wees ten 
opsigte van die Skriftuurlike opdragte tot opbouing van die liggaam van Christus en die uitbreiding van die 
Koninkryk van God. 
55.2 Hierdie dienswerk van die gelowiges kan ongeorganiseerd en spontaan geskied, maar behoort ook 
ter wille van die groter krag en doeltreffender funksionering daarvan kerklik georganiseer te word. Sodanige 
organisasie moet egter altyd geskied met toepaslike verantwoording aan die kerkraad, ring en sinode. 
55.3 Die Kerk het die onvervreembare reg om sy eie lidmate vir bepaalde werksaamhede te organiseer 
deur die kerkraad, ring óf sinode óf te laat organiseer deur organisasies wat van die Kerk daartoe opdrag 
gekry het. 
55.4 Waar daar kerklike organisasies vir bepaalde dienswerk bestaan in sinodale en algemeen-sinodale 
verband, behoort alle georganiseerde dienswerk op daardie terrein daarby in te skakel. 
55.5 Organisasies wat in hierdie verband tot stand kom, lê hulle bepalinge aan die betrokke 
kerkvergadering vir goedkeuring voor. 

 
11. Navorsing 

(Vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bepaling 35:5.7.6) 
Kommissies moet, waar moontlik, ter vermindering van administratiewe uitgawes, sake per omskrywe of 
telefonies hanteer en afhandel. 

 
12. Tyd om opdrag uit te voer  

Uitvoering van opdragte sal by die sinode van 2012 gegee word. 
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13. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Reis en verblyf R21,720-00 
Kundiges R  5,000-00 
Vliegkoste R10,000-00 
Konferensie Kathu R10,000-00 R46,720-00 
 
CAD gebiedskomitee R10,000-00 
CAD gebiedskampe R  5,000-00 
CAD verteenwoordigers R  5,000-00 R20,000-00 
Totaal  R66,720-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Reis en verblyf R21,720-00 
Studie R  5,000-00 
Vliegkoste R10,000-00 R36,720-00 
 
CAD gebiedskomitee R10,000-00 
CAD gebiedskamp R  2,500-00 
CAD Nas. konferensie R25,000-00 
CAD verteenwoordigers R  5,000-00 R42,500-00 
Totaal  R79,220-00 
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BYLAE 13 
 

BESKRYWINGSPUNT 11 
 

SINODALE BYDRAE – KWYTSKELDING TEN OPSIGTE VAN 
DIAKONALE-KAS 

 

(Ned. Geref. Kerk Delportshoop) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. gelde wat ontvang word met die oog op dienslewer ing in die gemeenskap vrygestel 
word van die (nou 6%) sinodale verpligting. 

2. gelde wat in die gemeente ingesamel/ontvang word  vir barmhartigheidsdiens 
onderhewig bly aan die sinodale heffing. 

3. die formule vir sinodale bydraes by punt 2.2 (to egewings) aangevul word met ’n punt 
2.2.12: Geld vir dienslewering aan gemeenskap: 

gelde ontvang word met die oog op dienslewering in die gemeenskap vry te stel van 
die (nou 6%) sinodale verpligting.  

 
 
MOTIVERING 
1. Vroeër was die diakonie verantwoordelik vir die insameling van alle gemeentefondse. Elke wyk in die 

gemeente het beskik oor ’n diaken wat in wyksverband insamelings gedoen het. Hierdie insamelings 
word nou gedoen deur vrywilligers uit die gemeente onder leiding en toesing van die ouderling. 
Diakens word nou gekies en bevestig vir die organisasie en uitvoering van die diens van 
barmhartigheid binne gemeente en gemeenskap met verslag aan die kerkraad. Die diakonie 
funksioneer nie meer wyksgewys nie, maar die diakonie gaan die gemeente voor deur dienslewering 
te organiseer binne en vanuit die gemeente. 
Die diakonie van die NG Kerk Delportshoop is nuut saamgestel en fokus op nood. Die kerkraad van 
die NG Kerk Delportshoop versoek dat diakonale gelde wat gegee word vir ’n spesifieke doel, of vir 
gemeenskapsprojekte, vrygestel word van die geldende sinodale heffing. Die klem skuif by ons 
toenemend na die gemeenskap. Die kerkraad bly in die finale instansie die besluitnemende en 
toesighoudende liggaam. Die kerkraad verwelkom advies en toesig van die ring. Alle gelde word 
deur ons kerkkantoor geadministreer en aan deeglike ouditering onderwerp. Diakonale gelde vorm 
deel van die gemeentelike begroting en boekhouding. 

 
2. Formule van sinodale bydrae punt 4: Gemeentelike dankoffers. 

Die volgende besluit van die Sinode van 1987 is ook belangrik: 
“Die sinode versoek kerkrade om werklik erns te maak om voortdurend aan gemeentelede spesifiek 
leiding te gee ten opsigte van die gee van hul dankoffers. Gemeentelede moet steeds meer bewus 
gemaak word van die Bybelse opdrag en riglyne ten opsigte van die gee van dankoffers, asook van 
die wyse waarop en ook waarvoor dankoffers bestee word.” 

(Vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 90) 
 
3. Gemeentesentriese benadering 

Sinode Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 1987 
Die sinode keur 2.7.1.1 -2.7.1.3 as amptelike beleid van die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland goed. 
Goedgekeur met die weglating van “of die SKDB” by 2.7.1.2 sodat die volledige besluit soos volg lui: 

Die sinode neem ’n gedesentraliseerde, gemeentesentriese uitgangspunt vir sy 
barmhartigheidswerk. Dit sluit in 

• dat die gemeente en die ampte deur die prediking gemotiveer word tot uitvoering van 
die diakonale opdrag 

• die opwekking van diakens om die gemeente te lei tot betrokkenheid en die dienste op 
plaaslike vlak te organiseer 

• die onderneem van gemeenskapprojekte binne gemeenteverband 
• die uitwerk en aanbied van gemeentebouprogramme om die gemeente toe te rus vir 

hul priesterlike opdrag 
• die indiensneming en opleiding van vakkundiges (maatskaplike werkers, sielkundiges, 

ens.) wat as medewerkers van die ampte in die gemeente optree. 
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As ideaal sal gestel word dat elke kerkraad en/of ring vir sy eie barmhartigheidsdienste finansiële 
verantwoordelikheid aanvaar. Indien hulle dit nie kan doen nie moet hulp verleen word deur sterker 
gemeentes en ringe. 
 

Die kerk se barmhartigheidsdienste word primêr gerig op sy eie lidmate, maar nie uitsluitlik nie (Gal 
6:10) 

 

Dit is daarom duidelik dat die volgende van groot belang is: 
Kerkraad 

In elke gemeente behoort ’n kerkraadskommissie vir die diens van barmhartigheid te wees om die 
omvattende diakonaat van die gemeente te stimuleer en te organiseer. 

Die Ring 
Vir dienste wat nie op kerkraadsvlak onderneem kan word nie en vir die behoorlike koördinasie van die 
plaaslike dienste, moet in elke ring ’n ringskommissie vir die diens van barmhartigheid wees. 

Die Sinode 
Daardie dienste wat nie deur gemeentes of ringe onderneem kan word nie, word deur die sinode 
onderneem en as opdrag gegee aan die SKDB. Binne die sinodale verband verrig die SKDB ’n 
organiserende, beleidmakende, koördinerende, kontrolerende en informerende funksie t.o.v. alle 
kerklike barmhartigheidsdienste is sy gebied. 
 

Die aanvaarding van bogenoemde beleid het in ingrypende betekenis vir die werk op byna alle terreine 
van die diens van barmhartigheid soos later in die verslag sal blyk 

(Vgl. Notule sinode in Noord-Kaapland 1987, bladsy 569 punt 2.7) 
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BYLAE 14  
BESKRYWINGSPUNT 12 

 

TAAKSPAN KLEINERWORDENDE PLATTELANDSE GEMEENTES 
 

(sinodale kommissie vir diensgetuienis) 
 

 
 
Die sinode besluit dat 

1. daar ’n taakspan vir kleinerwordende plattelands e gemeentes sal wees en dat dit sal 
ressorteer onder die sinodale kommissie vir diensge tuienis. 

2. die taakspan sal fokus op volhoubare bediening d eur ’n verskeidenheid van moontlike 
bedieningspatrone te ondersoek. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R15,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die saak is nog elke sinode geopper en daar is reeds ‘n goeie grond werk oor die saak gedoen. 
 
2. Indien na die voorstelle wat gemaak is gekyk word, was dit altyd na binne gerig en was daar nie 

duidelike missionêre denke nie. 
 
3. Hierdie is ook ‘n groot problem in die familie kerke en daar moet saam gedink word. 
 
4. Volhoubare bediening is waarskynlik moontlik wanneer daar diens en getuienis aksies in 

vennootskap aangegaan word en finansies van buite verkry word, daarom versoek die taakspan dat 
dit onder SKDG ressorteer. 

 
5. Volhoubare bediening is moontlik deur lidmaatbemagtiging en ’n vernuwende denke rondom ons 

kerkbegrip. 
 
6. Wie moet die opdrag uitvoer?  

Taakspan vir kleinerwordende plattelandse gemeentes 
 
7. Tyd om opdrag uit te voer  

Na goedkeuring op die sinode word so ’n taakspan saamgestel uit kundige lede. 
 
8. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Vergaderingskoste R15,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

Vergaderingskoste R15,000-00 
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BYLAE 15 
 

BESKRYWINGSPUNT 13 
 

TAAKSPAN KERKHERENIGING 
 

(taakspan kerkhereniging) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. daar ’n taakspan kerkhereniging saamgestel word wat uit nie meer as 4 lede bestaan nie. 
2. die begroting van die boekjaar 2010/2011 ten bed rae van R18,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R18,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Tans het die taakspan kerkhereniging tot stilstand gekom. As die proses weer in aanvang neem 

moet die taakspan in plek wees om die gesprek verder te voer. 
 
2. Wie moet die opdrag uitvoer?  

Taakspan kerkhereniging, bestaande uit: ds. BJP Booysen, ds. DJ Scheepers en ds. P van Zyl. 
 
3. Tyd om opdrag uit te voer  

Soos nodig tot kerkeenheid geskied. 
 
4. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
R18,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

R18,000-00 
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BYLAE 16 
 

BESKRYWINGSPUNT 14 
 

HERDEFINIËRING NG WELSYN NOORD-KAAP 
 

(NG Welsyn Noord-Kaap) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die sinodale kommissie vir hulpdienste ’n maatsk appy sonder winsoogmerk moet oprig 
waarin NG Welsyn Noord-Kaap geplaas kan word. 

2. die NG Kerk Kinderhuis, NG Welsyn Kimberley en N G Welsyn Vryburg in dieselfde nie-
winsgewende maatskappy geplaas word as NG Welsyn No ord-Kaap. 

3. die ouetehuise Silwerhof, Kokerboom-oord en Huis  Andalusia saam met hulle 
onderskeie behuisingskemas in afsonderlike trusts g eplaas word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien Verslag sinodale kommissie vir diensgetuienis, punt  2.20 
 
2. Sinode 2008 

1. Die sinode bevestig vir die interim NG Welsyn in Noord-Kaap se posisie as ’n welsynsorganisasie van die 
kerk wat ten doel het om deur middel van sy professionele dienslewering saam met gemeentes en ringe die 
kerk se roeping tot diens van barmhartigheid uit te voer. 
2. Die sinode herbevestig die beginsel dat gemeenteleraars nie dag-tot-dag-bestuursfunksies by NG Welsyn in 
Noord-Kaap mag verrig nie. 
3. Die sinode gee opdrag aan die sinodale kommissie vir diensgetuienis in samewerking met die sinodale 
kommissie vir hulpdienste om verslag en aanbevelings aan die volgende sinode (2010) te gee ten opsigte van 
die “bestuur, befondsing, posisionering en funksionering van NG Welsyn in Noord-Kaap”. 
4. Die sinode besluit dat vir die interim die volgende geld: 
4.1 Die bestuursraad moet lede van die sinodale kommissie vir diensgetuienis en die sinodale kommissie vir 
hulpdienste insluit. 
4.2 ten opsigte van hulp aan die bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap word die volgende personeel 
goedgekeur: 
4.2.1 ’n administratiewe beampte vir die bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap tot die bedrag van R105,000. 
4.2.2 die inkoop van die dienste van ’n senior maatskaplike werker tot die bedrag van R50,000. 
4.2.3 die inkoop van dienste om alle sake ten opsigte van bv. eiendomme, memorandum van okkupasie 
ooreenkoms ens. in plek te kry. 
5. Die sinode besluit dat die sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag ontvang om nutsmaatskappy/e in oorleg 
met die sinodale kommissie vir diensgetuienis te stig. 
6. Die sinode besluit dat die sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag kry om in samewerking met die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis en NG Welsyn in Noord-Kaap alle vaste bates van NG Welsyn in Noord-
Kaap wat vir formele welsynsdienste aangewend word oor te dra na te stigte nutsmaatskappy/e. 
7. Die sinode besluit dat die akte van oprigting voorsiening moet maak vir ’n terugval klousule sodat die 
eiendom kan terugval na die huidige eienaars indien die maatskappy dit nie meer aanwend vir die doel waartoe 
dit bedoel is nie. 

 
3. NG Welsyn is tans as ’n organisasie sonder-wins [NPO] geregistreer en alhoewel dit ’n organisasie 

is wat sy eie besluite kan neem in soverre sy konstitusie dit toelaat, bly dit die welsynsorganisasie 
van die kerk. Wat beteken dat die kerke regsaanspreeklik bly. Indien NG Welsyn in ‘n maatskappy 
geplaas word, is die regsaanspreeklikheid van die kerk beperk. 

 
4. Regspersoon: Alhoewel die NG Kinderhuis NK, NG Welsyn Kimberley en NG Welsyn Vryburg 

welsynsorganisasies is wat elkeen apart geregistreer is, behoort hulle aan die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland. Die kerk is direk regsaanspreeklik en daarom word ook hierdie diensorganisasies 
in die maatskappy geplaas. 

 
5. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Die koste vir die oprigting van die maatskappy sonder-wins vir NG Welsyn is ingereken in die 
kwotasie vir oprigting van die maatskappy sonder-wins en die trusts. 
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BYLAE 17 
 

BESKRYWINGSPUNT 15 
 

VENNOOTSKAPSOOREENKOMS TUSSEN DIE SINODE VAN DIE NE D. 
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND EN DIE 

WELSYNSORGANISASIE VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOOR D-
KAAPLAND 

 

(NG Welsyn Noord-Kaap) 
 

 
Die sinode besluit dat 

die vennootskapsooreenkoms tussen die sinode van di e Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland en die Welsynsorganisasie van die Ned. Ger ef. Kerk in Noord-Kaapland 
(Aanhangsel 4 ) goedgekeur word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die noue band wat deur die jare gegroei het tussen die kerk en NG Welsyn Noord-Kaap wil ons 

graag koester en in die toekoms uitbou. Al hoewel NG Welsyn in ‘n maatskappy sonder 
winsoogmerk geplaas en apart bestuur word, het ons mekaar nodig. Die kerk het die 
welsynsorganisasie jare terug begin om hom te help met sy diens van barmhartigheid én om 
welsynswerk namens die kerk in die gemeenskap te doen. Soos u in die ooreenkoms lees sal NG 
Welsyn in die toekoms ’n groter rol moet speel om gemeentes te help om betrokke te raak in die 
verligting van armoede, pyn en lyding in die gemeenskap. Net so sal NG Welsyn nie kan bestaan 
sonder die hulp van die kerk nie. 
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AANHANGSEL 4 
 

VENNOOTSKAPSOOREENKOMS TUSSEN DIE NED. GEREF. KERK IN 
NOORD-KAAPLAND EN DIE WELSYNSORGANISASIE VAN DIE NE D. 

GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

 
ALGEMEEN 
Hierdie ooreenkoms is tussen 
 

Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland (hierna die “kerk” genoem), saamgestel volgens die 
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland  

 

EN 
 

Die ter stigte artikel 21 maatskappy van die Welsynsorganisasie van die Ned. Geref.  Kerk in Noord-
Kaapland (hierna NG Welsyn Noord-Kaap), ’n nie-regerings-, geloofsgebaseerde entiteit (NPO-
nommer 007 404).  
 
Hierdie ooreenkoms reël ook die verhouding tussen die kerk en die diensorganisasies wat 
kontraktueel verbind is aan NG Welsyn Noord-Kaap. 

 
 
GESKIEDENIS 
Die sluit van hierdie vennootskapsooreenkoms wil erkenning gee aan ons eenheid en interafhanklike 
verhouding van langer as drie dekades. Ons erken hierdie vennootskapsooreenkoms as ’n voortsetting, 
maar ook as ’n verdere ontwikkeling van ons historiese band. Hierdie vennootskapsooreenkoms wil 
erkenning en uitdrukking gee aan die bestaande verhouding tussen die bogenoemde vennote wat 
voortaan as outonome liggame in interafhanklikheid van mekaar sal funksioneer. 
 
 
DOEL VAN DIE OOREENKOMS 
Die doel van die ooreenkoms tussen die kerk en NG Welsyn is om die deernisbediening van die 
gemeentes te ontwikkel, sodat die kerk al meer gestalte kan gee aan die beeld van Christus en sy 
helende liefde binne sy spesifieke konteks. Die kerk het NG Welsyn Noord-Kaap geskep en tot ’n 
outonome nie-regeringsorganisasie ontwikkel om in breë verband in verbondenheid met die kerk te help 
met die opbou en ontwikkeling van arm en noodlydende mense. In verskeie gevalle. bv. Kinderhuise, 
maar ook deur middel van terapie help NG Welsyn ook met getraumatiseerde mense en word statutêre 
dienste gelewer. 
 
Die kerk beleef tans die volgende uitdagings  wat in verbondenheid met NG Welsyn aangespreek kan 
word: 

1. Na binne gekeerdheid van die deernisbediening van die kerk 
2. Onkunde oor die gemeenskappe (nood en bronne van hulp) 
3. Beperkte professionele hulp binne plattelandse gemeenskappe (Medies, maatskaplik, sielkundig 

ens.) 
4. “Onvermoë/onkundig” hoe om betrokke te raak 
5. Spesifieke nood bv. onderwys, armoede/siektetoestande, substans afhanklikheid, ens. 

 
Die NG Welsyn beleef tans die volgende uitdagings  wat in verbondenheid met die kerk aangespreek 
kan word: 

1. Die skep van netwerke en vennootskappe 
2. Wetgewing en vereistes 
3. Hulpbronne en finansiële volhoubaarheid 
4. Die te kort aan professionele maatskaplike werkers 

 
 
DEFINISIES EN TERME 
1. Vennootskap 

’n Vennootskap word verstaan in terme van vennote wat besluit om saam te werk om so hulle 
gemeenskaplike doelwitte aangaande ons getuienis van God se deernis met die wêreld te bereik. 
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Hierdie vennootskapsooreenkoms geskied in die gees van koinonia, van 
medeverantwoordelikheid, konsultasie, interafhanklikheid en deelname deur al die vennote. So ’n 
verhouding impliseer interaksie en skakelwerk tussen die vennote. 
 

2. Diensorganisasies 
Diensorganisasies verwys na outonome welsynsorganisasies wat dieselfde etos en waardestelsel 
het as NG Welsyn Noord-Kaap en hulleself kontraktueel verbind aan laasgenoemde organisasie 
met die oog op toesig en begeleiding. 

 
 
WAARDES  
1. Die vennote onderneem om saam na die Here se Woord te luister 

 
2. Die vennote onderneem om noukeurig na mekaar te luister in terme van deernisdiens en om dan 

met ywer en toewyding mee te werk aan die deernisbediening. 
 

3. Die vennote onderneem om die diens te bedryf volgens Bybelse beginsels. 
 

4. Die vennote aanvaar dat deernisdiens ’n noodwendige resultaat van die verlossingswerk van 
Christus is en dat dit binne die gemeenskap primêr deur middel van diakonale betrokkenheid van 
die gemeente geskied. 
 

5. Die vennote aanvaar as uitgangspunt dat die diens gelewer word volgens die beleid van die 
Algemene Sinode en deur die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aanvaar is. 
 

6. Die vennote onderneem om na die beste van hul vermoë dienste te bedryf volgens ’n standaard 
wat vir die vennote, sowel as die staat, aanvaarbaar is. 

 
 
VENNOTE SE INSETTE T.O.V. DIE OOREENKOMS 
1. NG Welsyn stel hom primêr ten doel om gemeentes te help om te ontwikkel in 

bedienings/diensgemeenskappe deur te help met die daarstel van ontwikkelingsprogramme en 
ander inisiatiewe. NG Welsyn onderneem om ’n aktiewe vennoot te wees in gemeentes se strewe 
tot gemeenskapsontwikkeling en –sorg. 
 

2. NG Welsyn sal poog om gemeentes in aanraking te bring met ’n verskeidenheid van hulpbronne 
om bogenoemde taak uit te voer, o.a. finansiële hulpbronne. 
 

3. NG Welsyn sal dien as ’n sentrum van inligting en opleiding vir gemeentes oor sosiale patologieë 
en aanverwante sake. 
 

4. NG Welsyn tree op as ’n toesig- en of ondersteuningsliggaam vir diensorganisasies wat met hom 
sodanige ooreenkoms aangaan en in dié sin word gemeentes gehelp met direkte maatskaplike 
werk-insette deur die betrokke organisasies. 
 

5. NG Welsyn doen deurlopend verslag aan die kerk. 
 

6. Die kerk benoem die meerderheid van die lede van die ter stigte maatskappy sonder 
winsoogmerk. 
 

7. Die bestuurder van NG Welsyn Noord-Kaap kry ampshalwe sitting op sinodale kommissies 
 

8. Die kerk onderneem om binne die ooreengekome doelwitte van hierdie verhouding om NG 
Welsyn finansieel te ondersteun. 
 

9. Die kerk onderneem om gebruik te maak van NG Welsyn se dienste. 
 

10. Die kerk onderneem om NG Welsyn geleentheid te gee om sy werk bekend te stel. 
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VERHOUDING TUSSEN VENNOTE 
1. Daar word ooreengekom dat elke vennoot verantwoordelik is vir sy eie aktiwiteite, programme, 

befondsing en bestuur. 
 

2. Wanneer ooreengekom word dat gesamentlike aktiwiteite of programme aangepak word moet dit 
plaasvind binne die gees en raamwerk van hierdie ooreenkoms. 
 

3. Dit word spesifiek gestipuleer dat alle finansiële en ander verbindinge tussen die kerk en NG 
Welsyn gebaseer sal wees op ons gesamentlike roeping en liefde vir ons Verlosser, en Here: 
Jesus Christus en ons gesamentlike begeerte om die koms van sy Koninkryk. 
 

4. Die werksaamheid van NG Welsyn mag nie gemeente diakonaat vervang nie, en andersom. 
 

5. Korrespondensie aan gemeentes vanaf NG Welsyn en die diensorganisasies word gekoördineer 
deur die kantoor van die bestuurder NG Welsyn. 
 

6. Bemarking van NG Welsyn en die diensorganisasies aan gemeentes word gekoördineer deur die 
kantoor van die bestuurder NG Welsyn. 

 
 
TERMYN EN WYSIGING VAN OOREENKOMS 
1. Die termyn is geldig vanaf datum van ondertekening. 

 
2. Die ooreenkoms kan slegs gewysig of beëindig word nadat die partye wedersyds daartoe 

ooreengekom het en nadat toegesien is dat die belange van die kerklike deernisbediening en die 
van NG Welsyn Noord-Kaap en sy diensorganisasies so goed as moontlik beskerm is. 
 

3. Wysigings aan hierdie ooreenkoms kan slegs ná wedersydse oorlegpleging en goedkeuring 
aangebring word en moet as bylae tot hierdie ooreenkoms aangeheg word. 

 
 
PROSEDURE BY KONFLIK OF GESKILLE 
1. Enige konflik of geskil wat uit die uitvoering van hierdie ooreenkoms mag voortspruit en wat nie 

deur onderlinge oorlegpleging opgelos kan word nie, word die aangeleentheid vir beslissing 
verwys na ’n prokureur of ’n advokaat waarop die vennote eenparig besluit, en by ontstentenis 
van so ’n eenparige besluit, na ’n prokureur of advokaat wat op versoek van die dán 
diensdoenende voorsitter van die Wetsgenootskap van Suid-Afrika aangewys word. 
 

2. Die prokureur of advokaat wat oor die aangeleentheid moet beslis, bepaal self die prosedure wat 
gevolg sal word en sy beslissing is finaal en bindend op die vennote. 
 

3. Enige kostes wat vir die arbiter betaal moet word, word gelykop deur die partye betaal. 
 
 
DOMICILIUM 
Die sinode kies as sy domicilium et executandi die volgende adres: 
Lawsonstraat 72, Kimberley. 8301. Die posadres is P osbus 1430, Kimberley. 8300. 
 
NG Welsyn Noord-Kaap kies as sy domicilium et executandi die volgende adres: Lawsonstraat 72, 
Kimberley. 8301. Die posadres is: Posbus 1430, Kimb erley. 8300. 
 
Enige adresverandering moet onverwyld skriftelik onder die ander party se aandag gebring word. 
 
 
GETEKEN TE KIMBERLEY OP HIERDIE ..................DAG VAN ……………………2010 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 

VERTEENWOORDIGER VERTEENWOORDIGER 
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
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……………………………………. ………………………………………….. 

GETUIE GETUIE 
 
 
…………………………………….. ………………………………………………….. 

VERTEENWOORDIGER         VERTEENWOORDIGER 
NG WELSYN NOORD-KAAP NG WELSYN NOORD KAAP 

 
 
……………………………………. ………………………………………….. 

GETUIE GETUIE 
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BYLAE 18 
 

BESKRYWINGSPUNT 16 
 

NG WELSYN NOORD-KAAP – KONSTITUSIE 
 

(NG Welsyn Noord-Kaap) 
 

 
Die sinode besluit dat 

die konstitusie van die Welsynsorganisasie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
(Aanhangsel 5 ) goedgekeur word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die konstitusie van NG Welsyn Noord-Kaap is herskryf en deur ons prokureur nagesien. Dit is 

noodsaaklik dat die konstitusie deur die sinode goedgekeur word. 
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AANHANGSEL 5 
 

KONSTITUSIE VAN DIE WELSYNSORGANISASIE VAN DIE NED.  
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 

(genoem NG Welsyn Noord-Kaap ) 
1. NAAM 

NG WELSYN NOORD-KAAP 
 
 

2. ADRES 
2.1 POSADRES 

 
 Posbus 1430, Kimberley. 8300 

 
2.2 STRAATADRES 

Villiersstraat 15, Kimberley. 8301 
 
 

3. WOORDOMSKRYWING 
In hierdie konstitusie tensy die teendeel duidelik uit die samehang blyk, sluit die enkelvoud die 
meervoud in en omgekeerd, dui enige verwysings na enige geslag ook die ander geslag aan en 
het die woorde in die eerste kolom die betekenisse aangegee in die tweede kolom, naamlik: 
 

3.1 Die Wet  Die Wet op Maatskaplike Werk nr 110 van 1978; die 
Wysigingswet op Maatskaplike Werk nr 102/1998 en die Wet op 
Organisasies Sonder Winsoogmerk nr 71 van 1997. 

 
3.2 NG Welsyn  NG Welsyn Noord-Kaap, ’n nie-winsgewende organisasie 

ingestel kragtens die Wet. 
 

3.3 NGK  Die Nederduits Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland en sluit 
in die Sinode of enige Kommissie van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland of enige Ampsdraer of 
Beampte van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Noord-
Kaapland 

 
3.4 NRO ’n Nie-regeringsorganisasie 

 
3.5 GGO ’n Gemeenskapsgebaseerde Organisasie 

 
3.6 Konstitusie Hierdie dokument wat bekend staan as die Konstitusie van NG 

Welsyn Noord-Kaap 
 

3.7 Dienste Enige handeling, funksie, taak, beplanning, bystand of 
samewerking wat verrig, of onderneem word deur NG Welsyn 
om aan die doelstellings van NG Welsyn te voldoen. 

 
Die opskrifte van klousules van die Konstitusie is alleen vir verwysingsdoeleindes aangebring en 
sal nie die uitleg van die Konstitusie beïnvloed nie. 
 
Geen wysiging, aanvulling of kansellasie van die Konstitusie sal van krag wees nie, tensy die 
Bestuursraad op sodanige wysiging, aanvulling of kansellasie besluit het kragtens die bepalings 
van hierdie Konstitusie. 
 
 

4. REGISTRASIE 
4.1 NG Welsyn funksioneer as ’n Organisasie Sonder Winsoogmerk geregistreer kragtens die Wet 

onder registrasienommer: 007/404 NPO. 
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4.2 NG Welsyn is ’n Nie-regeringsorganisasie.  
 
 

5. DOELSTELLINGS VAN NG WELSYN 
5.1 Om die ringe en gemeentes van die Ned. Geref Kerk in Noord-Kaapland te help om 

versorgingsbehoeftes in gemeentes te identifiseer, om diakonieë op te lei en te help om dié 
behoeftes aan te spreek en om professionele advies te gee rondom sosiale patologieë. 
 

5.2 Om die maatskaplike dienste wat gelewer word deur organisasies wat ’n 
samewerkingsooreenkoms met NG Welsyn  het te koördineer, te stimuleer, te bevorder en om 
supervisie en toesig aan sodanige organisasies te bied. 
 

5.3 Om opleiding te bied aan organisasies onder toesig van NG Welsyn Noord-Kaap, asook aan 
ander NRO’s, GGO’s en groepe. 
 

5.4 Om deur middel van die Beradingsentrum  ’n  professionele diens te bied aan getraumatiseerde 
kinders en volwassenes. 
 

5.5 Om ’n hospitaalbesoekdiens  te organiseer vir persone uit plattelandse gemeentes wat 
opgeneem is in hospitale in Kimberley. 
 

5.6 Om samewerking te soek met ander kerke, maatskaplike diensorganisasies en groepe met die 
oog op die verligting van nood op alle vlakke van die samelewing. 
 

5.7 Om fondse  te vind vir die werk wat gedoen moet word en om die fondse doeltreffend te bestuur. 
 
 

6. OPERASIONELE GEBIED 
NG Welsyn verskaf, of lewer die dienste binne die sinodale gebied van die NGK. Geen dienste 
word buite die sinodale gebied van NGK gelewer nie. 
 
 

7. BESTUURSRAAD VAN NG WELSYN 
7.1 KONSTITUERING 
7.1.1 Die Bestuursraad word vir ’n termyn van twee jaar saamgestel. 

 
7.1.2 Tydens die jaarvergadering in die laaste kwartaal met verstryking van die twee jaar termyn word 

die Bestuursraad kragtens 7.3 hersaamgestel. Lede is herkiesbaar. 
 

7.1.3 Tussentydse vakatures wat op die Bestuursraad ontstaan, word gevul deur ’n aanstelling wat die 
Bestuursraad maak. Sodanige aangestelde lid se termyn verstryk saam met die termyn van die 
Bestuursraad waarbinne die lid aangestel is. 
 

7.2 VERKIESING VAN BESTUURSRAAD 
7.2.1 Die verkiesing van lede tot die Bestuursraad vind per stembrief plaas. 

 
7.2.2 Die kundige lede verkiesbaar uit die gemeenskap sal as volg verkies word: 

 
7.2.2.1 die uittredende Bestuursraad sal ’n kennisgewing in ten minste een koerant adverteer vir 

belangstellendes of genomineerdes wat hulle belangstelling of nominasies skriftelik indien by die 
kantoor van NG Welsyn. 
 

7.2.2.2 voormelde advertensie bepaal ’n sluitingsdatum vir belangstellendes of genomineerdes. 
 

7.2.2.3 gemelde sluitingsdatum sal wees voor die Jaarvergadering in die laaste kwartaal met verstryking 
van die twee jaar termyn. 
 

7.2.2.4 tydens die Jaarvergadering van die laaste kwartaal met verstryking van die twee jaar termyn kies 
die Bestuursraad die aantal kundige lede uit die belangstellendes of genomineerdes waarna die 
nuwe Bestuursraad saamgestel word. 
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7.3 SAMESTELLING 
7.3.1 Die Bestuursraad bestaan uit ‘n minimum van 7 en ’n maksimum van 12 lede, wat as volg verkies 

en saamgestel word: 
 

7.3.1.1 drie (3) verteenwoordigers soos verkies deur die sinode op versoek van die uittredende 
Bestuursraad 
 

7.3.1.2 drie (3) lede verkies deur organisasies wat ‘n samewerkingsooreenkoms het met NG Welsyn 
 

7.3.1.3 een (1) lid verkies deur die Direksie van die ter stigte Art 21-maatskappy van die NGK 
 

7.3.1.4 'n aantal kundige lede, die getal wat deur die uittredende Bestuursraad bepaal word, uit die 
gemeenskap in die operasionele gebied van NG Welsyn, verkies uit vrywilligers of genomineerdes 
deur die uittredende Bestuursraad 
 

7.3.1.5 die Bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap en Programbestuurder Maatskaplike Dienste NG Welsyn 
Noord-Kaap word ampshalwe met volle stemreg op die Bestuursraad aangestel. 
 

7.3.2 Ter verkiesing van kundige lede uit die gemeenskap tot die Bestuursraad sal die uittredende 
Bestuursraad 'n kennisgewing in ten minste een koerant adverteer vir belangstellendes of 
genomineerdes wat skriftelik ingedien sal word by die kantoor van NG Welsyn waarna ’n 
verkiesing van die kundige lede uit die gemeenskap sal geskied. 
 

7.3.3 Met verkiesing van die kundige lede uit die gemeenskap sal die demografiese-, bevolkings-, 
geslags- en rassamestelling van die area waarin NG Welsyn Noord-Kaap opereer, sowel as 
geografiese verspreiding in ag geneem word. 
 

7.4 AANSTELLING EN AANVAARDING 
7.4.1 Die verkose lede word skriftelik aangestel en moet hul aanstelling skriftelik aanvaar. Voordat ’n lid 

sitting kry by die eerste vergadering, moet hy/sy die Bestuursraad se etiese kode en die 
Bestuursplan onderteken. 
 

7.5 VERGOEDING 
7.5.1 Lede van die Bestuursraad is slegs geregtig op reis- en verblyfkoste en word nie andersins 

vergoed vir hulle dienste nie. 
 

7.6 AD HOC KOMITEE 
7.6.1 Die Bestuursraad mag gebruik maak van staande, of ad hoc-komitees om sy werk suksesvol te 

doen. 
 

7.7 DAGBESTUUR 
7.7.1 ’n Dagbestuur vir daaglikse uitvoerende besluite wat geneem moet word, sal bestaan uit die 

Voorsitter, die Ondervoorsitter, die Sekretaris, die Bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap en die 
Programbestuurder NG Welsyn Noord-Kaap. Die Dagbestuur sal vergader soos en wanneer 
nodig.  
 

7.8 SEKRETARIAAT 
7.8.1 Die Bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap is verantwoordelik vir die reël van die Bestuursraad se 

sekretariaat. 
 
 

8. DISKWALIFIKASIE VAN PERSONE AS BESTUURSLEDE 
8.1 Die volgende persone is gediskwalifiseer om as lede tot die Bestuursraad verkies te word: 

 
8.1.1 as sodanige persoon ’n minderjarige is 

 
8.1.2 ’n ongerehabiliteerde insolvent is 

 
8.1.3 ’n persoon verwyder uit 'n vertrouensamp op grond van wangedrag 

 
8.1.4 ’n persoon skuldig bevind aan diefstal, bedrog, vervalsing of uitgif van ’n vervalste dokument, ’n 

oortreding in terme van die Wet op Voorkoming van Korrupsie nr 6/1958, die Korrupsie Wet 94 
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van 1992, deel 1 tot 4 of Artikel 17, 20 of 21 (in sover dit betrekking het op voormelde oortredings) 
van hoofstuk 2 van die Wet op Voorkoming en Bekamping van Korrektiewe Aktiwiteite, 2004, of 
enige oortreding gegrond op oneerlikheid waarvoor ‘n persoon gevonnis word tot gevangenisstraf 
sonder die keuse van 'n boete, of 'n boete opgelê word wat die bedrag van R500.00 oorskry 
 

8.1.5 ’n persoon wat handelingsonbevoeg is 
 

8.1.6 ’n persoon wat 'n kliënt is van enige van die organisasies met wie NG Welsyn ’n 
samewerkingsooreenkoms het 
 

8.1.7 ’n persoon wat op enige manier persoonlik bevoordeel word deur sy verbintenis met een van die 
organisasies met wie NG Welsyn ’n samewerkingsooreenkoms gesluit het  
 

8.1.8 ’n persoon wat 'n personeellid is van enige maatskaplike diensorganisasie met wie NG Welsyn ’n 
samewerkingsooreenkoms aangegaan het 
 

8.1.9 ’n persoon wie se leer en lewenswandel die Bestuursraad in die verleentheid kan stel of die goeie 
beeld van die organisasie kan benadeel. 
 
 

9. BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP 
Die lidmaatskap van ’n lid van die Bestuursraad termineer sodra een van die vereistes onder punt 
8 genoem op hom van toepassing raak, asook onder die volgende omstandighede: 
 

9.1 wanneer sy dienstermyn verstryk 
 

9.2 indien hy drie keer na mekaar mét of sonder verskoning afwesig is van vergaderings 
 

9.3 wanneer hy deur ongeërgdheid, eiewilligheid, onbekwaamheid, of nalatigheid die naam en 
funksionering van die Bestuursraad en die organisasie benadeel. 
 
 

10. VERGADERINGS EN STEMMING 
10.1 Die Bestuursraad kan vir die behartiging van sake vergader en hul vergaderings verdaag en 

andersins reël soos hulle goedvind met die veronderstelling dat bestuursraadvergaderings 
minstens een maal per kwartaal plaasvind. 
 

10.2 Vergaderings word gehou volgens erkende vergaderingsprosedures en soos omskryf in die 
Bestuursplan van N G Welsyn Noord-Kaap. 
 

10.3 Besluite word normaalweg geneem deur middel van konsensus, maar indien die situasie dit vereis 
kan ook gestem word deur hande opsteek of per stembrief. Laasgenoemde prosedure word 
gevolg met die hersamestelling van die Bestuursraad elke twee jaar. 
 

10.4 Die voorsitter het ‘n gewone en ’n beslissende stem. 
 

10.5 Kennisgewings van vergaderings moet skriftelik wees en sewe werkdae voor die aanvang van ’n 
vergadering uitgestuur word. 
 

10.6 Vergaderings is alleenlik wettig wanneer ’n kworum van een meer as die helfte van die lede fisies 
teenwoordig is. 
 

10.7 Sakelyste en notules van die Bestuursraad, sowel as die Dagbestuur en ander komitees, moet 
skriftelik aan lede voorsien word. 
 

10.8 Die oorblywende bestuursraadslede, ondanks ’n vakature in hulle midde, kan voortgaan om op te 
tree, maar kan wanneer en solank hulle getal minder is as die getal wat deur hierdie Konstitusie 
as die vereiste kworum van bestuursraadslede vasgestel is, slegs funksioneer vir die doel om die 
aantal bestuursraadslede tot die getal van die kworum te verhoog, of ’n algemene vergadering 
van die organisasie byeen te roep, maar vir geen ander doel nie. 
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10.9 Die Bestuursraadslede verkies ’n voorsitter vir die Bestuursraad vir die tydperk waartydens hy die 
posisie as voorsitter sal beklee. Indien ’n voorsitter nie binne 5 minute na die tyd wat vir die 
aanvang van die vergadering vasgestel is, op die vergadering aanwesig is nie, mag die 
aanwesige bestuursraadslede iemand uit hul midde tot voorsitter van die vergadering kies. 
 
 

11. GELDIGHEID VAN HANDELINGE 
Alle handelinge wat deur 'n vergadering van die Bestuursraad of deur 'n Komitee saamgestel deur 
die Bestuursraad, of deur 'n persoon wat as bestuursraadslid optree verrig is, is ten spyte daarvan 
dat dit later blyk dat die aanstelling van sodanige bestuursraadslid of van die persoon wat optree 
soos voormeld, gebrekkig is, of dat hulle of enige van hulle gediskwalifiseer was, net so geldig 
asof elkeen van die persone behoorlik aangestel was en gekwalifiseer was om ’n bestuursraadslid 
te wees. 
 
 

12. KONTRAKTE MET NG WELSYN 
Onderworpe aan die voorskrifte van hierdie Konstitusie kan 'n bestuursraadslid kontrakte met NG 
Welsyn sluit net soos enige persoon wat nie 'n bestuursraadslid is nie, op voorwaarde dat 
sodanige bestuursraadslid vooraf sy belang in sodanige kontrak of ooreenkoms aan die 
Bestuursraad openbaar, waarna sodanige bestuursraadslid nie aan enige bespreking of stemming 
oor die aangeleentheid mag deelneem nie. 
 
 

13. REGISTER VAN BESTUURSRAADSLEDE 
NG Welsyn moet ’n register van Bestuursraadslede hou en daarin aanteken die volle voorname 
en van, identiteitsnommer, beroep, woon-, besigheids- en posadres en die datum van aanstelling 
van elke lid. 
 
 

14. AANSPREEKLIKHEID EN VRYWARING 
14.1 NG Welsyn stel elke bestuursraadslid skadeloos teen enige verlies of aanspreeklikheid wat NG 

Welsyn ten gevolge van die uitvoering van, of in verband met 'n bestuursraadslid se ampspligte 
op die hals haal, insluitende borgstellings namens NG Welsyn aangegaan. Gemelde 
skadeloosstelling geld ook ten opsigte van aanspreeklikheid wat ’n bestuursraadslid op die hals 
haal wanneer hy ten gevolge van optrede in sy hoedanigheid as bestuursraadslid homself in ’n 
regsgeding, hetsy sivielregtelik of strafregtelik, verweer en uitspraak in sy guns kry of vrygespreek 
word. 
 

14.2 ’n Bestuursraadslid is nie aanspreeklik vir enige verlies, skade of benadeling van die Organisasie 
met die uitvoering van die bestuursraadslid se ampspligte of handelinge in verband daarmee nie. 
 

14.3 Die vrywaring na verwys in 14.1 en 14.2 geld nie in die geval nie waar ’n bestuursraadslid  
 

14.3.1 ’n dokument uitreik of handeling verrig met betrekking tot die bates of sake van NG Welsyn wat 
wesentlik vals of bedrieglik is; 
 

14.3.2 ’n dokument laat uitreik of handeling laat verrig indien die bestuursraadslid redelike gronde het om 
te glo dat die uitgereikte dokument of handeling wat verrig word, vals of bedrieglik is; 
 

14.3.3 die bestuursaadslid ’n feit of kennis aangaande ’n saak verswyg of nie bekend maak nie, wat 
binne die kennis van die bestuursraadslid val en die bekendmaking daarvan die valsheid of 
misleidendheid van ‘n dokument wat uitgereik word, of ’n handeling wat verrig word, weerlê of uit 
die weg ruim. 
 
 

15. PLIGTE VAN DIE VOORSITTER 
15.1 Hy lei vergaderings van die Bestuursraad en Dagbestuur. 

 
15.2 Hy sien oorhoofs toe dat die posomskrywings van die personeel van NG Welsyn behoorlik 

uitgevoer word. 
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15.3 Hy sien oorhoofs toe dat die Bestuursplan van NG Welsyn bygehou en uitgevoer word. 
 

15.4 Hy verteenwoordig die Bestuursraad by skakeling, onderhandelings en amptelike optredes wat 
namens die Bestuursraad gedoen word. 
 
 

16. PLIGTE VAN DIE ONDERVOORSITTER 
16.1 Hy behartig alle funksies van die voorsitter wanneer laasgenoemde nie beskikbaar is nie. 

 
16.2 Hy ondersteun die voorsitter in die uitvoering van sy taak. 

 
 

17. PLIGTE VAN DIE SEKRETARIS 
17.1 Hy stel lede in kennis van vergaderings. 

 
17.2 Hy stel ‘n sakelys op en tree op as notulehouer by vergaderings van die Bestuursraad en die 

Dagbestuur. 
 

17.3 Hy hanteer alle korrespondensie voortvloeiend uit die vergaderings, tensy anders ooreengekom 
met die voorsitter. 
 

17.4 Hy voer opdragte uit wat die Bestuursraad aan hom opdra. 
 
 

18. FUNKSIES VAN DIE BESTUURSRAAD 
18.1 FUNKSIE AS TOESIGHOUER OOR NG WELSYN NOORD-KAA P AS 

WELSYNSORGANISASIE 
 

18.1.1 Die Bestuursraad verseker dat alle statutêre en ander handelinge wat NG Welsyn Noord-Kaap 
onderneem in ooreenstemming is met tersake wetgewing. 
 

18.1.2 Die Bestuursraad sien toe dat NG Welsyn Noord-Kaap registreer as Organisasie sonder 
Winsoogmerk, sy nommer tentoonstel en jaarliks die voorgeskrewe verslag voorsien aan die 
Direkteur: Organisasies Sonder Winsoogmerk. 
 

18.1.3 Die Bestuursraad sien toe dat NG Welsyn Noord-Kaap jaarliks ‘n behoorlike besigheidsplan(ne) 
opstel en voldoen aan verslagvoorskrifte van die Dept. Maatskaplike Dienste en 
Bevolkingsontwikkeling en ander befondsers. 
 

18.1.4 Die Bestuursraad sien toe dat die missie en doelstellings van N G Welsyn Noord-Kaap uitgevoer 
word. 
 

18.2 FUNKSIE AS KOÖRDINEERDER VAN WELSYNSORGANISASI ES WAT KONTRAKTUEEL 
VERBIND IS AAN NG WELSYN  
Die Bestuursraad sien toe dat behoorlike kontrakte gesluit word tussen NG Welsyn en 
diensorganisasies en dat die wedersydse verpligtinge nagekom word soos uiteengesit in die 
Bestuursplan van NG Welsyn Noord-Kaap. 

 
 
19. FINANSIES 
19.1 NG Welsyn open ’n eie bankrekening by ’n erkende bank en doen (of laat doen) behoorlike 

finansiële rekordhouding. 
 
19.2 Geld word belê by ‘n erkende bank of bouvereniging geregistreer ingevolge die Bankwet 94 van 

1990, of die Wet op Onderlinge Banke 124 van 1993. 
 
Die beleggingsbeleid van NG Welsyn is gebaseer op die voorskrifte van die Inkomstebelastingwet 
met betrekking tot Openbare Weldaadorganisasies. 
 

19.3 ’n Jaarlikse oudit word gedoen na afloop van die finansiële jaar wat loop van 1 April tot 31 Maart. 
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19.4 NG Welsyn besit geen vaste eiendom nie. 
 

19.5 Onroerende en roerende bates en fondse word nie aan raadslede of werknemers geskenk nie. 
Werknemers word slegs vergoed vir dienste gelewer. 
 
 

20. BESTAAN 
20.1 Die organisasie bestaan in sy eie reg afsonderlik van sy raadslede en word voortgesit al verander 

die raadslede. 
 

20.2 Die organisasie is ‘n regspersoon wat kontrakte kan sluit en finansiële ooreenkomste kan 
aangaan. Hy mag fondse insamel en administreer, maar mag geen vaste eiendom aankoop of 
besit nie. 
 
 

21. WYSIGING VAN DIE KONSTITUSIE 
Die konstitusie kan alleenlik gewysig word deur ’n besluit van die Bestuursraad tydens die 
Jaarvergadering by wyse van gewone meerderheid.  

 
 
22. ONTBINDING 
22.1 NG Welsyn kan alleenlik ontbind word deur 'n besluit geneem tydens ’n spesiale vergadering vir 

daardie doel belê. 
 

22.2 Die besluit tot ontbinding moet geneem word deur ’n twee-derde meerderheidsbesluit van 
Bestuursraadslede teenwoordig tydens sodanige spesiale vergadering. 
 
 

23. OORDRAG VAN BATES 
Oorblywende bates nadat die verpligtinge van NG Welsyn na behore nagekom is, gaan oor en 
word oorgedra na NGK wat dit moet oordra aan ‘n nie-winsgewende organisasie met soortgelyke 
doelstellings of sodanige bates self aanwend vir soortgelyke dienste wat NG Welsyn verrig het.  
 
 

24. GELDENDE KONSTITUSIE 
Hierdie Konstitusie sal dien as ’n vervanging van enige bestaande Grondwet of Konstitusie van 
NG Welsyn Noord-Kaap met geldende werking vanaf die datum waarop die Bestuursraad hierdie 
Konstitusie aanneem. Enige voorafgaande Konstitusie of Grondwet van NG Welsyn word met 
aanvaarding van hierdie Konstitusie in die geheel vervang. 

 
 
 
HIERDIE KONSTITUSIE IS GOEDGEKEUR DEUR DIE BESTUURS RAAD OP DIE 
 
……………………………………….………………..……DAG VAN ...................   20.... 
 
 
 
.................................................. .................................................. 
 VOORSITTER SEKRETARIS 
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BYLAE 19 
 

BESKRYWINGSPUNT 17 
 

POS VAN PROGRAMBESTUURDER MAATSKAPLIKE DIENSTE 
 

(NG Welsyn Noord-Kaap) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. vir die pos van programbestuurder maatskaplike d ienste by NG Welsyn Noord-Kaap 
begroot word vir die boekjaar 2011/2012. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 na die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
 
MOTIVERING 

1. Die ondersoek na die bestuur van NG Welsyn het duidelik aangetoon dat die werklas van die 
bestuurder van NG Welsyn te groot was. Die bestuur van die geboue het agterweë gebly en daar 
moes dienste van ander maatskaplike werkers ingekoop word vir supervisie. Bestuursplanne, 
handleidings en verslae moes in die nag voltooi word om by teikendatums te hou. 
 
Die bestuursraad van NG Welsyn het by die kerklike maatskaplike organisasies van die ander 
sinodes gaan kers opsteek en het gevind dat almal van predikante gebruik maak vir bestuurders 
of direkteure en dan ’n senior maatskaplike werker wat verantwoordelik is vir die maatskaplike 
beplanning, programskrywing, handleidings en supervisie.  
 
Die bestuursraad van NG Welsyn, die sinodale kommissie vir hulpdienste en die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis het saam besluit om ‘n predikant in die pos van bestuurder aan te 
stel en Lina Blömerus, ’n maatskaplike werker, in die tydelike pos van programbestuurder 
maatskaplike dienste.  
 
Die bestuurder van NG Welsyn is verantwoordelik vir die bestuur die Art 21 Maatskappy vir die 
geboue, vir die algemene bestuur van NG Welsyn, personeelbestuur, hulp aan die 
diensorganisasie en hul bestuursliggame. Vir die afgelope jaar het die twee persone tydelik in die 
poste gewerk en dit het goed gewerk. Die meer kapasiteit by NG Welsyn het gehelp dat ons 
sisteme instand kon kry wat die bestuur van die dienspunte verbeter het. NG Welsyn ook kon 
betrokke raak by gemeentes se gemeenskapsprojekte. 

 
2. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Daar is begroot vir die pos tot 28 Februarie 2011. Vir die volgende jaar sal dit R264,000-00 plus 
salarisaanpassing wees. Daar word vir hierdie jaar R171,000-00 subsidie van die staat ontvang 
wat meebring dat die pos die sinode R93,00-00 kos. 

 
Boekjaar 2012/2013 

(% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
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BYLAE 20 
 

BESKRYWINGSPUNT 18 
 

POS VAN SEKRETARESSE BY NG WELSYN 
 

(NG Welsyn Noord-Kaap) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. vir die pos van sekretaresse by NG Welsyn Noord Kaap begroot word vir die boekjaar 
2011/2012. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 na die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die bestuursraad van NG Welsyn kan nie sien dat NG Welsyn kan funksioneer sonder ‘n 

sekretaresse nie. Die sekretaresse moet al die sekretariële én administratiewe opdragte van 2 
uitvoerende amptenare behartig, nl. bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap en programbestuurder 
maatskaplike dienste by NG Welsyn Noord-Kaap. 

 
2. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Daar is begroot vir die pos tot 28 Februarie 2011. 
Vir die volgende finansiële jaar sal dit die sinode R90,433-00 plus die salarisaanpassing en 
byvoordele  kos. 

 
Boekjaar 2012/2013 

(% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
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BYLAE 21 
 

BESKRYWINGSPUNT 19 
 

BEURSE VIR MAATSKAPLIKE WERKSTUDENTE 
 

(NG Welsyn Noord-Kaap) 
 

 
Die sinode 

1. besluit om beurse beskikbaar te stel vir maatska plike werkstudente. 
2. gee opdrag aan die sinodale kommissie vir hulpdi enste om fondse beskikbaar te stel vir 

die beurse. 
3. gee opdrag aan die sinodale kommissie vir hulpdi enste om in samewerking met NG 

Welsyn ’n reglement op te stel waarin die reëls en die voorwaardes vir die toekenning 
van die beurse vervat word. 

4. besluit dat die begroting van die boekjaar 2011/ 2012 ten bedrae van R20,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van R20,000-00 na die  tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Dit is vir privaat welsynsorganisasies feitlik onmoontlik om maatskaplike werkers te kry om aan te 

stel in vakante poste. Maatskaplike werkstudente kry beurse by die staat en moet dan vir die staat 
terugwerk. Die kerk gee reeds beurse vir teologiese studente en die situasie vra van die kerk om ook 
hier te help. As ons met die studente kan ooreenkom om vir dieselfde aantal jare wat hulle ’n beurs 
van die kerk gekry het vir die kerk se welsynsorganisies te werk sal dit help om vakante poste te vul. 
Omdat NG Welsyn konsentreer op indiensopleiding, sal ons die werkers kan behou na drie of vier 
jaar. 

 
2. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
Indien die beurse R10,000 per jaar is, sal die onkoste R20,000-00 per jaar wees. 

 
Boekjaar 2012/013 

Indien die beurse R10,000 per jaar is, sal die onkoste R20,000-00 per jaar wees. 
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BYLAE 22 
 

BESKRYWINGSPUNT 20 
 

VERTEENWOORDIGER VIR BYBELGENOOTSKAP 
 

(verteenwoordiger Bybelgenootskap) 
 
Die sinode besluit dat 

die Streekraad vir Bybelgenootskap Noord Kaap stree k sal voortgaan soos in die verlede 
en verslag sal doen van die werksaamhede, nie net o pdragte wat deur die sinode opgedra 
is nie, maar ook wat die Bybelgenootskap in die lan d en streek doen. 

 
 
1. Samestelling  

Ds GP Barnard primarius en sinode moet sekundus aanwys. 
 
2. Tyd om opdrag uit te voer  

Bly aan vir 2 jaar termyn 
 
3. Begroting/finansiële implikasie  

Sien verslag van die sinodale kommissie vir diensgetuienis, beskrywingspunt 2, Bylae 4 
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BYLAE 23 
 

BESKRYWINGSPUNT 21 
 

GRONDHERVORMING 
 

(taakspan grondhervorming) 
 
Die sinode besluit 

1. neem met kommer kennis van die negatiewe gerugte  en uitsprake oor grondhervorming. 
Die owerheid, landbou- en landelike sektor, en vera l ons lidmate wat hierby betrokke is, 
word opnuut verseker van die kerk se begrip, bystan d en voorbidding om wysheid en 
kalmte. 

2. spreek sy kommer uit oor die onrealistiese en se lfs onmoontlike verwagtings wat 
geskep word met beloftes oor grondhervorming, asook  die nuwe vorme van onreg, 
ontwrigting en verarming wat tans met sommige van h ierdie pogings gepaard gaan. 

3. bedank lidmate, landbou besighede en plaaslike o werhede wat op verantwoordelike 
wyse by grond- en landelike hervorming betrokke is,  en vra dat sulke verhale van hoop 
en sukses gedeel sal word met die groter Suid-Afrik aanse gemeenskap. 

4. beskou dit as ’n saak van erns om alle moontlike  ondersteuning te gee aan pastorale 
sorg van ons lidmate, gemeentes en gemeenskappe wat  negatief geraak word deur 
grond- en landbouhervorming. 

5. besluit dat daar ’n taakspan grondhervorming sal  wees en gee opdrag aan die taakspan 
grondhervorming om voort te gaan met sy opdrag en t aak soos in vorige besluite vervat. 

6. besluit dat die begroting van die boekjaar 2011/ 2012 ten bedrae van R33,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van R35,145-00 na die  tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die taakspan grondhervorming vra dat die sinode kennis sal neem van die huidige stand van 

grondhervorming in Suid-Afrika, en aan die hand van die bogenoemde aanbevelings standpunte sal 
formuleer en opdragte sal gee 

 
2. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2011/2012 
R33,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

(6,5% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
R35,145-00 
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4. VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KERKORDEKOMMISSIE 

 
 

INLEIDING 
(Inligting) 

 
PUNT 1 

• Die verslag is as inligting  bedoel oor hoe die sinodale kerkordekommissie sy opdrag en 
bevoegdhede (bepaling 35.5.6, 57.5.2.1 en artikel 58), sy konstituering en vergaderings asook 
sy bestuursproses soos voorgeskryf in die Kerkorde uitgevoer het. 

• Die verslag verduidelik hoe opdragte van die sinode van 2008 uitgevoer is . 
• Die verslag word as gelese beskou. Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 

 
PUNT 2 

• Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verslag van die sinodale kerkordekommissie wil 
lewer, kan dit op die evalueringsvorm  doen. 

 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

(Konferensieformaat) 
 
PUNT 3.1 

Beskrywingspunt 1: Sinodale kerkordekommissie 
 
PUNT 3.2 

Beskrywingspunt 2: Verteenwoordiger sinodale kerkordekommissie 
 
PUNT 3.3 

Beskrywingspunt 3: Voorgestelde wysigings aan Kerkorde 2008: nuwe bepaling 7.2 
 
PUNT 3.4 

Beskrywingspunt 4: Voorgestelde wysigings aan Kerkorde 2008: bepaling 7.2.4 
 
PUNT 3.5 

Beskrywingspunt 5: Voorgestelde wysigings aan Kerkorde 2008: besluit by bepaling 7.6 
 
PUNT 3.6 

Beskrywingspunt 6: Voorgestelde wysigings aan Kerkorde 2008: besluit by bepaling 13.3 
 
PUNT 3.7 

Beskrywingspunt 7: Nuwe uitgawe van die Kerkorde, reglemente, besluite en aantekeninge vir 
gebruik in die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

 
PUNT 3.8 

Beskrywingspunt 8: Gravamen ten opsigte van Kerkorde 2007: artikels 3 en 9 
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4. VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KERKORDEKOMMISSIE 

 
 

1. INLEIDING / INLIGTING 
 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes 
 
U kommissie lê die volgende verslag aan die 
sinode voor: 
 
1.1 PERSONEEL EN VERGADERINGS 
Op die konstitueringsvergadering van 14 
Oktober 2008 is die volgende uitvoerende 
komitee verkies: Dr. AC Swanepoel (voorsitter), 
ds. GJ Duursema (ondervoorsitter), ds. DG. Smit 
(skriba). 

Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die 
kommissie het soos verwoord in bepaling 35.5.6. 
 
 
1.2 VERTEENWOORDIGERS BY 
ALGEMENE SINODE: SINODALE KERK-
ORDEKOMMISSIE 
Die sinodale kerkordekommissie het die sinode 
in Noord-Kaapland by die volgende taakspanne 
van die algemene sinode verteenwoordig, nl.: 

1. Algemene taakspan regte. 
 
 

2. OPDRAGTE SINODE 2008 
 

 
2.1 VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN DIE 
KERKORDE, REGLEMENTE, BESLUITE EN 
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED. 
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit om ’n nuwe uitgawe van 
die “Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland tesame met bepalings, 
reglemente, besluite en aantekeninge vir 
gebruik in die Ned. Geref.  Kerk in Noord-
Kaapland goedgekeur deur die sinode, 
Oktober 2008” te publiseer en al die 
wysigings aan te bring soos besluit deur die 
sinode. 

 
2.1.1 Uitvoering 
1. ’n Nuwe uitgawe van die “Kerkorde van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland tesame met 
bepalings, reglemente, besluite en aantekeninge 
vir gebruik in die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland goedgekeur deur die sinode, Oktober 
2008” is uitgegee. 
2. Bogenoemde is ook elektronies beskikbaar 
by:http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/documen
ts/inligtingstukke/Kerkorde%20NGK%20Noord-
Kaapland%202008.pdf 
 
 
2.2 BEVOEGDHEIDSREGISTER 
Die sinode het besluit: 
1. om vir dr. Flip du Toit ’n spreekbeurt te gee 

om die sinode in te lig oor die stand van sake 
by die bevoegdheidsregister. 

2. om dit aan elke ring op te dra om ’n lys op te 
stel van alle gelegitimeerde persone in die 
ringsressort. 

2.1 ’n Pro forma vraelys sal deur die sinodale 
kerkordekommissie aan elke ringskriba 
gestuur word, wat die ring ten opsigte van 
elke persoon wat ampsbevoegdheid het of 
beweer hy dit het, asook alle proponente en 
emeriti voltooi moet word; 

2.2 Hierdie lys moet alle tersaaklike inligting van 
die persoon bevat te wete: 

2.2.1 Volle name en van; 
2.2.2 Kontak besonderhede - dit wil sê, adres 

en telefoon besonderhede; 
2.2.3 Datum van legitimasie; 
2.2.4 Ampsbevoegdheid – proponent, leraar of 

emeritus. 
2.3 Hierdie lys moet deurlopend (minstens 1 x 

per jaar) aangesuiwer word; 
2.4 Hierdie lys moet jaarliks in die vorm van ’n 

verslag aan ring voorgelê word en  
2.5 Ringe doen verslag  aan die sinodale 

kerkordekommissie wat op sy beurt al die 
inligting deurstuur na die bevoegdheids-
register. 

3. om dit aan elke ring op te dra om toe te sien 
dat enige persoon wat in die ringsressort op 
enige wyse amptelik in ’n gemeente van die 
ring wil optree (sien Kerkorde 2007, artikel 
10), eers moet verseker dat die persoon oor 
die nodige ampsbevoegdheid beskik. 

4. dat dit aan die sinodale kerkordekommissie 
opgedra moet word om ’n beskrywingspunt 
en studiestuk voor te berei wat na die 
eersvolgende sinode in Noord-Kaapland 
gestuur moet word wat 

4.1 bogenoemde aanbevelings verwoord; 
4.2 die volle konsekwensies van die beginsel 

soos verwoord in reglement 3.1.2. deurtrek 
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na die praktyk wat onder andere sal inhou 
dat ’n persoon sy ampsbevoegdheid (maar 
nie sy proponentstatus nie) verloor sodra 
hy/sy nie meer aan ’n gemeente verbind is 
nie, ongeag wat die omstandighede is wat 
daartoe gelei het, en 

4.3 die studiestuk en beskrywingspunt moet ook 
insluit dat ’n persoon na ’n sekere tyd (bv. 5 
jaar) alle bevoegdheid verloor indien hy in 
daardie tydperk nie ’n doelbewuste poging 
aanwend om in amp bevestig te word nie. 

 
2.2.1 Uitvoering 
1. Die sinodale kerkordekommissie het besluit 
om, in uitvoering van die besluit van die sinode, 
die volgende aan ringe deur te gee: 

1. dat elke ring ’n lys van alle gelegitimeerde 
persone in hul ringsressort moet opstel 

2. ’n bevoegdheidsvraelys is aan ringe 
gestuur 

3. die ring moet die bevoegdheidsvraelys 
(bevoegdheidsregister) ten opsigte van 
elke persoon wat ampsbevoegdheid het 
of beweer dat hy dit het, asook alle 
proponente en emeriti voltooi 

4. Hierdie lyste moet deurlopend (minstens 1 
x per jaar) aangesuiwer word 

5. Hierdie bevoegdheidsvraelyste moet 
jaarliks aan die ring voorgelê word 
i. ringe moet die inligting op die 

bevoegdheidsvraelys kontroleer 
ii. indien daar onsekerheid oor die 

ampsbevoegdheid bestaan moet 
kontak gemaak word met die skriba 
van die bevoegdheidsregister vir 
kontrolering. 

iii. Die ring versend die bevoegdheids-
vraelyste na die sinodale kerkorde-
kommissie en moet die eerste keer (1 
Maart 2010) volledig ingevul word en 
daarna moet slegs die wysigings elke 
jaar voor 1 Maart gerapporteer word. 

2. Punt 4: Die sinodale kerkordekommissie het 
nie aan die opdrag by punt 4 uitvoering gegee 
nie, omdat dit onder die kommissie se aandag 
gekom het dat die ATR reeds ’n soortgelyke 
opdrag van die algemene sinode van 2007 
ontvang het. Die kommissie oordeel dat eers 
gewag moet word vir die verslag van die ATR. 
3. Punt 2-3: Met die verskyning van die 
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland sal die “Riglyne vir ringskriba ” 
(bladsy 75) uitgebrei word met punt 2.1 tot 2.5. 
Die bevoegdheidsvraelys sal by Afdeling 9 
(vorms) van die Kerkorde van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland gevoeg word. 
4. Die sinodale kerkordekommissie wil 
kerkrade wys op die konsekwensies wat kan 
volg indien predikante nie jaarliks voor 30 Junie 
by die bevoegdheidsregister aanmeld nie. 

Dit kan onder andere tot gevolg hê dat ’n 
persoon sy bevoegdheid verloor. Dit kan ernstige 
gevolge vir die bediening in ’n kerk inhou. 
 
 
2.3 KERKORDE 2007 - BEDIEN DIE 
EERSVOLGENDE SINODE MET ’N GERE-
FORMEERD-GEFUNDEERDE KERKORDE 
Die sinode het besluit: 
1. Die sinodale kerkordekommissie in 

samewerking met die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning Kerkorde 2007 
verantwoord toets aan die Skrif en 
Belydenisskrifte met die oog daarop om die 
eersvolgende sinode met ’n gereformeerd-
gefundeerde kerkorde te bedien. 

2. In die lig van die toepaslike besluite van die 
buitengewone sinode Noord-Kaapland 2007, 
(sien Bylae 5), Kerkorde 2007 Artikels 3 en 9 
dienooreenkomstig gesuspendeer word en 
Kerkorde 2004 Artikels 3 en 9 voorlopig van 
toepassing bly. 

3. Die kerkordekommissie ’n begronde 
gravamen (vgl. punt 1 en 2) ten opsigte van 
Kerkorde 2007 Artikels 3, 9 en 20 voorberei 
vir oorweging en goedkeuring deur die sinode 
in Noord-Kaapland vir voorlegging aan die 
eersvolgende Algemene Sinode. 

4. Hierdie besluite met die twee betrokke bylaes 
word aan die Algemene Sinode gestuur, as ’n 
begronde oortuiging vir die noodsaak van ‘n 
gereformeerde kerkorde in die Ned. Geref.  
Kerk. 

 
2.3.1 Uitvoering 
1. Punt 1: Die sinodale kerkordekommisisie en 
die sinodale kommissie vir bedienings-
ondesteuning het geoordeel dat dit nie moontlik 
is om aan punt 1 van die besluit van die sinode 
uitvoering te gee nie. 
Die sinodale kerkordekommissie oordeel dat in 
hierdie verband na die Dordtse Kerkorde gekyk 
kan word. 
2. Punt 3: Die sinodale kerkordekommissie het 
nie aan die opdrag ten opsigte van artikel 20 
uitvoering gegee nie, omdat dit onder die 
kommissie se aandag gekom het dat die ATR 
aan die saak aandag gee. Die kommissie 
oordeel dat eers gewag moet word vir die 
verslag van die ATR. 
 
Sien beskrywingspunt 8 punt 3.8 – Graven 
ten opsigte van kerkorde 2007: artikels 3 en 9 
(sinodale kerkordekommissie) – bladsy 192, 
Bylae 8. 
 
 
2.4 EKKLESIOLOGIESE GESPREKSDOKU-
MENT 
Die sinode het besluit: 

Die sinode besluit dat die sinodale 
kerkordekommissie in samewerking met die 
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sinodale kommissie vir bedieningsonder-
steuning ’n studie maak van die kerkbegrip 
en die Kerkordelike implikasies wat die 
dokument ’n afgebakende en praktiese 
gemeentelike ekklesiologie inhou. 

 
2.4.1 Uitvoering 
1. Die sinodale kerkordekommisisie het op 
grond van die aanbeveling van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondesteuning besluit 
dat geen veranderinge aan die kerkorde 
aangebring moet word op grond van die 
Ekklesiologiese Gespreksdokument nie. 
2. Die sinodale kerkordekommisie het die ATR 
versoek om geen kerkorde wysigings aan te 
bring op grond van die ekklesiologiese 
gespreksdokument nie. 
 
 
2.5 REDAKSIONELE WYSIGINGS AAN 
KERKORDE 2008 
 

2.5.1 Bepaling 35.6.2.3 
1. Met die samestelling van die Kerkorde van 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008 
het ’n sin weggeval by Bepaling 35.6.2.3. 
Na “Wys verteenwoordigers en sekunduslede 
aan by die volgende instansies: 

Een verteenwoordiger plus sekundus per 
fakulteit in die kuratorium, 
eksamenkommissie en die kieskollege by elk 
van die teologiese fakulteite van die 
universiteite te Stellenbosch, Pretoria, 
Bloemfontein en die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk in Afrika” het ’n sin 
weggeval, nl.  

“Een verteenwoordiger plus sekundus op 
die Argiefkommissie van die Ned. Geref. 
Kerk in SA; Een verteenwoordiger plus 
sekundus by die SA Bybelgenootskap.” 

 
Bepaling 35.6.2.3 is as volg gewysig 
Ou bepaling 

Wys verteenwoordigers en sekunduslede aan by die 
volgende instansies: 

Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit 
in die kuratorium, eksamenkommissie en die 
kieskollege by elk van die teologiese fakulteite 
van die universiteite te Stellenbosch, Pretoria, 
Bloemfontein en die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in Afrika 

Nuwe bepaling  
Wys verteenwoordigers en sekunduslede 
aan by die volgende instansies: 

Een verteenwoordiger plus sekundus per 
fakulteit in die kuratorium, eksamen-
kommissie en die kieskollege by elk van 
die teologiese fakulteite van die 
universiteite te Stellenbosch, Pretoria, 
Bloemfontein en die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk in Afrika. 
Een verteenwoordiger plus sekundus op 
die Argiefkommissie van die Ned. Geref. 

Kerk in SA; Een verteenwoordiger plus 
sekundus by die SA Bybelgenootskap. 

 
2.5.2 Bepaling 35.6.2.4 
1. In die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland 2008 word in bepaling 35.6.26 
verwys na ’n bepaling 35.5.3.1. 
2. In die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland 2008 is daar egter nie ’n 
bepaling 35.5.3.1 nie. Dit moet lees “Sien ook 
bepaling 35.4.2”. 
 
Bepaling 35.6.2.4 is as volg gewysig: 
Ou bepaling 

Kommissies van die Algemene Sinode: 
Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het 
adviseer hulle die tydelike kommissies vir 
kommissie ten opsigte van die verteenwoordigers 
(primarius en sekundus) van die sinode in Noord-
Kaapland by kommissies en taakspanne van die 
algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die betrokke 
sinodale kommissie, met kennis aan die predikant 
in sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba 
van die betrokke kommissie van die Algemene 
Sinode. (Kyk ook Bepaling 35.5.3.1) 

Nuwe bepaling  
Kommissies van die algemene sinode: 
Sodra die sinodale kommissies 
gekonstitueer het. adviseer hulle die 
tydelike kommissie vir kommissies ten 
opsigte van die verteenwoordigers 
(primarius en sekundus) van die sinode 
in Noord-Kaapland by kommissies en 
taakspanne van die algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die 
betrokke sinodale kommissie, met kennis 
aan die predikant in sinodale diens in 
Noord-Kaapland en skriba van die 
betrokke kommissie van die Algemene 
Sinode. (Sien ook Bepaling 35.4.2). 

 
 
2.6 BEGROTING/FINANSIËLE IMPLIKASIE 
Boekjaar 2009/2010 

R15,000-00 
 

Boekjaar 2010/2011 
R15,000-00 

 
 
2.7 SLOT 
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag 
uitgevoer het. 
 
 
2.8 LEDE VAN DIE KOMMISSIE 
Dr. AC Swanepoel (voorsitter) 
Ds. DG Smit (skriba) 
Ds. GJ Duursema 
Ds. HW de Jager 
Ds. BP Benadé 
Oudl. WJ Olivier 
Ds. JPL Mostert (predikante in sinodale diens) 
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3. BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 
Verskeie beskrywingspunte is ontvang. 
 

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die 
sinodesitting ontvang word, moet deur die toepaslike 
permanente kommissies opgeneem word in hul 
agenda. 
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike 
verslag en aanbeveling dien. 
Beskrywingspunte wat na die datum ontvang word, 
word ook deur die toepaslike kommissie opgeneem in 
sy verslag aan die Sinode, maar kan verwys word na 
’n tydelike kommissie, indien daar nie genoeg tyd is 
om daaroor te besin nie.” (Bepaling 35.1.2) 
 
 
3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SAMESTEL-
LING SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
(sinodale kerkordekommissie) – bladsy 183, 
Bylae 1 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n sinodale kerkordekommissie saamge-

stel word soos voorgeskryf in die 
huishoudelike bepalinge van die 
sinodale kerkordekommissie. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R15,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R15,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KERKORDE-
KOMMISSIE (sinodale kerkorde-kommissie) – 
bladsy 185, Bylae 2 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat ’n verteenwoordiger vir 
die volgende aangewys word: 
 1. Algemene taakspan regte 
 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
NUWE BEPALING 7.2 (sinodale kerkorde-
kommissie) – bladsy  186, Bylae  3. 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
1. ’n nuwe bepaling 7.2 in te voeg wat as 

volg lui 
 7.2 Tipe poste  
 7.2.1 Permanente Predikantsposte  

 7.2.1.1 Alle kerke beskik ten minste oor 
een permanente predikantspos. Dit is die 
“gewone” predikantspos. 

 7.2.1.2 Predikante kan beroep word om 
óf voltyds  óf deeltyds  in hierdie 
permanente pos  te staan: 

 7.2.1.2.1 “Voltyds ” verwys na die 
bediening van ’n leraar wat in ’n bepaalde 
gemeente bevestig is en wat volgens 
dienskontrak sy volle lewensonderhoud en 
toelaes van die gemeente ontvang en 
voltyds in die gemeente arbei. (Sien 
Kerkorde 2007 [Algemene Sinode], artikels 
4, 6, 7, 8, 9 en 11.) 

 7.2.1.2.2 “Deeltyds ” verwys na die 
bediening van ’n leraar wat in ’n bepaalde 
gemeente bevestig is en wat volgens 
diensooreenkoms vir ’n vasgestelde 
gedeelte van sy tyd  in die gemeente arbei 
en slegs ’n gedeelte van sy 
lewensonderhoud  van die gemeente 
ontvang. Dit staan bekend as ’n 
tentmakers pos . Hulle moet self vir ’n 
gedeelte van hulle lewensonderhoud 
voorsien deur bv. ’n addisionele beroep te 
volg. (Sien Reglement vir 
Tentmakerbediening, Kerkorde 2007 
[Algemene Sinode] bladsy 109) 

 7.2.2 ’n Tydelike Aanstelling in ’n 
Permanente Predikantspos  

 7.2.2.1 Kerkrade mag, wanneer daar 
definitiewe aanwysbare motiverings 
bestaan, soos beperkende finansies soos 
aangedui in die kerkraad se geouditeerde 
state, ’n predikant vir ’n vaste termyn  
beroep. 

 7.2.2.2 Soos by 3 hieronder, het ons 
hier ook te doen met wat (in die 
arbeidsreg) bekend staan as ’n vaste 
termyn pos. 

 7.2.2.3 In hierdie geval bestaan daar ’n 
permanente pos  wat op daardie tydstip - 
vanweë genoemde definitiewe aanwysbare 
motiverings (sien punt 7.2.2.1) – nie 
deeltyds (tentmaker) gevul kan word nie. 

 7.2.2.4 Aan die einde van die termyn 
moet genoemde definitiewe aanwysbare 
motiverings (sien punt 7.2.2.1) heroorweeg 
word ten einde te bepaal of die pos nie 
opgradeer kan word na ’n voltydse of 
tentmaker pos nie. 

 7.2.2.4.1 Indien die pos opgradeer word, 
moet ’n nuwe diensooreenkoms aan die 
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huidige posbekleër  aangebied word waarin 
die opgegradeerde voorwaardes vervat is. 

 7.2.2.4.2 Indien die pos nie opgradeer kan 
word nie, moet onderhandelinge met die 
huidige posbekleër  aangegaan word vir ’n 
volgende vaste termyn. 

 7.2.2.4.3 Indien die huidige posbekleër 
nie beskikbaar is om langer in die 
gemeente te dien nie, kan ’n nuwe proses 
begin word om die pos te vul. 

 7.2.2.5 Dié tipe pos (vaste termyn pos) 
kan nooit gebruik word om ’n leraar vir ’n 
sekere termyn te beroep en sou die 
kerkraad nie 100% tevrede met die 
bediening van die leraar wees nie, die 
kerkraad die geleentheid te bied om van 
sodanige leraar ontslae te raak nie. Die 
Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat 
elke werknemer die reg het tot billike 
ontslag en die wyse waarop dit moet 
geskied word deeglik deur die Kerkorde 
gereël (sien artikels 12 en 64). 

 7.2.3 Tydelike Predikantsposte: vaste 
termynposte (“fixed terms”)  

 7.2.3.1 Soos die naam aandui, is ’n 
vaste termynpos geheel en al tydelik  en die 
pos termineer  wanneer die bepaalde taak 
waarvoor die predikant beroep is, voltooi 
is. 

 7.2.3.2 ’n Kerkraad beroep ’n predikant 
vir ’n bepaalde taak  wat vir ’n vasgestelde 
termyn  duur. Let daarop dat die klem nie 
hier op die termyn val nie, maar juis op die 
bepaalde taak waarvoor die pos geskep is. 
Hierdie taak dra nie die karakter van ’n 
permanente pos nie soos omskrywe in 
Kerkorde 2004 artikel 9. 

 7.2.3.3 Die termyn behoort nie langer as 
3 jaar te wees nie. 

 7.2.3.4 Die termyn en die bepaalde taak 
waarvoor die termyn pos geskep is, moet 
duidelik in die diensooreenkoms beskryf 
word. 

 7.2.3.5 Met ’n vaste termyn pos verval 
die pos aan die einde van die termyn. 

 7.2.3.6 ’n Kerkraad kan ’n termyn net 
een maal hernu; daarna moet so ’n pos in 
’n permanente pos verander. 

 7.2.3.7 ’n Vaste termynpos mag nie 
aangewend word om aan ’n leraar wat in ’n 
permanente pos is, wat voor die ouderdom 
65 emeriteer, die geleentheid te bied om na 
sy/haar aftrede in dieselfde pos aan te bly 
nie. 

 7.2.3.8 Dit is die beroepende 
vergadering se plig om, alvorens 
bevestiging plaasvind, in die lig van 
veranderende wetgewing vas te stel wat 
die heersende wetgewing én ons eie 
pensioenfondsreëls in verband met die 
pensioenfonds is, en om aan die vereistes 

van sodanige wetgewing en reëls te 
voldoen. 

 7.2.3.9 Tans word bepaal dat die 
beroepene predikantsbevoegdheid kry en 
vrystelling kry van die gemeente se 
pensioenaandeel. 

 7.2.3.10 Na die verstryking van die 
termyn behou die persoon die 
ampsbevoegdheid wat hy/sy voor die 
bevestiging in die vaste termyn pos gehad 
het. 

 7.2.4 Pastorale Hulp  
 7.2.4.1 ’n Pastorale hulp is iemand wat 

die (permanente) leraar in die gemeente 
van hulp is of wat tydens ’n vakature 
tydelik  in die gemeente met die bediening 
behulpsaam is. 

 7.2.4.2 ’n Kerkraad mag iemand as 
pastorale hulp in ’n gemeente aanstel , 
maar daar is geen sprake dat die persoon 
beroep  word nie. Die persoon word dus 
ook nie in die gemeente bevestig  nie. 

 7.2.4.3 ’n Pastorale hulp dien ook nie op 
die kerkraad nie tensy hy/sy as ouderling/ 
diaken in die gemeente verkies en bevestig 
is. 

 7.2.4.4 Indien daar slegs ’n pastorale 
hulp in die gemeente is, moet die 
konsulent wat deur die ring aangewys is, 
teenwoordig wees op elke 
kerkraadsvergadering in die gemeente 
(sien artikel 28.4) 

 7.2.4.5 ’n Pos vir pastorale hulp, 
gewoonlik ’n proponent, ’n leraar wat met 
behoud van ampsbevoegdheid uit diens 
gestel is of ’n emeritus, is nie ’n tydelike 
leraarspos nie, maar is ’n pos met ’n 
vasgestelde dienstermyn. 

 7.2.5 Emeriti  onder die ouderdom van 
70 jaar kan in enige van bogenoemde 4 
tipes poste beroep word. Vir die beroep 
van emeriti – sien Bepaling 11 . 

2. numerering van Bepaling 7 aan te pas 
soos nodig. 

 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4 VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
BEPALING 7.2.4 (sinodale kerkorde-
kommissie) – bladsy  188, Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om bepaling 7.2.4 as volg 
te wysig 
Ou bepaling  
 Die gemeentes van die NG Kerk in Noord-

Kaapland kom ooreen dat wanneer ’n 
leraarspos in die sinodale gebied vakant 
raak, die betrokke kerkraad eers die 
goedkeuring van die Ring en die advies 
van die SKHD moet verkry voordat die pos 
gevul word. 
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Nuwe bepaling  
 7.2.4 ADVIES PROSEDURE 
 7.2.4.1 Die gemeentes van die Ned. 

Geref. Kerk in Noord-Kaapland kom ooreen 
dat wanneer ’n leraarspos in die sinodale 
gebied vakant raak, die betrokke kerkraad 
die advies van die ring verkry. 

 7.2.4.2 Die ring kan die sinodale 
kommissie vir hulpdienste en die sinodale 
kerkordekommissie vir advies nader. * 

 * Voetnota: Indien die gemeente hulp uit 
die gemeentebediengsfonds sou 
benodig sien reglement vir gemeentebe-
dieningsfonds. 

 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
BESLUIT BY BEPALING 7.6 (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 189, Bylae 5 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om bepaling 7.6 as volg te 
wysig 
Ou bepaling  
 7.6 Beroep van iemand wat vroeg 

geëmeriteer het 
 In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde 

leraar wat weens ongeskiktheid vir 
diens geëmeriteer het, wens om weer tot 
die bediening toegelaat te word, moet hy 
daarvoor aansoek doen by die 
ring/ringskommissie waar hy demissie 
ontvang het en sy aansoek moet 
vergesel wees van ’n mediese sertifikaat 
van resente datum. Nadat die 
ring/ringskommissie die aansoek 
goedgekeur het, word die leraar 
beroepbaar verklaar deur die predikant 
in sinodale diens deur middel van ’n 
kennisgewing in Die Kerkbode. 

Nuwe bepaling  
 7.6 Beroep van iemand wat vroeg 

geëmeriteer het 
 In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde 

leraar wat weens ongeskiktheid vir 
diens geëmeriteer het, wens om weer tot 
die bediening toegelaat te word, moet hy 
daarvoor aansoek doen by die 
ring/ringskommissie waar hy demissie 
ontvang het en sy aansoek moet 
vergesel wees van ’n mediese sertifikaat 
van resente datum. Nadat die 
ring/ringskommissie die aansoek 
goedgekeur het, word die leraar 
beroepbaar verklaar deur die ring wat 
demissie verleen het en word die 
predikant in sinodale diens deur die 
ringskriba in kennis gestel.  

 Die predikant in sinodale diens gee deur 
middel van ’n verklaring hiervan kennis 
in Die Kerkbode.  

 
 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
BESLUIT BY BEPALING 13.3 (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 190, Bylae 6 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om die besluit by bepaling 
13.3 as volg te wysig 
Ou besluit by bepaling  
 1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar 

dat kerf 1 (die pakket) van die riglyne van 
die algemene sinode nie in die sinode in 
Noord-Kaapland net as riglyn sal dien nie, 
maar ’n minimum voorwaarde sal wees vir 
’n predikantspos, ook ten opsigte van 
beperkte termynposte. 

 2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig 
nie, moet met die ring en sinode in gesprek 
getree word rakende finansiële hulp 
(gemeentebedieningsfonds), 
deelbediening of samesmelting met buur-
gemeentes. (vgl. Bepaling 7.2.4 Kerkorde 
Noord-Kaapland). 

Nuwe besluit by bepaling  
 1. Die sinode in Noord-Kaapland 

aanvaar dat kerf 1 (volgens bepaling 13.3 
soos van toepassing) van die riglyne van 
die algemene sinode ’n minimum 
voorwaarde sal wees vir alle aanstellings 
volgens bepaling 7.2. 

 
3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: NUWE 
UITGAWE VAN DIE KERKORDE, 
REGLEMENTE, BESLUITE EN AANTEKEN-
INGE VIR GEBRUIK IN DIE NED. GEREF. 
KERK IN NOORD-KAAPLAND (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 191, Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 na die verskyning van elke nuwe 

kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland sal een kopie op 
rekening van die sinode van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland aan elke 
kerkkantoor versend word. 

 
 
3.8 BESKRYWINGSPUNT 8: GRAVAMEN 
TEN OPSIGTE VAN KERKORDE 2007: 
ARTIKELS 3 EN 9 (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 192, Bylae 8 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
 by die algemene sinode aan te beveel dat 

op grond van die Skrif en die 
Belydenisskrifte Kerkorde 2004 Artikels 
3 en 9 van toepassing bly. 
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BYLAE 1 
 

BESKRYWINGSPUNT 1 
 

SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. ’n sinodale kerkordekommissie saamgestel word so os voorgeskryf in die huishoudelike 
bepalinge van die sinodale kerkordekommissie. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R15,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Samestelling : Vgl. Huishoudelike bepalinge sinodale kerkordekommissie (vgl. Kerkorde Ned. Geref. 

Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 81-82). 
2. Samestelling 

2.1 Die sinode benoem die sinodale kerkordekommissie wat bestaan uit ses primarii en drie sekundi 
lede. Indien ’n primarius lid vertrek, neem die sekundus sy plek in. 

2.2 Die sinodale kerkordekommissie konstitueer tydens die sinode. 
2.3 Die sinodale kerkordekommissie mag drie vakkundige lede koöpteer op koste van die sinode. 
2.4 Die dienstyd strek vanaf verdaging van die sinode tot by die aanvang van die volgende sinode. 
2.5 Die sinodale kerkordekommissie verkies sy eie voorsitter en onder-voorsitter. 
2.6 Die sekretaresse van die kantoor dien as skriba van die kommissie. Die sinodale 

kerkordekommissie kies ook ’n hulpskriba. 
 
2. Die sinodale kerkordekommissie se opdrag en bevoegdhede  (bepaling 35.5.6, 57.5.2.1 en artikel 58), 

konstituering en vergaderings  asook die bestuursproses  vind plaas soos voorgeskryf in die 
Kerkorde (vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 81-82). 

3. Opdrag en bevoegdhede (Bepaling 35.5.6, 57.5.2.1 en Artikel 58) 
3.1 Die sinodale kerkordekommissie dien as appèlliggaam tussen sinodes. 
3.2 Rangskik die kerkregtelike besluite van die sinode en publiseer dit so gou moontlik. 
3.3 Die gee van advies en hantering van sake van kerkregtelike aard. 
3.4 Die sinodale kerkordekommissie skakel met ander kommissies van die sinode soos nodig. 
3.5 Dit is ook wenslik dat inligting vanuit die kommissie aan ringe en kerkrade deurgestuur word.  
3.6 Die voorsitter van die sinodale kerkordekommissie dien op die algemene taakspan regte (ATR) 
3.7 Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die 

kommissie. 
3.8 Aangesien die sinodale struktuur van die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland nie voorsiening 

maak vir ’n sinodale kommissie/moderatuur/moderamen nie, wys die sinode die sinodale 
kerkordekommissie aan om op te tree in die plek van ’n sinodale 
kommissie/moderatuur/moderamen waar die kerkorde of reglemente van die Algemene Sinode 
optrede vra van die sinodale kommissie/moderatuur/moderamen. (Bepaling 35.5.6) 

3.7 Voer die opdragte van die sinode uit. 
3.8 Gee advies aan die sinodale kommissie vir hulpdienste met betrekking tot eiendomme en fondse 

van die kerk waar die sinodale kommissie vir hulpdienste as eiser en verweerder op tree. 
4. Konstituering en vergaderings 

4.1 Die sinodale kerkordekommissie konstitueer tydens elke gewone vergadering van die sinode. 
4.2 Die sinodale kerkordekommissie vergader ten minste een maal per jaar soos met die predikant in 

sinodale diens gekoördineer. Die sinodale kerkordekommissie mag egter ook vergader soos 
omstandighede dit vereis.  

5. Bestuursproses 
5.1 Die sinodale kerkordekommissie begroot jaarliks vir die vergaderings en dien die begroting in by die 

sinodale kommissie vir hulpdienste. 
 
3. Tyd om opdrag uit te voer  

Die sinodale kerkordekommissie konstitueer tydens sinodesitting. 
Vergaderdatums sal tydens sinodesitting vasgestel word, indien opdragte na die kommissie verwys is. 
Die kommissie vergader verder soos nodig. 
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4. Begroting / finansiële implikasies  
 

Boekjaar 2011/2012 
R15,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

R15,000-00 
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BYLAE 2 
 

BESKRYWINGSPUNT 2 
 

VERTEENWOORDIGER SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

 
Die sinode besluit dat ’n verteenwoordiger vir die volgende aangewys word 

1. Algemene taakspan regte 
 
 
MOTIVERING 
1. Samestelling : Vgl. Huishoudelike bepalinge sinodale kerkordekommissie (vgl. Kerkorde Ned. Geref. 

Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 81-82). 
3.6 Die voorsitter van die sinodale kerkordekommissie dien op die algemene taakspan regte (ATR) 

 
2. Die sinodale kerkordekommissie se opdrag en bevoegdhede  (bepaling 35.5.6, 57.5.2.1 en artikel 58), 

konstituering en vergaderings  asook die bestuursproses  vind plaas soos voorgeskryf in die 
Kerkorde (vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 81-82). 

3.7 Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die 
kommissie. 

 
3. Tyd om opdrag uit te voer  

Die verteenwoordiger van die sinodale kerkordekommissie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland woon die vergaderings van die algemene taakspan regte by. 

 
4. Begroting / finansiële implikasies  

 

Boekjaar 2011/2012 
Geen koste 

 
Boekjaar 2012/2013 

Geen koste 
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BYLAE 3 
 

BESKRYWINGSPUNT 3 
 

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: BEPALING 7.2.4 
 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

 
Die sinode besluit om 

1. ’n nuwe bepaling 7.2 in te voeg wat as volg lui 
7.2 Tipe poste  
7.2.1 Permanente Predikantsposte  
7.2.1.1 Alle kerke beskik ten minste oor een perman ente predikantspos. Dit is die 

“gewone” predikantspos. 
7.2.1.2 Predikante kan beroep word om óf voltyds  óf deeltyds  in hierdie permanente pos  

te staan: 
7.2.1.2.1 “Voltyds ” verwys na die bediening van ’n leraar wat in ’n b epaalde gemeente 

bevestig is en wat volgens dienskontrak sy volle le wensonderhoud en toelaes 
van die gemeente ontvang en voltyds in die gemeente  arbei. (Sien Kerkorde 2007 
[Algemene Sinode], artikels 4, 6, 7, 8, 9 en 11.) 

7.2.1.2.2 “Deeltyds ” verwys na die bediening van ’n leraar wat in ’n b epaalde gemeente 
bevestig is en wat volgens diensooreenkoms vir ’n v asgestelde gedeelte van sy 
tyd  in die gemeente arbei en slegs ’n gedeelte van sy lewensonderhoud  van die 
gemeente ontvang. Dit staan bekend as ’n tentmakers  pos . Hulle moet self vir ’n 
gedeelte van hulle lewensonderhoud voorsien deur bv . ’n addisionele beroep te 
volg. (Sien Reglement vir Tentmakerbediening, Kerko rde 2007 [Algemene 
Sinode] bladsy 109) 

7.2.2 ’n Tydelike Aanstelling in ’n Permanente Pred ikantspos  
7.2.2.1 Kerkrade mag, wanneer daar definitiewe aanw ysbare motiverings bestaan, soos 

beperkende finansies soos aangedui in die kerkraad se geouditeerde state, ’n 
predikant vir ’n vaste termyn  beroep. 

7.2.2.2 Soos by 3 hieronder, het ons hier ook te do en met wat (in die arbeidsreg) bekend 
staan as ’n vaste termyn pos. 

7.2.2.3 In hierdie geval bestaan daar ’n permanente  pos  wat op daardie tydstip - vanweë 
genoemde definitiewe aanwysbare motiverings (sien p unt 7.2.2.1) – nie deeltyds 
(tentmaker) gevul kan word nie. 

7.2.2.4 Aan die einde van die termyn moet genoemde definitiewe aanwysbare 
motiverings (sien punt 7.2.2.1) heroorweeg word ten  einde te bepaal of die pos 
nie opgradeer kan word na ’n voltydse of tentmaker pos nie. 

7.2.2.4.1 Indien die pos opgradeer word, moet ’n nu we diensooreenkoms aan die huidige 
posbekleër  aangebied word waarin die opgegradeerde voorwaarde s vervat is. 

7.2.2.4.2 Indien die pos nie opgradeer kan word nie , moet onderhandelinge met die 
huidige posbekleër  aangegaan word vir ’n volgende vaste termyn. 

7.2.2.4.3 Indien die huidige posbekleër nie beskikb aar is om langer in die gemeente te 
dien nie, kan ’n nuwe proses begin word om die pos te vul. 

7.2.2.5 Dié tipe pos (vaste termyn pos) kan nooit g ebruik word om ’n leraar vir ’n sekere 
termyn te beroep en sou die kerkraad nie 100% tevre de met die bediening van 
die leraar wees nie, die kerkraad die geleentheid t e bied om van sodanige leraar 
ontslae te raak nie. Die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat elke werknemer 
die reg het tot billike ontslag en die wyse waarop dit moet geskied word deeglik 
deur die Kerkorde gereël (sien artikels 12 en 64). 

7.2.3 Tydelike Predikantsposte: vaste termynposte ( “fixed terms”)  
7.2.3.1 Soos die naam aandui, is ’n vaste termynpos  geheel en al tydelik  en die pos 

termineer  wanneer die bepaalde taak waarvoor die predikant b eroep is, voltooi 
is. 

7.2.3.2 ’n Kerkraad beroep ’n predikant vir ’n bepa alde taak  wat vir ’n vasgestelde 
termyn  duur. Let daarop dat die klem nie hier op die term yn val nie, maar juis op 
die bepaalde taak waarvoor die pos geskep is. Hierd ie taak dra nie die karakter 
van ’n permanente pos nie soos omskrywe in Kerkorde  2004 artikel 9. 
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7.2.3.3 Die termyn behoort nie langer as 3 jaar te wees nie. 
7.2.3.4 Die termyn en die bepaalde taak waarvoor di e termyn pos geskep is, moet 

duidelik in die diensooreenkoms beskryf word. 
7.2.3.5 Met ’n vaste termyn pos verval die pos aan die einde van die termyn. 
7.2.3.6 ’n Kerkraad kan ’n termyn net een maal hern u; daarna moet so ’n pos in ’n 

permanente pos verander. 
7.2.3.7 ’n Vaste termynpos mag nie aangewend word o m aan ’n leraar wat in ’n 

permanente pos is, wat voor die ouderdom 65 emerite er, die geleentheid te bied 
om na sy/haar aftrede in dieselfde pos aan te bly n ie. 

7.2.3.8 Dit is die beroepende vergadering se plig o m, alvorens bevestiging plaasvind, in 
die lig van veranderende wetgewing vas te stel wat die heersende wetgewing én 
ons eie pensioenfondsreëls in verband met die pensi oenfonds is, en om aan die 
vereistes van sodanige wetgewing en reëls te voldoe n. 

7.2.3.9 Tans word bepaal dat die beroepene predikan tsbevoegdheid kry en vrystelling 
kry van die gemeente se pensioenaandeel. 

7.2.3.10 Na die verstryking van die termyn behou di e persoon die ampsbevoegdheid wat 
hy/sy voor die bevestiging in die vaste termyn pos gehad het. 

7.2.4 Pastorale Hulp  
7.2.4.1 ’n Pastorale hulp is iemand wat die (perman ente) leraar in die gemeente van hulp 

is of wat tydens ’n vakature tydelik  in die gemeente met die bediening 
behulpsaam is. 

7.2.4.2 ’n Kerkraad mag iemand as pastorale hulp in  ’n gemeente aanstel , maar daar is 
geen sprake dat die persoon beroep  word nie. Die persoon word dus ook nie in 
die gemeente bevestig  nie. 

7.2.4.3 ’n Pastorale hulp dien ook nie op die kerkr aad nie tensy hy/sy as ouderling/ 
diaken in die gemeente verkies en bevestig is. 

7.2.4.4 Indien daar slegs ’n pastorale hulp in die gemeente is, moet die konsulent wat 
deur die ring aangewys is, teenwoordig wees op elke  kerkraadsvergadering in 
die gemeente (sien artikel 28.4) 

7.2.4.5 ’n Pos vir pastorale hulp, gewoonlik ’n pro ponent, ’n leraar wat met behoud van 
ampsbevoegdheid uit diens gestel is of ’n emeritus,  is nie ’n tydelike leraarspos 
nie, maar is ’n pos met ’n vasgestelde dienstermyn.  

7.2.5 Emeriti  onder die ouderdom van 70 jaar kan in enige van bo genoemde 4 tipes 
poste beroep word. Vir die beroep van emeriti – sie n Bepaling 11 . 

2. numerering van Bepaling 7 aan te pas soos nodig.  
 
 
MOTIVERING 
1. Die sinodale kerkordekommissie is van mening dat ’n duideliker begripsomskrywing, ten opsigte van 

die beginsels wat geld vir die verskillende poste, in die Kerkorde opgeneem moet word. 
 
2. Die sinodale kerkordekommissie oordeel dat in sommige gevalle kontrakte wat met leraars aangegaan 

word in stryd is met arbeidswetgewing. 
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BYLAE 4 
 

BESKRYWINGSPUNT 4 
 

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: BEPALING 7.2.4 
 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

 
Die sinode besluit om bepaling 7.2.4 as volg te wys ig 

Ou bepaling  
Die gemeentes van die NG Kerk in Noord-Kaapland kom  ooreen dat wanneer ’n 
leraarspos in die sinodale gebied vakant raak, die betrokke kerkraad eers die 
goedkeuring van die Ring en die advies van die SKHD  moet verkry voordat die pos gevul 
word. 

Nuwe bepaling  
7.2.4 ADVIES PROSEDURE 
7.2.4.1 Die gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in N oord-Kaapland kom ooreen dat 
wanneer ’n leraarspos in die sinodale gebied vakant  raak, die betrokke kerkraad die 
advies van die ring verkry. 
7.2.4.2 Die ring kan die sinodale kommissie vir hul pdienste en die sinodale 
kerkordekommissie vir advies nader. * 

* Voetnota: Indien die gemeente hulp uit die gemeen tebediengsfonds sou benodig 
sien reglement vir gemeentebedieningsfonds. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die sinodale kerkordekommissie versoek om na die 

formulering van die proses by bepaling 7.2.4 in die kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland 2008 te kyk. 

 
2. Daar is onduidelikheid wie die advies by die sinodale kommissie vir hulpdienste moet kry: is dit die ring 

of die kerkraad? 
 
3. Kerke in die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland wil langs hierdie weg mekaar help 

sodat die bediening in die sinodale gebied volhoubaar kan geskied. Die kerke wil ook langs hierdie weg 
leraars en kerkrade se belange beskerm. 
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BYLAE 5 
 

BESKRYWINGSPUNT 5 
 

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: BESLUIT B Y BEPALING 7.6 
 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

 
Die sinode besluit om bepaling 7.6 as volg te wysig  

Ou bepaling  
7.6 Beroep van iemand wat vroeg geëmeriteer het 

In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde leraar wat we ens ongeskiktheid vir diens 
geëmeriteer het, wens om weer tot die bediening toe gelaat te word, moet hy daarvoor 
aansoek doen by die ring/ringskommissie waar hy dem issie ontvang het en sy aansoek 
moet vergesel wees van ’n mediese sertifikaat van r esente datum. Nadat die 
ring/ringskommissie die aansoek goedgekeur het, wor d die leraar beroepbaar verklaar 
deur die predikant in sinodale diens deur middel va n ’n kennisgewing in Die Kerkbode. 

Nuwe bepaling  
7.6 Beroep van iemand wat vroeg geëmeriteer het 

In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde leraar wat we ens ongeskiktheid vir diens 
geëmeriteer het, wens om weer tot die bediening toe gelaat te word, moet hy daarvoor 
aansoek doen by die ring/ringskommissie waar hy dem issie ontvang het en sy aansoek 
moet vergesel wees van ’n mediese sertifikaat van r esente datum. Nadat die 
ring/ringskommissie die aansoek goedgekeur het, wor d die leraar beroepbaar verklaar 
deur die ring wat demissie verleen het en word die predikant in sinodale diens deur die 
ringskriba in kennis gestel.  
Die predikant in sinodale diens gee deur middel van  ’n verklaring hiervan kennis in Die 
Kerkbode.  

 
 
MOTIVERING 
1. Die huidige formulering mag die indruk skep dat die predikant in sinodale diens die leraar beroepbaar 

verklaar, terwyl dit die ring se verantwoordelikheid is. 
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BYLAE 6 
 

BESKRYWINGSPUNT 6 
 

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: BEPALING 13.3 
 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

Die sinode besluit om die besluit by bepaling 13.3 as volg te wysig 
Ou besluit by bepaling  

1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat kerf 1 (die pakket) van die riglyne van die 
algemene sinode nie in die sinode in Noord-Kaapland  net as riglyn sal dien nie, maar ’n 
minimum voorwaarde sal wees vir ’n predikantspos, o ok ten opsigte van beperkte 
termynposte. 
2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig nie, moe t met die ring en sinode in gesprek 
getree word rakende finansiële hulp (gemeentebedien ingsfonds), deelbediening of 
samesmelting met buurgemeentes. (vgl. Bepaling 7.2. 4 Kerkorde Noord-Kaapland). 

Nuwe besluit by bepaling  
1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat kerf 1 (volgens bepaling 13.3 soos van 
toepassing) van die riglyne van die algemene sinode  ’n minimum voorwaarde sal wees vir 
alle aanstellings volgens bepaling 7.2. 

 
 
MOTIVERING 
1. Daar was verwarring watter poste almal by die besluit ingesluit is. 
 
2. Die rasionaal agter die besluit is dat “bedienaars” billik vergoed word vir dienste gelewer. Die kerke wil 

hiermee help dat “bedienaars” nie uitgebuit word nie. 
 
3. Die uitdrukking “die pakket” het verwarring geskep ten opsigte van wat dit alles insluit. 
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BYLAE 7 
 

BESKRYWINGSPUNT 7 
 

NUWE UITGAWE VAN DIE KERKORDE, REGLEMENTE, BESLUITE  EN 
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED. GEREF. KERK IN  NOORD-KAAPLAND 

 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

 
Die sinode besluit dat 

na die verskyning van elke nuwe kerkorde van die Ne d. Geref. Kerk in Noord-Kaapland sal 
een kopie op rekening van die sinode van die Ned. G eref. Kerk in Noord-Kaapland aan elke 
kerkkantoor versend word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Elke kerkkantoor moet ten minste een kopie van die jongste kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in 

Noord-Kaapland beskikbaar hê. 
 
2. Begroting / finansiële implikasies  

 

Die begroting maak deel uit van die bestaande begrotingsitem: Reis en veblyfkoste – sinode in Noord-
Kaapland. 
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BYLAE 8 
 

BESKRYWINGSPUNT 8 
 

GRAVAMEN TEN OPSIGTE VAN KERKORDE 2007: ARTIKELS 3 EN 9 
 

(sinodale kerkordekommissie) 
 

 
Die sinode besluit 

om by die algemene sinode aan te beveel dat op gron d van die Skrif en die Belydenisskrifte 
Kerkorde 2004 Artikels 3 en 9 van toepassing bly. 

 
 
MOTIVERING 

GRAVAMEN TEN OPSIGTE VAN KERKORDE 2007: ARTIKELS 3 EN 9  
 

A:  WYSIGINGS AAN KERKORDE ARTIKEL 3  
 

Kerkorde 2004 
3.1 Christus self deur die Heilige Gees verrig al die 

dienswerk in sy kerk.  Hy doen dit deur: 
3.1.1 die dienswerk van al die gelowiges; 

die dienswerk van die drie besondere ampte, 
te wete: 
• dié van bedienaar van die Woord  
• dié van ouderling 
• dié van diaken. 

3.2 Hierdie drie ampte is gelykwaardig, maar word 
in opdrag en werk onderskei. By die 
uitoefening van hulle roeping mag geen 
ampsdraer oor ander ampsdraers heerskappy 
voer nie, aangesien Christus die enigste Hoof, 
Koning en Meester van sy kerk is. 

Kerkorde 2007 
3.1 Dienswerk is deelname aan die werk wat God die 

Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen 
om Sy koninkryk te vestig. 

3.2 Elke lidmaat is deur God tot diens in die gemeente 
en wêreld geroep. 

3.3 Lidmate kan afgesonder word om op ’n besondere 
wyse in een of meer van die gemeente se 
bedieninge diensbaar te wees. 

3.4 Die volgende ampte word onderskei om amptelik 
leiding te neem: 
• Dié van lerende ouderling of bedienaar van 

die Woord 
• Dié van regerende ouderling 
• Dié van diaken 

3.5 Die ampte is gelykwaardig, maar word in opdrag en 
werk onderskei. 

 
Daar het hoofsaaklik twee groot verskuiwings in die formulering van Kerkorde artikel 3 plaas gevind. Die 
eerste waarop ons wil wys is: 
 
Die laaste sin by artikel 3.2, Kerkorde van 2004, w at lui: “By die uitoefening van hulle roeping mag 
geen ampsdraer oor ander ampsdraers heerskappy voer  nie, aangesien Christus die enigste Hoof, 
Koning en Meester van sy kerk is”, het weg geval. 
 
Dat Christus die Hoof, Koning en Meester van sy ker k is kom uit die Nederlandse Geloofsbelydenis, 
artikel 31. 
 
1.1 Dit behoort sonder enige teenspraak aanvaar te word as die “grondwet” van enige kerkorde 

en/of kerkreg. 
 
1.2 Die sinode van Noord-Kaapland kan geen rede sie n waarom dit weggelaat is nie. 

Staan dit in die weg van behoorlike kerkregering? 
Sal die skrapping daarvan beter kerkregering in die  hand werk?  

 
1.3 Die sinode van Noord-Kaapland wil aanvaar dat n ie met kwade bedoelings gedoen is nie. 

Selfs dan is dit ’n growwe oorsig wat sonder meer r eggestel móét word. 
 
1.4 Indien dit nie die geval is nie, vind daar in a rtikel 3, Kerkorde 2007 ’n teologiese en 

ekklesiologiese oortuiging neerslag, waarvan die si node van Noord-Kaapland haar ten volle 
distansieer. 

 
 



Kerkorde 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

193 

 
 

Toeligting : 
1. Christus die Enigste Hoof, Koning en Meester van sy  Kerk.  
Vir die reformasie was die belydenis dat Christus die enigste Hoof, Koning en Meester van sy kerk is, die 
fondament en grondbegrip van die kerkreg en kerkbegrip. In die Nederlandse Geloofsbelydenis [NGB], Art. 
31, staan letterlik “Opperste Biskop” wat ons tans vertaal met Hoof. Dit is ‘n geformuleer in direkte teenstand 
teen die Rooms Katolieke Kerk wat die pous die opperste biskop noem. Telkens wanneer die reformatore 
teenkanting teen hierdie siening van die pous as opperste biskop betuig het, het hulle - met beroep op Joh. 
18:36, 37; 1 Kor. 15:23 - 25; Ef. 1:22; 4:15; 5:23 en Kol. 1:18; 2:10 – juis hierdie sinsnede gebruik. Behalwe 
in die NGB artikel 31 kom die frase ook in talle ander gereformeerde belydenisskrifte voor soos bv. in die 
Tweede Helvetiese Konfessie, Art 17, die Galliese Konfessie, Art 30, die Hongaarse Konfessie, ens. 
 
Dat Christus die enigste Hoof, Koning en Meester van sy kerk is, beteken dat die kerk in wese monargaal is. 
Dit dien as begronding waarom geen amp, kerkvergadering of kerk (gemeente) oor ander mag heers nie. Die 
bekende prof. FL Rutgers in sy College-voordrachten (uitgawe J de Jong, p.154 ev.) sê: “Indien suprematie 
van de eene kerk (gemeente - Sinode Noord-Kaapland) over de andere kerk en van den eenen bisschop 
(ouderlinge - Sinode Noord-Kaapland) over den anderen bisschop ... mocht en moest worden aangenomen, 
dan was daardoor eigenlijk de Reformatie van de 16de eeuw veroordeeld ... Als instituut echter is de kerk 
niet één groot geheel, maar de openbaring van het Lichaam van Christus op eene bepaalde plaats, waarin 
alles aanwezig is, wat tot het wezen van eene kerk behoort; en juist daarom zijn alle kerken gelijk, en is er in 
de kerk gelijkheid van dienaren des Woords, gelijkheid van ouderlingen en gelijkheid van diakenen ... Met de 
erkenning van dit beginsel valt of staat de gehele Reformatie”(ons onderstreep – sinode Noord-Kaapland). 
 
2. Christus alleen het gesag in en oor Sy kerk.  
Die implikasies van die belydenis dat Christus die enigste Hoof Koning en Meester van sy kerk is, beteken 
dat die kerk nooit demokraties kan of mag wees nie, maar altyd Christokraties /monargaal. In ’n monargie is 
daar net een (Één) wat al die gesag het. Dit hou onder andere in: 
a) dat alléén die Here Jesus Christus mag en seggenskap in die kerk het. Hy alleen word in die Skrif die 

Hoof van die kerk, sy liggaam, genoem. Hý is ons Opperste Biskop (Mat. 17:5; Mat. 28:18; NGB artikel 
27; Calvyn Institusie IV.8.i). Dit is buite dispuut. 

b) In die kerk moet Sy wil en Sy wil alleen geskied. Dit moet die kerk se hoogste doel en strewe wees.  Ook 
dit is buite dispuut. 

c) Hierdie Koning wentel nie sy mag na enige iemand af nie. Aan Hom is alle mag gegee en aan niemand 
anders nie.  

d) Die Koning, Jesus Christus Self, regeer direk deur sy Woord en Gees. Hy oefen al sy mag uit deur sy 
Woord en sy Gees. (Joh. 15:25, 2 Tim. 3:16). 

 
Ons standpunt is dat mag, gesag en waardigheid nie aan mense of ampte verleen word nie. In die kerk van 
Here Jesus besit alleen die Woord mag, gesag en waardigheid. Gesag in die kerk word aan die Woord van 
God ontleen en word daardeur begrens. Nie die bedienaar van die Woord het gesag nie, maar die Woord 
wat deur hom verkondig word, het gesag (Calvyn: Institusie IV.8.ii.iv.v). Dat een mens oor ‘n ander, of een 
amp oor ‘n ander in die kerk heers, is sondig en is eie aan die wêreld (Luk. 22:24 v). 
 
3. Gesag van die ampte.  
Uit die Skrif is dit duidelik dat die Koning mense roep en gebruik om sý Woord en heil (amptelik) te bedien. In 
die kerk van Christus het die ampte geen ander roeping of taak nie as om die heil wat Christus verwerf het, 
te bedien. Die ampte bedien nie hul eie of die kerk se barmhartigheid, ens aan die wêreld nie, maar die van 
Christus. En deur die bediening van die Woord word die regering van Christus bedien. Die hoogste roeping 
wat die ampte in die kerk het, is om die Woord van die Koning so suiwer moontlik te verkondig, want waar sy 
Woord verkondig en geglo word, dáár regeer Hy en dáár kom sy koninkryk.  
 
Die gesag van die ampte word so verstaan: die amp van bedienaar van die Woord (lerende ouderling) is 
belas met die bediening van die Woord - sodat Christus sal regeer. Die regerende ouderling regeer wanneer 
hy toesien dat die Woord regeer. Hy regeer slegs wanneer hy toesien dat niemand anders as die Koning, die 
Here Jesus, regeer nie. Enige iets anders is misbruik van die roeping en taak wat die Here hom opgelê het 
(Mat. 24:49; Luk. 12:45). Hier is geen sprake van ‘n hiërargie van ampte, dat een amp voorrang bo ‘n ander 
moet kry of dat een amp oor ‘n ander heers nie.  
 
Daar kan immers geen sprake van heersers wees wanneer die ampte die Here se opdrag dat die een die 
ander se dienskneg moet wees, gehoorsaam nie (sien ook Ef. 5: 23). Eer kan alleen ’n goeie en oneer aan 
’n swakker dienaar toebedeel word na die mate wat elkeen sy besondere roeping van die Here vervul. Die 
term “leier” val vir ‘n gereformeerde vreemd op die oor. Die nuwe artikel 3.4 wat lui dat die ampte geroep 
word om amptelik leiding te neem, behoort dus liefs herformuleer te word. Elke gedagte van menslike 
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heerskappyvoering moet ten sterkste afgewys en vanweë ons menslike sondigheid en swakheid, vermy te 
word. 
 
4. Die dienskarakter van die ampte.  
Volgens Calvyn is die “ampte” van herders en leraars, ouderling en diakens bedieninge deur middel waarvan 
Christus by die gelowiges teenwoordig is (Institusie IV.6.x). Christus gebruik spesifiek die woord “diaken” 
(letterlik: tafelbediende, dit is: ’n dienaar wat geen eer, status of mag impliseer nie) vir Homself en vir 
apostels, ouderlinge en diakens. Die sleutelbegrippe hier is diens (of bediening, [diakonia]) en dienswerk 
(leitourgia). Die Here Jesus leer in Mark. 10:42-45 dat almal wat in sy koninkryk ’n amp wil beklee, die ander 
se diensknegte moet wees. En as motivering gebruik Hy Homself as voorbeeld: “Die Seun van die mens het 
ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” (Mark. 
10:45) 
 
Hierdie dienskarakter van die ampte blyk ook duidelik uit die Dordtse Kerkorde. Daarin word drie terme 
gebruik om die werk van mense in die kerk te beskryf: 

a) In artikel 2 word die woord functio (vertaal as dienste) gebruik. 
b) In artikels 16, 23 en 25 word officium gebruik (wat ons met amp vertaal; dog die Latyn sou vertaal 

kan word as vrywillige dienste! Dis inderdaad en feitelik waar van ouderlinge en diakens). 
c) In artikel 18 kom die woord munus voor wat as diens pligte vertaal kan word (letterlik: “... service, 

office, function, duty...”.)  
Al drie genoemde Latynse woorde behels hoofsaaklik die gedagte van diens en diensvervulling. 
Taalkundig en teologies is die term ”amp” onlosmaaklik aan die begrip “diens” gekoppel. Die aard 
van die gesag van die amp is, moet dus een van diens wees, ’n bediening van Woord en Gees 
waardeur Christus regeer (NGB 30 - 32; Institusie IV.1 .i.v; 2v; 3.i.viii). 

 
Dit sou in die huidige tydsgewrig wenslik wees om aan die woord “diens” voorkeur te gee bo die begrip 
“amp”. Amp kan by sommige die gedagte van waardigheid - ‘n soort “ere-posisie” - oproep, ’n aanduiding van 
die posisie wat 'n persoon beklee, in plaas van die bedieninge/dienste wat hy verrig. 
 
5. Gesag van kerke en kerkvergaderings.  
Dat Christus die enigste Hoof Koning en Meester van sy kerk is, het die verdere implikasie dat geen kerk 
(gemeente) of kerkvergadering (ring, sinode, algemene sinode) oor ’n ander mag heers nie. Geen gemeente 
het seggenskap oor 'n ander nie. Een of meer gemeente(s) verkry ook nie kragtens kerkverband 
seggenskap oor ’n ander gemeente nie. Ook in die kerkverband het alleen Christus gesag en Hy verleen dit 
aan niemand anders nie. 
 
Oor bogenoemde is daar onder Gereformeerdes algemene instemming. Oor die toepassing van hierdie 
beginsels bestaan daar egter nie eenstemmigheid nie.  
 
Aan die een kant is daar diegene (Schilder, Greydanus, c.s.) wat wil dat elke beslissing van die meerdere 
vergaderinge deur die kerkrade nie alleen getoets moet word nie, maar ook dat sulke beslissings alleen 
geldig word indien dit deur die kerkrade geratifiseer of bekragtig is. Hierdie hele aangeleentheid het 
uitgeloop op die sg. Vrymaking van 1944. 
 
Aan die ander kant is diegene (bv. Nauta c.s.) wat, op grond van ‘n bepaalde interpretasie van artikel 36 van 
die Dordtse Kerkorde, verkies om te praat van ’n Christusverleende gesag by kerkvergaderings.  
 
Die Dordtse Kerkorde artikel 36 lui: “t’ Selfde seggen heeft de Classis, over den Kercken-Raedt, t’welck de 
particuliere Synode heeft over de Classe, ende de Generale Synode over de particuliere.” In die Kerkorde 
van die Gereformeerde Kerken Nederland (GKN 1959) word “seggen” weergegee as “zeggenschap”. 
“Zeggen” beteken volgens Nauta dieselfde as “zeggenschap“ en vandaar, in moderne Nederlands “gezag” 
(vgl. Nauta, D 1971. Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen: Kok, 
p.121.). Nauta reken dat hierdie betrokke artikel nie ‘n afwyking van die Dordtse bepaling is nie, maar wel as 
‘n uitbreiding en ’n verryking. 
 
Let op: “sê” verander na “seggenskap” verander na “gesag”. 
 
“Zeggen” en “zeggenschap“ beteken semanties verskillende dinge. In “Koenen Handwoordenboek der 
Nederlandse Taal” staan by “zeggen”: “...mondeling uiten; spreken; vertellen...” en by “zeggenschap”: “... 
beshikkingsrecht, macht krijgen over iets...”. Dit is dieselfde in Afrikaans.  
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Tog sou ’n mens ook kon redeneer dat die word “sê” ook die gedagte van seggenskap in hom omdra soos in 
die sin: “Ek het die sê oor jou”. 
 
Die konteks bepaal egter altyd die betekenis van ’n woord. In die konteks van die Dordtse Kerkorde, met sy 
absolute aversie teen elke vorm van menslike gesag in die kerk, sal mens moeilik die afleiding van Nauta 
kan maak. In die Dordtse Kerkorde het Christus alléén gesag, wat Hy uitoefen deur sy Woord. In die Dordtse 
Kerkorde bedoel “s(z)eggen” duidelik die “s(z)eggen” van die Woord van God. 
 
Die punt van kritieke belang is: geen amp of kerkvergadering het “die sê” nie – net die Woord van die Here 
het die  Sê! “Zeggen” is binne die verband waar dit oorspronklik gebruik is duidelik kragtiger en ryker in 
betekenis as “zeggenschap”. Wie kan dit betwis dat alleen die Woord van God die sê het? 
 
In alle kerkvergaderings geld een en dieselfde (en hoogste) gesag: die van die Woord van die Here. Ook die 
Algemene Sinode staan onder en moet buig voor die gesag van die Woord. Tereg formuleer Veenhof: “De 
Reformatoren ondernamen het naar de mensch gesproken ontzaglijke en, wêrelds geoordeeld, krankzinnige 
waagstuk om het in de regering en heel het leven der kerk alleen met Gods Woord  en de vrijwillige 
onderwerping daaraan te doen... Zij wilden niet... dat de kerkelijke instansies als  zoodanig, 
gehoorzaamd zouden worden . Zij wiegerden eenige gehoorzaamheid welke niet gehoorzaamheid aan een 
duidelijk uitgedrukt Godswoord was.” (Aangehaal by Jonker Om die Regering van Christus in sy Kerk, p. 10) 
 
Die gereformeerde vaders het baie sterk daarop klem gelê dat geen kerk of kerkvergadering oor ’n ander 
mag heers nie. Dié beginsel was vir hulle so belangrik dat dit by die eerste sinode van gereformeerde kerke 
in Frankryk, as die eerste artikel van die kerkorde geneem was (Franse Kerkorde, [Parys] 1559). 
 
Dit kan nie ontken word nie dat die gedagte dat elke vergadering ’n eie “gesag” het, wel deur Christus 
daaraan verleen, geleidelik daartoe gelei het dat meerdere vergaderings ŉ selfstandigheid los van die 
kerkrade begin verkry het. Dit het (onbedoeld) ŉ hiërargiese persepsie binne en buite die kerke tot stand 
gebring, sodat reeds al gepraat word van “hoër” en “hoogste” gesag in die kerk. 
 
Prof. Willie Jonker verwoord die motiewe van die sinode in Noord-Kaapland ten beste wanneer hy sê: 
“...Calvyn bly daarop hamer dat daar by die inrigting van die kerk vir die lewende en persoonlike regering van 
Christus ruimte gelaat moet word en dat alles uit die weg geruim moet word wat ook maar enigsins die 
heerskappy van Christus in die weg kan staan. Eintlik staan alles wat Calvyn in sy tetiese en antitetiese 
uitsprake oor die regering van die kerk te sê het, in die teken van een groot waarskuwing dat “aan Christus 
niks ontneem moet word nie” (Om die Regering van Christus in sy Kerk, p.5). 
 
Die wyse waarop die Kerkorde 2007, artikels 3 en 9 geformuleer is, kan ongelukkig juis in die weg staan dat 
Christus alleen in die kerk sal heers. Dit skep juis ruimte dat ampsdraers in die kerk die eer wat aan Christus 
alleen toekom, verkry. 
 
Dit is onontkenbaar dat die gedagte dat elke vergadering ’n eie gesag het, deur Christus daaraan verleen, 
geleidelik daartoe gelei het dat meerdere vergaderings ŉ selfstandigheid los van die kerkrade begin verkry 
het. Dit het (onbedoeld) ŉ hiërargiese persepsie binne en buite die kerke tot stand gebring, sodat reeds al 
gepraat word van “hoër” en “hoogste” gesag in die kerk. 
 
Uit bostaande is dit ook duidelik dat elke plaaslike gemeente vir gereformeerdes volledig kerk (ecclesia 
completa) is. Elke plaaslike kerk (gemeente) is ’n selfstandige openbaring van die liggaam van Christus. 
Christus is altyd volledig. Ons herhaal Prof Rutgers: “Als instituut echter is de kerk niet één groot geheel, 
maar de openbaring van het Lichaam van Christus op eene bepaalde plaats, waarin alles  aanwezig is, wat 
tot het wezen van eene kerk behoort; en juist daarom zijn alle kerken gelijk...” 
 
6. Kerk en Kerkverband . 
Dit vloei logies voort uit dit wat ons tot hiertoe bevind het dat ’n kerkraad wel kan bestaan sonder ’n meerdere 
vergadering (soos dikwels in die geskiedenis gebeur het), maar ‘n meerdere vergadering nie sonder die 
samestellende kerke/gemeentes nie. Gemeentes (kerke) konstitueer meerdere vergaderings en nie 
omgekeerd nie. 
 
Die kerkverband behoort ook nie tot die wese (bestaan) van die kerk nie, maar tot sy welwese (goeie 
bestaan). Die teenoorgestelde moet ook gesê word: sonder die verband ly die plaaslike kerk skade en word 
die baie seën wat die verband bied, ontbeer. 
 



Kerkorde 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

196 

 
 

Kerkverband kom tot stand wanneer naburige gemeentes byeenkom. Die verband mag ook kerk genoem 
word, maar nie in dieselfde sin as die plaaslike kerk (gemeente) nie, want ’n gemeente is kerk, maar 
meerdere vergaderinge is nie ’n gemeente (kerk) nie. Dit is na ons mening beter om te sê dat ’n ring of 
sinode nie kerk is nie, maar slegs ’n vergadering van verskillende gemeentes (kerke). 
 
’n Ring of sinode hou op om te bestaan die oomblik wanneer die vergadering ten einde loop. Al wat 
kontinueer is die besluite wat uitgevoer word deur die persone/taakspanne/kommissies aan wie die 
vergadering dit opgedra het. 
 
Dit beteken op geen manier  dat ons independententisme voorstaan nie. Ons glo en bely en aanvaar dat 
meerdere vergaderinge die gesag van die Woord en die belydenis agter hulle besluite het in soverre 
(quatenus) hulle besluite in ooreenstemming met die Woord is. Die Woord en belydenis adviseer nie 
bloot mindere vergaderings nie, maar spreek dit aan en roep tot gehoorsaamheid aan die Woord – dit 
kan nie geïgnoreer word nie. Aan die ander kant is dit net so belangrik dat ‘n kerk nie ‘n besluit wat in 
stryd is met die Woord mag/durf gehoorsaam nie want die Woord van die Here het die enigste en 
hoogste gesag in die kerk. Dit is ook die enigste grond wat mindere vergaderings het om van meerdere 
vergaderings te verskil. 
 

* * * * * * 
 
Die tweede verandering aan artikel 3  waarop ons wil wys, maar wat nie los gelees kan wo rd die 
eerste hierbo nie is ten opsigte van die werk in di e kerk : 
 
Kerkorde 2004 Artikel 3.1 lui: “Christus self deur die Heilige Gees verrig al die dienswerk in sy kerk”. 
Kerkorde 2007 Artikel 3.1 lui: “Dienswerk is deelname aan die werk wat God die Vader in Christus deur sy 
Gees in die wêreld doen om Sy koninkryk te vestig.” (Ons onderstreep - sinode Noord-Kaapland). 
 
Daar is twee veranderings aangebring waarop ons wil wys: 
 
A Volgens KO 2004 art. 3.1 is Christus die Handelen de Subjek van al die werk in die kerk. 

• ’n Bybelse ampsbegrip moet altyd uitgaan van die be lydenis dat “Christus Self Sy 
gemeente vergader, beskerm en regeer ” (Heidelbergse Kategismus vraag 54). 

 

• Dit hang onlosmaaklik saam met en is ingebed in die  belydenis dat Christus die enigste 
Hoof, Koning en Meester van sy kerk is. 

 

• Volgens KO 2007 art. 3.1 word mense deelnemers aan Gods werk . 
 

• Die formulering verskil wesentlik van die belydenis skrifte waarvolgens Christus die 
enigste handelende Subjek van die werk in die kerk is. 

 

• Christus maak inderdaad van mense gebruik om sy wer k in die kerk te verrig, maar so: 
deur Sý Woord en Gees oortuig, maak Hý  ons tot Sy eiendom, werk Hý  die geloof in ons 
harte, Heilig Hý  ons, en so meer.  

 

• Die ampte (mense) is bloot bedienaars van die heil wat die Christus alléén bewerk het. 
 

B Die Christologiese fu ndering van die werk in die kerk verander in KO 200 7 na ’n Trinitariese  
formulering. 
• Dit laat nie reg geskied aan die besonderse verhoud ing tussen Christus en Sy bruid nie, 

soos blyk uit die Skrif en ons belydenisskrifte nie . 
 

• Behalwe bogenoemde verskil in die Handelende Subjek  by ampswerk, word ook ’n 
verandering ten opsigte van die onderskeie terreine  waarop die drie Persone van die 
Goddelike Drie-eenheid hulle tradisioneel toespits,  aangebring. Dit op sigself open ’n 
debat sonder einde. 

 
Toeligting : 
1. Christus, die  Handelende Subjek.  
Die Heidelbergse Kategismus verwoord die aangeleentheid so in Sondag 21, Vraag 54: “Wat glo jy van die 
heilige, algemene, Christelike kerk? Antwoord: Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir Hom ’n 
gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord in die eenheid van die ware geloof 
van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou en dat ek daarvan 'n 
lewende lid is en ewig sal bly.” Vir die Kategismus is daar slegs Een handelende subjek wat van begin tot 
end sy kerk vergader (die sg. “Missio Dei”), beskerm (“doctrina”) en onderhou (“dissiplina”). 
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Prof WD Jonker sê in sy “Om die Regering van Christus in sy Kerk” (p.1 ev.): “Kerkreg kan alleen egter, 
Bybelse kerkreg wees as dit uitgaan van die belydenis dat Christus Self Sy gemeente vergader, beskerm en 
regeer, dat Hy die handelende Subjek in die gemeente is en dat aan Hom alleen alle mag en seggenskap in 
die kerk toekom ... Indien die kerk die Bybel ernstig opneem, moet die kerk glo dat Christus lewend, 
persoonlik en aktueel in die gemeente wil regeer.” En hy vervolg met die skerp waarneming: “Dit is asof dit 
vir die kerk te geweldig is om dit uit te hou met die werklikheid van Christus se lewende teenwoordigheid in 
sy midde. Die geskiedenis leer ons dat tekens wanneer die kerk ... die verhouding tussen Christus en die 
kerk nie op die juiste wyse verdiskonteer het nie, dit onmiddellik gereflekteer word in die kerkreg. Dan word 
die regering van die kerk op een of ander wyse aan Christus ontneem en in die hande van die mens gelê ...” 
 
Dit is ook die standpunt van Calvyn: “Want ofschoon Hij (Christus) zelf alleen in de kerk moet regeren en 
heerzen, en in haar de leiding moet hebben en het hoogste gezag bekleden en deze heerschappij alleen 
door zijn Woord geoefend en bediend moet worden, zo hebben wij, omdat Hij niet met zichtbare 
tegenwoordigheid onder ons woont om ons zijn wil mondeling in eigen persoon te verklaren, gezegd, dat Hij 
daartoe de dienst van mensen aanwend ... niet om op hen zijn recht en eer over te dragen, maar alleen om 
door hun mond zijn eigen werk te volbrengen, gelijk ook een handwerksman tot het maken van zijn werk 
gereedschap gebruikt... Hij zou dit wel kunnen doen door zichzelf zonder enige ander hulpmiddel... maar er 
zijn verscheidene reden, waarom hij het liever door middel van mensen wil doen...” (Institusie, IV, I.)  
 
2. Deelnemers aan God se werk . 
Moontlik sal geargumenteer word dat mens jou op die Skrif kon beroep om te sê dat gelowiges deelnemers 
aan God se werk in die wêreld is, met name op 1 Kor. 3: 9 en 2 Kor. 6:1 waar die term “medewerkers van 
God” gebruik word. (Die term “deelnemer” vind mens nie in die Skrif nie. Die naaste wat mens daaraan kom 
is “medewerker”.) 
 
Deur gewoon die 1953 en die 1983 Afrikaanse vertalings langs mekaar te stel, sal dit duidelik word dat die 
Bybel nie die gedagte van medewerker of deelnemer aan Gods werk, ken nie.  
 
1. In 1953 lui 1 Kor. 3: 9: “Want ons is medewerkers van God ...” Die 1983 vertaling lui egter: “Ons is 

medewerkers in diens van God.” Uit die voorafgaande konteks word dit duidelik dat Paulus van homself 
en Apollos praat wat mekaar  se medewerkers is. Die Korintiërs wou Paulus en Apollos teen mekaar 
afspeel, maar Paulus wys dit af. Hy en Apollos werk nie teen mekaar nie. Hulle is medewerkers, hulle 
staan saam in diens van God. Die konteks maak dit dus duidelik dat die nuwe vertaling korrek is.4 
1 Kor. 3: 9 moet dus as volg verstaan word: “...van God...” is ‘n genitief van besit.  Die Grieks lui: “θεου 
γαρ εσµεν συνεργοι ...”. Letterlik vertaal is dit dus “Want, behorende aan God, is ons medewerkers”. 
Ander vertalings bevestig hierdie keuse (ons noem net enkele Engelse vertalings): Young's Literal 
Translation:  “for of God we are fellow-workmen…” New Living Translation: “For we are both God’s 
workers…”; Contemporary English Version: “Apollos and I work together for God...”; New Century 
Version: “We are God's workers, working together...”  

 
2. Die omgekeerde gebeur by 2 Kor. 6:1 waar die ou vertaling die korrekte blyk te wees. In 1953 word die 

teks vertaal as “En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie tevergeefs 
mag ontvang nie.“  Die konteks maak dit weereens duidelik dat “medewerkers” nie Paulus en die Here is 
nie maar die “gesante (πρεσβευοµεν – presbiters!) van Christus” wat saamwerk in diens van die Here. 2 
Kor. 5:20 lui: “Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle 
doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!” 
“Medewerkers” is gewoon ‘n ander term vir gesante. Ander vertalings bevestig hierdie interpretasie: 
Young's Literal Translation:  “And working together also we call upon [you] that ye receive not in vain the 
grace of God…”  The Message: “Companions as we are in this work with you, we beg you, please don't 
squander one bit of this marvelous life God has given us…” Darby Translation: “But [as] fellow-workmen, 
we also beseech that ye receive not the grace of God in vain… “ 
Die Skrif leer dat die teendeel van die nuwe formulering van KO 2007 artikel 3.1 waar is: Paulus stel dit 
pertinent dat hy en Apollos net plant en natgooi, “... maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie 
om die een wat plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat laat groei.” (1 Kor. 3: 6,7.) En in 2 
Kor. 5: 17,18  “Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens... Dit alles is die werk van God...” 
Nêrens leer die Skrif dat ‘n mens, ongeag watter am p of roeping hy mag hê of beklee, ’n 
medewerker of deelnemer aan die werk van God in Chr istus is nie . 

                                                           
4
 Sien ook prof. Dirkie Smit se preek oor 1 Kor.3:9 by geleentheid van die feesrede op 1 Nov. 2009 in Stellenbosch 

Moedergemeente by: http://www.ngkerk.org.za/wesensuidkaap/documents/PREEK%201NOV%202009.pdf.  
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Calvyn is inderdaad reg as hy sê dat die ampte bloot ‘n stuk gereedskap in die hand van die Vakman is. 
Paulus gebruik in 2 Tim 2: 20,21 huishoudelike gebruiksartikels wat van verskillende stowwe gemaak is, as 
beeld om die manne wat Timoteus in die gemeente moet aanstel, te beskryf. Hy moedig hulle aan om tog  
“... ’n  voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, 
voorberei vir enige goeie diens.” (vers 21) Net so min as die gereedskap iets uit sy eie kan doen, kan ‘n 
ampsdraer in die kerk die Koning se werk uit sy eie doen. Gereedskap neem nie deel aan die werk van die 
vakman nie, die vakman doen al die werk met sy gereedskap. Hierdie Vakman is so bekwaam dat Hy nooit 
sy swak gereedskap blameer nie. Hierdie Vakman trek met die kromste stokke reguit strepe. Dit is 
aanmatigend om die ampte te verhef tot ’n posisie waar hulle medewerkers van die Koning van die kerk 
word. Werk wat ons in ons waan reken om uit ons eie doen, is nie die Koning se werk nie. Dit sal blyk sonde 
te wees! 
 
3. Die Werk Van God In Christus Deur Die Heilige Gees.  
Wat word bedoel met “...die werk wat God die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen...”? 
Volgens die formulering is die werk God die Vader se verantwoordelikheid. En die Gees verrig die taak. Dit 
alles geskied in Christus. Kerkorde 2004 sê dat Christus al die werk doen. Dit is tog ’n wesentlike en 
aansienlike verandering, nie net in terme van ampswerk in die kerk nie, maar ook ten opsigte van die 
onderskeie terreine waarop die drie Persone van die Goddelike Drie-eenheid hulle toespits. Om díe 
onderskeie terreine volledig onder die loep te neem sal geweldig baie tyd en plek in beslag neem, dus 
volstaan ons met hierdie enkele opmerkings. 
 
In die korporatiewe wêreld word ’n onderskeid gemaak wat in die opsig verhelderend kan wees. Daar word 
naamlik onderskei tussen die persoon wat toerekenbaar (“accountable”) is vir die uitvoering van ’n taak (“... 
the person ultimately answerable for the correct and thorough completion of the task...”), en die persoon wat 
verantwoordelik (responsible) is om die taak uit te voer: (“...those who do the work to achieve the task...”). 
Eersgenoemde is gewoonlik ’n persoon in ‘n bestuursposisie en laasgenoemde die persoon wat die werk 
doen. Met groot respek gesê: hiervolgens impliseer Kerkorde 2007 dat God die Vader die Bestuurder 
(accountable) is en die Heilige Gees die Een wat die werk doen (responsible). 
 
Dit bring die probleem skerp in die kollig: as gesê word dat die dienswerk wat gelowiges en die ampte verrig, 
deelname is aan “...die werk wat God die Vader in Christus deur sy Gees in die wêreld doen...”, is die vraag: 
neem ons deel aan hierdie “bestuursfunksie” van God die Vader? Is ons saam met Hom “accountable” vir sy 
werk hier op aarde? Dit is tog ‘n aanvegbare idee. Hoe kan ‘n gewone mens saam met die Vader 
toerekenbaar gehou word vir Sy heilswerk op aarde? 
 
Netso aanvegbaar is dit om te beweer dat ’n gewone mens deelneem aan die werk van die Heilige Gees op 
aarde. Die Klassieke Formulier Vir Die Bediening Van Die Doop het die werk van die Heilige Gees goed 
opgesom: die werk van die Heilig Gees is naamlik dat Hy in ons wil woon en dat Hy die dinge wat ons reeds 
in Christus Jesus besit, tot ons eiendom wil maak. Dan volg ‘n lys van die dinge wat ons reeds in Christus 
besit naamlik, die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe totdat ons uiteindelik 
volmaak sal wees. Aan watter van hierdie “take” kan ’n mens “deelneem”? 
 
Nee, hoogstens kan ‘n mensekind ’n instrument, ‘n stuk gereedskap in die Hand van die Almagtige wees. Dit 
is uiters bedenklik om die term “deelname” te gebruik en dit moet dus met beslistheid verwerp word. 
Trouens, kerkhistories en teologies staan dit in lyn met die Roomse oortuiging dat die mens “saamwerk” aan 
sy heil. 
 
4. Trinitaries?  
Oppervlakkig beskou, mag mens dink dat die trinitariese formulering ‘n verbreding van die ou formulering dat 
Christus self al die dienswerk in die kerk doen. Dog die drie formuliere van eenheid praat die taal van KO 
2004. Dit het ons reeds hierbo aangedui uit vraag 54 van die Kategismus. 
 
Die kerk bedien  bloot die verlossing, versoening, die volle heil wat die Here Jesus alleen bewerk het. Alleen 
die Gees oortuig, maak tot ons eiendom, werk geloof in ons harte, en so meer. ’n Bekleër van ’n amp in die 
kerk is bloot die bediende/slaaf van hierdie Here wat sy Seun gestuur het om hierdie seëninge te verwerf, 
wat díe seëninge aan sy gemeente bedien. 
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B: WYSIGINGS AAN KERKORDE ARTIKEL 9  
 

Kerkorde 2004 
Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord 
is gerig op die Woordbediening in sy verskillende 
gestaltes en omvat:  
9.1 die prediking; 
9.2 die bediening van die sakramente; 
9.3 die diens van gebede; 
9.4 die leiding van die eredienste;  
9.5 die kerklike onderrig, in samewerking met die 

ander ampte en die gelowiges;  
9.6 die behartiging van die herderlike sorg, veral in 

die vorm van  huisbesoek , saam met die 
kerkraadslede; 

9.7  die ywer vir die uitbreiding van die koninkryk 
van God; 

9.8 die regering, organisasie, leiding en bestuur 
van die gemeente saam met die ouderlinge en 
diakens; 

9.9 die uitoefening, saam met die ouderlinge en 
diakens, van die opsig en tug oor die 
gemeente;  

9.10 die gee van leiding aan kerkraads- en ander 
kerkvergaderinge. 

9.11 verantwoordelikhede ten opsigte van die 
kerkverband.  

Kerkorde 2007 
9.1 Die fokus van die amp van die predikant is die 

bediening van die Woord (in al sy gestaltes) en van 
die sakramente, sowel as die toerusting van 
gelowiges vir die deelname van die kerk aan die 
werk van God in sy wêreld. 

9.2 Die predikant is geroep om die Woord van God te 
bestudeer, onderrig daarin te gee en dit oral te 
verkondig; om die sakramente te bedien en om 
saam met en vir die gemeente te bid en 'n navolger 
van Christus te wees op so ’n manier dat ander 
hom/haar kan navolg. 

9.3 Die amp van die predikant funksioneer binne ’n 
gemeente of as deel van dienswerk van die 
kerkverband in die wêreld. 

9.4 In gemeentes aanvaar die predikant veral 
verantwoordelikheid vir die prediking en die 
bediening van die sakramente. Die predikant is, 
saam met die ander ampte, verantwoordelik vir: 
• die diens van die gebede, 
• eredienste, 
• onderrig en toerusting, 
• opbou van die gemeente, 
• die gemeente se dienswerk in die wêreld, 
• leiding en organisering van die gemeente, 
• uitoefening van Christelike liefde en tug, 
• pastorale versorging 
Kerkrade onderskei, saam met die predikant, oor die 
wyse waarop dié roeping en verantwoordelikhede, in 
lyn met bepaalde begaafdhede, uitgeleef word en 
vervat dit in ’n diensooreenkoms. 

9.5 Die predikant neem ook deel aan die gesamentlike 
bediening van die kerkverband in die onderskeie 
kerklike vergaderinge en ekumeniese verhoudings. 

9.6 As deel van die dienswerk van die kerkverband aan 
die wêreld tref die kerkverband reëlings oor wyses 
waarop die predikant deelneem aan die werk wat 
God in Christus deur sy Gees in die wêreld doen.

 
Die teologiese skuif wat in artikel 3 – wat oor die  ampte in die algemeen handel - neerslag gevind het , 
is ook in artikel 9 – wat uitsluitlik oor die amp v an die bedienaar van die Woord handel –te vinde.  
 
Die veranderinge is nie blote herformuleringe in ’n  moderner taal nie, maar die resultaat van ’n 
teologiese paradigmaskuif wat dit genoodsaak dat di e kerkorde – sover dit die ampte aangaan – 
geheel herskryf moet word: die  presbiteriale kerkr egeringstelsel word vervang met ’n funksionele 
kerkregeringstelsel. 
 
Dat een en dieselfde moeder genoemde artikels gebaa r het blyk bv. daaruit dat ’n mens in die 
Kerkorde 2007, artikel 9.1 en 9.6 ‘n herhaling vind  van die uitdrukking wat in artikel 3.1 gebruik is dat 
dienswerk “... deelname (is) aan die werk wat God i n Christus deur sy Gees in die wêreld doen”.  
 
Toeligting : 
1. Paradigmaskuif  
Die wysigings aan (Kerkorde 2007 artikels 3 en 9) spruit uit ’n verslag wat reeds in 2004 voor die Algemene 
Sinode gedien het. Ons haal aan uit verslag A.1.2 van die Algemene Diensgroep vir Gemeente - 
Ontwikkeling: “Tydens die 2004 AS is die volgende opdrag aan ADGB gegee: AS 2004 p370: ‘Die AS gee ’n 
verdere opdrag aan die ADGB om aan die hand van die studiestuk (AS 2002, p 115-120) te werk aan die 
formulering van ’n meer afgebakende en praktiese gemeentelike ekklesiologie’. Hierdie nuwe studiestuk sou 
kon dien as die basis vir ’n moontlike hersiening van hoe daar in ons huidige kerkorde oor gemeentes en 
bedieningsverwante sake gepraat behoort te word.” En verder uit dieselfde verslag: “9. Kerkordelike 
Implikasies : Uiteraard het bogenoemde heelwat kerkregtelike implikasies. Die AS het reeds wysigings in die 
NG Kerk se Kerkorde en toepaslike reglemente aangebring en die Kerkorde sal, in die lig van voortdurende 
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ontwikkelings en groei in insig, aangepas word. Die aanpassing volg na aanleiding van besluite van die 
Algemene Sinode.” 
 
Onderstaande veranderings aan die kerkorde word reeds deur die Algemene Sinode in 2007, vanuit die A – 
Z Handleiding vir Predikante, voorsien. Ons haal aan uit die vyfde verslag van die tydelike taakspan regte 
(T.7.5. Vgl. Handelinge bl. 175-176): 

“PREDIKANTE A-Z (vgl. Handelinge bl. 175, T.7.5 pt 3) 
1. Die Algemene Sinode besluit dat geen Kerkorde-wysiginge as gevolg van die aanvaarding van die A-Z 
Beleid op hierdie stadium aangebring word nie, maar dat die periode tot by die volgende vergadering van 
die Algemene Sinode sal dien as infasseringstydperk. Die ATR sal die volgende Algemene Sinode bedien 
met voorstelle vir Kerkordewysiginge. 
2. Die Algemene Sinode neem kennis dat die aanvaarding van die A-Z beleid die volgende moontlike 
Kerkordelike implikasies inhou: 

a KO Art.3 met die oog op Beleid punt 1.3 
b KO Art.5 met die oog op Beleid punt 2, 4.5 
c KO Art.6 met die oog op Beleid punt 8.1.1 
d KO Art.7 met die oog op Beleid punt 10 
e KO Art.8 met die oog op Beleid punt 11 
f KO Art.9 met die oog op Beleid punt 1.4 
g KO Art.10 in die lig van die missionêre ekklesiologie (Sien ook Regl 3-1.3; Funksionele besluit 16) 
h KO Art.11 met die oog op Beleid punt 7 
i KO Art.12 met die oog op Beleid punt 7.3, 9 
j KO Art.13 met die oog op Beleid punt 5, 8 
k KO Art.14 met die oog op Beleid punt 11 
l KO Regl 3 (die A-Z Beleid kan met aanvulling uit die bestaande Regl 3 hierdie reglement vervang. 

Die plek van die ring na ordening tot by die beroeping van die predikant moet Kerkordelik 
verreken word) 

m KO Regl 12 en 19 (Jeugwerkers en Tentmakers – hang saam met die ontwikkeling van die 
ampsbegrip) 

n KO Regl 14 (Opleiding en Legitimasie – in die lig van Beleid punte 5 en 6), 
o KO Regl 20 (AKTO – in die lig van Beleid punt 4.5) 
p KO Regl 25 (Diensverhoudinge – in die lig van Beleid punt 9) 
q KO Regl 27 (AKPB – in die lig van Beleid punte 7,8)”. 

 
Sodanige omvattende wysiginge dui onbetwisbaar op ’ n paradigmaskuif weg van die huidige 
presbiteriale kerkbegrip en –regeringstelsel. 
 
Dit blyk uit die wysigings aan artikels 3 en 9 en v oorsiene wysigings dat ‘n ander – funksionele - 
kerkbegrip en bediening en dus ‘n ander Ned. Geref.   Kerk as die (presbiteriale) een wat ons ken, tot 
stand gaan kom . 
 
Dit word bereik deur die Kerkorde te wysig maar die  belydenisskrifte (oënskynlik/voorlopig? - sien 
bv. 5.7 van genoemde gespreksdokument oor Gemeentel ike Ekklesiologie) onverander te laat. 
 
Op die manier word Kerkorde artikel 44 omseil en ka n die Algemene Sinode besluite neem om die 
kerk te verander sonder om die gemeentes en sinodes  daarin te ken . 
 
2. Die Bedienaar van die Woord is plekgebonde  
As voorbeeld van die paradigmaskuif wil ons op die volgende wys: 
Die eerste deel artikel 9.3 (“Die amp van die bedienaar van die Woord funksioneer binne ’n gemeente...”) is 
’n positiewe uitbreiding van die artikel, maar die tweede deel (“of as deel van die dienswerk van die 
kerkverband in die wêreld”) is nie so onskuldig was dat dit op die oog af lyk  nie.  
 
Dieselfde uitbreidings vind ons in KO 2007 artikel 9.6 en 9.7: 
 
Artikel 9.6: “Die bedienaar van die Woord neem ook deel aan die gesamentlike bediening van die 

kerkverband in die onderskeie kerklike vergaderinge en ekumeniese verhoudings.” 
Artikel 9.7: ”As deel van die dienswerk van die kerkverband aan die wêreld tref die kerkverband reëlings oor 

wyses waarop die bedienaar van die Woord hieraan deelneem”. 
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Dit vind ook neerslag in KO 2007 artikels 50.4, 52.3, 53.3, en 54.2, waar die woorde “Waar die omvang en 
ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband onderneem” by die onderskeie artikels 
bygevoeg word.  
 
Die veranderings moet saam gelees word met die A – Z Handleiding vir Predikante, die Gespreksdokument 
oor Gemeentelike Ekklesiologie paragrawe 3.14.5, 8.14.2 tot 8.14.4., die wysigings wat reeds aan reglement 
6 aangebring is en asook met die voorgestelde wysiging van Kerkorde artikel 10. 
 
Ter wille van volledigheid haal ons bogenoemde paragrawe uit die Gespreksdokument oor Gemeentelike 
Ekklesiologie aan: 
“3.14.5 Die vraag moet gevra word of historiese gemeentegrense nog binne ’n hedendaagse konteks 

werkbaar is? Al meer en meer lidmate beskou gemeentegrense as irrelevant. 
8.14.2 Dit het ’n hele paar konkrete implikasies. Slegs enkele word hier genoem: 

1. Die grootte en vorm van kerklike vergaderings 
2. Die funksie en samestelling van kerkverbande 
3. Gemeentegrense. 

8.14.3 Al hierdie genoemde sake is tans spontaan aan die verander en verdien verdere kerkordelike aandag. 
Kortliks net enkele opmerkings oor die sensitiewe saak van gemeentegrense. 

8.14.4 Na ons mening werk gemeentegrense goed in ’n pionierstyd, waar die kerk sistematies oor ’n nuwe 
gebied moet versprei en die kerk daarby ’n relatiewe homogene karakter dra. Dit het in ons dag 
dramaties verander. Waar gemeentegrense eens bedoel was om die uitbreiding en groei van die 
kerk te bevorder, het dit nou ’n hindernis in die groei van ’n kerk met ’n nuwe gestalte binne ’n nuwe 
konteks geword. Iets soos nuwe gemeente-ontwikkeling wat wêreldwyd as vanselfsprekende 
prioriteit vir enige kerk, ook binne die gereformeerde tradisie gesien word, word binne ons konteks 
haas onmoontlik omdat elke duimbreedte van die land reeds “gedek” is. Die realiteit is dat die 
werklikheid van diversiteit pleit om nuwe vorme en gestaltes van kerkwees, maar dat dit net moontlik 
is om aan nuwe gestaltes uitdrukking te gee as die denominasie verlaat word om iets te gaan stig, 
waar daar geen grense is nie. Dit is hartseer en werk nie net verlammend in op nuwe groei nie, maar 
ontneem die kerk die krag van nuwe energie en dinamika wat altyd met die stigting van nuwe 
gemeentes gepaardgaan. ’n Aantal jare gelede het hierdie dinamika gekom deur afstigting. In ’n 
kwynende tyd bring “terugstigting” dit ongelukkig nie. ’n Dringende hersiening van die hele beleid 
rondom gemeentegrense word dus voorgestel.” 

 
Gemeentegrense is net ’n simptoom. Die probleem is dat die werk van die bedienaar van die Woord 
stelselmatig al hoe meer losgemaak word van die plaaslike gemeente en dat vergaderings van die kerk werk 
wat op plaaslike vlak kan en moet afgehandel word, al makliker kan oorneem. 
‘n Substansiële verandering om ruimte te skep vir ’n funksionele kerkbegrip. 
 
Die ampsbeskouing van Rome is dat hulle ampsdraers met ’n sakrament lewenslank in die amp gestel word. 
Hulle staan in diens van die kerk as instituut en hulle is gebonde aan Rome – nie aan die plaaslike 
gemeente nie. Die pous kan dus ‘n geordende na enige plek stuur. Word voorsien dat die Algemene Sinode, 
of een van sy gevolmagtigde kommissies, sinodes of ringe op dieselfde wyse, die geordende “dominee” in ‘n 
gebied kan instuur sonder toestemming van die plaaslike gemeente? Of kan die “dominee” self besluit waar 
hy/sy wil gaan bedien? 
 
Daar word beslis in dié rigting gedink: sien A-Z ho ofstuk 10.4!  
 
Die Algemene Sinode het reeds die eerste stap in die rigting geneem toe gemeentegrense in die mate 
vervaag het dat lidmate by enige gemeente van hul keuse kon inskakel. Die volgende fase wat tans in 
bogenoemde aanhalings ter sprake is, is dat daar hoegenaamd geen grense meer moet wees nie. Dit sal die 
deur oopmaak vir – soos hoofstuk 6 van die A – Z Handleiding voor gestel het – die afgestudeerde student 
wat na sy studie beide gelegitimeer en georden word om sý  nuwe kerk op enige plek te begin – presies soos 
daar binne die funksionele kerkbegrip gehandel word. Daarvoor moet daar en kan daar geen beperkende 
grense wees nie. 
 
Om dié rede sal Kerkorde artikel 10 [“’n Bedienaar van die Woord mag geen ampspligte (Artikel 9) uitoefen 
binne die grense van ’n ander gemeente sonder die toestemming van daardie kerkraad nie.”] geheel geskrap 
moet word. Dit word – soos hierbo aangedui in die besluite van die Algemene Sinode - ook reeds in die 
vooruitsig gestel. In reglement 6 is reeds ruimte geskep vir hierdie “grenslose” gemeentes – sien veral 
1.1.3.7 en 1.1.6. 
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Gereformeerdes daarteenoor leer dat elke bedienaar van die Woord in heel eerste instansie ’n dienaar van 
Christus is. Die amp is dus nie aan die persoon gekoppel nie, maar primêr aan die roeping tot die bediening 
van die Woord. Daarby het die Ned. Geref. Kerk oor die jare steeds die beginsel gehandhaaf dat die sg. 
innerlike roeping eers deur die uiterlike roeping bevestig moet word voordat ‘n persoon wat deur die kerk 
gelegitimeer is, in die amp van bedienaar van die Woord bevestig kon word. Daaruit blyk ‘n sterk binding aan 
‘n plaaslike kerk/gemeente. Word die proponent nie na ’n kerk (gemeente) beroep nie, is aanvaar dat die 
uiterlike roeping nie deur die Here self deur middel van die kerk uit gebring is nie. 
 
Ook Calvyn bind predikante, net soos enige ander ouderling of diaken , aan ’n plek - elke leraar moet sy 
eie kerk (gemeente) hê (Institusie IV.3.vii). Die Dordtse Kerkorde, in navolging van Calvyn, leer in artikel 7 
(vry vertaal): Niemand sal tot die diens van die Woord beroep word nie, tensy hy op 'n sekere plek 
(standplaas) gevestig is nie. Dit is immers wat die Skrif ons leer. Opsieners (biskoppe) was aan ’n bepaalde 
gemeente verbonde (Hand 14:23; 20:17, Tit 1:5, Fil.1:1, Kol 4:17.). Johannes rig die 7 briewe in Openbaring 
aan die adres van die "leraar van die gemeente in Efese/Smirna/Pergamum, ens. (Op 2:1,8,12, ens.) Hierdie 
beginsel geld (tans nog) tot ‘n mate in die kerkorde - sien die Reglement vir die reëling van die bevoegdheid 
van predikante en proponente, 1.3. Die onbetwisbare voorveronderstelling in die Skrif, by Calvyn en in die 
Dordtse Kerkorde is tog onmiskenbaar dat die kerke (gemeentes) duidelik aanwysbare grense het. 
 
Bogenoemde moet met die beginsels dat die plaaslike gemeente in alle opsigte volledig kerk is en dat 
meerdere vergaderings slegs vergaderings van kerke is en nie kerk is nie, saamgelees word. Die ampswerk 
van Christus word in die kerk (gemeente) gedoen, dit wil sê, dit is 'n saak wat deur 'n mindere vergadering 
(in hierdie geval die kerkraad van die plaaslike kerk) afgehandel kan en móét word. Spoelstra sê: “Die 
apostolaat van die diens van die Woord is sending na die gemeente in 'n bepaalde plek...”.  
 
Laasgenoemde beteken glad nie dat kerke (gemeentes) net binne die grense van hul eie plaaslike grense 
mag/moet werk, sonder ‘n oog vir die nood van die wêreld nie. Die kudde van die Here het nog baie ander 
skape wat binne gehaal moet word (Joh. 10:16); die Boodskap moet wêreldwyd verkondig word (Mat 28:19), 
ens. Barmhartigheid moet aan almal wat jou pad kruis, bewys word (vgl. die gelykenis van die Barmhartige 
Samaritaan). So kan mens voortgaan om aan te toon dat die grense van ‘n gemeente nie die grense is waar 
die kerk moet ophou om die Evangelie te bring nie – natuurlik steeds met inagneming van KO artikel 10. 
 
Al is die bedienaar van die Woord dus aan ’n spesifieke plek gebonde, is die leraar van die gemeente 
tegelykertyd sendeling van Christus om sy koninkryk op dáárdie plek te laat kom (Mark. 1:14; Luk 4:43; Rom. 
10:14). Die opdrag van Mat. 28:19 geld vir elke bedienaar van die Woord. Diens aan Christus gaan 
prinsipieel diens aan die kerk vooraf (Rom. 10). As dienaar en instrument van Christus strek sy diens dus 
verder as die gemeente se fisiese grense. God se roeping om die Woord te bedien, is nie beperk tot die kerk 
op die bepaalde plek nie. Tog mag die diens nooit los van die kerk (gemeente) verrig word nie. So het die 
Heilige Gees die kerk in Antiochië gebruik om Paulus en Silas te stuur om in ander dorpe en stede die 
evangelie te gaan verkondig (Hand. 13:1-3; 14:26,27). Paulus het dit nie op grond van sy amp as apostel 
sommer vanself onderneem nie. 
 
Die beginsel is dus dat die plaaslike kerk (bv.) die sendeling uitstuur en hulle hou toesig oor hom as 
bedienaar van die Woord. Dieselfde geld van elke ander terreine van die werk van Christus in die kerk.  
 
3. Bedienaar Van Die Goddelike Woord.  
Die veranderinge in artikel 9 het, as gevolg van die teologiese skuif waarop ons hierbo gewys het, 
noodsaaklik geword om die “leiers” se taak in terme van die funksionele kerkbegrip te omskryf. 
 
’n Volgende wysiging wat in artikel 9 aangebring is , behels dat die amp van die Bedienaar van die 
Woord nie langer uitsluitlik deur die bediening van  die Woord omvat word nie, maar volgens die 
nuwe formulering fokus  die amp van die Bedienaar van die Woord op die bed iening  van die Woord 
en sakramente en (tweedens) op die toerusting van g elowiges. Hierdeur word die amp nie verbreed 
nie maar in werklikheid verskraal . 
 
Kerkorde 2004 begin deur te sê: “Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord is gerig op die 
Woordbediening in sy verskillende gestaltes en omvat...” waarna ’n elftal aspekte van die Woordbediening  
dan genoem word. Volgens die formulering van 2004 het die bedienaar van die Woord in werklikheid dus net 
één taak: Woordbediening. Hierdie Woordbediening neem verskillende vorme aan: prediking, pastoraat, 
kategese, sakramente, eredienste, kerkraadsvergaderings, tug, ekumene, ens. In al hierdie dinge doen die 
predikant net een ding: hy verkondig die Woord. As voorsitter van ‘n kerkraadsvergadering, bedien hy die 
Woord, as hy met ander kerkgenootskappe in gesprek tree, bedien hy die Woord – ook wanneer hy die 
sakramente bedien of gelowiges toerus, bedien hy die Woord, en so kan ons aangaan. 
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Om sakramentsbediening op dieselfde vlak as bediening van die Woord te plaas (soos in KO 2007, art. 9) is 
hoogs bedenklik – dit kan so maklik die agterdeur vir ’n Roomse sakramentalisme oopmaak. 
 
Die klassieke gereformeerde ampsbeskouing ten opsigte van die predikant is dat hy oral, in alle 
omstandighede niks meer en niks minder as Bedienaar van die Goddelike Woord moet/mag wees nie. 
Skrywe predikante dan nie agter hulle handtekening die letters VDM – Verbi Divini Minister (Bedienaar van 
die Goddelike Woord) - nie? Wanneer predikante iets anders of iets “meer” as dit wil wees, is die skrif aan 
die muur. Dan word die predikant maklik tot “CEO” soos dit gemaklik in die funksionele kerkregeringstelsel 
gedoen word. 
 
Hiertoe moet bygevoeg word wat ons hierbo reeds aangetoon het nl. dat die Here self deur Sy Woord regeer 
en die ampte is die bedienaars daarvan. Dit moet onverskraal gehandhaaf word. 
 
Deur by die formulering van 2004 te bly, is dit ons hoop en wens dat alle leraars opnuut die heerlikheid maar 
ook en veral die implikasies en die geweldige verantwoordelikheid van ‘n amp wat oral in alle omstandighede 
Bedienaar van die Goddelike Woord moet wees, sal verstaan en omhels. 
 

* * * * * * 
 
Ten slotte wens die sinode in Noord-Kaapland die Algemene Sinode daarop te wys dat hierdie gravamen nie 
skielik en onverwags kom nie. In 2007 het die kerke in Noord-Kaapland ’n buitengewone Sinode sitting 
gehou waartydens die sinode juis sy kommer uitgespreek het oor die weg wat die Algemene sinode 
ingeslaan het. Die sinode is baie hartseer en teleurgesteld dat ons standpunte, wat ons met groot erns 
gestel het, klaarblyklik sommer net geïgnoreer word. 
 
Die Buitengewone Sinode van 2007 het die bekommernis gehad dat die Algemene Sinode die pad van ‘n 
hiërargiese en episkopaalse standpuntinname bewandel soos wat die duidelik na vore gekom het in die 
proses (let wel, slegs ten opsigte van die proses) van kerkhereniging wat tot op daardie stadium gevolg was, 
die kerklike tribunale wat die Algemene Sinode wou instel, en aspekte van die voorgestelde A tot Z 
Handleiding vir Predikante. 
 
Die buitengewone sinode in Noord-Kaapland 2007 het die volgende besluit:  
“Die sinode bely 
1.  Jesus Christus is die enigste Hoof van sy gemee nte en die Koning van sy kerk. Hy alleen het alle 

mag en Hy wentel nie sy mag af na enige iemand nie.  Hy oefen sy mag uit deur sy Woord en sy 
Gees. Omdat dit sý Woord is, het dit gesag. 

2.  die Here Jesus roep en stuur mense - te wete hu lle wat dien in die ampte van herder, ouderling en 
diaken - om sy regering aan sy kerk te bedien. 

3.  die Here Jesus vergader sy kerk – die kerk is n ie ‘n vrye assosiasie (vereniging) van lidmate nie.  
Die gemeente is volledig kerk en verkies die ampsdr aers. 

4. die anti–hiërargiese beginsel wat lui dat een am psdraer nie oor ’n ander mag heers nie. Dit 
impliseer dat geen vergadering oor ’n ander mag hee rs nie. 

5. Daarom roep die kerke wat hier vergader is mekaa r dringend op om die presbiteriale 
kerkregeringstelsel onverswak te handhaaf en uit te  bou en om alles wat daarmee in stryd is, te 
verwerp.” 

 
Die wysigings wat Kerkorde 2007 artikels 3 en 9 by die Algemene Sinode 2007 ondergaan het, maak 
dat hierdie besluite moeilik deur die sinode in Noo rd-Kaapland gehandhaaf kan word.  
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5. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE 
VIR HULPDIENSTE 

 
 

INLEIDING 
(Inligting) 

 
PUNT 1 

• Die verslag is as inligting  bedoel oor hoe die sinodale kommissie vir hulpdienste sy 
opdrag en bevoegdhede (bepaling 35.5.4, 57 en artikel 57), sy konstituering en 
vergaderings asook sy bestuursproses (bepaling 57.6.4) soos voorgeskryf in die Kerkorde 
uitgevoer het. 

• Die verslag verduidelik hoe opdragte van die sinode van 2008 uitgevoer is . 
• Die verslag word as gelese beskou. Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 

 
PUNT 2 

• Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste wil lewer, kan dit op die evalueringsvorm  doen. 

 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

(Konferensieformaat) 
 
PUNT 3.1 

Beskrywingspunt 1: Sinodale kommissie vir hulpdienste 
 
PUNT 3.2 

Beskrywingspunt 2: Verteenwoordigers sinodale kommissie vir hulpdienste 
 
PUNT 3.3 

Beskrywingspunt 3: Beleggingsbeleid van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
 
PUNT 3.4 

Beskrywingspunt 4: Pensioen vir termyn-kontrak aanstellings 
 
PUNT 3.5 

Beskrywingspunt 5: Verhoogde pensioengewende vergoeding 
 
PUNT 3.6 

Beskrywingspunt 6: Sinodale bydraes 
 
PUNT 3.7 

Beskrywingspunt 7: Geboue van sinode – ingesluit Hospitaal Oornaghuis 
 
PUNT 3.8 

Beskrywingspunt 8: Inrigting, befondsing, onderhoud en versekering van die geboue van die 
Maatskappy NGNK eiendomme 

 
PUNT 3.9 

Beskrywingspunt 9 Opleiding kerkpersoneel/skriba’s 
 
PUNT 3.10 

Beskrywingspunt 10: Digitalisering van argivalia en ooreenkoms met GISA 
 
PUNT 3.11 

Beskrywingspunt 11: Argief- en Inligtingswetgewing en die NG Kerk 
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PUNT 3.12 
Beskrywingspunt 12: Besoeke/hulp aan gemeentes, ringe en sinodes 

 
PUNT 3.13 

Beskrywingspunt 13: Huweliksregisters 
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5. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR 
HULPDIENSTE 

 
 

1. INLEIDING / INLIGTING 
 

 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes 
 
U kommissie doen soos volg verslag van sy 
werksaamhede: 
 
1.1 PERSONEEL EN VERGADERINGS 
Op die konstitueringsvergadering van 14 
Oktober 2008 is die volgende uitvoerende 
komitee verkies: di. C Steenkamp (voorsitter), NJ 
Bonthuys (onder-voorsitter), PG Smit (skriba), 
FD Hugo (addisionele lid), TE Smit(addisionele 
lid) en JP Smit (deskundige lid). Die predikant in 
sinodale diens, ds. JPL Mostert en die 
rekenmeester me. E Badenhorst, het ampshalwe 
gedien. Na die benoeming van ds. FD Hugo as 
bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap het hy 
ampshalwe gedien. Ds. J Oosthuizen is as 
skriba gekies nadat ds. PG Smit geëmeriteer 
het. 
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die 
kommissie het soos verwoord in bepaling 57. 
 
 
1.2 TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE 
VIR HULPDIENSTE 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die 
volgende taakspanne saamgestel om opdragte 
aan hom, deur die sinode gegee, uit te voer: 

1. Algemene taakspan fondse 
2. Amptenare pensioenfonds 
3. Argief- en bestuursinligtingsdienste 

4. Begrotingsbeheer 
5. Beleggings 
6. Beroeping (bepaling 7.2.4) 
7. Geboue en toerusting 
8. Gemeentebedieningsfonds aansoeke 
9. Hospitaal Oornaghuis 
10. NG Welsyn 
11. Opleiding kerkpersoneel/skriba’s 
12. Predikante pensioenfonds – 

werknemerlid 
13. Sinodale bydraes 
14. Sinodale personeel 
15. Studiebeurse: teologiese studente 
16. Tekenregte 

 
1.3 VERTEENWOORDIGERS BY ALGE-
MENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR 
HULPDIENSTE 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die 
sinode in Noord-Kaapland by die volgende 
taakspanne van die algemene sinode 
verteenwoordig, nl.: 

1. Algemene taakspan fondse 
2. Argief- en bestuursinligtingsdienste 

(ABID) 
3. Predikante pensioenfonds (werkgewer-

lid) 
4. Predikante pensioenfonds (werknemer-

lid) 
5. Amptenare pensioenfonds 

 
 
 

2. OPDRAGTE SINODE 2008 
 

 
2.1 BELEGGINGSBELEID VAN NED. 
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
Die sinode besluit dat 

1. punt 1 van die beleggingsbeleid vervang 
word met 

Die sinodale kommissie vir hulpdienste 
se beleggingskomitee bestaan uit ’n lid 
van die uitvoerende komitee van die 
sinodale kommissie vir hulpdienste, die 
rekenmeester, die predikant in sinodale 
diens en kundiges wat adviserend 
gebruik word. Verslag word aan die 
sinodale kommissie vir hulpdienste 
gedoen. 

2. punt 2.1.3 van die beleggingsbeleid, 
“Belegging in vaste eiendom word deur die 
sinode goedgekeur, op aanbeveling van die 
sinodale kommissie vir hulpdienste” geskrap 
word. 

 
2.1.1 Uitvoering 
Die aanpassings aan die beleggingsbeleid van 
die Ned. Geref. Kerk is in die Kerkorde 
aangebring. 
 
 
2.2 TEOLOGIESE STUDIEFONDS 
Die sinode het besluit: 
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Die sinode gee opdrag aan die sinodale 
kommissie vir hulpdienste om die befondsing 
vir teologiese studies te vergroot. 

 
2.2.1 Uitvoering 
Die volgende studente het beurse ontvang, nl. 
mnr. F vd B du Plessis, me. I van der Merwe, 
me. J van der Walt, me. A Human, me. R 
Pitchers, me. M Hancke, mnr. JG van der Watt,  
me. B van Aswegen en me. BL Bam. 
 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het ’n 
nuwe aansoekvorm vir teologiese beurs/lening 
opgestel en goedgekeur. 
Die beleid vir teologiese studiebeurse –lening is 
as volg aangepas: 

1. Die sinodale kommissie vir hulpdienste 
bestuur ’n teologiese studiefonds waaruit 
beurse en/of lenings vir voorgraadse studie 
toegeken word. 
1.1 Die beurs is beskikbaar: 
1.1.1. vir lidmate van die Ned. Geref. Kerk 
Noord-Kaapland 
1.1.2. en vir die familie van NG Kerke, nl. 
die VGKSA-Phororo, NGKA-Phororo, RCA in 
Noord-Kaapland en die DRCB 
1.2 Geen nagraadse studiebeurse word 
toegeken nie. 
1.3 Die sinodale kommissie vir hulpdienste 
besluit oor aansoeke. 

 
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het 
beurse aan die volgende studente toegestaan, 
nl. mnr. TG Tibane en mnr. KCF Modise 
Die beleid vir teologiese studiebeurse –lening is 
as volg aangepas: 

1. Die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis bestuur ’n teologiese 
studiefonds waaruit beurse en/of lenings vir 
nagraadse studente toegeken word. 
2. Die beurs is jaarliks beskikbaar vir ’n 
leraar uit die VGK Phororo, NGKA Phororo, 
DRCB en RCA-Pearl). Vier persone kan dus 
gehelp word, een uit elke kerk. (Dit is vir 
studente wat reeds in die voltydse bediening 
staan). 
3. Die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis sal toekennings maak uit die 
sinodale sendinghulpfonds. 
4. Die hulp sal maksimum R10,000 per 
student per jaar beloop. 

 
2.2.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
 
 
2.3 SINODALE BYDRAES 
Die sinode besluit dat 

1. bedrae wat ’n gemeente vanaf ringe en 
die sinode ontvang, vrygestel word van 
sinodale bydraes. 
2. die formule vir sinodale bydraes 
dienooreenkomstig aangepas word. 

 

Die sinode besluit dat 
1. die opskrif by punt 2.2.2 van die “formule 
vir sinodale bydraes”, nl. “bou- en 
restourasieprojekte” gewysig word om te lees 
“Kapitaal projekte”. 
2. die gewysigde formule vir sinodale 
bydraes (kapitaal projekte) (Bylae 11) 
goedgekeur word. 

 
2.3.1 Uitvoering 
Die aanpassings is aan die formule vir sinodale 
bydraes is in die Kerkorde aangebring. 
 
 
2.4 HOSPITAAL OORNAGHUIS: OPGRA-
DERING/HERSTEL 
Die sinode besluit dat 

1. daar voortgegaan word met die lewer 
van huisvesting aan families en pasiënte uit 
die platteland. 
2. die Hospitaal Oornaghuis, in oorleg met 
’n bourekenaarsfirma behoorlik herstel en 
restoureer word. 
3. die toerusting in die Hospitaal 
Oornaghuis waar nodig vervang word. 
4. die Hospitaal Oornaghuis vir ’n paar 
maande gesluit word sodat dit opgradeer kan 
word. 
5. die Hospitaal Oornaghuisfonds met 
R1,000,000-00 uit sinodale fondse aangevul 
word. 

 
2.4.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 7, punt 3.7- Geboue 
van sinode – ingesluit Hospitaal Oornaghuis 
(sinodale kommissie vir hulpdienste) – 
bladsy 249, Bylae 13 . 
 
 
2.5 BURO VIR GEMEENTE ONDER-
STEUNING 
Die sinode het besluit 

Die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning kry opdrag om 
ondersoek te doen na ’n meer geskikte gebou 
en omgewing (as die huidige sinodale 
kantoor) om die buro vir gemeente 
ondersteuning te vestig. 

 
2.5.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 7, punt 3.7- Geboue 
van sinode – ingesluit Hospitaal Oornaghuis 
(sinodale kommissie vir hulpdienste) – 
bladsy 249, Bylae 13 . 
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2.6 HERDEFINIËRING NG WELSYN 
NOORD-KAAP 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode bevestig vir die interim NG 
Welsyn in Noord-Kaap se posisie as ’n 
welsynsorganisasie van die kerk wat ten doel 
het om deur middel van sy professionele 
dienslewering saam met gemeentes en ringe 
die kerk se roeping tot diens van 
barmhartigheid uit te voer. 
2. Die sinode herbevestig die beginsel dat 
gemeenteleraars nie dag-tot-dag-
bestuursfunksies by NG Welsyn in Noord-
Kaap mag verrig nie. 
3. Die sinode gee opdrag aan die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis in samewerking 
met die sinodale kommissie vir hulpdienste 
om verslag en aanbevelings aan die 
volgende sinode (2010) te gee ten opsigte 
van die “bestuur, befondsing, posisionering 
en funksionering van NG Welsyn in Noord-
Kaap”. 
4. Die sinode besluit dat vir die interim die 
volgende geld: 
4.1 Die bestuursraad moet lede van die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis en die 
sinodale kommissie vir hulpdienste insluit. 
4.2 ten opsigte van hulp aan die bestuurder 
NG Welsyn in Noord-Kaap word die volgende 
personeel goedgekeur: 
4.2.1 ’n administratiewe beampte vir die 
bestuurder NG Welsyn in Noord-Kaap tot die 
bedrag van R105,000. 
4.2.2 die inkoop van die dienste van ’n 
senior maatskaplike werker tot die bedrag 
van R50,000. 
4.2.3 die inkoop van dienste om alle sake 
ten opsigte van bv. eiendomme, 
memorandum van okkupasie ooreenkoms 
ens. in plek te kry. 
5. Die sinode besluit dat die sinodale 
kommissie vir hulpdienste opdrag ontvang 
om nutsmaatskappy/e in oorleg met die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis te stig. 
6. Die sinode besluit dat die sinodale 
kommissie vir hulpdienste opdrag kry om in 
samewerking met die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis en NG Welsyn in Noord-Kaap 
alle vaste bates van NG Welsyn in Noord-
Kaap wat vir formele welsynsdienste 
aangewend word oor te dra na te stigte 
nutsmaatskappy/e. 
7. Die sinode besluit dat die akte van 
oprigting voorsiening moet maak vir ’n 
terugval klousule sodat die eiendom kan 
terugval na die huidige eienaars indien die 
maatskappy dit nie meer aanwend vir die 
doel waartoe dit bedoel is nie. 

 
2.6.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 8: punt 3.8 - 
Inrigting, befondsing, onderhoud en 

versekering van die geboue van die 
maatskappy NGNK eiendomme (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 251, 
Bylae 14 . 
 
Sien ook verslag van die sinodale kommissie 
vir diensgetuienis punt 2.19  (herdefiniëring 
NG Welsyn Noord-Kaap)  
 
Sien ook verslag van die sinodale kommissie 
vir diensgetuienis,  beskrywingspunt 14, punt 
3.14 - Herdefiniëring NG Welsyn Noord-Kaap 
(NG Welsyn Noord-Kaap) – bladsy 157, Bylae 
16. 
 
 
2.6.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
 
 
2.7 OPLEIDING KERKPERSONEEL/ 
SKRIBA’S 
Die sinode het besluit 

Die sinode vestig gemeentes se aandag op 
die dienste van ABID en moedig gemeentes 
aan om gebruik te maak van die Direkteur-
Argivaris se aanbod om ’n kursus vir 
kerkkantoorpersoneel aan te bied, 
kerkkantore te besoek en hulle behulpsaam 
te wees met die selekteer van vernietigbare 
stukke; dít wat bewaar moet word en die 
opstel van die inventaris om uitvoering te gee 
aan die Wet op Bevordering van Toegang tot 
Inligting. 

 
2.7.1 Uitvoering 
Opleiding kerkpersoneel/ skriba’s: Daar is 2 
opleidingsgeleenthede gereël en op 5 Mei 2009 
te Kimberley en 7 Mei 2009 te Upington 
aangebied. Daar was 63 persone (41 op 
Kimberley; 22 op Upington), waarvan 1 
gemeenteleraar, wat deeltyds die skriba werk 
behartig, wat die kursusse meegemaak het. Die 
tema van die kursus was: “Die kerkkantoor is 
steeds die hartklop van die gemeente”. 
Win- en Finkerk opleiding: Danie Batt het hierdie 
kusrsusse op 25-27 Julie 2009 te Kimberley en 
3-5 Augustus 2009 te Upington aangbied. Die 
Winkerk aanbieding is gratis, met slegs die etes 
en verblyf vir die gemeenterekening. Die Finkerk 
aanbieding bedra R550 (verversings ingesluit). 
Daar is reeds in begin met onderhandelinge oor 
die moontlikheid om hierdie opleiding en die 
skriba oplieding in 2010 te kombineer, om dit 
meer koste effektief vir kerkrade te maak. 
 
Sien beskrywingspunt 9, punt 3.9 – opleiding 
kerkpersoneel/skriba’s (sinodale kommissie 
vir hulpdienste) – bladsy 252, Bylae 15 . 
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2.7.2 Begroting/finansiële implikasie 
Boekjaar 2009/2010 

Inkomste 
Kursusfooie R3,780-00 

Uitgawes 
Aanbieders: Gastehuis, reiskoste 
Etes kursusgangers R6,698-55 

Tekort R2,918-55 
 

Boekjaar 2010/2011 
R10,000-00 

 
 
2.8 DIGITERING VAN KERKLIKE 
DOKUMENTE 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode neem met instemming kennis 
van die optrede van ATABID en die 
Algemene Sekretaris om die ooreenkoms 
soos deur die GSU (Mormone) voorberei en 
voorgelê – wat voorsiening maak vir die 
beskerming van die NG Kerk se Intellektuele 
Eiendomsreg – te onder-teken. 
2. Die sinode neem met instemming kennis 
van die ABID se onderhandelinge met die 
GSU en die Disa-projek in Durban met die 
oog op die gratis digitering van kerklike 
dokumente. 
3. Die sinode versoek ATABID om, met die 
oog op toeganklikheid vir navorsings-
doeleindes, voort te gaan met ’n ondersoek 
na die moontlike digitering van alle kerklike 
dokumente/acta van die NG Kerk. 
4. Die sinode versoek ATABID om – in 
oorleg met die ASM – ’n beleid op te stel vir 
die digitering van dokumente wat moontlik ’n 
sensitiewe inhoud het. 

 
2.8.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 10, punt 3.10 – 
Digitalisering van argivalia en ooreenkoms 
met GISA (verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) – bladsy 
254, Bylae 16 . 
 
 
2.9 TOEGANG TOT ARGIVALIA 
Die sinode het besluit 

1. Alle navorsers wat vir 
navorsingsdoeleindes toegang tot die 
argivalia van gemeentes (wat in die Argief 
geberg word) wil verkry, moet vooraf self, met 
’n duidelik gemotiveerde aansoek [doel en 
onderwerp] by die gemeente aansoek doen 
om toegang tot die argivalia. 
2. Alle navorsers wat vir navorsingsdoel-
eindes toegang tot die argivalia van 
gemeentes wil verkry, moet ’n afskrif van die 
aansoek, saam met die gemeente se 
toestemming, aan ABID voorsien alvorens 
toegang tot die argivalia verleen sal word. 

3. Alle navorsers wat ’n Wet 2 van 2000-
versoek [Wet op die Bevordering van 
Toegang tot Inligting] wil verkry, volg die 
voorgeskrewe prosedure. 

 
2.9.1 Uitvoering 
Ringe en gemeentes is in kennis gestel van die 
reëling. 
 
 
2.10 ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING 
Die sinode het besluit 

Die sinode versoek sinodale kommissies, 
ringe en gemeentes 
(1) om dringend kennis te neem van die 
implikasies wat die Wet op die Bevordering 
van Toegang tot Inligting [Wet 2 van 2000] en 
die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 
en soos aangevul in Goewermentskennis-
gewing No 1313 van 25.10.2002] vir plaaslike 
gemeentes inhou en (2) om so spoedig 
moontlik die ooreengekome inventaris aan 
ABID te besorg. 

 
2.10.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 11, punt 3.11 – Argief- 
en Inligtingswetgewing en die NG Kerk 
(verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) – bladsy 
255, Bylae 17 . 
 
 
2.11 SENTRALISERING EN REKENARISE-
RING VAN REGISTERS 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode neem met dank kennis dat 
die algemene sinode in beginsel die 
rekenarisering en sentralisering van 
lidmaatregisters goedgekeur het en besluit 
om heelhartig met die projek saam te werk. 
2. Die sinode versoek die SKHD om die 
nodige reëlings te tref vir die invordering van 
gemeentes se jaarlikse tarief vir ABID se 
dienste ten opsigte van die sentralisering en 
rekenarisering van lidmaatregisters en die 
oorbetaling daarvan aan die algemene 
sinode. 
3. Die sinode versoek gemeentes om so 
spoedig moontlik seker te maak dat hulle 
lidmaatdatabasis volledig en korrek is (met 
identiteitsnommers), sodat die stelsel op 1 
April 2009 in werking gestel kan word.  
4. Die sinode versoek ATABID en GKABID 
om gemeentes op hoogte te hou van die 
vordering met die proses en om  gemeentes 
van hulp te wees met die vereistes van ’n 
gemeentelike databasis. 

 
2.11.1 Uitvoering 
1. Probleme ten opsigte van die finalisering van 
die Sentraliseringsproses: In November 2008 het 
die ASM besluit 
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“5.1 Die ASM besluit dat ATABID moet voortgaan 
met die implementering van die sentrale 
lidmateregister-databasis met dié voorbehoud dat 
Sinode Oos-Kaapland besluit om met al hulle 
gemeentes ook daarby inskakel.  
5.2 Die aangepaste kostestruktuur (soos in 3.3.2) 
wat voorsiening maak vir agt kategorieë van 
gemeentes, word goedgekeur.  
5.3 Die ASM besluit dat die gesentraliseerde 
register amptelik in werking gestel sal kan word op 
01.08.2009 - indien Oos-Kaapland dit op 
27.11.2008 goedkeur.  
5.4 Die ASM versoek ABID om die nodige reëlings 
te tref vir die ontvangs/invordering van gemeentes 
se jaarlikse tarief vir ABID se dienste vanaf die 
streeksinodes.  
5.5 ATABID voorsien ’n volledige inligtingstuk oor 
die vereistes vir, voorbereiding vir en werking van 
die sentrale lidmateregister-databasis aan al die 
streeksinodes vir verspreiding aan hulle 
gemeentes.  
5.6 ATABID word versoek om die koste so laag as 
moontlik af te bestuur en te verseker dat tred 
gehou word met tegnologiese ontwikkeling.  
5.7 Die ASM versoek ATABID om die ASM op 
hoogte te hou met die vordering in die proses.” 

Gedurende Januarie 2009 is die Inligtingstuk 
vir Gemeentes  voorberei en aan die ATABID-
Dagbestuur voorgelê, voordat dit uitgestuur is na 
Sinodale Kerkkantore vir deursending na 
gemeentes. Daar was onmiddellik beswaar én ’n 
versoek dat nog kwotasies vir die ontwikkeling 
van die program vir die Sentrale Register-
databasis aangevra moet word. Die motivering 
hiervoor was dat die Algemene Sinode nie vir 
Infokerk as diensverskaffer aangewys het nie. 
Die probleem waarmee ATABID gekonfronteer 
is, was of die Algemene Sinode reeds in 2007 
finaal ’n diensverskaffer aangewys het en in 
welke mate die NG Kerk reeds kontraktueel 
verbind was én of ATABID self besluite oor dié 
saak kon neem. Die saak is in Maart 2009 aan 
die ASM voorgelê vir ’n besluit. 
2. Verloop van die ondersoek gedurende 2009: 
Die ASM het by verskeie geleenthede 
gedurende 2009 die saak op sy agenda gehad 
en daar is telkens advies ingewin oor hoe die 
saak hanteer behoort te word. In Junie 2009 is 
ATABID opdrag gegee om met die hulp van ’n 
onafhanklike IT- en regsadviseur te kyk na die 
die eiendomsreg en gebruik van bestaande 
sagteware en wat die moontlike implikasies vir 
die kerk en die sentraliseringsproses kan wees. 
Die advies wat die verkry is, het die NG Kerk 
terugverwys na die 2007 besluit van die 
Algemene Sinode. Uit dié besluit (2007) is dit 
duidelik dat die ASM en die streeksinodes 
sekere sake gehad het wat hanteer/afgehandel 
moes word en dié is afgehandel. ATABID (met 
ABID) het opdrag (volmag) gekry om verder 
uitvoering te gee aan die opdrag. 
3. Situasie tans: Op 10.09.2009 het die ASM 
ATABID opdrag gegee om voort te gaan met die 
onderhandelinge én die opstel van ’n 

ooreenkoms tussen die Algemene Sinode en 
Infokerk, waarna dit aan die ATR en die 
Algemene Sekretaris oorhandig sal word vir 
afhandeling. Teen die einde van November 2009 
is die voorlopige gesprek oor die program-
inhoud en ooreenkoms met Infokerk afgehandel 
en is ’n konsepooreenkoms aan die aktuarius 
voorgelê. Dit was egter duidelik dat dié 
ooreenkoms nie genoegsame beskerming aan al 
die partye sal bied nie en in Januarie 2010 het 
die Algemene Sekretaris versoek dat ’n 
regskundige - kundige op die gebied van 
ooreenkomste in die IT en IE omgewing - 
aangewys word om die ooreenkomste op te stel. 
Op Maandag 22.02.2010 het lede van die ATF 
en ATABID - onder leiding van drr. Ernst en 
Gerber - samesprekings gevoer met die 
regskundige oor die ooreenkoms. Daar is in 
beginsel besluit dat die Algemene Sinode eerder 
die volle program vir die Sentrale Register - met 
bronkode - aankoop, eerder as om dit as diens 
op ‘n maandelikse basis in te koop. Direk hierna 
het dieselfde vergadering met Infokerk 
onderhandel vir die aankoop van die program vir 
die Sentrale Register en die inkoop van 
ondersteuningsdienste sodra die Sentrale 
Register geaktiveer is. ATABID het opdrag 
ontvang om met Infokerk (en hul 
programmeerders) voort te gaan met die vooraf-
werk aan die programmering. ATABID het op sy 
vergadering van 17.03.2010 besluit dat die beste 
opsie vir die bedryf van die stelsel via die 
sogenaamde “desktop-opsie” en nié met ’n 
internet-gebaseerde blad plaasvind nie, omdat 
die meeste gemeentes nie oor geskikte toegang 
(breëband/ADSL-lyne) beskik nie.  
Die samesprekings is op 20.04.2010 afgehandel 
en die regskundige het die ooreenkomste 
afgehandel vir voorlegging aan die AS-
Moderatuur op 06.05.2010. Die datum van dié 
vergadering is geneem vir die beplanning van 
die res van die sentraliserings-projek , wat sou 
begin met die ondertekening van die 
ooreenkomste so spoedig moontlik na die 
Moderatuursvergadering. Daar sou begin word 
met die programmering teen ±11.05.2010 met 
die einddatum 01.03.2011 (begin van nuwe 
finansiële jaar) wanneer die Sentrale Register 
“aangeskakel” word. Die finale besluit is egter 
weereens uitgestel tot met die volgende 
vergadering van die Moderatuur op 15.07.2010. 
By dié geleentheid is besluit dat insette van IT-
deskundiges verkry word oor die voorgestelde 
program en kostes. 
 
 
2.12 PROBLEME MET DIE ARGIEFGEBOU 
Die sinode het besluit 

Die sinode neem met kommer kennis van die 
onopgeloste probleme in die argiefgebou en 
versoek die algemene sinode om 'n werkbare 
oplossing ten opsigte van die gebreke - veral 
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ten opsigte van die kluise se vloere, 
beveiliging en klimaatbeheer - in die 
Argiefgebou met die eienaar (NG Kerk in SA) 
te beding. 

 
2.12.1 Uitvoering 
Sinode het kennis geneem. 
 
 
2.13 REGLEMENTWYSIGINGS 
Die sinode het besluit 

1. Die sinode neem kennis dat die 
algemene sinode 2007 die vier reglemente vir 
die Argief en Bestuursinligtingsdienste van 
die NG Kerk (“Reglement vir die Algemene 
Sinodale Taakspan vir Argief en 
Bestuursinligtingsdienste (ATABID)”; “Regle-
ment vir die hantering van Argief- en 
Museummateriaal”; “Reglement vir die 
Direkteur-Argivaris van die NG Kerk” en 
“Reglement vir die hantering van registers”) 
goedgekeur het. (Bylae 18.1) 
2. Die bestaande Argiefreglemente word in 
hul geheel met hierdie nuwe vierledige 
reglement (Reglemente vir Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk) 
vervang. 
3. Hierdie Reglement word in die Kerkorde 
van 2008 opgeneem, alhoewel dit reeds in 
die Algemene Sinode se Kerkorde (met 
Reglemente) van 2007 opgeneem is.   
4. Die sinode versoek die SRK om alle 
bestaande verwysings na vorige 
Argiefreglemente in die sinode se Kerkorde te 
wysig na die spesifieke nommer van die vier 
reglemente. 

 
2.13.1 Uitvoering 
Die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland van 2008 is aangepas. 
 
 
2.14 SINODALE PERSONEEL 
Personeel-voorsiening lyk tans soos volg: 
Predikant in sinodale diens Ds. JPL Mostert 
Rekeningkundige beampte Me. E Badenhorst 
Sekretariële beampte Me. NF Fourie 
Assistent Me. M Seekoei 
 
 
2.15 PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE 
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland word 
verteenwoordig deur ds. JPL Mostert 
(aangewese lid) en ds. FD Hugo (verkose lid). 
Die reglement van die Pensioenfonds van die NG 

Kerk in SA bepaal dat (slegs ’n uittreksel) 
12.1.3 Die beheerliggaam bestaan uit die volgende: 

(a) elf verteenwoordigers van die SINODE, 
waarvan... 

(b). ...twee verteenwoordigers elke van die 
sinodes van die Ned. Geref. 

• ten minste een lid van die 
BEHEERLIGGAAM respektiewelik deur 
die LEDE verbonde aan die betrokke 
sinode uit hulle eie geledere per 
meerderheidstem op die betrokke 
sinodale vergadering verkies word 
(hierna “VERKOSE LEDE” genoem); 
en 

• die restant van die lede van die 
BEHEERLIGGAAM deur die betrokke 
sinode aangewys word (hierna 
“AANGEWESE LEDE” genoem)... 

12.1.4 ...Die SINODE en die betrokke sinodes wys 
sekundi aan vir die AANGEWESE LEDE. Die 
LEDE wat die tweede hoogste aantal 
stemme per sinodale gebied kry dien as 
sekundi vir die VERKOSE LEDE... 

12.2 Ampstermyn : 
12.2.1 Onderworpe aan Reël 12.2.2. en Reël 12.3 

beklee die lede van die BEHEERLIGGAAM 
en hulle sekundi hulle amp vir ’n tydperk van 
vier jaar; met dien verstande dat sodanige 
persone na verstryking van hulle 
ampstermyn heraangewys of herverkies mag 
word. 

(Reglement van die Pensioenfonds van die NG 
Kerk in SA, bladsye 36 en 38) 
 
Die jaar 2008 was ’n geskiedkundige jaar in die 
fonds se bestaan. Aansienlike veranderings is 
aan die fonds gemaak wat die trustees glo in die 
beste belange van al die lede oor die langtermyn 
sal wees. Op 1 Januarie 2008 het 100% van die 
aktiewe lede gekies om vanaf ’n 
vastevoordeelfonds na ’n vastebydraefonds om 
te skakel. 
• ’n Lewensfasebeleggingstrategie is vanaf 

daardie datum geïmplementeer. 
• Verskillende keuses vir verandering is aan 

pensioentrekkers gebied. 
 
Gedurende 2009 het die indiens lede vir die 
eerste keer die geleentheid gekry om self te kies 
hoe hul fondswaarde tussen die beskikbare 
beleggingsportefeuljes versprei kan word. Dit het 
gepaard gegaan met ’n aantal inligtingsessies 
waartydens lede toegerus kon word om die 
keuses met die nodige insig en 
verantwoordelikheid uit te oefen. Pensioenfonds 
inligtingsessie is gehou op: 
26 Aug 2009 Upington Moedergemeente 
27 Aug 2009 Kimberley Kimberley-Wes 
 
“Finansiële onafhanklikheid na aftrede is iets 
waarna meeste mense strewe. Onder ŉ 
vastebydraebedeling word ’n lid se 
aftreevoordeel direk bepaal deur die omvang 
van die bydraes voor aftrede. Aangesien die vlak 
van bydraes gekoppel is aan ’n lid se 
vergoedingspakket, het die fonds oor die 
afgelope jaar ondersoeke geloods en ekstra 
buigsaamheid probeer inbou om lede en 
gemeentes in staat te stel om die bydraes tot die 
fonds te verhoog. Die trustees wil 
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kerke/gemeentes weereens aanmoedig om 
minstens op vlak A (dit is die 19.2% bydraevlak) 
tot die fonds by te dra ten einde ’n beter 
lewenstandaard na aftrede te verseker. Indiens 
lede behoort egter ook ander maniere van 
aftreebesparing te oorweeg aangesien dit nie 
kan aanvaar dat die aftreevoordeel onder die 
fonds voldoende sal wees om in al ons 
aftreebehoeftes te voorsien nie. Dit is raadsaam 
om ’n kundige finansiële adviseur te raadpleeg 
om te bepaal of u op die regte spoor is en om u 
te help om ŉ goeie finansiële plan op te stel om 
u aftree-doelwitte te bereik. 
In die lig van die toenemende fokus op gesonde 
korporatiewe bestuursbeginsels, het die fonds 
ook sy werkswyses en bestuurspraktyke in meer 
formele beleidsdokumente of protokolle 
gekonsolideer. Byvoorbeeld, die raad van 
trustees het ’n gedragskode en evalueringstelsel 
in plek gestel, sowel as ŉ geskenkebeleid.” (vgl. 
Predikante pensioenfonds van die Ned. Geref. 
Kerk in Suid-Afrika trusteeverslag vir die jaar 
geëindig 31 Desember 2009) 
 
Die nuutste verslag oor die fondsbeleggings 
pensioenfonds van predikante  vind u as Bylae 
1 by hierdie verslag. 
 
Sien beskrywingspunt 4, punt 3.4 - Pensioen 
vir termyn-kontrak aanstellings (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 242, 
Bylae 10 . 
 
Sien beskrywingspunt 5, punt 3.5 Verhoogde 
pensioengewende vergoeding (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 244, 
Bylae 11 . 
 
 
2.16 AMPTENARE PENSIOENFONDS 
Die trustees van die amptenare pensioenfonds 
het op 4 Maart 2009 ’n besluit geneem dat 
oorgeskakel word na die Sanlam 
Sambreelfonds. 
 
 
2.17 MEDIESE FONDS 
1. Inleiding 
Dit tesame met die verskeidenheid van 
voordeelopsies wat Discovery Health daarstel, 
maak dat die groep se lede ’n opsie wat 
bekostigbaar en volgens hul 
gesondheidsbehoeftes is, kan kies. Die 
meerderheid lede (26%) neem aan die Klassiek 
Spaarder opsie deel. Bykans (25%) van die lede 
neem aan die Omvattende Planne deel. Die 
meerderheid lede (71%) se ouderdom is ouer as 
50 jaar. 
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland as 
werkgewergroep het ’n Status-C onder-
skrywingsvergunning by die Discovery Health 
Mediese Skema. Die voordeel van ’n Status-C 

vergunning is dat werknemers van die Groep nie 
met wagperiodes (geen dekking binne 3 maande 
of alternatiewelik uitsluiting van dekking vir ’n 
spesifieke siektetoestand/tipe behandeling vir 12 
maande) of laat-aansluitingsboetes belas sal 
word nie. Die vergunning is alleen geldig as ’n 
werknemer binne 3 maande van sy datum van 
indiensname vir lidmaatskap aansoek doen. 
2. Evaluering 
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het 
Alexander Forbes versoek om te bepaal of die 
huidige mediese skema Discovery Health steeds 
kompeterende voordele, waarde vir bydraes en 
aanvaarbare administrasie aan die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland se predikante bied. 
Op versoek van die Ned. Geref. Kerk is 
Discovery Health met die volgende mediese 
skemas vergelyk: 

• Bestmed Mediese Skema 
• Bonitas Mediese Skema 

Na afhandeling van bogenoemde ondersoek 
was Alexander Forbes se aanbeveling dat 

Nadat die finansiële posisie en 
algemene administrasie van die gekose 
skemas objektief met mekaar ten 
opsigte van mediese voordele en kostes 
vergelyk is, is dit die komitee se opinie 
dat daar nie een “perfekte” oplossing as 
alternatief vir die Discovery Health 
Mediese Skema bestaan nie. Die koste 
– en voordeelvergelykings het bewys dat 
die Discovery Health Mediese Skema 
nog steeds kompeterend is en aan die 
behoeftes van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland en sy werknemers 
voldoen. Dit is dus die aanbeveling dat 
die Discovery Health Mediese Skema 
die voorkeur/genomineerde skema van 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
bly. 

Die volgende feite is in ag geneem: 
1. Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

se gemiddelde ouderdom van 56.8 jaar is 
hoog in vergelyking met ’n industrie-norm 
van 45 jaar. 

2. Die Groep se pensionaris ratio van 39% is 
aansienlik hoër as die industrie-norm van 
10%. 

3. Hierdie relatief swak demografiese 
ledeprofiel van die Groep sal beslis 
aanleiding gee tot hoër eispatrone. 

4. Dit kan verder onderskrywingsimplikasies 
vir die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland veroorsaak indien die besluit 
geneem sou word om na ’n  ander skema 
te migreer. 

5. Die hoë chroniese medisyne profiel van 
die Ned. Geref. Kerk lede en hul 
afhanklikes – 41% van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland se gesinne het 
ten minste een persoon wat vir chroniese 
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medisyne geregistreer is in vergelyking 
met ‘n industrie-norm van 14%. 

 
 
2.18 GEKONSOLIDEERDE INKOMSTE-
STAAT EN BALANSSTAAT 2009/2010 
Ingesluit as Bylae 2  is die gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat vir die finansiële 
jaar 2009/2010 van die Ned. Geref.  Kerk in 
Noord-Kaapland. Die volledige geouditeerde 
state is by die predikant in sinodale diens 
beskikbaar. 
 
 
2.19 SINODALE FONDSE SOOS OP 28 
FEBRUARIE 2010 
Ingesluit as Bylae 3 . 
 
 
2.20 HANTERING VAN SINODALE FONDSE 
Gedurende die finansiële jare 2008 – 2009 en 
2009 - 2010 het die sinode die volgende hulp 
verleen: 
 

2.20.1 Gemeentebedieningsfonds 
R374 109 
 

2.20.2 Angolana 
R26 011 
 

2.20.3 Lategan-fonds 
R293 800 
 

2.20.4 Emeriti: medies 
R320 950 
 

2.20.5 Predikantekursusse 
R73 938 
 

2.20.6 Jeugkampe 
R69 175 
 

2.20.7 Teologiese studiefonds 
R165 000 

Die sinodale kommissie vir hulpdienste het 
beurse ter waarde van altesaam R85,000 vir 
2008/2009 en R80,000 vir 2009/2010 toegeken. 
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het 
beurse ter waarde van altesaam R20,000 
toegeken 
 
 
2.21 BEGROTING NED. GEREF. KERK IN 
NOORD-KAAPLAND 
Die sinode het besluit 

Die sinode keur die begrotingsbeleid (Bylae 
16) goed. 

 

Die sinode het besluit 
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus 
gelykop aan die gemeentes terugbetaal word. 

 

Die sinode het besluit 

Die sinode gee opdrag aan die sinodale 
kommissie vir hulpdienste om in 
samewerking met ander sinodale kommissies 
te begroot vir alle werk/poste wat deur die 
sinode goedgekeur is. 

Die sinode het besluit 
Die sinode besluit dat jaarliks begroot word 
vir die huisvesting asook die voortgaande 
ondersteuning en ontwikkeling van die sinode 
se webblad. 

 
2.21.1 Uitvoering 
1. Begrotingsbeleid 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die 
Begrotingsbeleid sinode van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland aangepas. Punt 6 is uit 
die begrotingsbeleid geskrap, nl. 

6. Tydens die sinodesitting van 2008 is die 
volgende fokusareas bepaal: 
• Diens 
• Getuienis 
• Skrifgesag (Seisoen van Luister) 
• Families 
• Predikanteversorging 
• Jeug 
• Gemeente-ondersteuning 

 
Die Begrotingsbeleid sinode van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland  is aangeheg as 
Bylae 4 . 
 
2. Surplustoedeling 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het in die 
boekjaar 2008/2009 besluit om: 

1. R800,000 tussen die 80 gemeentes van die 
sinode in Noord-Kaapland verdeel (R10,000 per 
gemeente). 
2. 31 Maart 2009 was die afsnydatum waarop 
die surplus toedeling aan gemeentes betaal is. Die 
surplus-verdeling het slegs geskied aan 
gemeentes, wat nie agterstallig met sinodale 
bydraes was en wie se finansiële state die 
sinodale kantoor ontvang het) 

R760,000-00 (surplustoedeling) is aan 76 
gemeentes betaal (in 2008/2009 was daar 80 
gemeentes in Noord-Kaapland). Aan 4 
gemeentes is nie uitbetalings gemaak nie, 
aangesien finansiële state uitstaande was of 
omdat hul agterstallig met hul sinodale bydrae 
was. 
 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het in die 
boekjaar 2009/2010 besluit om: 

1. R12,000 per gemeente terugbetaal ten 
opsigte van die surplus soos op 28 Februarie 
2009. 
2. die afsnydatum waarop beide finansiële state 
en agterstallige sinodale bydraes by die sinodale 
kantoor moet wees, is 31 Januarie 2010. 
3. indien nie een van die twee, nl. finansiële 
state en agterstallige sinodale bydraes, ontvang is 
nie, deel ’n betrokke gemeente nie in die 
terugbetaal van die surplustoedeling nie. 
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R924,000-00 (surplustoedeling) is aan 77 
gemeentes betaal (in 2008/2009 was daar 81 
gemeentes in Noord-Kaapland). Aan 4 
gemeentes is nie uitbetalings gemaak nie, 
aangesien finansiële state uitstaande was of 
omdat hul agterstallig met hul sinodale bydrae 
was. 
 
Sien beskrywingspunt 6 punt 3.6 – Sinodale 
bydraes (sinodale kommissie vir hulpdienste) 
– bladsy 246, Bylae 12 . 
 
3. Ondersteuning en ontwikkeling van die sinode 
se webblad 
Die webbladsy is beskikbaar by: 
http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/default.asp 
 
’n Elektroniese nuusbrief, nl. Noord-Kaapland e 
Nuus, word weekliks uitgestuur. Vorige uitgawes 
is beskikbaar by: 
http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/nuus.asp 
Noord-Kaapland e Nuus  

• tree op as draer van die 
roepingsverstaan van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland  

• dien as kommunikasie-kanaal met 
gemeentes, leraars, ringe, ander 
sinodale kantore en die kantoor van die 
algemene sinode  

• stel die werksaamhede van die sinodale 
kommissies en taakspanne van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland bekend 

 
2.21.2 Begroting 2009/2010 
Kerkorde bepaling 57.5.1.4 

Die sinodale kommissie vir hulpdienste 
Adviseer die sinode oor 'n begrotingsbeleid 
en is verantwoordelik vir begrotingsbeheer 
van die sinode. 
Begrotingsbeheer word jaarliks uitgeoefen 
deur die nagaan van die werklike uitgawes 
van die kommissies in vergelyking met die 
begrote bedrae. 

 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste in 
samewerking met ander sinodale kommissies 
het begroot vir alle werk/poste. 
 

Die sinodale begroting vir 2009 – 2010 word 
ingesluit as Bylae 5 . 
 

Verduidelikende opmerkings  (“narratief”) in 
verband met die sinodale begroting is by die 
sinodale kantoor beskikbaar. 
 
 
2.22 VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN 
DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND BY DIE ARGIEF VAN DIE NED. 
GEREF. KERK IN SA (SKA) 
Ds. TE Smit is die verteenwoordiger by die kerk 
in Noord-Kaapland by die argief van die Ned. 
Geref.  Kerk in SA (SKA). Drie vergaderings is 
bygewoon. 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by die argief van die 
Ned. Geref. Kerk in  SA (SKA)  is aangeheg as 
Bylae 6 . 
 
 
2.23 SLOT 
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag 
uitgevoer het. 
 
 
2.24 LEDE VAN DIE KOMMISSIE: 
Ds. C Steenkamp (voorsitter) 
Ds. NJ Bonthuys (onder-voorsitter) 
Oudl. FJ Augustyn 
Oudl. AJW Agenbag 
Ds. FP Louw 
Ds. UP Malherbe 
Ds. VR Terblanche 
Ds. AW Smit 
Ds. LB de Villiers 
Ds. LM Coreejes 
Ds. J Oosthuizen 
Ds. TE Smit (addisionele lid) 
Oudl. JP Smit (addisionele lid) 
Ds. FD Hugo (bestuurder NG Welsyn) 
Me. E Badenhorst (rekenmeester) 
Ds. JPL Mostert (predikant in sinodale diens) 
 
 

 

3. BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 
Verskeie beskrywingspunte is ontvang. 
 

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die 
sinodesitting ontvang word, moet deur die toepaslike 
permanente kommissies opgeneem word in hul 
agenda. 
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike 
verslag en aanbeveling dien. 

Beskrywingspunte wat na die datum ontvang word, 
word ook deur die toepaslike kommissie opgeneem in 
sy verslag aan die Sinode, maar kan verwys word na 
’n tydelike kommissie, indien daar nie genoeg tyd is 
om daaroor te besin nie.” (Bepaling 35.1.2) 
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3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SINODALE 
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 235, 
Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n sinodale kommissie vir hulpdienste 

saamgestel word soos voorgeskryf in 
die huishoudelike bepalinge van die 
sinodale kommissie vir hulpdienste. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R40,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R40,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
HULPDIENSTE (sinodale kommissie vir 
hulpdienste) – bladsy 238, Bylae 8 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende 

aangewys word: 
 i. Algemene taakspan fondse 
 ii. Argief- en bestuursinligtingsdienste 

(ABID) 
 iii. Predikante pensioenfonds (verkose 

lid) 
 iv. Predikante pensioenfonds 

(aangewese lid) 
 v. Amptenare pensioenfonds 
 vi NGNK eiendomme 
 vii NG Welsyn Noord Kaap 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 

en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word.  

 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: BELEG-
GINGSBELEID VAN DIE NED. GEREF. KERK 
IN NOORD-KAAPLAND: (sinodale kommissie 
vir hulpdienste) – bladsy 240, Bylae 9 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die beleggingsbeleid van die Ned. Geref. 

Kerk in Noord-Kaapland aangevul word 
met ’n punt “beleggingsportefeulje”. 

2. die beleggingsportefeulje van die sinode 
as volg saamgestel word: 

 i. 40 % op korttermyn 
 ii. 30% op mediumtermyn 
 iii. 30% op langtermyn 
 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4: PENSIOEN 
VIR TERMYN-KONTRAK AANSTELLINGS 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) – 
bladsy 242, Bylae 10 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die Predikante Pensioenfonds van die 

NG Kerk in SA versoek word om vir 
termyn-kontrak aanstellings voorsiening 
te maak. 

2. die praktyk om leraars op herhalende 
termynkontrakte te plaas, gestaak moet 
word. Gemeentes moet leraars wat 
langer as 12 maande in diens is as 
permanente leraars beskou, sodat hul 
kan kwalifiseer vir Fondslidmaatskap en 
versekerde voordele. 

3. met dank kennis geneem word van 
 i. die Predikante Pensioenfonds van 

die NG Kerk in SA se versoek om 
ondersoek in te stel na die 
moontlikheid om minstens dekking 
vir die termyn-kontrak aanstellings 
onder die verwante groeplewens- en 
ongeskiktheidskema te verkry 

 ii. die skrywe aan die algemene 
taakspan regte waarin hulle versoek 
word om aandag te gee aan die 
voorsiening vir pensioen en risiko 
groepversekering vir termyn-kontrak 
leraars. 

 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: 
VERHOOGDE PENSIOENGEWENDE 
VERGOEDING (sinodale kommissie vir 
hulpdienste) – bladsy 244, Bylae 11 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die Ned. Geref. Kerke in Noord-Kaapland 

ooreenkom om waar moontlik en met 
verslag aan die ring ten minste die 
verhoogde vlak A (19,2% bydraevlak) tot 
die fonds by te dra. 

 
 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: SINODALE 
BYDRAES (sinodale kommissie vir 
hulpdienste) – bladsy 246, Bylae 12 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die besluit van 2008 ten opsigte van 

surplus verdeling opgeneem word in die 
sinodale bydrae formule by punt 2 
(formule ), nl. 

 Die sinode besluit dat die jaarlikse 
surplus gelykop aan die gemeentes 
terugbetaal word. 

 Nuwe punt 2  
 Die formule werk met die beginsel dat 

die sinode die werk doen met die geld 
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wat deur die gemeentes voorsien word 
volgens ’n vaste persentasie. Die sinode 
slaan nie gemeentes aan volgens ’n 
voorafopgestelde begroting nie. Ons 
werk nie met ’n behoeftebegroting nie, 
maar met ’n inkomstebegroting. 

 Die formule lê ’n baie groot 
verantwoordelikheid op die sinodale 
kommissies, sowel as die gemeentes. 
Sinodale kommissies moet baie fyn 
beplan om met die beskikbare fondse 
hulle werk gedoen te kry. Die gemeentes 
se verantwoordelikheid is om te sorg dat 
daar genoeg fondse beskikbaar is om 
die werk te doen. 

 Die sinode besluit dat die jaarlikse 
surplus gelykop aan die gemeentes 
terugbetaal word . 

2. die formule vir sinodale bydraes by punt 
2.1.1 (sinodale kollektes ) as volg 
gewysig word 

 Ou punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, 

sal elke gemeente jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 10 verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te laat 
klop. Daar is ook vrywillige kollektes 
wat ’n gemeente kan opneem. 

 Nuwe punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, 

sal elke gemeente jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 7  verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te 
befonds . Daar is ook vrywillige 
kollektes wat ’n gemeente kan opneem. 

3. die formule vir sinodale bydraes by punt 
2.2.4 (huurgeld ) as volg gewysig word 

 Ou punt 2.2.2  
 Sinodale bydraes word bereken op die 

netto wins van die verhuring 
 Nuwe punt 2.2.2  
 sinodale bydraes word bereken op die 

bruto inkomste  van die verhuring. 
4. die formule vir sinodale bydraes by punt 

3.1.1 (die volgende sinodale kollektes is 
goedgekeur as verpligte kollektes ) as 
volg gewysig word 

 Botswana, NGKA Phororo, RCA-Pearl 
en VGK Phororo word gekonsolideer 
onder een kollekte, nl. hulptoelae 
ander kerke  

5. die formule vir sinodale bydraes by punt 
3.1.1 (die volgende sinodale kollektes is 
goedgekeur as verpligte kollektes ) as 
volg gewysig word 

 dat die benaming van die teologiese 
studiefonds gewysig word om te lees: 
teologiese en maatskaplike werk 
studiefonds  

6. ’n nuwe punt 2.2.12, gemeenskaps-
projekte, by die sinodale bydrae formule 
ingevoeg word : 

 2.2.12 GEMEENSKAPSPROJEKTE 
 ���� donasies/fondse wat ontvang word 

vir ’n projek, met die oog op 
dienslewering buite die 
gemeenteverband, word vrygestel 
van die (nou 6%) sinodale 
verpligting 

 ���� die onaangewende surplus van 
hierdie projek is jaarliks aan die 
einde van die boekjaar onderhewig 
aan sinodale bydrae (nou 6%) 

 ���� gelde wat in die gemeente 
ingesamel/ontvang word vir 
gemeentelike barmhartigheids-
diens bly onderhewig aan die 
sinodale heffing 

 Wanneer ’n gemeente in aanmerking 
wil kom vir kwytskelding van die 
sinodale bydrae op 
gemeenskapsprojekte (toegewings, 
t.o.v. sinodale- en ringsbydraes) moet 
die volgende prosedure gevolg word: 

 ���� Die kerkraad stel ’n behoorlike 
beplanning vir elke nuwe projek op 
wat die oogmerk van die projek, die 
begunstigdes, verwagte inkomste-
bronne en die duur van die projek 
aandui 

 ���� Die beplanning word eers aan die 
ring voorgelê wat oordeel of dit 
wenslik is dat die gemeente die 
projek aanpak en of die gemeente 
dit kan bekostig 

 ���� Die ring moet die beplanning 
voorlê aan die sinodale kommissie 
vir hulpdienste wat die ring 
adviseer in terme van die aansoek. 

 ���� Die ring kan nadat die advies van 
die sinodale kommissie vir 
hulpdienste ingewin is ’n besluit 
neem. Die ring is ook 
verantwoordelik vir die 
deurlopende toesig by die projek. 

 ���� Hierdie proses moet jaarliks vir die 
duur van die projek herhaal word 
met jaarlikse verslagdoening aan 
die ring 

7. die formule vir sinodale bydraes 
dienooreenkomstig aangepas word. 

 
 
3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: GEBOUE 
VAN SINODE – OOK HOSPITAAL OORNAG-
HUIS (sinodale kommissie vir hulpdienste) – 
bladsy 249, Bylae 13 . 
 

AANBEVELING 



Hulpdienste 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

217 

 
 

Die sinode besluit om die volgende besluite 
en optrede van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste te bekragtig 
1. Kantore 
 i. Die verskuiwing van die kantore van 

NG Welsyn na die kantoorkompleks 
by die Kestell kampus. 

 ii. Die verskuiwing van die kantore van 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
na die kantoorkompleks by Kestell 
kampus. 

 iii. Die uitgawes wat aangegaan is om 
die kantoorkompleks by Kestell 
kampus vir bogenoemde in te rig. 

 iv. Die “ou” sinodale gebou 
(Villiersstraat 15) as kantoorruimte 
te verhuur. 

 v. Die hersonering van die 4 
eiendomme in Kimberley van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
sodat die gebruik daarvan “wettig” 
is. 

2. Hospitaal Oornaghuis 
 i. Die Hospitaal Oornaghuis na die 

beskikbare wooneenhede by Kestell 
kampus te verskuif. 

 ii. Die reeds goedgekeurde R1,000,000-
00 aan te wend om die nodige 
veranderinge aan die gebou by 
Kestell kampus aan te bring. 

 iii. Die eiendom wat tans as oornaghuis 
gebruik word, te verkoop. 

 iv. Dat voorsiening gemaak word om 
pasiënte en familie hospitaal en stad 
toe te vervoer. 

3. Buro 
 i. Die buro vir gemeenteondersteuning 

en oornagplekke vir leraars en hul 
gades in die beskikbare “koshuis-
gedeelte” by Kestell kampus in te 
rig. 

 ii. Die nodige vergaderlokale, kombuis-
geriewe en onthaalarea ook ingerig 
word. 

4. Die kantoorkompleks en kinderhuis by 
Kestell kampus moet duidelik afgebaken 
word. 

5. Sinodale kommissie vir hulpdienste 
opdrag te gee om voort te gaan om 
bogenoemde veranderinge te bestuur. 

 
 
3.8 Beskrywingspunt 8: INRIGTING, 
BEFONDSING, ONDERHOUD EN VERSEKER-
ING VAN DIE GEBOUE VAN DIE 
MAATSKAPPY NGNK EIENDOMME (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 251, 
Bylae 14 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om die sinodale 
kommissie vir hulpdienste opdrag te gee om 

1. dringend aandag te gee aan die 
instandhouding van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland se geboue. 

2. dringend aandag te gee aan die 
elektriese voldoeningsvereistes van die 
kerk se geboue. 

3. ’n duidelike onderhoudsplan vir die 
geboue van die kerk op te stel en ’n 
ooreenkoms in hierdie verband met die 
Maatskappy NGNK eiendomme aan te 
gaan sodat deurlopend aandag gegee 
word aan die instandhouding van die 
eiendomme van die kerk. 

4. ’n duidelike ooreenkoms aan te gaan met 
genoemde maatskappy oor die 
versekering van die geboue. 

5. die fondswaarde van die 
onderhoudsfonds van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland as skenking aan 
die maatskappy NGNK eiendomme oor 
te dra. 

 
 
3.9 BESKRYWINGSPUNT 9: OPLEIDING 
KERKPERSONEEL/SKRIBA’S (taakspan 
opleiding kerkpersoneel/skriba’s) – bladsy 
252, Bylae 15 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar voortgegaan moet word met die 

indiensopleiding van kerkkantoorper-
soneel van gemeentes in die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R10,000-00 na die tydelike  kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
 
3.10 BESKRYWINGSPUNT 10: DIGITALI-
SERING VAN ARGIVALIA EN OOREENKOMS 
MET GISA (verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) –  bladsy 
254, Bylae 16 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om met dank kennis te neem van die 

digitering van gemeentelike argivalia van 
die ou “Noord-Kaaplandse gemeentes” 
deur die GSU en deur ABID. 

2. om die beplande, kostelose 
digiteringsprojek vir die verfilming 
(digitering) van alle lidmaat- en 
huweliksregisters wat nog by gemeentes 
in die sinodale gebied van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland is, te 
ondersteun. 

3. om ABID te versoek om die 
digiteringsprogram in samewerking met 
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die predikant in sinodale diens en die 
gemeentes te beplan én om te verseker 
dat die koeriers die registers in 
brandvaste houers van en na die 
gemeentes sal vervoer. 

4. dat die sinode deel word van 
bogenoemde proses sonder dat dit 
finansiële implikasies vir die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland inhou. 

 
 
3.11 BESKRYWINGSPUNT 11: ARGIEF- EN 
INLIGTINGSWETGEWING EN DIE NG KERK 
(verteenwoordiger Argief- en bestuursinlig-
tingsdienste (ABID)) –  bladsy 255, Bylae 17 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om al die gemeentes, ringe, kerklike 

instansies en die sinodale kerkkantoor te 
versoek om as ’n saak van dringendheid 
uitvoering te gee aan die vereistes van 
Wet 2 van 2000 deur sonder versuim ’n 
inventaris by ABID in te dien wat jaarliks 
hersien word. 

2. om ABID te versoek om aan elke ring ’n 
lys voor te lê wat die stand van sake 
aantoon ten opsigte van gemeentes se 
indiening van die jaarlikse inventaris-
vorm ten einde te voldoen aan die 
vereistes van Wet 2 van 2000. 

3. om al die gemeentes, ringe, kerklike 
instansies en die sinodale kerkkantoor te 
versoek om kennis te neem van die 
implikasies van Wet 25 van 2002 en die 
vereiste dat dokumente wat elektronies 
geskep word (op ’n rekenaar/skan-
deerder); elektronies gestuur en ontvang 
word (e-pos/faks), ook aan alle wetlike 
vereistes ten opsigte van bewaring moet 
voldoen. 

 
 
3.12 BESKRYWINGSPUNT 12: 
BESOEKE/HULP AAN GEMEENTES, RINGE 
EN SINODES (verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) –  bladsy 
257, Bylae 18 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. sinodale kommissies, instansies (aan die 

Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
verbind), ringe en gemeentes al hulle 
argivalia en dokumente in ’n brandvaste 
(instap) kluis volgens die vereistes van 
Rekordbestuur (KO NG Kerk, 2007, Reg 
2.2, 3.2.1) moet bewaar. 

2. sinodale kommissies, instansies (aan die 
Ned. Geref Kerk in Noord-Kaapland 
verbind), ringe en gemeentes wat vier-
laai liasseerkabinette vir liassering 

gebruik, dié kabinette ook in hulle 
brandvaste (instap) kluis vir veilige 
bewaring plaas. 

3. gemeentes wat nie oor amptelike 
kerkkantore beskik nie en van amptenare 
se huise vir dié doel gebruik maak, 
reëlings vir die inrig van brandvaste 
kluise vir die bewaring van gemeentelike 
argivalia tref. 

4. gemeentes waar amptenare gemeente-
like registers, notules en finansiële 
dokumentasie heen en weer tussen die 
kerkgebou en huise vervoer, die nodige 
reëlings tref dat dié dokumentasie in 
brandvaste houers vervoer word om dit 
teen vernietiging in geval van ’n ongeluk 
te beskerm. 

 
 
3.13 BESKRYWINGSPUNT 13: 
HUWELIKSREGISTERS (verteenwoordiger 
Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID)) –  
bladsy 259, Bylae 19 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. waar huwelike in ’n Ned. Geref. 

gemeente en/of deur ’n leraar van die 
Ned. Geref Kerk bevestig word, die 
huwelik ook in ’n amptelike 
huweliksregister van die gemeente 
aangeteken kan word. 

2. leraars van die Ned. Geref. Kerk wat 
huwelike bevestig so gou moontlik ’n 
kopie van die (derde) afskrif in die leraar 
se amptelike register maak en dit by die 
gemeente waar hy/sy werk of woon (nie-
gemeenteleraars) inhandig, wat dit 
jaarliks saam met die registerafskrifte na 
die Kerkargief stuur. 

3. die saakgelastigde van die gemeente 
waar die huwelik voltrek word - of waar 
die leraar werk indien die huwelik dalk 
op ’n plaas, in ’n park ensovoorts 
bevestig is, óf waar die 
huweliksbevestiger aan ’n ander kerk 
behoort - onmiddellik ook ’n kopie van 
die (derde) afskrif in die leraar se 
amptelike register maak en dit hou om 
dit saam met die jaarlikse 
registerafskrifte na die Kerkargief te 
stuur. 
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BYLAE 1 
 

FONDSBELEGGINGS PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE 
SOOS OP 31 DESEMBER 2009 

 
Die fonds se beleggingsportefeuljes en -prestasie 
Die tabel hieronder toon die waarde van die fonds se beleggingsportefeuljes (ook beleggingskanale 
genoem) soos op 31 Desember 2009 en die netto (na beleggingsgelde) beleggingsopbrengste wat op die 
onderskeie portefeuljes verdien is oor die periodes tot 31 Desember 2009: 

*  Die syfers in hakies toon die maatstaf opbrengste wat die fonds sou verdien het indien die 
fonds nie van aktiewe batebestuur gebruik gemaak het nie, maar die fonds se beleggings in 
beleggingsindekse belê het. 

# Die Reserwe Portefeulje bevat die beleggings ten opsigte van die fonds se 
gebeurlikheidsreserwes en ander voorsienings. 

 
Lede sal moontlik onthou dat die fonds negatiewe opbrengste verdien het oor die 2008-jaar op beide die 
Langtermyn en die Konserwatiewe Portefeuljes. Die Langtermyn Portefeulje het -7.7% gelewer en die 
Konserwatiewe Portefeulje -1.8%. Dit is verblydend om te sien dat hierdie prestasie omgeswaai het in 
2009 na onderskeidelik 16.1% en 11.5%. Dit is ook insiggewend dat beide portefeuljes positiewe 
opbrengste oor die twee jaar gelewer het, ten spyte van die beermark in aandele oor die afgelope ruk. 
 
Die belangrikste rede vir die groot opbrengsverskil tussen die 2008 en die 2009 jaar is die prestasie van 
die aandele wat by die twee portefeuljes ingesluit is – aandeleprestasie was swak in 2008 en beter in 
2009.  Dit is ook die hoofrede vir die opbrengsverskil tussen die Langtermyn en die Konserwatiewe 
Portefeuljes – aangesien die Langtermyn Portefeulje meer aandele as die Konserwatiewe Portefeulje het, 
het die Langtermyn Portefeulje swakker presteer in 2008 en beter presteer in 2009 as die Konserwatiewe 
Portefeulje. 
 
 
Die fonds se lewensfase-model en beleggingskeuses 
Lede word daaraan herinner dat die fonds van ŉ lewensfase-model gebruik maak waarvolgens ŉ lid se 
fondswaarde ŉ groter aandeleblootstelling het wanneer ŉ lid jonger is. As ŉ aanduiding, word tussen 
sowat 60% en 75% van die fondswaarde van ŉ lid wat jonger as 57 is, in aandele belê. Die gedagte is dat 
lede met ŉ lang beleggingshorison die groter volatiliteit van aandele kan verduur, in ruil vir die potensieel 
hoër opbrengste wat oor die langtermyn van aandele verwag word. Die aandeleblootstelling word egter 
verminder vanaf ouderdom 57 soos wat ŉ lid die aftree-ouderdom van 65 nader en dus ŉ korter 
beleggingshorison het en meer sensitief is vir skommelinge in die fondswaarde. Een jaar voor bereiking 
van ouderdom 65 word die volle fondswaarde in ŉ geldmarkbelegging belê. 
 
ŉ Lid kan nou natuurlik kies om te enige tyd van die lewensfase-model af te wyk, en die fondswaarde en 
toekomstige bydraes tussen die beskikbare beleggingsportefeuljes te versprei. Dit moet egter nie 
spekulatief gedoen word nie en moet met die nodige advies gepaard gaan. Lede met ŉ lang 
beleggingshorison moet selfs daarteen waak om nie hul fondswaarde te konserwatief te belê nie - ŉ 
langtermynbelegging in die Inkomstebeskerming Portefeulje sal byvoorbeeld waarskynlik nie inflasie met 
3% of meer klop nie. 
 
 

Portefeuljes Waarde 1 jaar * 2 jaar (p.j.) * 

Langtermyn Portefeulje R602.5m 16.1% (18.1%) 3.5% (2.9%) 

Konserwatiewe Portefeulje R79.8m 11.5% (14.0%) 4.6% (6.0%) 

Inkomstebeskerming Portefeulje R33.0m 10.0% (9.1%) 11.2% (10.4%) 

Pensioentrekker Portefeulje R373.4m 9.6% (6.6%) 6.3% (4.2%) 

Reserwe Portefeulje # R20.4m 10.0% (9.1%) 11.2% (10.4%) 

Totale fondswaarde/-opbrengs R1 109.0m 13.6% (nvt) 5.5% (nvt) 

Inflasie  6.33% 8.26% 
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Die fonds se batebestuurders 
Lede sal merk dat die fonds nie die maatstaf opbrengste (die syfers in hakies in die tabel hierbo) van die 
Langtermyn en die Konserwatiewe Portefeuljes oor die afgelope 12 maande kon uitpresteer nie. Met 
ander woorde, al die fonds se batebestuurders het nie waarde bokant die maatstaf opbrengs toegevoeg 
nie. Lede kan verseker wees dat die trustees indringende vrae hieroor gevra het en, saam met die 
beleggingskonsultante, baie tyd spandeer het om die regte besluite in hierdie verband te neem. 
 
Die trustees het in hierdie stadium besluit om die bestaande batebestuurders onveranderd te hou. Die 
gedeelte van die fonds se hoof-bateklasse wat deur elk van die batebestuurders bestuur word, was soos 
volg op 31 Desember 2009: 
 

Batebestuurders 
SA-aandele 

R’m 
SA-effekte 

R’m 
SA-geldmark 

R’m 
SA-deposito’s 

R’m 
SA-eiendom 

R’m 
Allan Gray 149.9     

Investec 153.5 90.4 106.3   

Polaris 42.4     

Coronation 78.8     

ABSA    199.4  

Standard Bank    45.0  

Ou Mutual     49.5 

Totale waarde 424.6 90.4 106.3 244.4 49.5 

Batebestuurders 
Oorsese 
aandele 

Oorsese 
effekte 

 
  

Brandes 96.2     

Orbis 25.0     

PIMCO  72.6    

Totale waarde 121.2 72.6    

 
(Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika Trusteeverslag vir die jaar geëindig 31 
Desember 2009) 
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BYLAE 2 
 

NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG  28 FEBRUARIE 2010 
 

  Begroot  2010  2009 

Inkomste  R  R  R 

Nuusbriewe - Intekengelde   -     13,255.00    15,355.00  

Diverse inkomste   68,000.00    42,483.00    594,221.85  

Gemeente bydrae   3,758,708.00    3,963,651.22    3,554,489.25  

Rente en dividende ontvang   500,000.00    783,613.35    1,021,036.66  

Sinodale kollektes   445,000.00    651,197.70    605,969.20  

Subsidie departement   148,328.00    155,003.40    146,229.66  

Huur-inkomste   39,420.00     38,370.00     34,640.00  

   4,959,456.00    5,647,573.67    5,971,941.62  

Kapitaalwins - Ou Mutual inkomstefonds  -     -     44,898.12  

   4,959,456.00    5,647,573.67    6,016,839.74  

       

Min: Uitgawes   4,769,856.00    4,594,927.81    3,682,617.64  

Arbeidskonsultant   31,500.00    31,097.46    28,308.07  

Affiliasiefooie - A K V D   -     -     800.00  

Artikel 21 Mpy - Inkoop v diens   420,000.00    411,571.97    -   

Bydraes uitbetaal   423,659.00    423,659.00    374,996.30  

Hulptoelaes   1,460,656.00    1,461,282.00    1,143,155.94  

Inligtingsburo   2,750.00    2,750.00    2,750.00  

Hospitaalbearbeiding   35,000.00    28,058.50    27,570.00  

Mediese subsidie - Pensioenarisse   161,400.00    161,400.00    164,400.00  

Kantooruitgawes   148,000.00    128,064.34    139,313.08  

Kantoorhuur   30,000.00    30,000.00    30,000.00  

VBO   27,000.00    27,000.00    50,000.00  

Nuusbriewe     -     17,416.20    4,034.60  

Ouditkoste   16,000.00    13,500.00    13,500.00  

Reis- en verblyfkoste   693,730.00    543,909.96    471,924.60  

Salarisse en personeelkoste   1,264,661.00    1,273,225.13    1,181,681.54  

Jeugkampe   30,000.00    30,000.00    30,000.00  

Toerustinghuur   11,000.00    7,074.70    11,908.47  

Skriba kursusse   10,000.00    2,918.55    5,575.04  

Ledegeld KMDR   4,500.00    2,000.00    2,700.00  
          

   189,600.00    1,052,645.86    2,334,222.10  
       

Min:Oordragte na/vanaf fondse en voorsienings  189,600.00    184,958.60    507,933.00  

Reis en verblyfkoste: Algemene Sinode  30,000.00    30,000.00    30,000.00  

                                : Noord-Kaaplandse Sinode  150,000.00    150,000.00    230,000.00  

Leer en Aktuele sake  (20,400.00)  (25,041.40)  (2,067.00) 

Gemeentebedieningsfonds   -     -     200,000.00  

Kantoormeubels - Vervanging   30,000.00    30,000.00    50,000.00  

Surplus vir die tydperk (oorgedra)  -     867,687.26    1,826,289.10  
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    2010  2009 

    R  R 

Surplus vir die tydperk na begrotingsreserwe   867,687.26    1,826,289.10  

       

Saldo aan die begin van die tydperk    8,842,188.66    8,775,899.56  

       

Min: Surplus verdeling van 2009    (924,000.00)  (760,000.00) 

       

Min: Oordrag na Hospitaal Oornaghuis    -     (1,000,000.00) 

       

Saldo aan die einde van die tydperk    8,785,875.92    8,842,188.66  

 
 

 
 

GEKONSOLIDEERDE BALANSSTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 2 8 FEBRUARIE 2010 
 

    2010  2009 

BATES    R  R 

Nie-bedryfsbates     10,587,733.22    6,341,869.80  

Vaste bates     2,909,219.49    2,909,219.49  

Langtermynbeleggings     7,678,513.73    3,432,650.31  

       

Bedryfsbates     6,509,456.73    10,649,554.74  

Kontant in bank, voorhande en op deposito    6,275,424.26    9,972,016.62  

Debiteure en voorraad     234,032.47    677,538.12  

       

Totale bates     17,097,189.95    16,991,424.54  

       

EKWITEIT EN LASTE       

Kapitaal en reserwes     11,250,623.62    11,306,936.36  

Kapitaalfonds     2,464,747.70    2,464,747.70  

Begrotingsreserwe     8,785,875.92    8,842,188.66  

       

Nie-bedryfslaste     5,689,262.63    5,502,293.25  

Trustgelde     218,664.19    352,175.86  

Ander fondse     5,084,771.80    4,940,543.25  

Reis- en verblyfkoste         

Algemene Sinode     162,394.16    132,394.16  

Noord-Kaaplandse Sinode     223,432.48    77,179.98  

       

Bedryfslaste     157,303.70    182,194.93  

         

Krediteure     157,303.70    182,194.93  

       

Totale ekwiteit en laste     17,097,189.95    16,991,424.54  
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BYLAE 3 
 

NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
SINODALE FONDSE SOOS OP 28 FEBRUARIE 2010 

 
1. SINODALE KOMMISSIE VIR HULP-
DIENSTE 
1.1 Sinodale Reserwefonds 
Die sinode het in 1980 besluit dat ’n sinodale 
reserwefonds opgebou word ten einde 
voorsiening te maak vir onvoorsiene 
gebeurlikhede. (Hand. 1980, p17, 243) 
 

Saldo: R302,713-00 
 
1.2 Sinodale Gebou – Instandhoudings-
fonds 
Word aangevul deur rente en die begroting. 
 

Saldo: R113,977-00 
 
1.3 Meubel- en kantoortoerusting-
vervangingsfonds 
Voorsiening word gemaak vir die toekomstige 
vervanging van kantoortoerusting. 
 

Saldo: R78,883-00 
 
1.4 Teologiese Studiefonds  
Die fonds is gestig om aan teologiese studente 
studiebeurse/lenings toe te ken. Die fonds word 
versterk met verpligte sinodale kollektes. 
 

Saldo: R52,760-00 
 
1.5 Mediese Voorsieningsfonds  
Die SKA het besluit om ’n fonds op te bou 
waaruit voorsiening gemaak kan word vir hulp 
aan emeriti en sinodale personeel om hulle 
mediese premies na aftrede by te bring. 
 

Saldo: R155,775-00 
 
1.6 Gemeentebedieningsfonds 
Die gemeentebedieningsfonds word aangewend 
vir gemeentes wat probleme ondervind om hulle 
leraar te besoldig. Die fonds word versterk deur 
’n sinodale kollekte. 
 

Saldo: R691,490-00 
 
1.7 Hospitaal Oornaghuisfonds 
Die fonds word opgebou deur die oorskot op die 
Oornaghuisrekening, d.w.s. losies en donasies 
asook rente. Die fonds word gebruik vir die 
instandhouding van die oornaghuis, asook 
lopende uitgawes. 
In 2008 het die sinode besluit dat 

• die Hospitaal Oornaghuis, in oorleg met 
’n bourekenaarsfirma behoorlik herstel 
en restoureer word. 

• die hospitaal Oornaghuisfonds met 
R1,000,000-00 uit sinodale fondse 
aangevul word. 

 

Saldo: R1,272,058-00 
 
 
2. LEER- EN AKTUELE SAKE – 
RESERWEFONDS 
Die fonds bestaan uit die bedrag wat tydens 
afstigting vanaf Wes-Kaap ontvang is, plus 
opgehoopte rentes en kollektes minus onkostes 
van die taakspan. Die taakspan doen sy werk uit 
die opbrengs van die fonds en kry geen fondse 
uit die begroting nie. 
 

Saldo: R96,921-00 
 
 
3. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS-
GETUIENIS 
3.1 Sendinghulpfonds 
“Die fonds is in 1970 deur die sinode in die lewe 
geroep om die salarisse van sendingwerkkragte 
aan te vul wanneer dit nie per  eweredige bydrae 
voorsien word nie en ook vir ander knelpunte in 
die sending.” (Uittreksel uit brief van 
Sakebestuurder, SSK, Kaapstad, gedateer 
31/8/1981). Die SSK besluit op 26.07.1982: 
 

“Die SSK besluit om die Onverbonde Hulpfonds 
te behou as ’n fonds vir aanwending in knelpunte 
wat mag opduik. In die fonds word ook die 
jaarlikse inkomste uit die Keyterfonds wat van 
Wes-Kaapland ontvang word, gestort.” Die naam 
word in 1994 verander na Sendinghulpfonds. 
 

Saldo: R709,900-00 
 
3.2 Kgolagano Kollege  fonds 
In 2008 het die sinode besluit 

om met die Sentrum vir Kontekstuele 
Bediening UP of Kgolagano Kollege ’n 
ooreenkoms aan te gaan om die salaris 
pakket van een predikantspos (R420,000-00) 
vir ’n Akademiese Dekaan by Kgolagano 
Kollege vir die volgende twee jaar aan die 
sentrum/kollege oor te betaal. Die 
Sentrum/kollege sal ’n geskikte persoon 
beskikbaar stel en verantwoordelik wees vir 
die administrasie van die fondse 

Die uitvoerende komitee van die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis en die uitvoerende 
komitee van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste het besluit dat slegs die helfte van 
die R420,000 per jaar uitbetaal word en dat die 
oorblywende R210,000 per jaar reserwe gehou 
word. Dit sal in die 2012/2013 boekjaar uitbetaal 
word. 
 

Saldo: R210,000-00 
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3.3 Gesamentlike Nywerheidsbediening 
Noord Kaapland 
In die sinodale gebied is op twee plekke 
georganiseerde arbeidsbediening, naamlik 
Kimberley en Upington. In Kimberley word die 
werk deur ’n Afrikaanse Baptiste predikant en in 
Upington deur ’n lidmaat van die Ned. Geref. 
Kerk gedoen. Die fonds word deur vrywillige 
sinodale kollektes aangevul. 
 

Saldo: R37,701-00 
 
3.4 Maatskaplike hulpfonds 
Die fonds word gebruik om hulp te verleen in 
maatskaplike noodsituasies. Die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis word dikwels 
genader om te help met armoedeverligting-
projekte en ander krisisse. 
 

Saldo: R621,856-00 
 
3.5 Hospitaalbearbeidingsfonds 
Die fonds is met afstigting vanaf Wes-Kaap 
ontvang. Dit word gebruik as reserwe vir 
hospitaalbearbeiding. 
 

Saldo: R30,914-00 
 
3.6 Motorreserwefonds 
Hierdie fonds word gebruik om motors aan te 
koop vir die bestuurder van NG Welsyn en ander 
maatskaplike werkers. 
 

Saldo: R228,734-00 
 
3.7 Kershulpfonds 
Die fonds word in stand gehou deur donasies 
vanaf gemeentes vir nood onder kinders. 
 

 

Saldo: R4,939-00 
 
3.8 PJJS Lategan 
Mnr PJJS Lategan van Strydenburg het plase 
aan die NG Kerk van Kaapland bemaak. Die 
eiendomme is verkoop en die opbrengs is belê. 
Die rente-opbrengs word gelykop tussen die 3 
sinodes van die ou Kaapprovinsie verdeel. 
Die inkomste moet gebruik word vir behoeftige 
nasate van mnr. Lategan soos die testament 
bepaal en vir bejaarde lidmate van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland, veral in 
ouetehuise, asook vir noodgevalle van 
hulpbehoewende lidmate wat nie deur die 
plaaslike kerkraad hanteer kan word nie. Die 
sinodale kommissie vir diensgetuienis besluit oor 
elke aansoek. 
 

Saldo: R218,664-00 
 
 
4. SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 
4.1 Jeugkampfonds 
Die fonds is gestig om te help met die 
subsidiëring van jeugkampe. Die fonds word 
versterk deur ’n sinodale kollekte. 
 

Saldo: R410,541-00 
 
4.2 VTO-Reserwefonds 
Die fonds word opgebou uit kollektes met die 
doel om predikantekursusse te subsidieer. 
 

Saldo: R65,432-00 
 

 
STAND VAN FONDSE SOOS OP 28 FEBRUARIE 2010: SAMEVAT TING 

 
 
1. SINODALE KOMMISSIE VIR HULP-
DIENSTE 
 

1.1 Sinodale Reserwefonds R302,713-00 
 

1.2 Sinodale gebou-instandhoudingsreserwe-
fonds R113,977-00 

 

1.3 Meubel- en kantoortoerustings- 
 vervangingsfonds R78,883-00 
 

1.4 Teologiese Studiefonds R52,760-00 
 

1.5 Mediese Voorsieningsfonds R155,775-00 
 

1.6 Gemeentebedieningsfonds R691,490-00 
 

1.7 Hospitaal Oornaghuisfonds R1,272,058-00 
 
 

2. LEER- EN AKTUELE SAKE 
 

2.1 Reserwefonds R96,921-00 
 
 

3. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS-
GETUIENIS 
 

3.1 Sendinghulpfonds R709,900-00 
 

3.2 Kgolagano Kollege fonds R210,000-00 
 

3.3 Gesamentlike Nywerheidsbediening 
 Noord Kaapland R37,701-00 
 

3.4 Maatskaplike Hulpfonds R621,856-00 
 

3.5 Hospitaalbearbeidingsfonds R30,914-00 
 

3.6 NG Welsyn: Motorreserwefonds 
R228,734-00 

 

3.7 Kershulpfonds R4,939-00 
 

3.8 PJJS Lategan Trustfonds R218,664-00 
 
 

4. SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIEN-
INGSONDERSTEUNING 
 

4.1 Jeugkampfonds R410,541-00 
 

4.2 VTO-Reserwefonds R65,432-00 
 
 

TOTAAL R5,303,258-00  
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BYLAE 4 
 

BEGROTINGSBELEID VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND 

 
1. INLEIDEND 

’n Sinode is gemeentes (kerke) wat saamkom en kan besluit om sekere take gesamentlik uit te 
voer. Vir dié take voorsien die gemeentes die nodige fondse. Sinodale bydraes is werk van die kerk 
en mag nooit gesien word as iets wat van bo af op die gemeentes afgedwing word nie. 
In 2003 het die sinode in Noord-Kaapland besluit: 

“Die formule werk met die beginsel dat die Sinode die werk doen met die geld wat deur die 
gemeentes voorsien word volgens ’n vaste persentasie. Die Sinode slaan nie gemeentes aan 
volgens ’n voorafopgestelde begroting nie. Ons werk nie met ’n behoeftebegroting nie , maar 
met ’n inkomstebegroting . 
Die formule lê ’n baie groot verantwoordelikheid  op die sinodale kommissies, sowel as die 
gemeentes. Sinodale kommissies moet baie fyn beplan om met die beskikbare fondse hulle 
werk gedoen te kry. Die gemeentes se verantwoordelikheid is om te sorg dat daar genoeg 
fondse beskikbaar is om die werk te doen.” 

 
Dit is elke gemeente se voorreg om jaarliks 6% van sy inko mste  by te dra vir gesamentlike 
werksaamhede. 

“Die formule vir die berekening van die bydraes vir sinodale fondse moet so vasgestel 
word dat dit die basiese behoeftes van die gemeente in ag neem.” (Kerkorde sinode in 
Noord-Kaapland, bepaling 35.2.2) 

 
2. BEGROTING 

1. Die werklike inkomste uit sinodale bydrae vir die voorafgaande finansiële jaar (slegs 
geouditeerde syfers word gebruik) word met 2% groei per jaar aangepas en as basis-syfer 
gebruik vir die inkomste begroting vir die jaar waarvoor begroot word. 

2. Elke kommissie onderneem om die volgende beginsels op hulle begrotings toe te pas: 
Een: Voldoen dit aan Artikel 35 en Bepaling 35? 
Twee: Pas dit by die roepingsverklaring en fokusareas/prioriteite van die sinode 

in? 
Drie: Kan dit gediens word binne die inkomste-begroting? 

3. Elke kommissie onderneem om sy kommissie/taakspan se begroting te toets in terme van 
die volgende: 

Prioriteit: Watter sake is egte prioriteite, onontbeerlik en moet so gou as moontlik 
aandag kry? 

Prut: Watter sake is belangrik maar nie prioriteite nie, en kan staan en prut tot 
ons daaraan kan aandag gee? 

Parkeer: Watter sake het ons ter goeder trou opdragte oor gevra maar kan in die 
lig van veranderde omstandighede en/of prioriteite rustig eers parkeer 
word? 

4. Sinodale kommissies kom ooreen om die bekostigbaarheid van alle sake met ’n finansiële 
implikasie in verslae aan die sinode, soos opgeneem in die agenda van die sinode, voor die 
sinode met mekaar uit te klaar. 

5. Die begroting van taakspanne moet deur die kommissie waaronder dit ressorteer, 
goedgekeur word. 

6. Uitbetalings kan slegs gedoen word 
i. as vir die item begroot is en 
ii as ’n besluit in die verband genotuleer is. 

7. Geen her-toedeling van begrotingsitems binne ’n kommissie sal toegelaat word nie. 
8. Begrotingsbeheerstate moet maandeliks aan die voorsitters van sinodale kommissies, asook 

aan die lede van die sinodale kommissie vir hulpdienste, gegee word. 
9. Die aksies waarvoor kommissies en taakspanne beplan moet met dié van die begroting van 

die sinode ooreenstem. Die tydperk/termyn van die beplanning en begroting is vanaf 1 Maart 
tot 28/29 Februarie. 
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Roeping 
(visie) 

Skrif 

Konteks 

Fokusarea 

3. KRITERIA: BEOORDELING BEGROTING 
1. “Die sinode waak daarteen om werk na hom toe te trek wat by ringe en gemeentes tuishoort.” 

(Kerkorde sinode in Noord-Kaapland, bepaling 35.1.1) 
2. Is daar werksaamhede waarmee sinode kan wegdoen, aangesien dit by ringe en gemeentes 

tuishoort? 
3. Voldoen elke sinodale kommissie se begroting aan sý huishoudelike bepalings? 

“Elke sinodale kommissie stel sy eie huishoudelike bepalinge op, in ooreenstemming met die 
Kerkorde, waarin die werkwyse van die kommissie duidelik omlyn word. Huishoudelike 
bepalinge word aan die sinodale kerkordekommissie voorgelê, daarna aan die sinode en is 
altyd ter insae by die predikant in sinodale diens en skriba van die kommissie”. (Kerkorde 
sinode in Noord-Kaapland bepaling 35.5.7.3) 

4. Weerspieël sinodale kommissies se begroting hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne)? 
“Die drie sinodale kommissies (SKBO, SKHD en SKDG) besluit gedurende die jaar oor hulle 
beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die volgende jaar en koppel ’n begroting daaraan. Aan 
die begin van November kom verteenwoordigers van die drie kommissies saam om die 
beplanning en begroting te bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning 
ontvang die Predikant in Sinodale Diens sy opdragte vir die komende jaar.” (Kerkorde Noord-
Kaapland bepaling 57.6.4) 

5. Word daar op fokusareas, soos deur gemeentes tydens sinodesitting bepaal, gefokus? 
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BYLAE 5 
 

NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
BEGROTING 2009/2010 

 
SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 

  2009/2010 2010/2011 
1 SALARISSE EN TOELAES   

 Sinodale personeel 
(Predikant in sinodale diens, rekenmeester, sekretariële 
beampte, assistent) 

852,525 901,017 

    
2 ADMINISTRATIEWE UITGAWES   

 Versekering 13,000 15,000 
 Drukwerk en Skryfbehoeftes 25,000 25,000 
 Kantooruitgawes 30,000 30,000 
 Ouditgelde 16,000 17,000 
 Kantoortoerusting 11,000 11,000 
 Telefoon en Posgeld 60,000 60,000 
 Instandhouding: Sinodale Gebou 30,000 30,000 
 Sinodale Gebou: Water, ens. 20,000 22,000 
 Huur uitgawe  60,000 
 Totaal Administratiewe uitgawes R205,000  R270,000 

    
3 KANTOORTOERUSTING   

 Vervangingskoste R30,000 R30,000 
    
4 INLIGTINGSBURO: N G Kerk in S A R2,750 R2,750 
    
5 SUBS MED BYD: EMERITI EN PENS R161,400  R173,400 
    
6 OPLEIDING SKRIBAS R10,000 R10,000 
    
7 REIS- EN VERBLYFKOSTES   
7.1 Kommissie vir Hulpdienste 40,000 40,000 
 PSD Reiskoste  20,000 
    
7.2 Verteenwoordigers Sinode:   

 Argief/NG Kerk in SA 4,000 10,000 
    
7.3 Sinodale Kommissies nie-aparte begroting  

 Kerkorde 15,000 15,000 
 Jaarlikse Beplanningsessie 30,000 30,000 

7.4 Sinode Noord Kaapland 150,000 150,000 
 Algemene Sinode  30,000 30,000 
  180,000 180,000 

    
 Totaal: Reis- en verblyfkostes R269,000  R295,000 

    
8 Artikel 21 Mpy - Geboue  R480,000 
    
9 BEGROTINGS BYDRAES   
 Algemene sinode 159,746 165,000 
 Argief 162,260 140,219 

 Teologiese Kweekskool Stellenbosch 132,252  
  R454,258 R305,219 

    
10 TOTALE UITGAWES R1,984,933 R2,467,386 
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11 VERWAGTE INKOMSTE   
 Rente 500,000 400,000 
 Huur: Woonstelle by sinodale kantoor 39,420 43,200 
 Sinodale bydrae: Algemene sinode 159,746 165,000 
 Sinodale bydrae: Argief 162,260 140,219 
 Sinodale bydrae: Teologiese Kweekskool Stellenbosch 132,252  
 Sinodale bydrae: SKHD R991,255 R1,718,967 

    
 TOTALE INKOMSTE R1,984,933 R 2,467,386 
    
    

SINODALE KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS 
  2009/2010 2010/2011 

1 ADMINISTRATIEWE UITGAWES   
1.1 Kommissie: Reis en verblyfkoste 13,000 13,000 
1.2 Taakspan: Grondhervorming 30,000 30,000 
1.3 Taakspan: Dutch Ref Church in Botswana 29,000 20,000 
1.4 Taakspan: Wêreldsending  10,500 7,320 
1.5 Taakspan: Kerkvereniging en Familie NG Kerke 18,000 18,000 
1.6 Taakspan: Ekumene 3,500 3,500 
1.7 Taakspan: Gemeente-diakonaat 20,000 41,340 
  : CAD 15,000 10,000 
1.8 Taakspan: Arbeidsbediening 5,000  
1.9 Verteenwoordiger: Bybelgenootskap 9,000 13,110 
1.10 Verteenwoordiger:GKEF 5,000 2,000 
1.11 Verteenwoordiger:Kuratorium NGKA 1,500 1,500 
 Totaal:  Administratief R159,500 R159,770 
    
2 HULPTOELAE   
2.1 NGKA-Phororo   
 2.1.1   Globale Hulptoelaag 300,000 300,000 
 2.1.2   Benede Oranje Gemeente 60,000 60,000 
 TOTAAL R360,000 R360,000 
2.2 VGKSA-Phororo   
 2.2.1   Globale Hulptoelaag R30,000 R30,000 
    
2.3 RCA-Pearl R40,000 R40,000 
    
3 Dutch Reformed Church in Botswana  
3.1 Mej. SEA Cronje   
 3.1.1 Medies 25,656 28,176 
3.2 Kgolagano – salaris 420,000 420,000 
 Totaal:  DRCB R445,656 R448,176 
    
4 NG WELSYN   
4.1 NG Kerk Kinderhuis NK 300,000 550,000 
4.2 NG Welsynskantoor Kimberley 210,000 232,000 
4.3 NG Welsynskantoor Vryburg 75,000 125,000 
4.4 Oprigting Art 21 Maatskappy - inkoop v diens 420,000  
4.5 SALARISSE EN TOELAES 311,586 799,773 

 SALARISSE EN TOELAES    NG Welsyn personeel 
(Bestuurder NG Welsyn, programbestuurder maatskaplike 
dienste, administratiewe beampte) 

  

 Reis en Verblyf - Bestuursraad 31,820 38,300 
                            - Bestuurder  30,000 
 Regsuitgawes 6,000 8,000 
 Verblyf  3,500 7,000 
 Admin Uitgawes 21,050 53,750 
 Voortgesette Professionele Opleiding 20,000 23,000 
 Onthaalkoste, verversings en geskenke  9,200 
 Skoonmaakdienste  4,800 
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 Hospitaalbearbeiding 35,000 40,250 
 Affiliasiefooie 36,000 51,400 
 Inkoop van dienste vir supervisie 50,000  
  514,956 1,065,473 
 Totaal NG Welsyn R1,519,956 R1,972,473 
    
5 TOTAAL VAN UITGAWES R2,555,112  R3,010,419 
    
6 INKOMSTE   

 Bydrae dienspunte - Opleiding 18,000 24,000 
 Staatsubsidie 148,328 157,228 
 Beradingsentrum  27,000 
 Bemarking 50,000 50,000 

 Oordrag vanaf Sendinghulpfonds 50,000  
 Sinodale Kollektes   
 Dutch Reformed Church in Botswana 55,000 65,000 
 VGK Phororo 40,000 55,000 
 NGKA Phororo 50,000 70,000 
 RCA Pearl 40,000 40,000 
 Hospitaalbearbeiding 50,000 75,000 
 NGK Kinderhuis NK 100,000 113,000 
 Sinodale Bydrae: SKDG 1,953,784 2,334,191 
    
 TOTALE INKOMSTE R2,555,112 R3,010,419 
    
    

SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
  2009/2010 2010/2011 

1 ADMINISTRATIEWE UITGAWES   
1.1 Kommissie: Reis- en verblyfkoste 30,000 30,000 
1.2 Taakspan: Begeleiding 7,000  
1.3 Taakspan: Mentorskap 40,000 72,300 
1.4 Taakspan: Families  31,030  
1.5 Taakspan: Predikanteversorging 41,000 51,780 
 VBO – Kursus 27,000 40,000 
 VBO - Roepingsretraites 50,000 56,000 
 Pastor pastorum  25,000 
 Ringsbesoeke  55,900 
1.6 Taakspan:  Skrifgesag (leer en aktuele sake) 20,400 20,400 
1.7 Taakspan: Kerkbegrip en -bediening 60,480 74,360 
1.8 Taakspan: Retraites 13,000  
1.9 Taakspan: Erediens 7,000 7,000 
1.10 Taakspan: Jeug   
 Reis- en Verblyfkoste 18,000 21,100 
 Jeug Indaba 20,000 30,000 
 Jeugwerk  30,000 20,000 
1.11 Buro vir Gemeente Ondersteuning 500 500 
1.12 Verteenwoordiger: GDN 10,000 10,000 
1.13 Kuratorium: Teologiese Fakulteit Pretoria 15,000 16,000 
 : Teologiese Fakulteit Vrystaat  4,000 6,000 
 : Teologiese Fakulteit Stellenbosch 15,000 16,000 
1.14 Taakspan: Wetsoortredersorg 1,500  
1.15 Taakspan: Vrouelidmate 30,000 20,000 
1.16 Ad Hoc Teologiese Opleiding 5,000  
1.17 Verteenwoordiger: VBO Forum 4,500 5,000 
1.18 Verteenwoordiger: Diversiteit  6,000 
1.19 Begrotingsbydrae Teologiese Kweekskool 

Stellenbosch 
 102,506 
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2 TOTALE UITGAWES R480,410 R685,846 
    
3 INKOMSTE   
 3.1Sinodale kollektes   
 VBO (Voortgesette bedieningsondersteuning) 50,000 60,000 
 Jeugwerk 60,000 70,000 
 3.2 Oordrag van leer en aktuele sake fonds 20,400 20,400 
 3.3 Sinodale bydrae: Teologiese Kweekskool 

Stellenbosch 
 102,506 

 3.4 Sinodale bydrae: SKBO 350,010 432,940 
    
 TOTALE INKOMSTE R480,410 R685,846 
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BYLAE 6 
 

VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF. KERK I N 
NOORD-KAAPLAND BY DIE ARGIEF VAN DIE NED. GEREF.  K ERK IN 

SA (SKA) 
 

1. Argief- en Bestuursinligtingsdienste [ABID] - Oo rdrag vanaf Algemene Sinode na Kaapland en 
Transvaal 
1.1 Probleemstelling : In 2003 het die NG Kerk van Transvaal besluit om ABID na Stellenbosch te 
verskuif waar die NG Kerk in SA besig was om ’n nuwe Kerkargiefgebou op te rig. Kort hierna het ’n 
“eenheidsargief” tot stand gekom toe ooreenkomste in dié verband tussen die NG Kerk in SA en die NG 
Kerk van Transvaal vroeg in 2005 onderteken is. Volgens die sogenaamde “Afstigtingsooreenkomste” 
tussen die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode Wes- en Suid-Kaapland) en Sinodes Oos- en Noord-Kaapland 
was al drie Kaaplandse Sinodes deel van dié ooreenkoms. Die Algemene Sinode het in 2004 in beginsel 
besluit tot hierdie ooreenkoms toe te tree waarvolgens die Algemene Sinode die regspersoon vir ABID 
sou word. In Augustus 2005 het die Algemene Sinode se Moderamen (ASM) die konsepooreenkoms vir 
die oorname van ABID goedgekeur en die datum van oorname vir 01.03.2006 bepaal - wat eers op 
01.06.2006 gerealiseer het. Daar is voorsien dat die ooreenkoms hersien/uitgebrei kan word soos wat 
nuwe vennote aansluit of soos wat nuwe dienste of omstandighede dit noodsaak. Sedert 2006 reeds het 
die volgende twee sake  telkens onsekerheid gebring en is die hersiening van die bestaande ooreenkoms 
as oplossing genoem: 

• die uitgerekte begrotingsprosedure tussen die ABID-vennote Kaapland, Transvaal en die 
Algemene Sinode; 

• die uitbreiding van bestaande ABID-dienste met unieke dienste soos deur die Algemene Sinode 
aangevra. 

 
1.2 Hantering van die probleem : In Januarie 2008 het verteenwoordigers van die vennote [Kaapland, 
Transvaal en die Algemene Sinode] besluit om die bestaande ooreenkoms te hersien om die verwagtinge 
wat die vennote van ABID koester, die dienste wat ABID moet lewe en die koste van dié dienste te 
omskryf. Die hersiening van die bestaande drie-hoekige ooreenkoms het nie gerealiseer nie en in 
November 2008 ontmoet die dagbesture van die Algemene Taakspan vir ABID (ATABID) en die 
Algemene Taakspan vir Fondse (ATF) in Pretoria om die 2009/10 ABID-Begroting te bespreek na 
aanleiding van die uitbreiding van die dienste  wat die Algemene Sinode van ABID verwag en 
befondsing van dié dienste. Die vennote Kaapland en Transvaal het tereg geweier om die koste van dié 
dienste te dra. Die vraag is toe gevra of ABID wel by die Algemene Sinode of by die vennote Kaapland en 
Transvaal, wat die grootste aandeel in die begroting het, tuis hoort. Die drie-hoekige ooreenkoms was 
duidelik daaroor dat die oordrag van ABID aan die Algemene Sinode op dieselfde voorwaardes geskied 
soos reeds vervat is in die eenwording-ooreenkoms tussen die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaapland) 
en die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal (’n bylaag tot drie-hoekige 
ooreenkoms). 
 
Die ASM het in tussen versoek dat sy Taakspan vir die Strukturering van die werksaamhede van die 
Algemene Sinode moet besin oor die funksionering van die eenheidsargief en hoe dit in ’n nuwe bedeling 
geposisioneer moet wees. In Maart 2009 het ATABID by sy Jaarvergadering daarvan kennis geneem dat 
die ASM namens die Algemene Sinode, op aanbeveling van die ATF, uit die driehoekige ooreenkoms met 
die NG Kerk in SA en die NG Kerk van Transvaal wil tree en dat die ASM die Algemene Sinode se 
onttrekking met Kaapland en Transvaal sal beding. ATABID het ’n aantal aanbevelings ten opsigte van die 
opsegging van die ooreenkoms aan die ASM voorgelê. 
 
1.3 Verloop van Onderhandelinge : 
1.3.1 Algemene Sinodale Moderatuur  - Op 23.03.2009 besluit die ASM om op aanbeveling van die ATF, 
namens die Algemene Sinode, uit die driehoekige ooreenkoms met die NG Kerk in SA en die NG Kerk 
van Transvaal te tree en om dié onttrekking met Kaapland en Transvaal beding. Onderhewig aan die 
goedkeuring van al die vennote keur die ASM ’n proses goed waarmee die de facto situasie herstel word 
soos voor Julie 2006. Dit sal beteken dat die ABID-personeel na die nuwe regspersoon oorgedra moet 
word en dat die ASM gevra word om die benoeming van dr. CJJ Froneman (die direkteur van ABID) as 
APSD terug te trek en om met hom te onderhandel om in diens van die nuwe regspersoon te tree.  Die 
oordrag van ABID vanaf die Algemene Sinode na die NG Kerk in SA en die NG Kerk van Transvaal 
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geskied op dieselfde voorwaardes soos reeds vervat is in die eenwording ooreenkoms tussen Kaapland 
en Transvaal. 
1.3.2 Moderamen van die Sinode van Wes- en Suid-Kaa pland  - Op 24 en 25.03. 2009 versoek die 
Moderamen die Moderatuur om ’n nuwe ooreenkoms vir ABID (vennote-argief) in oorleg met Kaapland se 
kommissies te onderhandel. 
1.3.3 Gesamentlike Sinodale Kommissie (GSK) van die  NG Kerk van Transvaal  - Op 17.04.2009 
besluit die GSK om ’n Ad hoc-Kommissie aan te wys vir die onderhandelinge met die NG Kerk in SA en vir 
die voorbereiding van ’n nuwe ooreenkoms aan die hand van die bestaande ooreenkoms tussen die NG 
Kerk in SA en die NG Kerk van Transvaal. 
1.3.4 Onderhandelingsvergadering van 11.06.2009  - Op 11.06.2009 vind die eerste 
Onderhandelingsvergadering te Bellville plaas en word besluit om die vennote te versoek om dit te 
oorweeg om ’n Artikel 21 Maatskappy te stig en as regspersoon op te tree vir die lewering van Argief en 
Bestuursinligtingsdienste. Totdat goedkeuring van die vennote verkry is en die prosedure vir die stigting 
van die Artikel 21 Maatskappy afgehandel is, word die status quo gehandhaaf en word die bestaande 
driehoekige ooreenkoms gehandhaaf. Dit word ook duidelik dat onderhandelinge tussen die Sinodes van 
Kaapland oor die “Afstigtingsooreenkomste” waarskynlik eers afgehandel sal moet word alvorens die 
ooreenkoms tussen die ABID-vennote finaal hersien kan word. 
1.3.5 Onderhandelingsvergadering van 04.11.2009  - Sowel die Moderatuur van die NG Kerk in SA, 
die GSK van die NG Kerk van Transvaal en die ASM was huiwerig oor die oprigting van ‘n Artikel 21 
Maatskappy vir ABID. Die vergadering het ook kennisgeneem van die onderhandelinge tussen die 
Sinodes van Kaapland oor nuwe Afstigtingsooreenkomste wat die ABID-vennootskap raak. Die 
vergadering het eenparig besluit om die volgende sake/aanbevelings aan die onderskeie 
Moderature/Sinodale Kommissies voor te lê vir kennisname en/of goedkeuring: 

• Die vennote Kaapland en Transvaal bevestig hulle verbintenis om met die “eenheidsargief” as 
Argief van die vennote voort te gaan. 

• Die ASM en die Algemene Taakspan Regte (ATR) is versoek om vir die vennote Kaapland en 
Transvaal aan te dui hoe die Algemene Sinode se proses gaan verloop om aan die huidige 
ooreenkoms te onttrek en sodat die nuwe verantwoordelike liggaam met die proses kan begin; om 
’n nuwe Reglement vir ATABID op te stel wat die veranderde situasie weerspieël; om die proses 
te begin om met die ABID-personeel, wat tans personeel van die Algemene Sinode is, te 
onderhandel om oor te gaan in diens van die nuwe regspersoon van ABID met die oog op die 
sluiting van nuwe dienskontrakte. 

• Die vennote Kaapland en Transvaal kom ooreen dat die nuwe ooreenkoms daarvoor voorsiening 
sal maak dat Sinodes Oos- en Noord-Kaapland individueel as vennote tot die ooreenkoms tussen 
die NG Kerk in Suid-Afrika (Kaapland) en die NG Kerk van Transvaal kan toe tree. 

• Die NG Kerk van Transvaal word as die Regspersoon vir ABID aangewys om die ABID-dienste 
aan die vennote te lewer met sy amptelike verteenwoordiger die Gesamentlike Taakspan vir die 
Argief- en Bestuursinligtingsdienste (GTABID), wat na gelang van omstandighede 
diensverskaffers aanwys vir dienste wat nie self gelewer kan word nie. 

• ’n Konsepooreenkoms is eenparig goedgekeur en verwys na die actuarii van die vennote vir 
kommentaar en vir die afronding daarvan, waarna dit aan die aan die Moderature en Sinodale 
Kommissies van die vennote voorgelê is vir hulle goedkeuring. 

1.3.6 Onderhandelingsvergadering van 16.04.2010  - Die Onderhandelingspanne van Kaapland en 
Transvaal het weer vergader, omdat beide die Moderatuur van die NG Kerk in SA en die GSK van die NG 
Kerk van Transvaal nie die Konsepooreenkoms wou goedkeur, alvorens uitsluitsel oor die volgende sake 
verkry is nie. 
Die NG Kerk in SA  het groter duidelikheid versoek oor: 

• Die gewilligheid en moontlikheid dat die Sinodes van Oos- en Noord-Kaapland as selfstandige 
lede tot die ooreenkoms toetree. 

• Die uittredingsklousule. 
• Die beskermende klousule. 
• Die formule vir toepassing ten opsigte van die begroting (inkomste-begroting). 
• Verhoudingsverdeling tussen die deelnemende Sinodes volgens benutte rakspasies. 

Die NG Kerk van Transvaal  het versoek dat die volgende bepaal moes word: 
• Hoe kan die risiko vir die NG Kerk van Transvaal - as Regspersoon van ABID - beperk word 

(uittredingsklousule, beskermende klousule, begrotingsbeginsel). 
• Hoe kan ’n werkbare bestuur vir ABID daargestel word wat aan die vereistes van die King III-

verslag (Corporate Governance for South Africa - King III or King 3) voldoen. 
1.3.6.1 Bespreking en Bevinding van die Onderhandel ingsvergadering 
Dit was duidelik dat die Sinodes Oos- en Noord-Kaapland se strukture eers heelwat later besluite oor ’n 
ooreenkoms kan neem. Tot en met die sinodale vergaderings (Noord-Kaapland in Oktober 2010, Oos-
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Kaapland in 2012) word die bestaande “Afstigtingsooreenkomste” eerbiedig. Die Konsepooreenkoms 
maak daarvoor voorsiening dat ander sinodes van die NG Kerk as vennote tot die ooreenkoms kan 
toetree. Na ’n indringende bespreking oor veral die beginsel waarop vir ABID begroot behoort te word, 
was die vergadering dit oor die volgende eens: 

• ’n Argief is vir die NG Kerk ‘n noodsaaklikheid : ’n Verteenwoordiger van Oos-Kaapland het dit 
as ‘n “hartseer saak” beskryf dat die NG Kerk (as Algemene Sinode) nie in staat is om een Argief 
te hê nie - met al die kostebesparing wat dit kan meebring. “Een” Argief vir die NG Kerk moet dus 
steeds die ideaal bly. Nie alleen is daar tans talle wetlike voorskrifte wat ’n argief verpligtend maak 
nie, maar dit “vertel” ook die kerk se storie. Juis om hierdie rede het al die deelnemende sinodes 
se verteenwoordigers (Oos-Kaapland - “voorwaardelik”) bevestig dat hulle wil voortgaan met ABID 
as die “eenheidsargief”. 

• Rakspasie :  Tydens die vorige onderhandelinge is aanvaar dat die benutte rakspasie  die basis 
vir die berekeninge sal wees, tensy ’n ander wyse van berekening gevind word. Indien ander 
moontlikhede hulle voordoen, sal dit ondersoek/oorweeg word. 

• Inkomstebegroting  as Begrotingsbeginsel : Die vergadering het kennis geneem dat  al die 
vennote (Algemene Sinode, Kaapland en Transvaal) met ’n Inkomstebegroting-stelsel  werk. Al 
die afgevaardigdes erken die beginsel  waarvolgens “vaste uitgawes” (bv. Sinodale Kerkkantore) 
en kontraktuele verpligtinge (gesamentlike werksaamhede per ooreenkoms) anders befonds 
(moet) word as dié van kommissies. Uit die besluit van die Moderatuur van die NG Kerk in SA 
blyk dit egter dat hulle ABID (die ooreenkoms met die ander vennote hieroor) as “’n kommissie-
werksaamheid” sien, terwyl die NG Kerk van Transvaal dit sien as ’n “gesamentlike 
werksaamheid” met kontraktuele verpligtinge. 

1.3.6.2 Besluite tans voor die ABID-vennote 
Teen die einde van die vergadering is par 2.6 van die Konsepooreenkoms  aangepas om voorsiening te 
maak vir beperkings op die bedrag waarmee die jaarlikse begroting kan styg. Behalwe vir die verandering 
ten opsigte van die Regspersoon en duideliker omskrywings van die beheer en bestuur van ABID, stem 
dié ooreenkoms byna 100% ooreen met die vorige ooreenkoms tussen Kaapland en Transvaal wat tot 
2007 bestaan het. Die aanbeveling aan die vennote was soos volg: 
“9.1.3 AANBEVELING  - Na aanvulling, goedgekeur 
9.1.3.1 Die NG Kerk van Transvaal word die Regspers oon vir ABID met alles wat daarmee gepaard gaan. 
9.1.3.2 Die amptelike verteenwoordiger van die Regs persoon in beheer van ABID is die Gesamentlike 
Sinodale Kommissie, met die Gesamentlike Taakspan vi r die Argief- en Bestuursinligtingsdienste (GTABID)  
wat ABID bestuur. 
9.1.3.3 Die Regspersoon wys na gelang van omstandig hede diensverskaffers aan vir dienste wat nie self 
gelewer kan word nie. 
9.1.3.4 Paragraaf 2.6 van die “Konsepooreenkoms” wor d soos volg gewysig: 
2.6 Begroting - Die 2010/2011 begroting word as die  beginpunt geneem en kan jaarliks met inflasie, soo s volg 
aangepas word: 
2.6.1 Personeel vergoeding: Aanpassing tot ’n maksim um van die persentasie wat die traktemente van 
predikante styg - soos deur die ATF aanbeveel. 
2.6.2 Bedryf en Administrasie: Aanpassing tot ’n ma ksimum van inflasie. 
2.6.3 Kantoor- en Kluishuur (Kerkargiefgebou van di e NG Kerk in SA): Aanpassing tot ’n maksimum van 
inflasie. 
9.1.3.5 Die “Konsepooreenkoms” word goedgekeur en w ord soos volg hanteer: 
9.1.3.5.1 Die skriba en die voorsitter rond die goe dgekeurde “Konsepooreenkoms” af vir voorlegging aan  die 
Moderatuur van die NG Kerk in SA en die Gesamentlike  Sinodalekommissie van die NG Kerk van Transvaal 
vir hulle goedkeuring en aan die Sinodale Kommissie van Oos-Kaapland en die Sinodale Kommissie vir 
Hulpdienste van Noord-Kaapland vir kennisname. 
9.1.3.5.2 Sodra die moderature/sinodalekommissies va n die vennote die ooreenkomste goedgekeur het, word  
die proses afgehandel deur die ondertekening daarva n deur die aangewese persone en die afhandeling van  
die proses met die personeel om hulle almal in dien s van die NG Kerk van Transvaal te stel teen 01.06. 2010. 
9.1.3.5.3 Word die “Konsepooreenkoms” om die een of  ander rede nié goedgekeur nie, sit die vennote hul le 
ABID-dienste (soos tans) tot op 28.02.2011 gesament lik voort, waarna die bestaande ooreenkoms eindig e n 
die NG Kerk in Suid-Afrika en die NG Kerk van Transv aal hulle ABID-dienste afsonderlik in die 
Kerkargiefgebou in Stellenbosch voortsit .” 
1.4 Huidige situasie 
1.4.1 Besluit deur die Moderatuur van die NG Kerk i n Suid-Afrika : Die Moderatuur het besluit om 
nie voort te gaan met die teken van die voorgestelde ooreenkomste wat die toekomstige verhoudinge 
tussen die onderskeie vennote van die argiefdienste reël nie. Daar is nog onduidelikheid oor die 
implikasies en sekuriteit vir die NG Kerk in Suid-Afrika. 
1.4.2 Besluit deur die GSK van die NG Kerk van Tran svaal : Die GSK het die konsepooreenkoms as 
onderhandelings-dokument goedgekeur en daar word op die ander vennote gewag vir hulle besluit. 
1.4.3 Sinodale Moderatuur : Die Moderatuur het van die hele proses van onderhandeling tussen 
Kaapland en Transvaal kennis geneem en sal nou uitvoering aan hulle besluit van Maart 2009 gee deur 
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die proses fasiliteer van: die Algemene Sinode se onttrekking aan die drie-hoekige ooreenkoms, die 
teruggaan na die oorspronklike ooreenkoms van 2005 tussen die NG Kerk in SA en die NG Kerk van 
Transvaal én die hersiening van die 2005 ooreenkoms. 
 



Hulpdienste 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

235 

BYLAE 7 
 

BESKRYWINGSPUNT 1 
 

SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 
 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. ’n sinodale kommissie vir hulpdienste saamgestel  word soos voorgeskryf in die 
huishoudelike bepalinge van die sinodale kommissie vir hulpdienste. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R40,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R40,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Samestelling  

2.1 Een verteenwoordiger uit elk van die ringe. Ringe wys self ’n geskikte persoon met ʼn sekundus 
aan. 

2.2 Maksimum van 3 kundiges op die terrein van SKHD op koste van die sinode (Bepaling 35.5.7). 
2.3 Predikant in sinodale diens (ampshalwe) 
2.4 Rekenmeester (ampshalwe) 
2.5 Sekretariële beampte (ampshalwe) 

 
2. die sinodale kommissie vir hulpdienste se opdrag en bevoegdhede  (bepaling 35.5.4, 57 en artikel 57), 

konstituering en vergaderings  asook die bestuursproses  (bepaling 57.6.4) vind plaas soos 
voorgeskryf in die Kerkorde (vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 81-82). 

1. Opdrag en bevoegdhede 
Bepaling 35.5.4 

Die opdragte van die sinodale kommissie vir hulpdienste is soos volg: 
� Begroting en finansiële bestuur 
� Personeelbestuur 
� Kerklike Media 
� Administrasie 
� Praktiese reëlings: Sinodale vergaderings (Logistiek) 

Bepaling 57 
57.1 Stoflike aangeleenthede  
57.1.1 Die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste het die bevoegdheid 
57.1.1.1 om geld op te neem en te leen en om as sekuriteit daarvoor enige vaste eiendom van die Sinode 

met verband of hipoteek te beswaar en/of enige roerende goedere in pand te gee of onder 
notariële verband te verbind; 

57.1.1.2 om roerende en onroerende eiendom te koop of te verkoop, te huur of te verhuur, te skenk of op 
enige ander wettige wyse daarmee te handel; 

57.1.1.3 om enige besitting, insluitende kontantgeld, aan enige persoon of instansie te skenk; 
57.1.1.4 om kontantgeld van die sinode te herbelê in enige bank, bougenootskap of ander finansiële 

instelling in aandele of effekte van groeifondse of genoteerde maatskappye en in verbande wat 
teen sekuriteit van onroerende eiendom ten gunste van die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland 
geregistreer is; 

57.1.1.5 om namens die sinode in alle regsgedinge en geregtelike handelinge op te tree. Alle geregtelike 
stukke word op die kantoor van die Predikant in Sinodale Diens gedien. 

57.1.2 Die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste sal sy bevoegdheid kragtens die vorige paragraaf, slegs 
mag uitoefen indien hy daartoe gemagtig is – 
(a) deur die sinode 
(b) deur die ring ten opsigte van onroerende eiendom of verbande wat deur die ring beheer 

en bestuur word, en 
(c) deur sinodale kommissies ten opsigte van onroerende eiendom of verbande wat deur die 

betrokke kommissie beheer of bestuur word. 
57.1.3 Die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste sal aan die sinode verantwoording doen van sy 

uitoefening van gemelde bevoegdhede 
Vgl. Beleggingsbeleid Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland 

57.2 Predikante pensioenfonds  
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Leraars in die sinodale gebied van Noord-Kaapland skakel in by die fonds van die Ned. Geref.  
Kerk in SA, in ooreenstemming met die betrokke Reglement van laasgenoemde sinode. Die 
Reglement is op aanvraag beskikbaar by die Predikant in Sinodale Diens. 

57.3 Fondse  
57.3.1 ’n Ring mag ’n ringsfonds opbou en lê 'n verslag van inkomste en uitgawes by elke gewone 

ringsitting voor. 
57.3.2 Trustfondse aan die sinode toegesê, is fondse wat vir spesifieke doeleindes bestem is en deur die 

Sinode geadministreer word. Die Sinode het nie meer mag of bevoegdhede daaroor as die wat in 
die trustakte vir hom voorgeskryf word nie. 

57.3.3 Sinodale fondse word deur die Sinodale Kantoor geadministreer. 
57.4 Administrasiekoste: Sinodale Kantoor en sinode 
57.4.1 Vir die bestryding van die kostes van die Sinodale Kantoor is daar ’n Noord-Kaapland Sinode 

Fonds. Dit dek ook die onkostes van gewone en buitengewone vergaderings van die Sinode en 
vergaderings van kommissies wat oor geen fondse beskik nie. Alle sinodale kommissies wat 
fondse beheer, dra die koste van hul vergaderings en projekte. 

57.4.2 Op aanbeveling van die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste stel die sinode daggelde en reis- en 
verblyfkoste vas. 

57.4.3 In die jaar waarin die sinode vergader stort elke kerkraad 'n bedrag, soos deur die Sinodale 
Kommissie vir Hulpdienste bepaal, voor 30 Junie in die Noord-Kaapland Sinode Fonds. 

57.4.4 Afgevaardigdes na die Algemene Sinode word vergoed volgens die besluite van die Algemene 
Sinode. 

57.4.5 Daar word jaarliks begroot vir die koste van die sinodale administrasie. 
57.5 Die sinodale kommissie vir hulpdienste  
57.5.1 Algemene opdrag  
57.5.1.1 Hou toesig oor die interne administrasie van die sinodale kantoor, met insluiting van die bepaling 

van diensvoorwaardes (salarisse, verlof-voorregte, diensure, pensioenvoorsiening, en enige ander 
noodsaaklike diensvoorwaardes) van die predikant in sinodale diens en rekenmeester, 
administratiewe klerke, tiksters en sodanige ander personeellede wat vir die uitvoering van die 
sinodale pligte/sinodale kommissiepligte nodig en dienstig word in diens van die kommissies van 
die sinode, asook die aanstelling en diensbeëindiging van sodanige personeellede. Enige lid van 
die personeel het deur sy onmiddellike hoof toegang tot die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste. 

57.5.1.2 Bestudeer alle aansoeke om fondse vir sinodale werksaamhede en adviseer die sinode 
daaromtrent. 

57.5.1.3 Stel jaarliks die sinodale begroting op. 
57.5.1.4 Adviseer die sinode oor ’n begrotingsbeleid en is verantwoordelik vir begrotingsbeheer van die 

sinode. 
 Begrotingsbeheer word jaarliks uitgeoefen deur die nagaan van die werklike uitgawes van die 
kommissies in vergelyking met die begrote bedrae. 
Vgl. Begrotingsbeleid 

57.5.1.5 Bepaal die bedrag wat deur elke gemeente by wyse van eweredige bydraes vir sinodale 
werksaamhede bygedra moet word ooreenkomstig die formule neergelê deur die sinode. 
Vgl. Formule vir sinodale bydraes 

57.5.1.6 Doen verslag van sy werksaamhede aan die sinode. 
57.5.2 Die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste in vergadering is in eksterne regshandelinge ’n 

verteenwoordiger met volmag en het, met verantwoording aan die sinode, die besondere 
bevoegdheid om: 

57.5.2.1 met betrekking tot die eiendomme en fondse van die kerk in oorleg met die Kerkordekommissie as 
eiser en verweerder op te tree; 

57.5.2.2 geld te leen en uit te leen teen voorwaardes, of te belê in sekuriteite of by instansies wat vir die 
kommissie voordelig voorkom, asook reëlings te tref vir die verskaffing of verkryging van die 
nodige sekuriteite van sodanige lenings of beleggings; 

57.5.2.3 van alle eiendomme wat aan die kerk geskenk of verkry word, volgens die bepalinge van die kerk 
in die naam van die kerk transport te neem; 

57.5.2.4 eiendomme wat in die naam van die kerk geregistreer is of deur hom besit word, met die 
goedkeuring van die sinode te vervreem. 

3. Bestuursproses 
57.6.4 Bestuursproses 

Die sinodale kommissies besluit jaarliks oor hulle beplanning (doelwitte, aksieplanne) vir die 
volgende jaar en koppel ’n begroting daaraan. Na die jaarvergaderings van die onderskeie 
kommissies kom verteenwoordigers van die sinodale kommissies saam om die beplanning en 
begroting te bespreek en te finaliseer. Vanuit hierdie gesamentlike beplanning ontvang die 
predikant in sinodale diens sy opdragte vir die komende jaar. 

4. Finansiële Administrasie van die sinode 
57.6.6 Finansiële Administrasie van die sinode 
57.6.6.1 Die predikant in sinodale diens sien toe in oorleg met die sinodale kommissie vir hulpdienste, dat 

die sinodale bydrae-berekeninge, die toekenning en verdeling van bydraes tussen gemeentes 
gedoen word. Hy reël vir die invordering van alle toegekende sinodale bydraes, sinodale en 
spesiale kollektes, en alle ander verpligte sinodale fondse en erken ontvangs daarvan. 
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57.6.6.2 Hy sien toe dat die kerk se boeke en rekeninge jaarliks deur geoktrooieerde rekenmeesters wat 
deur die sinodale kommissie vir hulpdienste goedgekeur is, geouditeer word. 

57.6.6.3 Hy sien toe dat ’n stel boeke, bewysstukke en state vir ondersoek beskikbaar gestel word aan die 
sinodale kommissie vir hulpdienste en voorsien die sinodale kommissie vir hulpdienste van state 
wat betrekking het op alle fondse wat behoort aan, of onder beheer is, van die kerk. 

57.6.7 Personeelbestuur 
Die predikant in sinodale diens reël in oorleg met die Sinodale Kommissie vir Hulpdienste die 
werksaamhede en personeelaangeleenthede in die sinodale kantoor. 

57.6.8 Hy moet gedek wees deur ’n waarborgpolis. 
57.6.9 Hy sien toe dat die aansoeke om aanstelling van predikante as huweliksbevestigers, en alle 

korrespondensie wat voortvloei uit sulke aansoeke, hanteer word. 
57.6.10 Hy sien toe dat die Argiefbelange en Inligtingsburo-aangeleenthede in soverre dit die belange van 

die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland raak, hanteer word. 
57.6.11 Die predikant in sinodale diens se diensvoorwaardes en –voordele, behalwe waar aangepas, is 

dieselfde as vir leraars. 
57.6.12 Hy hanteer tussen sinodale vergaderinge die skribaat van die sinode. 

 
3. Begroting / finansiële implikasies  (spesifiseer: vergaderings, reiskoste, uitkoop van tyd ens) 

 

Boekjaar 2011/2012 
R40,000-00 

 
Boekjaar 2012/2013 

R40,000-00 
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BYLAE 8 
 

BESKRYWINGSPUNT 2 
 

VERTEENWOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENST E 
 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. verteenwoordigers vir die volgende aangewys word : 
i. Algemene taakspan fondse 
ii. Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID) 
iii. Predikante pensioenfonds (verkose lid) 
iv. Predikante pensioenfonds (aangewese lid) 
v. Amptenare pensioenfonds 
vi NGNK eiendomme 
vii NG Welsyn Noord Kaap 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Verteenwoordigers Pensioenfonds van die NG Kerk in  SA 

Die reglement van die Pensioenfonds van die NG Kerk in SA bepaal dat (slegs ’n uittreksel) 
12.1.3 Die beheerliggaam bestaan uit die volgende: 

(a) elf verteenwoordigers van die SINODE, waarvan... 
(b). ...twee verteenwoordigers elke van die sinodes van die Ned. Geref.  

• ten minste een lid van die BEHEERLIGGAAM respektiewelik deur die LEDE verbonde aan die 
betrokke sinode uit hulle eie geledere per meerderheidstem op die betrokke sinodale 
vergadering verkies word (hierna “VERKOSE LEDE” genoem); 
en 

• die restant van die lede van die BEHEERLIGGAAM deur die betrokke sinode aangewys word 
(hierna “AANGEWESE LEDE”genoem)... 

12.1.4 ...Die SINODE en die betrokke sinodes wys sekundi aan vir die AANGEWESE LEDE. Die LEDE wat die 
tweede hoogste aantal stemme per sinodale gebied kry dien as sekundi vir die VERKOSE LEDE... 

12.2 Ampstermyn: 
12.2.1 Onderworpe aan Reël 12.2.2. en Reël 12.3 beklee die lede van die BEHEERLIGGAAM en hulle sekundi 

hulle amp vir ’n tydperk van vier jaar; met dien verstande dat sodanige persone na verstryking van hulle 
ampstermyn heraangewys of herverkies mag word. 

(Reglement van die Pensioenfonds van die NG Kerk in SA, bladsye 36 en 38) 
 
2. Samestelling : Bepaling 35.6.2.3 (vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008) 

• Kommissies van die Algemene Sinode: 
Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het adviseer hulle die tydelike kommissies vir kommissie ten 
opsigte van die verteenwoordigers (primarius en sekundus) van die sinode in Noord-Kaapland by 
kommissies en taakspanne van die algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie, met kennis aan die predikant in sinodale 
diens in Noord-Kaapland en skriba van die betrokke kommissie van die Algemene Sinode. (Kyk ook 
Bepaling 35.5) 

• Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit in die kuratorium, eksamenkommissie en die kieskollege 
by elk van die drie teologiese fakulteite van die Universiteite te Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein. Een 
verteenwoordiger plus sekundus op die Argiefkommissie van die Ned. Geref.  Kerk in SA; Een 
verteenwoordiger plus sekundus by die SA Bybelgenootskap. (Bepaling 35.6.2.3) 

 
3. Die sinodale kommissie vir hulpdienste se opdrag en bevoegdhede  (bepaling 35.5.4, 57 en artikel 

57), konstituering en vergaderings  asook die bestuursproses  (bepaling 57.6.4) vind plaas soos 
voorgeskryf in die Kerkorde (vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008). 

Verteenwoordigers by die werksaamhede van die algemene sinode lewer verslag aan die kommissie 
 
4. Begroting / finansiële implikasies  

 

Boekjaar 2011/2012 
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Die begroting vir verteenwoordigers vir die boekjaar 2010/2011 waarvoor die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland instaan was (die algemene sinode dra die koste van die verteenwoordigers nie hier 
aangetoon): 

Algemene taakspan fondse (PSD) R  3,200-00 
Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID) R10,000-00 
Predikante pensioenfonds R  3,200-00 

(akkommodasie en huurmotor) (R800x4) 
NGNK eiendomme (6 lede) R  7,000-00 
NG Welsyn Noord Kaap (10 lede) R15,000-00 
Totaal R38,400-00 

Aangepas met 6.5% = R17,466-00 
 
Boekjaar 2012/2013 

(% aanpassing vanaf vorige boekjaar) 
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BYLAE 9 
 

BESKRYWINGSPUNT 3 
 

BELEGGINGSBELEID VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND 

 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die beleggingsbeleid van die Ned. Geref. Kerk in  Noord-Kaapland aangevul word met ’n 
punt “ beleggingsportefeulje ”. 

2. die beleggingsportefeulje van die sinode as volg  saamgestel word: 
i. 40 % op korttermyn 
ii. 30% op mediumtermyn 
iii. 30% op langtermyn 

 
 
MOTIVERING 
1. Die huidige beleggingsbeleid van die Ned. Geref. Ke rk in Noord-Kaapland   

1. Die sinodale kommissie vir hulpdienste se beleggingskomitee bestaan uit die voorsitter van 
die sinodale kommissie vir hulpdienste, die rekenmeester en die predikant in sinodale diens. 
Ander kundiges kan adviserend gebruik word. Verslag word aan die sinodale kommissie vir 
hulpdienste gedoen. 

 

2. Die beleggingsbeleid van die sinode word gebaseer op die bepalinge van die 
Inkomstebelastingwet met betrekking tot Openbare Weldaadsorganisasies, reglement 9 punt 
2.4 tot 2.5 van die kerkorde van die Ned. Geref.  Kerk en bepaling 57 van die Kerkorde van 
die sinode in Noord-Kaapland. 

 

2.1 Die volgende beleggingsreëls geld vir die sinodale kommissie vir hulpdienste: 
 

2.1.1 Beleggings in kontant word gemaak deur die beleggingskomitee, op kwotasie by erkende 
bankinstellings, en die mees voordelige rentekoers word beding. Termyne vir belegging word 
deur die komitee bepaal, in die lig van kontantvloei vereistes en rentekoers neigings. 
 

NOTA: Erkende banke of bouverenigings word geïnterpreteer as banke wat ingevolge die 
Bankwet (94 van 1990), of onderlinge banke wat ingevolge die Wet op onderlinge banke 
(124 van 1993) geregistreer is. 

 

2.1.2 Beleggings in staats- of ander effekte moet deur die sinodale kommissie vir hulpdienste 
goedgekeur word. 

 

2.1.3 Belegging in vaste eiendom word deur die sinode goedgekeur, op aanbeveling van die 
sinodale kommissie vir hulpdienste. 

 

2.1.4 Die minimum opbrengsdoelwit vir beleggings is 2 persentasiepunte bo die inflasiekoers vir 
die ooreenstemmende boekjaar. 

(vgl. Kerkorde Ned. Geref. in Noord-Kaapland 2008, bladsy 83) 
 

2. Herbesinning van beleggingstrategie Ned. Geref. Ke rk in Noord-Kaapland 
i. Die sinodale kommissie vir hulpdienste het weer besin oor die huidige beleggingsbeleid (vlg. 

punt 1). Dit is noodsaaklik dat die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ’n beleggingstrategie 
moet bepaal. 

ii. Minimum opbrengsdoelwit: Tans bepaal beleid: “die minimum opbrengsdoelwit vir beleggings is 
2 persentasiepunte bo die inflasiekoers vir die ooreenstemmende boekjaar” (vlg. punt 1, nr. 
2.1.4) 

iii. Die sinodale kommissie vir hulpdienste is van oordeel: 
• ’n Reële opbrengs van inflasie plus 2-3% – met kapitaalbeskerming is haalbaar. 
• Kapitaal moet nie slegs beskerm word nie, maar daar moet groei wees sodat “moontlike 

projekte” daarmee befonds kan word. 
• Bepaal hoeveel geld op kort kennisgewing beskikbaar moet wees. Stel dus die 

beleggingstydperk (“investment horizon”) vir die fondse vas. 
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• Bepaal die kerk se risiko profiel (“risk appetite”). 
Bv. As daar ’n verlies in kapitaal oor ’n tydperk van 5 jaar is, moet dit verkieslik minder as 
2.5% wees ens. 

• Wanneer markte nie volgens verwagting presteer nie, word by ooreengekome 
strategie/beleid gehou! 

• Direkte skakeling met beleggingsbestuurders word aanbeveel. 
 

3. Voorgestelde beleggingstrategie 
 

 Inkomste verskaf Kapitaal bou 
Verdeling  5.5 miljoen 8 miljoen 

 

 KORTTERMYN MEDIUMTERMYN LANGTERMYN 
Onder verdeling 40% 

d.w.s. huidig ±5,5 miljoen 
30% 

d.w.s. huidig ±4 miljoen 
30% 

d.w.s. huidig ±4 miljoen 
 

Belegging 
doelwit  
 

• Inflasie plus 1 – 1.5% 
• Kapitaal beskerming 
• Rente benodig om 

begroting te diens en 
fondse te versterk  

• R500,000 rente 
benodig om begroting 
te diens, d.w.s. 
inkomste verskaf 

• Inflasie plus 3,5% 
• Wil nie kapitaal-

verlies ly nie 
• Indien daar wel 

kapitaalverlies is, 
moet dit hoogstens 
vir 1 jaar wees 

• Inflasie plus 5% 
• Kapitaal beskerm 

teen inflasie 
• Groei om inflasie te 

klop 
• Groter risiko bloot-

stelling 
• “Risk appetite”: kan 

negatiewe groei van 
10-12% in die bestek 
van enige gegewe 
jaar hê 

 

Termyn 1 jaar ± 3jaar ± 5jaar en langer 
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BYLAE 10 
 

BESKRYWINGSPUNT 4 
 

PENSIOEN VIR TERMYN-KONTRAK AANSTELLINGS 
 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA versoek word om vir termyn-kontrak 
aanstellings voorsiening te maak. 

2. die praktyk om leraars op herhalende termynkontr akte te plaas, gestaak moet word. 
Gemeentes moet leraars wat langer as 12 maande in d iens is as permanente leraars 
beskou, sodat hul kan kwalifiseer vir Fondslidmaats kap en versekerde voordele. 

3. met dank kennis geneem word van 
i. die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA se versoek om ondersoek in te 

stel na die moontlikheid om minstens dekking vir di e termyn-kontrak aanstellings 
onder die verwante groeplewens- en ongeskiktheidske ma te verkry 

ii. die skrywe aan die algemene taakspan regte waar in hulle versoek word om aandag 
te gee aan die voorsiening vir pensioen en risiko g roepversekering vir termyn-
kontrak leraars. 

 
 
MOTIVERING 
1. Pensioen vir termyn-kontrak aanstellings 

Die vergadering moet kennis neem dat in terme van die huidige reëls van die predikante 
pensioenfonds, lede wat per termyn-dienskontrak aangestel is, nie vir lidmaatskap by die predikante 
pensioenfonds kwalifiseer nie. 

Die Fondsreëls lees tans dat lidmaatskap verpligtend is vir alle Aanneembare persone. ’n Aanneembare 
persoon beteken ’n leraar in diens van ’n Deelhebber, of vir wie ’n Deelhebber finansieel 
verantwoordelikheid aanvaar het wat nog nie die ouderdom van 65 jaar bereik het nie, asook ’n proponent 
in die permanente diens van ’n Deelhebber, wat nog nie die ouderdom van 65 jaar bereik het nie, met dien 
verstande dat ’n termynkontrakleraar uitgesluit word. 
Daar word dus nie vir termynkontrakte voorsiening gemaak nie. 
Ons aanbeveling is dat die praktyk om leraars op herhalende termynkontrakte te plaas gestaak moet word. 
Gemeentes moet leraars wat langer as 12-maande in diens is as permanente leraars beskou, sodat hul kan 
kwalifiseer vir Fondslidmaatskap en versekerde voordele. Dit is nie goeie arbeidspraktyk om jaarliks weer 
kontrakte te hernu en sodoende leraars van Fondsvoordele te ontneem nie. 
Soos voorheen bespreek is hierdie ’n Arbeidsregtelike aspek waaroor die trustees nie beheer het nie, maar 
’n beïnvloedende rol kan speel. 
Awie de Swardt (Uitvoerende Konsultant – SIMEKA) 

(Vgl. Agenda Trustees van die Predikante pensioenfonds NG Kerk in SA – 19 November 2009, 
Bylae 10.1) 

 
2. Reëls van die pensioenfonds 

i. Mnr. F Knoetze (van Alexander Forbes – die konsultant van die predikante pensioenfonds van 
die NG Kerk in SA) het bevestig dat 

• die reëls van die predikante pensioenfonds gewysig kan word om vir termyn-kontrak 
aanstellings voorsiening te maak, maar dat dit die werkgewers sou forseer om alle 
persone wat aan die nuwe definisie van lidmaatskap voldoen, op die fonds te plaas. 
Sodanige stap het koste-implikasies en is nie wenslik sonder die toestemming van die 
werkgewers nie. 

• Mnr. F Knoetze is van mening dat die werkgewers eerder die fonds moet versoek om vir 
termyn-kontrak aanstellings voorsiening te maak, waarna die fonds die nodige reëlings 
kan tref. 

ii. Die trustees het egter hul besorgdheid uitgespreek dat werkgewers misbruik kan maak van 
termyn-kontrak aanstellings en dat die fonds ’n verantwoordelikheid het om die saak verder te 
voer. 

iii. Die trustees van die predikante pensioenfonds van die NG Kerk in SA het as volg besluit: 
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a. Om ondersoek in te stel na die moontlikheid om minstens dekking vir die termyn-kontrak 
aanstellings onder die verwante groeplewens- en ongeskiktheidskema te verkry; 

b. Om ’n skrywe aan die Algemene Taakspan vir Regte te rig waarin hulle versoek word 
om aandag te gee aan die voorsiening vir aftrede en verwante voordele vir termyn-
kontrak aanstellings; en 

c. Om ’n skrywe aan die streeksinodes te rig om hul insette in hierdie verband te gee. 
(Vgl. Trustees van die Predikante pensioenfonds NG Kerk in SA – 19 November 2009, punt 
8.1) 

 
3. Skrywe ds. FJ Cillié aan die algemene taakspan reg te 

Die trustees van die predikante pensioenfonds van die NG Kerk in SA het kennis geneem van die 
groterwordende getal termyn-kontrak leraars wat verbonde is aan gemeentes van die NG Kerk. Binne 
die huidige bedeling kan hierdie leraars nie lid van die pensioenfonds wees nie. 
Die reëls van die PPF sou gewysig kon word om voorsiening te maak vir termyn-kontrak aanstellings, 
maar dit sal alle werkgewers forseer om alle persone wat aan die definisie van lidmaatskap voldoen 
as lede van die Fonds te registreer. Sodanige stap het koste implikasies vir werkgewers en sou nie 
wenslik wees sonder die toestemming van die werkgewers nie. Dit sou beter wees indien die 
werkgewers die Fonds versoek om vir termyn-kontrak aanstellings voorsiening te maak, en dan sal 
die Fonds die nodige reëlings kan tref. 
Die trustees het ook sy besorgdheid uitgespreek dat werkgewers (gemeentes) misbruik kan maak van 
termyn-kontrak aanstellings en dat dit die fonds se verantwoordelikheid is om die saak verder te voer. 
Hiermee versoek ek namens die trustees dat die ATR die saak in behandeling neem sodat daar wel 
op een of ander manier voorsiening gemaak kan word vir pensioen en risiko groepversekering vir 
termyn-kontrak leraars. 
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BYLAE 11 
 

BESKRYWINGSPUNT 5 
 

VERHOOGDE PENSIOENGEWENDE VERGOEDING 
 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit dat 

die Ned. Geref. Kerke in Noord-Kaapland ooreenkom o m waar moontlik en met verslag aan 
die ring ten minste die verhoogde vlak A (19,2% byd raevlak) tot die fonds by te dra. 

 
 
MOTIVERING 
1. Inleiding 

Leraars wat onder die predikante pensioenfonds (PPF) na omtrent 35 jaar diens aftree se inkomste uit 
die pensioen fonds na aftrede is tans ongeveer 50% van hul totale inkomste in die jaar voor aftrede. 
Ander pensioen fondse mik vir ’n pensioen van tussen 70% en 80%. Daar is selfs fondse wat nog ’n 
hoër persentasie lewer. 
Die onlangse verandering van die PPF is ’n verbetering in die opsig dat die lid wat aftree sy/haar 
aftree kapitaal kan neem en sy eie voorsiening vir ’n pensioen kan tref en ook die kapitaal kan laat 
vererf.  
Hierdie verandering adresseer nog nie die lae persentasie van pensioen teenoor voor-aftrede 
inkomste nie. (Die 50 % hierbo genoem.) 
Die basiese probleem met die PPF is dat die lid- en werkgewer bydraes tot die fonds tans nie 
gekoppel word aan ’n leraar se totale vergoedingspakket nie. Alhoewel die fonds se lid- en werkgewer 
bydraekoers van onderskeidelik 7.5% en 16.8% op die oog af markverwant lyk, word dit bereken op 
net meer as ongeveer 50% van die leraar se vergoedingspakket (wat byvoordele soos vervoertoelae, 
behuising, ens. insluit). 
Dit veroorsaak dat te min bydraes oor die leraar se werkende leeftyd tot die fonds gemaak word om ’n 
billike inkomste na aftrede te kan voorsien. 
Hierdie beskrywingspunt is ’n poging van die trustees om gemeentes hiervan bewus te maak en ’n 
plan aan die hand te doen om die predikante wat na lang diens aftree se pensioen nader aan die 
normale vlak van 70% van hulle laaste jaar van diens se besoldiging te bring. 
 

2. Agtergrond 
Die huidige praktyk is dat gemeentes bydraes ten opsigte van hul leraars tot die fonds maak 
gelykstaande aan 16.8% van sy/haar traktement wat vanaf 1 Maart 2010 R251 632 per jaar is. 
Die trustees van die predikante pensioenfonds het hierdie kwessie vir ’n geruime tyd ondersoek en 
verskeie opsies oorweeg om ’n beter bedeling vir die leraars na aftrede te bewerkstellig. Die probleem 
is dat daar nie ’n maklike manier is om ’n regverdige metode te ontwikkel wat die probleem sal oplos 
nie. 
Daar word net nie genoeg bydraes gedurende die werksjare van die predikant tot die fonds gemaak 
nie. Niemand kan verwag om in verhouding meer uit te kry as wat ingesit is nie. 
 

3. Aanbeveling 
Die trustees van die predikante pensioenfonds wil gemeentes daarop wys dat die fonds tans alreeds 
voorsiening maak vir hoër lid- en werkgewerbydraes tot die fonds om groter aftreevoordele moontlik te 
maak. Daar is al heelparty gemeentes wat dit doen en pensioenbydraes op ’n hoër vlak (tot 21,5% 
bydraevlak) inbetaal. 
 
Die tabel hieronder toon die verhoudings en potensiële pensioenbedrag na 35 jaar diens 
(beleggingsopbrengs gereken teen inflasie plus 5%) 
 

 

Bydrae vlak 
Vorige 
bydrae 
berekening 

Nuwe 
bydrae 
berekening 

Werkgewer 
bydrae 

Werknemer 
bydrae 

Potensiële 
pensioenvoorsiening 
na 35jr diens 

 Soos tans 
(2010)* 

100% 16,8% R3 523 p.m. R1 573 p.m. 40 – 50% 
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 Verhoogde 
vlak A 

125% 19,2% R4 026 p.m. 
[+503] 

R1 966 p.m. 
[+393] 

50 – 60% 

 Verhoogde 
vlak B 

150% 21,5% R4 508 p.m. 
[+985] 

R2 360 p.m. 
[+787] 

60 – 70% 

* Slegs in enkele uitsonderlike gevalle met spesifie ke redes, is bydraevlakke laer as die syfers (“soos  
tans”) hierbo. 
Die trustees van die predikante pensioenfonds neem dus graag die vrymoedigheid om gemeentes 
aan te moedig om teen minstens die verhoogde vlak A (19,2% bydraevlak) tot die fonds by te dra. So 
’n stap sal daartoe kan lei dat leraars nader kom aan die Trustee se teiken-inkomste na aftrede van 
nagenoeg 60 - 70% van die werklike inkomste voor aftrede. 
 
Tabel wat verlede jaar (01/03/2009 – 28/02/2010) se syfers bevat. 
 

Bydrae vlak 
Vorige 
bydrae 
berekening 

Nuwe 
bydrae 
berekening 

Werkgewer 
bydrae 

Werknemer 
bydrae 

Potensiële 
pesnioenvoorsiening 
na 35jr diens 

Soos tans 
(2009)* 

100% 16,8% R3 246 p.m. R1 449 p.m. 40 – 50% 

Verhoogde 
vlak A 

125% 19,2% R3 710 p.m. 
[+464] 

R1 811 p.m. 
[+362] 

50  - 60% 

Verhoogde 
vlak B 

150% 21,5% R4 155 p.m. 
[+909] 

R2 174 p.m. 
[+725] 

60 – 70 

 
 

4. Samevatting 
Die trustees van die predikante pensioenfonds het groot begrip vir die ekonomiese werklikhede en 
beperkings waaronder sommige gemeentes gebuk gaan maar dit help ook nie dat ons niks aan 
hierdie byna onuithoubare situasie doen dat predikante wat gedurende hulle loopbaan ’n ordentlike 
lewens standaard handhaaf, kort na aftrede in ’n finansiële krisis beland as gevolg van ’n swak 
gestruktueerde besoldigings pakket wat ingestel is met die oog daarop om in die ou dae, voordat 
byvoordeel belasting inbring is, belasting te spaar nie. 
Alhoewel dit koste-implikasies inhou, wil die Trustees u aanmoedig om ten minstens te begin met ’n 
verhoging wat op Vlak A (19,2% bydraevlak) in die tabel is, ten einde te verseker dat leraars se 
lewensstandaard na aftrede beter gehandhaaf kan word. 
 

5. Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland – sinode 2005 s e besluit van 125% pensioenvlak 
Die sinode versoek kerkrade om die moontlikheid te oorweeg om hulle leraar(s) na 125% pensioenvlak te neem. 
(Vgl. Notule sinode 2005 Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland, bladsy 148 punt 11) 
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BYLAE 12 
 

BESKRYWINGSPUNT 6 
 

SINODALE BYDRAES 
 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. die sinode die besluit van 2008 ten opsigte van surplus verdeling opgeneem word in die 
sinodale bydrae formule by punt 2 ( formule ), nl. 

Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus gelyko p aan die gemeentes terugbetaal word. 
Nuwe punt 2  

Die formule werk met die beginsel dat die sinode di e werk doen met die geld wat deur 
die gemeentes voorsien word volgens ’n vaste persen tasie. Die sinode slaan nie 
gemeentes aan volgens ’n voorafopgestelde begroting  nie. Ons werk nie met ’n 
behoeftebegroting nie, maar met ’n inkomstebegrotin g. 
Die formule lê ’n baie groot verantwoordelikheid op  die sinodale kommissies, sowel 
as die gemeentes. Sinodale kommissies moet baie fyn  beplan om met die beskikbare 
fondse hulle werk gedoen te kry. Die gemeentes se v erantwoordelikheid is om te sorg 
dat daar genoeg fondse beskikbaar is om die werk te  doen. 
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus gelyko p aan die gemeentes terugbetaal 
word.  

2. om die formule vir sinodale bydraes by punt 2.1. 2 (sinodale kollektes ) as volg te wysig 
Ou punt 2.1.2  

Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal elke gemeente  jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 10 verpligte kollektes opneem. Di e kollektes help om die begroting 
vir die betrokke saak te laat klop. Daar is ook vry willige kollektes wat ’n gemeente kan 
opneem. 

Nuwe punt 2.1.2  
Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal elke gemeente  jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 7  verpligte kollektes opneem. Die kollektes help om die begroting vir 
die betrokke saak te befonds . Daar is ook vrywillige kollektes wat ’n gemeente kan 
opneem. 

3. om die formule vir sinodale bydraes by punt 2.2. 4 (huurgeld ) as volg te wysig 
Ou punt 2.2.4  

Sinodale bydraes word bereken op die netto wins van  die verhuring  
Nuwe punt 2.2.4  

sinodale bydraes word bereken op die bruto inkomste  van die verhuring. 
4. om die formule vir sinodale bydraes by punt 3.1. 1 (die volgende sinodale kollektes is 

goedgekeur as verpligte kollektes ) as volg te wysig 
Botswana, NGKA Phororo, RCA-Pearl en VGK Phororo wo rd gekonsolideer onder een 
kollekte, nl. hulptoelae ander kerke  

5. om die formule vir sinodale bydraes by punt 3.1. 1 (die volgende sinodale kollektes is 
goedgekeur as verpligte kollektes ) as volg te wysig 

dat die benaming van die teologiese studiefonds gew ysig word om te lees: teologiese 
en maatskaplike werk studiefonds  

6. dat ’n nuwe punt 2.2.12, gemeenskapsprojekte , by die sinodale bydrae formule ingevoeg 
word: 
2.2.12 GEMEENSKAPSPROJEKTE 

• donasies/fondse wat ontvang word vir ’n projek, met  die oog op dienslewering 
buite die gemeenteverband, word vrygestel van die ( nou 6%) sinodale 
verpligting. 

• die onaangewende surplus van hierdie projek is jaar liks aan die einde van die 
boekjaar onderhewig aan sinodale bydrae (nou 6%) 

• gelde wat in die gemeente ingesamel/ontvang word vi r gemeentelike 
barmhartigheidsdiens bly onderhewig aan die sinodal e heffing 
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Wanneer ’n gemeente in aanmerking wil kom vir kwyts kelding van die sinodale 
bydrae op gemeenskapsprojekte (toegewings, t.o.v. s inodale- en ringsbydraes) 
moet die volgende prosedure gevolg word: 
• Die kerkraad stel ’n behoorlike beplanning vir elke  nuwe projek op wat die 

oogmerk van die projek, die begunstigdes, verwagte inkomstebronne en die 
duur van die projek aandui. 

• Die beplanning word eers aan die ring voorgelê wat oordeel of dit wenslik is 
dat die gemeente die projek aanpak en of die gemeen te dit kan bekostig. 

• Die ring moet die beplanning voorlê aan die sinodal e kommissie vir 
hulpdienste wat die ring adviseer in terme van die aansoek. 

• Die ring kan nadat die advies van die sinodale komm issie vir hulpdienste 
ingewin is ’n besluit neem. Die ring is ook verantw oordelik vir die deurlopende 
toesig by die projek. 

• Hierdie proses moet jaarliks vir die duur van die p rojek herhaal word met 
jaarlikse verslagdoening aan die ring. 

7. die formule vir sinodale bydraes dienooreenkomst ig aangepas word. 
 
 
MOTIVERING 
1. Punt 2: formule  

Besluit sinode 2008 
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus gelykop aan die gemeentes terugbetaal word. 
(Bladsy 268, punt 12.3) 

 
2. Punt 2.1.1: sinodale kollektes  

Formule vir sinodale bydrae: sinodale kollektes 
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis het besluit om die sinodale kommissie vir hulpdienste te 
versoek om weer te besin oor die beginsel dat verpligte kollektes die begroting diens. 
 

Formule vir sinodale bydrae: sinodale kollektes 
Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal elke gemeente jaarliks twee maal deurkollektes vir 10 verpligte 
kollektes opneem. Die kollektes help om die begroting vir die betrokke saak te laat klop. Daar is ook vrywillige 
kollektes wat ’n gemeente kan opneem. 
Vir die name van die verpligte en vrywillige kollektes sien 3. 
Die kollekte sal aan die einde van die maand waarin dit opgeneem word, aan die sinodale kantoor oorbetaal 
word. 

(vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 87, punt 2.1.1) 
 
3. Punt 2.2.4: huurgeld  

Formule vir sinodale bydrae: huurgeld 
Sinodale bydraes word bereken op die netto wins van die verhuring 

(vgl. Kerkorde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bladsy 88, punt 2.2.4) 
 
4. Punt 3.1.1: Die volgende sinodale kollektes is goedgekeur as ve rpligte kollektes en punt 2.1.1 

sinodale kollektes  
i. Sien Beskrywingspunt: Globale hulptoelaes van die sinodale kommissie vir diensgetuienis: 

Die sinode besluit dat 
1. die huidige globale hulptoelaes nie meer soos voorheen aan die aparte kerke gegee word nie – sien 

die oneweredigheid (as gevolg van historiese ontwikkeling). Maar dat die totale bedrag gelyk verdeel 
word tussen die aantal ringe van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland met die doel dat ringe 
saam met gemeentes van NGKA, VGKSA, RCA, DRCB projekte aanpak. 

2. die sinodale kommissie vir diensgetuienis met die onderskeie kerke infaseer deur: 
• gesprekke met die leierskap van die onderskeie kerk te voer voor Julie 2011 
• gesprekke gevoer word deur die verskillende ringe van die NG Kerk met die onderskeie 

gemeentes van die genoemde kerkverbande binne hulle ringsgebied, om die eiesoortige 
bedieningsuitdagings binne die verskillende ringe vas te stel. Ringskommissies gee terugvoer oor 
hierdie gesprekke voor Julie 2011 aan die sinodale kommissie vir diensgetuienis. 

• die sinodale kommissie vir diensgetuienis voorsien riglyne (en doelwitte) vir die gesprekke wat in 
ringe moet plaasvind – rakende moontlike gebruik van die finansies, verband met ’n verenigde 
diensraad, ens. 

• kerke deur middel van die verenigde diensgroep gesamentlik ooreenkom hoe die toelaes in 
2011/2012 bestuur moet word 

• die sinodale kommissie vir diensgetuienis dien die sinode van 2012 met ’n aanbeveling rakende 
die implikasies van die besluit in punt 1 

3. die sinode soos in die verlede jaarliks vir die bedrag begroot  
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4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R430,000-00 en die boekjaar 2012-2013 
ten bedrae van R430,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

ii. Aangesien daar nie meer begrotingsitems vir elk van die 4 kerke is nie, kan daar nie meer 
spesifieke kollektes vir daardie kerke (Dutch Reformed Church in Botswana, NGKA PHororo, 
RCA-Pearl en VGK Phororo) opgeneem word nie. 

 
5. Punt 3.1.1: Die volgende sinodale kollektes is goedgekeur as ve rpligte kollektes  

i. Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland wil nie net teologiese studie nie, maar ook maatskaplike 
werk studie aanmoedig. 

ii. Dit is nodig na aanleiding van die geweldige tekort wat daar in beide rigtings is. 
iii. Dit is vir privaat welsynsorganisasies feitlik onmoontlik om maatskaplike werkers te kry om in 

vakante poste aan te stel. Maatskaplike werkstudente kry beurse by die staat en moet dan vir die 
staat terugwerk. Die kerk gee reeds beurse vir teologiese studente en die situasie vra van die kerk 
om ook hier te help. As ons met die studente kan ooreenkom om vir dieselfde aantal jare wat hulle 
’n beurs van die kerk gekry het vir die kerk se welsynsorganisies te werk sal dit help om vakante 
poste te vul. Omdat NG Welsyn konsentreer op indiensopleiding, sal ons die werkers na drie of 
vier jaar kan behou. 

iv. Die reglemente van die teologiese studiefonds sal dienooreenkomstig aangepas word as die 
beskrywingspunt goedgekeur word. 

 
6. Punt 2.2.12: Gemeenskapsprojekte  

Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland wil gemeentes aanmoedig om missionêr betrokke te raak in 
die gemeenskap, maar op ’n geordende wyse wat nie die integriteit van die bedoeling van die 
toegewing benadeel nie. 
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BYLAE 13 
 

BESKRYWINGSPUNT 7 
 

GEBOUE VAN SINODE – INGESLUIT HOSPITAAL OORNAGHUIS 
 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit om die volgende besluite en optr ede van die sinodale kommissie vir hulpdienste 
te bekragtig 

1. Kantore 
i. Die verskuiwing van die kantore van NG Welsyn na  die kantoorkompleks by die 

Kestell kampus. 
ii. Die verskuiwing van die kantore van Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland na die 

kantoorkompleks by Kestell kampus. 
iii. Die uitgawes wat aangegaan is om die kantoorko mpleks by Kestell kampus vir 

bogenoemde in te rig. 
iv. Die “ou” sinodale gebou (Villiersstraat 15) as kantoorruimte te verhuur. 
v. Die hersonering van die 4 eiendomme in Kimberley  van die Ned. Geref. Kerk in 

Noord-Kaapland sodat die gebruik daarvan “wettig” i s. 
2. Hospitaal Oornaghuis 

i. Die Hospitaal Oornaghuis na die beskikbare woone enhede by Kestell kampus te 
verskuif. 

ii. Die reeds goedgekeurde R1,000,000-00 aan te wen d om die nodige veranderinge aan 
die gebou by Kestell kampus aan te bring. 

iii. Die eiendom wat tans as oornaghuis gebruik wor d, te verkoop. 
iv. Dat voorsiening gemaak word om pasiënte en fami lie hospitaal en stad toe te 

vervoer. 
3. Buro 

i. Die buro vir gemeenteondersteuning en oornagplek ke vir leraars en hul gades in die 
beskikbare “koshuis-gedeelte” by Kestell kampus in te rig. 

ii. Die nodige vergaderlokale, kombuis-geriewe en o nthaalarea ook ingerig word. 
4. Die kantoorkompleks en kinderhuis by Kestell kam pus moet duidelik afgebaken word. 
5. Sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag te gee  om voort te gaan om bogenoemde 

veranderinge te bestuur. 
 
 
MOTIVERING 
1. Die sinode van die Ned. Geref.  Kerk in Noord-Kaapland het tydens sy vergadering van 2008 besluit 

dat: 
Die sinode besluit dat 

1. daar voortgegaan word met die lewer van huisvesting aan families en pasiënte uit die platteland. 
2. die Hospitaal Oornaghuis, in oorleg met ’n bourekenaarsfirma behoorlik herstel en restoureer word. 
3. die toerusting in die Hospitaal Oornaghuis waar nodig vervang word. 
4. die Hospitaal Oornaghuis vir ’n paar maande gesluit word sodat dit opgradeer kan word. 
5. die Hospitaal Oornaghuisfonds met R1,000,000-00 uit sinodale fondse aangevul word. 

 

Die sinode het besluit 
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning kry opdrag om ondersoek te doen na ’n meer geskikte 
gebou en omgewing (as die huidige sinodale kantoor) om die buro vir gemeente ondersteuning te vestig. 

 
Met die uitbreiding van poste en die te stigte Art 21 maatskappy het die kantore van NG Welsyn by die 
“ou” sinodale gebou te klein en onfunksioneel geword. NG Welsyn was genoodsaak om hul kantore na 
’n groter kantoorruimte te skuif.  
Almal wat hierby betrokke is (NG Welsyn en die sinodale kommissie vir hulpdienste), het tot die 
oortuiging gekom dat dit ’n beter opsie sal wees om die sinodale kantore ook na Kestell kampus te 
skuif. Aangesien dit reeds aan die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland behoort en die werksaamhede 
wat daar saamgroepeer tot die wese van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland behoort.  
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het met sy ondersoek met skok kennis geneem dat die kantore 
en geboue by Kestell kampus nooit gesoneer was om aan enige buite instansie verhuur te word nie. Na 
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regte mag die kerk dit nie gebruik om huur-inkomste te genereer nie. Die huurooreenkomste met die 
instansies wat dit gehuur het, moes noodgedwonge opgesê word. 
In sy ondersoek het die sinodale kommissie vir hulpdienste die volgende bevind: 
• Die huidige sinodale gebou en kantore lê op ’n hooftoevoerroete en by verdere navraag is bevind 

dat hierdie perseel hersoneer kan word as ’n sakeperseel, terwyl die perseel van Kestell Kinderhuis 
nie binne die besigheid sone van die Sol Plaatjes Munisipaliteit se stadsbeplanning val nie.  

• Die geboue by Kestell kampus wat wederregtelik verhuur is, het ook nie voldoen aan onder andere 
elektriese voorskrifte en het ’n risiko vir die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ingehou. Die 
geboue sou ongeag sy aanwending herstel moes word om aan regulasies te voldoen (Waarom dit 
dan nie benut as uitgawes aangegaan moet word nie?). 

• Die fasiliteite by die Kestell kampus bied ’n legio uitbreidingsmoontlikhede in terme van 
vergaderlokale, buro vir gemeente ondersteuning, konferensies en opleiding ens. 

• Om die sinodale kantoor ook na Kestell kampus te verskuif, was dus vir die sinodale kommissie vir 
hulpdienste ’n logiese keuse. 

• Dit sal die kantoorruimte en veral die vergader-spasie drasties vergroot met verdere 
uitbreidingsmoontlikhede. 

• Noodsaaklike uitgawes moes aangegaan word om die gebou aan voorskrifte te laat voldoen. Dit 
sou dwaas wees om hierdie uitgawes aan te gaan en die gebou dan onbenut te laat. 

 
In die lig hiervan sowel as die opdrag van die sinode 2008 aan die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning, het die sinodale kommissie vir hulpdienste besluit om ‘n totale herbeplanning 
van die beskikbare geboue te doen. 
 
Hospitaal Oornaghuis:  
Na konsultasie met die bourekenaars het die sinodale kommissie vir hulpdienste geoordeel dat dit veel 
goedkoper sal wees om van die wooneenhede by Kestell kampus in ’n oornaghuis te omskep as om 
R1,000,000 aan die huidige oornaghuis te spandeer. 
• Die Hospitaal Oornaghuis is nie gesoneer met die oog op ’n gastehuis nie en voldoen ook nie aan 

die voorskrifte rakende die gastehuis-beleid van die Sol Plaatjes Munisipaliteit nie. 
• Die huidige struktuur (verouderde boumetodes) van die oornaghuis gaan uitbreidings en 

veranderings baie moeilik en duur maak – duurder as wat aanvanklik begroot is.  
• Die opgradering van R1,000,000 aan die bestaande oornaghuis, sou nie ’n fisiese uitbreiding van 

die aantal kamers gebring nie, maar dit inteendeel verminder. (Die Hospitaal Oornaghuis het tans 9 
kamers wat na verbouings tot 7 sou verminder, terwyl die fasiliteit by Kestell kampus minstens 20 
kamers bied.) 

• Hierdie miljoen rand besteding sou dus nie ’n groter inkomste of verblyfgeleentheid teweegbring nie 
en sou as’t ware ’n swak finansiële besluit wees, aangesien dit nie die waarde van die eiendom by 
verkope met ’n miljoen rand sou verhoog nie. 

• Die eiendom kan egter as besigheidsperseel gehersoneer word wat ’n baie groter waarde vir 
verkope sou inhou as om die gebou in sy huidige vorm op te gradeer. 

• Die area waarin die huidige gebou geleë is, word nie meer as veilig beskou vir familielede om 
alleen van en na die hospitale te beweeg nie – veral laat saans nie! 

 
Die huidige oornaghuis kan in bedryf bly sonder onderbreking terwyl die nuwe fasiliteite by die Kestell 
kampus ingerig word. 
 
NG Welsyn sal ook veel makliker pastorale ondersteuning aan familielede van pasiënte kan bied as 
hulle nader aan die kantore van NG Welsyn is. 
 
Die sinodale kommissie vir hulpdienste is oortuig dat genoemde veranderinge in die beste belang van 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is. 

 
2. Wie moet opdrag uitvoer?  

Sinodale kommissie vir hulpdienste 
 
3. Tyd om opdrag uit te voer  

Onmiddellik 
 
4. Begroting / finansiële implikasie  

’n Volledige verslag oor die finansiële implikasies sal tydens die sinodesitting beskikbaar gestel word. 
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BYLAE 14 
 

BESKRYWINGSPUNT 8 
 

INRIGTING, BEFONDSING, ONDERHOUD EN VERSEKERING VAN  DIE 
GEBOUE VAN DIE MAATSKAPPY NGNK EIENDOMME  

 

(sinodale kommissie vir hulpdienste) 
 

 
Die sinode besluit 

om die sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag te  gee om 
1. dringend aandag te gee aan die instandhouding va n die Ned. Geref. Kerk in Noord-

Kaapland se geboue. 
2. dringend aandag te gee aan die elektriese voldoe ningsvereistes van die kerk se geboue. 
3. ’n duidelike onderhoudsplan vir die geboue van d ie kerk op te stel en ’n ooreenkoms in 

hierdie verband met die Maatskappy NGNK eiendomme a an te gaan sodat deurlopend 
aandag gegee word aan die instandhouding van die ei endomme van die kerk. 

4. ’n duidelike ooreenkoms aan te gaan met genoemde  maatskappy oor die versekering van 
die geboue. 

5. die fondswaarde van die onderhoudsfonds van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
as skenking aan die maatskappy NGNK eiendomme oor t e dra. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die sinodale kommissie vir hulpdienste het met die verbouings by Kestell kampus met ’n skok ontdek 

dat die instandhouding van die geboue agterweë gebly het en dringend aandag benodig. 
 
2. In die lig van die feit dat die kerk ’n onderhoudsfonds geskep het en die gelde daaraan toegedeel het 

wat nooit aangewend is nie stel die sinodale kommissie vir hulpdienste voor dat die sinode besluit om 
daardie fondswaarde as skenking/bruidskat aan die maatskappy NGNK eiendomme oor te dra. 

 
3. Begroting / finansiële implikasie  

In die lig van die feit dat die kerk ’n onderhoudsfonds geskep het en die gelde daaraan toegedeel het 
wat nooit aangewend is nie stel die sinodale kommissie vir hulpdienste voor dat die sinode besluit om 
daardie fondswaarde as skenking/bruidskat aan die maatskappy NGNK eiendomme oor te dra 
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BYLAE 15 
 

BESKRYWINGSPUNT 9 
 

OPLEIDING KERKPERSONEEL/SKRIBA’S 
 

(taakspan opleiding kerkpersoneel/skriba’s) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. daar voortgegaan moet word met die indiensopleid ing van kerkkantoorpersoneel van 
gemeentes in die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland . 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bed rae van R10,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,000-00 na die tydelike  kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die personeel word opgeskerp op al die terreine van die gemeente se administrasie. 
 
2. Die kerkkantoor personeel word ingelig oor wetgewing wat die kerk en die funksionering van die 

kantoor raak. 
 
3. Die kerkkantoor personeel kry geleentheid om probleme te stel en bevredigende antwoorde te kry. 
 
 
4. Wie moet opdrag uitvoer?  

’n Taakspan wat onder die sinodale kommissie vir hulpdienste funksioneer 
 
5. Samestelling van taakspan, kommissie  

Die taakspan kan uit 3 lede bestaan. 
 
6. Tyd om opdrag uit te voer  

Winkerk kursus 
Datum 3, 4 Augustus 

09:00 tot 16:00 
Plek Kimberley-Wes gemeente 
Tema Bekendstelling van Winkerk 7 

 
Finkerk kursus 

Datum 5 Augustus 
09:00 tot 16:00  

Plek Kimberley-Wes gemeente 
Tema Finkerk 

 
7. Begroting/finansiële implikasie  

 

Boekjaar 2010-2011 
Winkerk kursus 

Koste Kursus is gratis. 
R140 is betaalbaar vir ete en verversings. 
Verblyf en aandetes is vir skribas se eie rekening 

Finkerk kursus 
Koste R550 (verversings en ete word deur ds. Danie Batt gedra) 

Verblyf en aandetes is vir skribas se eie rekening 
 

Reiskoste en verblyf taakspan R10,000 
Totaal R10,000  

 

Boekjaar 2011-2012 
Winkerk kursus 

Koste Kursus is gratis. 
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R140 is betaalbaar vir ete en verversings. 
Verblyf en aandetes is vir skribas se eie rekening 

Finkerk kursus 
Koste R550 (verversings en ete word deur ds. Danie Batt gedra) 

Verblyf en aandetes is vir skribas se eie rekening 
 

Reiskoste en verblyf taakspan R10,000 
Totaal R10,000 
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BYLAE 16 
 

BESKRYWINGSPUNT 10 
 

DIGITALISERING VAN ARGIVALIA EN OOREENKOMS MET GISA  
 

(Verteenwoordiger Argief- en bestuursinligtingsdien ste (ABID)) 
 

Die sinode besluit 
1. om met dank kennis te neem van die digitering va n gemeentelike argivalia van die ou 

“Noord-Kaaplandse gemeentes” deur die GSU en deur A BID. 
2. om die beplande, kostelose digiteringsprojek vir  die verfilming (digitering) van alle 

lidmaat- en huweliksregisters wat nog by gemeentes in die sinodale gebied van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is, te ondersteu n. 

3. om ABID te versoek om die digiteringsprogram in samewerking met die predikant in 
sinodale diens en die gemeentes te beplan én om te verseker dat die koeriers die 
registers in brandvaste houers van en na die gemeen tes sal vervoer. 

4. dat die sinode deel word van bogenoemde proses s onder dat dit finansiële implikasies 
vir die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland inhou. 

 
 
MOTIVERING 
1. Argivalia by ABID reeds gedigitaliseer : Die digitering van alle registers en registerafskrifte in 

bewaring by ABID is afgehandel. Die beraamde waarde van dié projek wat gratis vir die kerk gedoen 
is, is ±R62 miljoen.  

 
2. Argivalia by ABID in proses van digitalisering : Die GSU het hul bereid verklaar om voort te gaan 

met die gratis digitering van alle handgeskrewe brieweboeke (oudste 1670 onder die slawe-tema) en 
kerkraadsnotules van voor 1915 wat ABID sou wou digiteer. Hulle het hul ook bereid verklaar om alle 
betrokke dokumente/acta ten opsigte van “Die NG Kerk en die Apartheidstydperk” vir die tydperk 
1910-1994, te digiteer.  

 
3. Alle lidmaat- en huweliksregisters tans nog by geme entes : Daar is ’n baie groot aantal registers 

nog in besit van gemeentes wat gedigiteer behoort te word. Daar is met die GSU onderhandel om 
ook dié lidmaat- en huweliksregisters op die volgende wyse te digiteer: 
i. Alle registers in “Noord-Kaapse gemeentes”  - GSU is bereid om dit volgens ’n program by 

elke gemeente deur koeriers na veilige punte in Kimberley (of naaste punt in Bloemfontein) te laat 
haal (in brandbestande houers) vir digitering. Ná verfilming word al die registers weer op dieselfde 
manier na die gemeentes teruggeneem. Dié verfilming is kosteloos. 

ii. Alle registers in die Vrystaatse Gemeentes  - Alle registers in OVS word ook volgens dieselfde 
wyse in Kimberley of in Bloemfontein gedigiteer, waarna dit weer na die gemeentes teruggeneem 
sal word. 

 
4. Het Jan Marais Nationale Fonds : Net ná ABID in Oktober 2004 in die Kerkargiefgebou ingetrek 

het, het die NG Gemeente Stellenbosch se Historiese Kommissie met ABID begin saamwerk ten 
opsigte van die digitering van die gemeente se registers. Een van die lede prof. Reinecke wat in 
“beheer” van die digitering was, het in Mei 2005 ’n skenking van R35,000-00 bemiddel by die Het 
Jan Marais Nationale Fonds as sogenaamde “Saadgeld” vir 'n digitering projek by ABID om 
gemeentelike/kerklike argivalia wat gevaar staan om verlore te gaan, gedigiteer kan word. Die 
bedrag is onder “die Het Jan Marais Nationale Fonds”-Fonds by Wes-Transvaal se kantore belê wat 
die fonds bestuur. Hiermee is onder andere ’n baie goeie kamera (Leica) aangekoop en deeltydse 
personeel vir hulle dienste vergoed. Op grond van die besonderse werk aan die betrokke digitering 
projek, het proff.. Andreas van Wyk en Robbie Reinecke teen die einde van 2008 weer bemiddel om 
fondse vanaf dieselfde instansie te bekom en ’n bedrag van R100,000-00 is geskenk vir die 
digitering van oudiovisuele stukke en van gemeentelike/kerklike argivalia wat gevaar staan om 
verlore te gaan. Proff. Reinecke is steeds die nie-amptelike “toesighouer” oor die projek en werk nou 
saam met die direkteur van ABID. 

 
5. Begroting / finansiële implikasie  

Sien punt 4 
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BYLAE 17 
 

BESKRYWINGSPUNT 11 
 

ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING EN DIE NG KERK 
 

(Verteenwoordiger Argief- en bestuursinligtingsdien ste (ABID)) 
 

 
Die sinode besluit 

1. om al die gemeentes, ringe, kerklike instansies en die sinodale kerkkantoor te versoek 
om as ’n saak van dringendheid uitvoering te gee aa n die vereistes van Wet 2 van 2000 
deur sonder versuim ’n inventaris by ABID in te die n wat jaarliks hersien word. 

2. om ABID te versoek om aan elke ring ’n lys voor te lê wat die stand van sake aantoon 
ten opsigte van gemeentes se indiening van die jaar likse inventaris-vorm ten einde te 
voldoen aan die vereistes van Wet 2 van 2000. 

3. om al die gemeentes, ringe, kerklike instansies en die sinodale kerkkantoor te versoek 
om kennis te neem van die implikasies van Wet 25 va n 2002 en die vereiste dat 
dokumente wat elektronies geskep word (op ’n rekena ar/skandeerder); elektronies 
gestuur en ontvang word (e-pos/faks), ook aan alle wetlike vereistes ten opsigte van 
bewaring moet voldoen. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die NG Kerk is soos alle ander instansies onderhewig aan wetgewing en die aantal wette of 

wysigings aan bestaande wetgewing groei byna jaarliks. Wetgewing wat direkte impak op die werk 
van gemeentes en kommissies het, is die volgende: 
i. Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (W et 2 van 2000)  - Gemeentes, ringe en die 

sinodale kerkkantoor moet jaarliks n inventarisvorm indien van alle dokumente/argivalia wat in die 
kerkkantore bewaar word volgens reglemente en wetlike vereistes. Slegs 23% van die gemeentes 
in die sinodale gebied het al ’n inventaris voltooi en by ABID ingedien sedert Wet 2 van 2000 in 
2005 ook op die kerk van toepassing gemaak is. Slegs 12% van die gemeentes het al 3 of meer 
keer die jaarlikse opdatering van hulle inventaris ingestuur; slegs 1 gemeente (Nigel) het nog elke 
jaar hulle inventaris ingestuur; terwyl 77% van alle gemeentes, nog nooit of minder as 3 keer 
inventarisvorms na ABID gestuur het. Nog geen ringskommissie óf die sinodale kerkkantoor het al 
’n inventarisvorm by ABID ingedien om aan die vereistes van dié wet te voldoen nie. 

ii. Nasionale Erfenis-wetgewing (Wet 25 van 1999)  - Direk betrekking op kerklike eiendomme en 
bewaring van dokumente, kunswerke en artifakte. Hierdie is aangevul deur 
Goewermentskennisgewing No 1313 van 25.10.2002 en bepaal onder andere dat alle geboue 
(van die kerk) ouer as 60 jaar deur die wet beskerm word en dat toestemming verkry moet word 
voordat enige vervreemding, restourasie of verbouings mag plaasvind. Dit verwys na byna alles 
wat verder terug as 50 jaar in Suid-Afrika geskep is [Boeke, manuskripte, dokumente, argivalia, 
kaarte, afdrukke, foto’s, films, klank-materiaal en enige materiaal wat uniek is ten opsigte van 
“filling-the-gap” wat die mondelinge geskiedenis van Suid-Afrika aanvul - lang lys verskyn in 
Bylaag A tot Goewermentskennisgewing No 1313 van 25.10.2002.] 

iii. Wetgewing ten opsigte van E-Kommunikasie en Transak sies (Wet 25 2002)  - Hierdie 
wetgewing fasiliteer en reguleer elektroniese kommunikasie (e-pos) en transaksies; maak 
voorsiening vir die ontwikkeling van ’n nasionale e-strategie vir SA; bevorder universele toegang 
tot elektroniese kommunikasie ens; poog om die misbruik van inligtingstelsels te voorkom; die 
gebruik van die staat se e-dienste aan te moedig; en om dienste daarmee verbandhoudend, te 
voorsien. 

iv. Elektroniese Rekordbestuur  - Al die wetlike bepalings ten opsigte van die bewaring van ’n 
regspersoon se notules, korrespondensie en finansiële rekords in “papier-formaat” (hardekopie), 
is ook op elektroniese dokumentasie van toepassing. Byna geen kerklike instansie (kerkkantoor of 
amptenaar) tref reëlings om hulle elektroniese dokumente se bewaring, integriteit en voortbestaan 
van een sagteware-weergawe tot die volgende opgradering te verseker nie. 

v. Beskerming van Persoonlike Inligting  - (Voorgestelde wetgewing) - Die omvang en impak van 
hierdie wetgewing op gemeentes sal eers later duidelik word. Dit sal die insamel, gebruik, 
openbaarmaak van, stoor en toegang tot “persoonlike inligting” (met baie wye definisie) reël. Dit is 
nou reeds duidelik dat die wet die bestuur van personeel inligting grootliks gaan raak. Of dit 
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inligting van lidmate in dieselfde mate gaan raak, is nog onseker, maar dat dit wel ’n impak gaan 
hê, is seker. 
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BYLAE 18 
 

BESKRYWINGSPUNT 12 
 

BESOEKE/HULP AAN GEMEENTES, RINGE EN SINODES 
 

(Verteenwoordiger Argief- en bestuursinligtingsdien ste (ABID)) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. sinodale kommissies, instansies (aan die Ned. Ge ref. Kerk in Noord-Kaapland verbind), 
ringe en gemeentes al hulle argivalia en dokumente in ’n brandvaste (instap) kluis 
volgens die vereistes van Rekordbestuur (KO NG Kerk , 2007, Reg 2.2, 3.2.1) moet 
bewaar. 

2. sinodale kommissies, instansies (aan die Ned. Ge ref Kerk in Noord-Kaapland verbind), 
ringe en gemeentes wat vier-laai liasseerkabinette vir liassering gebruik, dié kabinette 
ook in hulle brandvaste (instap) kluis vir veilige bewaring plaas. 

3. gemeentes wat nie oor amptelike kerkkantore besk ik nie en van amptenare se huise vir 
dié doel gebruik maak, reëlings vir die inrig van b randvaste kluise vir die bewaring van 
gemeentelike argivalia tref. 

4. gemeentes waar amptenare gemeentelike registers,  notules en finansiële 
dokumentasie heen en weer tussen die kerkgebou en h uise vervoer, die nodige 
reëlings tref dat dié dokumentasie in brandvaste ho uers vervoer word om dit teen 
vernietiging in geval van ’n ongeluk te beskerm. 

 
 
MOTIVERING 
1. Terugvoer : Die aantal kursusse vir kerkkantoor personeel en besoeke/hulp aan gemeentes het 

gedurende 2009 afgeneem as gevolg van die onsekerheid oor sentralisering. Die kursusse neem die 
vorm van ’n opvolgkursus aan met groot klem op die sentralisering van kerklike registers, die Wet op 
die Bevordering van Toegang tot Inligting [invul van die Inventaris deur Wet 2 van 2000 vereis] en 
die Erfenis-wetgewing. Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het ’n staande reëling dat daar 
jaarliks ’n kursus/hulp aan gemeentes gebied word - een jaar Kimberley- en volgende jaar Upington-
omgewing. Vir 2009 is van eie sinodale personeel gebruik gemaak. Tussen 1 Oktober 2004 en 1 
Maart 2010 is die volgende besoeke gebring en kursusse aangebied: 
• Besoeke aan gemeentes: 387 
• Kursusse met Kerkkantoor personeel op- en her-opgelei: 1045 van 956 gemeentes 
• Wes- en Suid-Kaap (228), Oos-Kaap (71), Noord-Kaapland (115), Transvaal (459 kerkkantoor 

personeellede uit meer as 380 gemeentes), Vrystaat (127), Namibië (45). 
• Hulp aan ringe: 11 
• Besoeke en hulp aan sinodale kerkkantore: algemene sinode 4, Noord-Kaapland 3, Wes-

Transvaal 3, Noordelike Sinode 3, Sinode Hoëveld 1, Oostelike Sinode 2, Namibië 2. 
2. Beplanning : Die sentralisering-proses werk beperkend op die beplanning in, aangesien ’n volle 

rondte kort werkswinkels gehou sal moet word vir al die gemeentes in die land sodra die algemene 
sinode die finale program en datums bekend maak. Dié werkswinkels sal ook aandag moet gee aan 
die digitering van die registers tans nog in gemeentes se besit, sowel as die noodsaaklikheid van die 
veilige bewaring van elke gemeente se dokumente - ná brand op Koedoesrand. Vanaf die tweede 
semester van 2010 sou die voorlopige beplanning vir werkswinkels in die onderskeie sinodes só kon 
lyk: Wes- en Suid-Kaap 8, Oos-Kaap 4, Noord-Kaapland 4, KZN (4), Vrystaat (3), Wes-Transvaal 4, 
Noordelike Sinode 5, Sinode Hoëveld 5, Oostelike Sinode 5, Namibië 5. 

3. Bevindings : Amptenare en kommissies van die sinode, ringe en gemeentes ignoreer dikwels die 
voorskrifte ten opsigte van veilige Rekordbestuur en “bewaar” dikwels uiters belangrike dokumente 
in vier-laai liasseerkabinette in hulle kantore, terwyl sommige gemeentes ook die gebruik het om 
hulle “kerkkantore” na amptenare se huise te desentraliseer waar geen brandvaste kluise is nie. 
Beide dié gebruike is uiters riskant. Dikwels is die kantoor-ure van gemeentelike kerkkantore te kort 
met onvoldoende tyd vir personeel om hulle werk af te handel en word registers, notules en 
finansiële dokumentasie uit die veilige, brandvaste kluis by die kerkkantoor geneem en heen en weer 
tussen die kerkkantoor en die huis vervoer sonder enige waarborg dat dié dokumentasie veilig sal 
wees in geval van ’n motorongeluk. Die brand by die Ned. Geref. Kerk Koedoesrand te Swartwater 
(Februarie 2010) en die brande die afgelope paar jaar waar 3 kerkgeboue geheel of ten dele 
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afgebrand het, het die noodsaaklikheid bevestig dat kommissies van die sinode; ringe; en 
gemeentes al hulle argivalia en dokumente (volgens die vereistes vir Rekordbestuur) in ‘n 
brandvaste instap-kluis moet bewaar. Die algemene vermoede dat ’n vier-laai liasseerkabinet in die 
huis of in die kerkkantoor ook brandvas en veilig is, is finaal verkeerd bewys. 

4. Uitkomste : Personeel van kerkkantore word gehelp om 
• ’n liasseerstelsel te vind wat aan al die vereistes vir Rekordbeheer voldoen en wetlik bepaalde 

bewaringstye verreken; 
• te verstaan dat ’n vier-laai liasseerkabinet in die huis of in die kerkkantoor nie ’n brandvaste en 

veilige metode van bewaring is nie, tensy dit ook in die brandvaste kluis gestoor word; 
• die dokumente volgens die vereistes van Rekordbestuur veilig in ’n brandvaste (in-stap) kluis te 

bewaar ten einde by te dra tot ’n veilige, gedesentraliseerde argiefstelsel vir die NG Kerk - met 
besparing van duur kluisruimte - totdat argivalia na ABID oorgeplaas word vir permanente 
bewaring; 

• die omvangryke registerstelsel van die gemeente op die korrekte wyse te bestuur; 
• ’n  werkswyse te vind wat hulle in staat stel om die wye verskeidenheid take binne die 

beskikbare tyd uit te voer; 
• te voldoen aan groot aantal wetlike vereistes wat bewaring van inligting beheer. 
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BYLAE 19 
 

BESKRYWINGSPUNT 13 
 

HUWELIKSREGISTERS 
 

(Verteenwoordiger Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID) ) 
 

 
Die sinode besluit dat 

1. waar huwelike in ’n Ned. Geref. gemeente en/of d eur ’n leraar van die Ned. Geref Kerk 
bevestig word, die huwelik ook in ’n amptelike huwe liksregister van die gemeente 
aangeteken kan word. 

2. leraars van die Ned. Geref. Kerk wat huwelike be vestig so gou moontlik ’n kopie van die 
(derde) afskrif in die leraar se amptelike register  maak en dit by die gemeente waar hy/sy 
werk of woon (nie-gemeenteleraars) inhandig, wat di t jaarliks saam met die 
registerafskrifte na die Kerkargief stuur. 

3. die saakgelastigde van die gemeente waar die huw elik voltrek word - of waar die leraar 
werk indien die huwelik dalk op ’n plaas, in ’n par k ensovoorts bevestig is, óf waar die 
huweliksbevestiger aan ’n ander kerk behoort - onmi ddellik ook ’n kopie van die (derde) 
afskrif in die leraar se amptelike register maak en  dit hou om dit saam met die jaarlikse 
registerafskrifte na die Kerkargief te stuur. 

 
 
MOTIVERING 
1. Uitbreiding van registerhouding :- Daagliks doen mense by kerke navraag oor bewyse van die 

registrasie van hulle huwelike, omdat die Departement van Binnelandse Sake nie die nodige bewyse 
kan lewer nie. Telkens word op die hoogste vlak nuwe prosedures beding vir die registrasie van 
huwelike, sonder dat die probleem van vorige registrasies aangespreek word. Sinode Vrystaat het die 
reëling dat waar huwelike in ’n NG gemeente en/of deur ’n NG leraar elders gesluit word, die 
saakgelastigde van die gemeente waar die huwelik voltrek word - of waar die leraar werk indien die 
huwelik dalk op ’n plaas, in ’n park ensovoorts voltrek is - onmiddellik ook ’n kopie van die derde afskrif 
in die leraar se amptelike register maak en dit hou om dit jaarliks saam met die registerafskrifte na die 
Kerkargief te stuur. Die rede hiervoor is omdat die Departement van Binnelandse Sake nie behoorlik 
“register hou” van huwelike nie en die reëling het om navrae oor huweliksbevestiging (alle navrae in die 
Vrystaat) na die kerk te verwys. Ook word gevind dat dié departement in baie gevalle nie “vol” 
huweliksregisters wil ontvang wanneer dit na die departement terug gestuur word nie. In die Vrystaat 
word dit dus na die Kerkargief gestuur. 
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6. ADDENDUM BY BESKRYWINGSPUNT 8, PUNT 3 
 

KGOLAGANO 
 

(Ned. Geref. Kerk Daniëlskuil in ooreenstemming met  die taakspan Botswana) 
 

(Sien Agenda, bladsy 145, Bylae 10) 
 
 
Die Ned Geref. Kerk Daniëlskuil het in ooreenstemming met die taakspan Botswana besluit om die volgende 
beskrywingspunt aan die sinode in Noord-Kaapland deur te stuur: 
 
 
Die sinode besluit dat 

3.1 in die lig van die ontwikkelinge by Kgolagano ( sien motivering) daar ook vir die boekjare 
2013/2014 en 2014/2015 voortgegaan sal word met ’n finansiële bydrae (50% van die pos of 
R210,000-00) in ooreenstemming met punt 2 van beskr ywingspunt 8 bladsy 145. 

3.2 die taakspan Botswana in 2012 terug rapporteer aan die sinode en ook verdere beplanning 
aangaande die betrokkenheid by Kgolagano aan die si node voorlê. 

 
 
MOTIVERING 
1. Die betrokkenheid by Kgolagano het uitgebreide prosesse en onderhandelinge aan die gang gesit, wat 

met onttrekking geweldige skade kan lei. 
 
2. Kgolagano is in September 2010 deur die “Tertiary Education Council” in Botswana geakkrediteer tot ’n 

hoër onderwys instituut wat sy eie diploma’s en grade kan aanbied. (Daar word al die afgelope 5 jaar 
gepoog om dit reg te kry). 

 
3. In die lig van die bogenoemde akkreditasie het die Mennoniete van Amerika, Kgolagano genader in 

verband met die oorneem van die opleiding van die AIC’s. 
 
4. Daar is ’n ooreenkoms met NWU geteken op 6 September 2010, om die B.Th. graad daar aan te bied. 

Hierdie graad sal nog nie eers eenkeer volledig deurloop wees aan die einde van 2012 nie aangesien 
dit ’n 4 jaar graad in Botswana is. 

 
5. Daar het reeds meer as ’n 100 studente vanuit ’n wye verskeidenheid kerke belangstelling getoon in 

die graad kursus. 
 
6. Daar is reeds twee persone ingeskryf vir hulle M-Studies, met as studieleier die aangestelde persoon. 
 
7. Daar is ook reeds ’n sertifikaat en diploma in “Practical Ministry” saam met UP ontwikkel wat in 2011 

begin en tans direk aan die gesubsidieerde pos gekoppel is. 
 
8. Aangesien die aangestelde persoon volgens ooreenkoms verantwoordelik is vir kwaliteitskontrole is sy 

teenwoordigheid vir hierdie ooreenkomste tans van wesenlike belang. 
 
9. Wie moet opdrag uitvoer?  

Die sinodale kommissie vir hulpdienste. 
 
10. Tyd om opdrag uit te voer  

2013 - 2014 
 
11. Begroting/finansiële implikasie  

Tans geen - eers in 2013 en 2014 
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7. LAATBESKRYWINGSPUNT 
MEDIESE SKEMAS - PREDIKANTE 

 

(Ned. Geref. Kerk Augrabies) 
 

 
 
Die Ned Geref. Kerk Augrabies het besluit om die volgende beskrywingspunt aan die sinode in Noord-
Kaapland deur te stuur: 
 
 
Die sinode besluit dat 

die besluit wat tydens die 1999 sinode sitting gene em is, nl. dat alle gemeentes van die 
sinode in Noord-Kaapland se predikante verplig is o m aan ’n mediese skema ingestel volgens 
die Wet op Mediese Skemas en goedgekeur deur die si node in Noord-Kaapland te behoort, 
gewysig word sodat kerkrade in oorleg met hul predi kante outonoom mag optree en self kan 
besluit aan watter mediese skema die predikante mag  behoort. 

 
 
MOTIVERING 
1. Sien notule van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 1999, bladsy 234, punt 12 

Die sinode gee opdrag aan die SKA om die beste mediesefonds-opsie te bepaal. Die SKA het die bevoegdheid 
om met instemming van lede ’n ooreenkoms met ’n ander fonds as die KMP aan te gaan, indien nodig. 
Sodanige fonds sal ’n verpligte skema vir nuwe lede wees . 

 
2. Sien Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2008, bepaling 13.3 

Die bedienaar van die Woord mag in die onderhandeling met die kerkraad oor die ooreenkoms op al die 
voordele ten opsigte van sy lewensonderhoud volgens sinodale besluite aanspraak maak. As voorbeeld hiervan 
dien traktement volgens die skaal van die sinode, vrye woning of toelaag, genoegsame vervoertoelaag, vrye 
gebruik van water en ligte, jaarlikse verlof en bonus en ten minste die helfte van die koste van lidmaatskap van 
’n mediese skema ingestel volgens die Wet op Medies e Skemas en goedgekeur deur die Sinode van 
Noord-Kaapland . 

 
3. In Suid-Afrika bestaan daar ’n hele aantal mediese skemas en elkeen van hulle bied verskillende 

planne en opsies aan hul lede of voornemende lede. So ook is dit ’n feit dat predikante se behoeftes, 
voorkeure, ouderdom, gesinsomstandighede en gesondheidstoestand van mekaar verskil. Daar is 
definitief nie EEN spesifieke skema wat in alle opsigte die beste is ten opsigte van premies, voordele of 
“track record” vir alle mense nie. Verder is dit ’n erkende feit dat as ’n instansie soos ’n mediese skema 
weet dat ’n spesifieke groep mense verplig word om aan hom te behoort, hulle in ’n gemaksone kan 
verval en later nie meer markverwant of kompeterend is nie. Dit is net menslik en ons maak nie 
hiermee beskuldigings nie – en kraak ook nie ’n spesifieke skema af nie. Die Wet op Mediese Skemas 
bepaal onder andere dat groepe mense (soos in hierdie geval) nie bevoordeel mag word bo individue 
wat betref voordele en/of premies nie. 

 
2. Indien hierdie sinode sy besluit in verband met bogenoemde sal wysig, sal dit in elk geval die meer 

demokratiese werkwyse wees. ’n Predikant se mediese versorging is tog die gemeente se 
verantwoordelikheid en nie die sinode s’n nie. 

 
3. Huidig is dit so dat sekere sinodes (bv. Namibië) hul gemeentes die reg gee om self te besluit oor hul 

predikant(e) se mediese skema. 
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8. NOTULE VAN DIE VERGADERING VAN DIE NED. 
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND IN SITTING TE 

KIMBERLEY OP 11-14 OKTOBER 2010 
 

EERSTE SITTINGSDAG 
11 OKTOBER 2010 
EERSTE SESSIE 

 
Ds. AC van Wyk, die leraar met die langste jare 
diens, neem die voorsitterstoel in en tree op as 
voorsitter totdat ’n moderator verkies is. (Bepaling 
1.1 Reglement van Orde). Die vergadering sing 
Lied 470:1/2/4/ en hy lees Matteus 16:24-26 en 
Matteus 25 (al drie verhale) en wens die 
vergadering goeie wense toe, veral die nuwelinge 
op die vergadering. Hy sluit af met ’n gebed. Die 
vergadering sing Lied 308:1 - 5. 
 
Die vergadering verwelkom dr. JJ Gerber, 
Algemene Sekretaris van die Ned. Geref. Kerk. 
 
Die predikant in sinodale diens kry geleentheid 
om praktiese reëlings bekend te maak. 
 
Die Ned. Geref. Kerk Kimberley Bet-El (nuwe 
gemeente – gestig in 2008) word verwelkom by 
die vergadering. 
 
 
Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG TAAKSPAN 
SINODEBEPLANNING 

(bladsye 1 - 15) 
 
Die verslag word aan die vergadering voorgehou 
deur die taakspan sinodebeplanning, ds. C 
Steenkamp. 
 
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS 
KENNIS GENEEM 
 
 

OPDRAGTE 2008 
 
 

2.1 REËLINGS VIR DIE SESTIENDE 
VERGADERING VAN DIE SINODE VAN DIE 
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
KENNIS GENEEM 
 
2.2 AANMELDING VAN AFGEVAARDIGDES 
KENNIS GENEEM 
 
2.3 OPENING 
KENNIS GENEEM 
 
2.4 NOTULERING 
KENNIS GENEEM 
 

2.5 KONSTITUERING 
 

2.5.1 Kennisgewing 
KENNIS GENEEM 
 
2.5.2 Geloofsbriewe (Bylae 1) 
Die geloofsbriewe word ter tafel gelê, tesame met 
die wysiginge wat tot voor die konstituering 
ontvang is.  
(Bepalings 1.2 en 1.3 van die Reglement van 
Orde). 
KENNIS GENEEM 
 
2.5.3 Konstituering 
Die konstituering vind plaas in ooreenstemming 
met Kerkorde artikel 33 en bepaling 1.3 van die 
Reglement van Orde. 
Die volgende afgevaardigdes het verskoning 
aangeteken: 
• Ds. HW de Jager en oudl. EJ Hendrikse sal 

eers Maandagmiddag ter vergadering verskyn 
aangesien ds. De Jager ’n begrafnis moet 
waarneem. 

• Ds. LM Coreejes asook oudl. JDK Haasbroek 
(primarius) en oudl. PDG Theron (sekundus) 
van Vryburg kan nie die vergadering bywoon 
nie. 

• Oudl. HJ du Plessis Philipstown sal vanaf 
Dinsdagmiddag ter vergadering verskyn. 

• Ds. BJ Stroebel (Hanover) is verlede 
Dinsdagmiddag in Medi Kliniek (Bloemfontein) 
opgeneem vir ’n operasie wat hom vir 8 weke 
buite aksie stel. 
Oudl. JC Brown (Hanover) is in Stellenbosch 
met sy vrou wat vir ’n knievervanging moes 
gaan. Sy is nog in die ICU by die Medi Kliniek 
in Stellenbosch. Die sekundus, MA Burger, 
moet instaan vir oudl. Brown by sy motorhawe, 
en sal dus ook nie kan kom nie. Hanover sal 
dus ongelukkig afwesig wees by die 
sinodesitting. 

 
Die volgende afgevaardigdes verskyn ter 
vergadering: 
 

Angolana 
M Hongolo (Sekundus leraar) 
FWC van Niekerk (Waarnemend/tolk) 
 
Askham-Noenieput 
FA Fouché (Leraar) 
NJ de Wet (Primarius) 
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Augrabies  
SJ Schoeman (Leraar) 
PJ Malan (Sekundus) 
 
Barkly-Wes  
SD Marais (Leraar) 
Me. AP Els (Primarius) 
 
Brandvlei  
HW de Jager (Leraar) 
 
Britstown  
N Kriek (Waarnemend) 
HJ Rust (Primarius) 
 
Carnarvon  
HJG van Heerden (Leraar) 
Me. EL Riley (Primarius) 
 
Daniëlskuil  
JJ Knoetze (Leraar) 
Me. U Viljoen (Primarius) 
 
De Aar 
AJ du Plooÿ (Leraar) 
H Erasmus (Primarius) 
A du Plooÿ (Leraar) 
 
De-Aar-Noord 
NB Roux (Leraar) 
WJ du Plessis (Primarius) 
 
De Aar-Suid 
PJ Conradie (Leraar) 
H Malan (Primarius) 
 
Deben  
JW Myburgh (Leraar) 
JA van Zyl (Primarius) 
 
Delportshoop  
FP Avenant (Leraar) 
GV Faber (Primarius) 
 
Diamantveld  
P-R du Toit (Leraar) 
JF du Plooy (Sekundus) 
 
Douglas 
FP Louw (Leraar) 
BC Geers (Sekundus) 
JD van der Westhuizen (Leraar) 
PL van Niekerk (Primarius) 
 
Dutoitspan 
JS Kloppers (Leraar) 
S Kruger (Sekundus) 
 
Goedvertrou 
J Nel (Leraar) 
WJ Becker (Primarius) 
 

Griekwastad 
PG Otto (Leraar) 
LJP van Niekerk (Primarius) 
 
Groblershoop 
WF du Plooy (Leraar) 
 
Grootdrink  
JAC Burger (Sekundus leraar) 
JM Jacobs (Sekundus) 
 
Grootrivier  
PJJ Goussard (Sekundus) 
 
Hanover 
Afwesig 
 
Hartskroon  
JS du Plessis (Leraar) 
JD Gerrits (Primarius) 
 
Hartswater 
TC du Toit (Leraar) 
JA Visser (Primarius) 
MJ Coetzer (Leraar) 
Me. L Coetzer (Primarius) 
 
Hopetown  
JS Henning (Leraar) 
JP de Wet (Primarius) 
 
Jan Kempdorp  
SJ Strydom (Leraar) 
JA van der Linde (Primarius) 
 
Kakamas  
PJL Blaauw (Leraar) 
Me. SCW Janse van Rensburg (Primarius) 
R Britz (Leraar) 
JW Dumas (Primarius) 
 
Kalahari  
EZ Anthonissen (Leraar) 
HP Venter (Sekundus) 
 
Kameelboom  
M Theron (Sekundus leraar) 
GJH Nieuwoudt (Primarius) 
 
Kanoneiland 
SL de Jager (Leraar) 
JJ de Wet (Primarius) 
 
Kathu 
AC de Villiers (Leraar) 
Me. S van Niekerk (Primarius) 
HK Viljoen (Leraar) 
IP Kleingeld (Primarius) 
JA van Schalkwyk (Leraar) 
AJ Vorster (Primarius) 
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Keimoes  
AW Smit (Leraar) 
DJ Malan (Primarius) 
 
Kenhardt  
JIR van Niekerk (Leraar) 
WJ Blomerus (Primarius) 
 
Kimberley  
LM Basson (Leraar) 
MD Botha (Primarius) 
 
Kimberley-Bakenskop 
C Steenkamp (Leraar) 
CJ Lourens (Primarius) 
A Gerrits (Leraar) 
L Lubbe (Primarius) 
 
Kimberley-Bet-El 
GJ Duursema (Leraar) 
Me. JR Browers (Primarius) 
 
Kimberley-Harmonie  
AC Swanepoel (Leraar) 
Me. A Mathee (Primarius) 
DJ Scheepers (Leraar) 
J Deyzel (Primarius) 
 
Kimberley-Vooruitsig 
W Roets (Leraar) 
WJ Fourie (Primarius) 
SW Albertyn (Waarnemend) 
WH van Aswegen (Primarius) 
JJ du Toit (Sekundus) 
FD Hugo (Leraar) 
DF Van Rensburg (Sekundus) 
JPL Mostert (Leraar) 
 
Kimberley-Wes  
PL Gouws (Leraar) 
Me. CM du Preez (Primarius) 
 
Kuruman  
P van Zyl (Leraar) 
NJB Rens (Primarius) 
GF de Bruyn (Leraar) 
DJ Olivier (Primarius) 
 
Kuruman Die Oog  
C Jonck (Leraar) 
AJW Agenbag (Primarius) 
 
Lime Acres 
JG van Tonder (Leraar) 
Me. C York (Primarius) 
 
Louisvale 
DG Smit (Leraar) 
J Badenhorst (Primarius) 
 
 
 

Louwna  
MF Scholly (Leraar) 
S Grové (Primarius) 
 
Loxton  
EP Vivier (Sekundus leraar) 
 
Mafikeng  
AH van Rooyen (Leraar) 
DJJ Stiglingh (Primarius) 
AP Conradie (Sekundus Leraar) 
S du Toit (Primarius) 
 
Marchand 
MFR Geyser (Leraar) 
GJJ van Niekerk (Primarius) 
 
Mareetsane  
JH Cronje (Leraar) 
AD Spreeth (Primarius) 
 
Modderrivier-Ritchie  
EL Rischmüller (Leraar) 
BJGW Badenhorst (Primarius) 
 
Neilersdrif  
JL van der Merwe (Leraar) 
C Baard (Primarius) 
 
Noorderharts 
BP Benade (Leraar) 
Me. C Bennie (Primarius) 
 
Olifantshoek  
CF Strydom (Leraar) 
Me. AS Myburgh (Primarius) 
 
Onder-Molopo  
Me. MA Eloff (Primarius) 
 
Orania 
JC Strydom (Sekundus leraar) 
Me. MM Winterbach (Primarius) 
 
Oranjevallei  
GP Barnard (Leraar) 
JM Kühn (Primarius) 
 
Petrusville-Van Der Kloof  
PvdW Coetzer (Leraar) 
JA Fourie (Primarius) 
 
Petrusville-Uitsig 
P Jansen (Sekundus leraar) 
J Jacobs (Sekundus) 
 
Philipstown  
UP Malherbe (Leraar) 
HJ du Plessis (Primarius) 
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Piet Plessis 
PPJ Heymans (Sekundus leraar) 
JJ Jansen van Vuuren (Primarius) 
 
Plooysburg  
DJ O’Reilly (Leraar) 
DG Cilliers (Primarius) 
 
Postmasburg 
K O'Callaghan (Leraar) 
 
Prieska 
CM Rautenbach (Leraar) 
Me. AH Vivier (Primarius) 
AA Visser (Sekundus leraar) 
CH Loots (Primarius) 
N Venter (Leraar) 
DE Loots (Primarius) 
 
Reivilo 
WL Reichert (Leraar) 
PH Coetzee (Primarius) 
 
Stella  
WP Vermaak (Leraar) 
BP Diedericks (Primarius) 
 
Strydenburg 
IM Kluge (Leraar) 
GS Trollip (Primarius) 
 
Tadcaster  
J Oosthuizen (Leraar) 
Me. JS Nel (Sekundus) 
 
Upington 
PL Louw (Leraar) 
M vdS Loubser (Primarius) 
 
Upington-Blydeville 
NJ Bonthuys (Leraar) 
J Pretorius (Primarius) 
 
Upington-Noord  
BJP Booysen (Leraar) 
Me. KSM Steenkamp (Primarius) 
 
Upington-Oos  
DL van Niekerk (Leraar) 
JP Smit (Primarius) 
PW Maritz (Leraar) 
AH Scholtz (Leraar) 
 
Upington-Wes  
TE Smit (Leraar) 
LFJ Brand (Primarius) 
 
Vanwyksvlei 
FJ Augustyn (Sekundus leraar) 
HJ van Wyk (Primarius) 
 
 

Vanzylsrus  
JPJ van Tonder (Leraar) 
WH Peek (Sekundus) 
 
 
Vergelegen  
WJ van Zyl (Leraar) 
HJ Nieuwoudt (Primarius) 
 
Vosburg 
EL de Kock (Leraar) 
JA Fourie (Primarius) 
 
Vryburg  
Afwesig 
 
Vryburg-Noord  
AC van Wyk (Leraar) 
EM Janse van Rensburg (Primarius) 
 
Vryburg-Oos 
Me. SES Fletcher (Sekundus) 
 
Vryburg-Wes 
PF Coetzee (Leraar) 
NB Kotze (Primarius) 
 
Warrenton  
JB Vos (Leraar) 
BJ Neethling (Primarius) 
 
Williston  
JP Jooste (Leraar) 
PH Marais (Primarius) 
 
AANBEVELING 
Die voorsitter verklaar die vergadering wettig 
gekonstitueerd. 
GOEDGEKEUR 
 
Die taakspan sinodebeplanning het verslae 
ontvang nadat die agenda saamgestel en gedruk 
is, nl. 
• Addendum by beskrywingspunt 8, punt 3 – 

Kgolagano 
• Laatbeskrywingspunt: mediese skemas - 

predikante: Ned. Geref. Kerk Augrabies. 
 
VOORSTEL 
Die sinode besluit dat 
1. die addemdumverslag by beskrywingspunt 

8, punt 3 - Kgalogano ontvanklik is 
2. die laatbeskrywingspunt: mediese skemas - 

predikante: Ned. Geref. Kerk Augrabies 
ontvanklik is. 

VOORSTELLER: JPL Mostert 
SEKONDANT: C Steenkamp 
GOEDGEKEUR 
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2.5.4 Verkiesing van moderatuur 
Die verkiesing van die moderatuur vind plaas 
volgens bepaling 34 van die Kerkorde van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland. 
Die uitvoerende komitee van die sinodale 
kommissie vir hulpdienste het besluit (nadat die 
advies van die sinodale kerkordekommissie 
ingewin is) om die ring van Kimberley te versoek 
om ’n groslys te voorsien waaruit ’n voorsitter en 
ondervoorsitter gekies kan word. 

Die ring van Kimberley het op 7-8 September 
2009 besluit dat dr. AC Swanepoel en ds. W 
Roets vir die groslys, waaruit ’n voorsitter en 
ondervoorsitter gekies kan word, genomineer 
word. 

Daar word voortgegaan met die behandeling van 
die verslag van die taakspan sinodebeplanning, 
terwyl die verkiesing van die voorsitter en 
ondervoorsitter aan die gang is. 
KENNIS GENEEM 
 
2.6 SITTINGSURE 
Die skedulering van die vergadering is aangeheg 
as Bylae 2  by hierdie verslag. 
KENNIS GENEEM 
 
2.7 AFSLUITING VAN VERGADERING 
Die vergadering NEEM KENNIS dat die sinode 
nie later nie as 12:00 op Donderdag 14 Oktober 
2010 sal verdaag. Die verrigtinge word afgesluit 
met Skriflesing en gebed deur die moderator of 
iemand deur hom daartoe versoek. (Bepaling 9 
van die Reglement van Orde). 
 
2.8 KONFERENSIE 
KENNIS GENEEM 
 
2.9 GROETEBOODSKAPPE 
Die volgende kerke is genooi om elk ’n 
groeteboodskap tydens die sinodesitting te bring: 

• Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika Phororo 

• Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika 
Phororo 

• Reformed Church in Africa Pearl 
• Dutch Reformed Church in Botswana 

Die volgende kerke is genooi om skriftelike 
groeteboodskappe te stuur: 

• Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika in 
Kimberley 

• Gereformeerde Kerk Kimberley 
• Afrikaanse Protestantse Kerk 

KENNIS GENEEM 
 
2.10 STANDAARDISERING VAN VERSLAE 
KENNIS GENEEM 
 
2.11 ANDER REËLINGS 
 

2.11.1 Die vergadering NEEM KENNIS dat 
vorms vir voorstelle voorberei is en dat voorstelle 
wat nie op sodanige vorms geskryf is nie, nie 
aanvaar sal word nie. 

2.11.2 Tydelike kommissies kry geleentheid om 
in die aande na afloop van die normale sittingstyd 
te vergader. 
2.11.3 Afgevaardigdes NEEM KENNIS van ’n 
staande besluit, naamlik dat afgevaardigdes met 
gemaklike – dog netjiese kleredrag sinodesittings 
kan bywoon. 
 
2.12 VERTEENWOORDIGERS VAN 
TEOLOGIESE FAKULTEITE 
KENNIS GENEEM 
 
2.13 KOMMUNIKASIE - MEDIA 
KENNIS GENEEM 
 
2.14 TYDELIKE KOMMISSIES (BEPALING 
35.6.1) 
 

Die taakspan sinodeplanning beveel die volgende 
tydelike kommissies aan: 
Aanbeveling 
2.14.1. Kommissie vir aankondigings en 
korrespondensie 
Dr. JB Vos (s) 
Sekundus: Ds. HJG van Heerden 
 

2.14.2 Kommissie vir die besluiteregister 
Ds. GP Barnard (s) 
Sekundus: Ds. PF Coetzee 
 

2.14.3 Mediakommissie 
Dr. DL van Niekerk (s) 
Ds. W Roets 
’n Verteenwoordiger uit die notulekommissie 
 

2.14.4 Kommissie vir hulpdienste 
Ds. C Steenkamp (s) 
Ds. NJ Bonthuys 
Ds. J Oosthuizen 
Ds. TE Smit 
Oudl. JP Smit 
Sekundus: Ds. AW Smit 
 

2.14.5 Kommissie vir algemene sake 
Ds. GJ Duursema (s) 
Dr. A Swanepoel 
Dr. LM Basson 
Ds. C Jonck 
Ds. C Steenkamp 
Ds. NJ Bonthuys 
Dr. JJ Knoetze 
Ds. AC van Wyk 
 

2.14.6 Kerkordekommissie 
Ds. GJ Duursema (s) 
Dr. AC Swanepoel 
Ds. HW de Jager 
Ds. DG Smit 
 

2.14.7 Kommissie vir reiskoste 
Ds. NJ Bonthuys 
Oudl. JP Smit 
 

2.14.8 Kommissie vir kommissies 
• Ds. JPL Mostert (predikant in sinodale 

diens) 
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• Voorsitters (indien hy nie kan nie, die 
skriba) van die sinodale kommissies 
soos tot voor aanvang van sinode 

• Skribas van ringe 
 

2.14.9 Stemtellers 
Tafels    1-4 Ds. LS de Jager 
    5-8 Ds. MFR Geyser 
   9-12 Ds. N Venter 
 13-16 Ds. JS Kloppers 
 17-20 Ds. MF Scholly 
 21-24 Ds. HJG van Heerden 
 25-28 Ds. JS du Plessis 
 29-34 Ds. AH Scholtz 
Sameroeper: Ds. TE Smit 
 

2.14.10 Notulekommissie 
Ds. JPL Mostert (s) 
Dr. LM Basson 
Ds. K O’Callaghan 
Ds. J Oosthuizen 
Sekundus: Ds. BP Benadé 
 

2.14.11 Herderlike brief 
Die ring van Kimberley neem verantwoorde-
likheid. 
 

2.14.1 tot 2.14.10 hierbo word GOEDGEKEUR 
 
2.15 SINODALE BETROKKENHEID VAN 
LERAARS 
KENNIS GENEEM 
 
2.16 NOTULE 
Die dag se notule sal die volgende dag behandel 
word en vir goedkeuring voorgelê word. Moontlike 
foute word na regstelling opgeneem in die 
volgende dag se notule. Die finale notule word 
dan so spoedig moontlik na die sinodesitting 
beskikbaar gestel. 
KENNIS GENEEM 
 
2.17 BIND VAN ENKELE STELLE VAN 
AGENDA EN NOTULE 
Die sinodale kantoor sal enkele stelle laat inbind 
(agenda, notule, tydelike kommissieverslae, laat 
stukke en ’n indeks) vir beskikbaarstelling aan alle 
sinodale kommissies asook aan kerkargiewe, 
teologiese fakulteite en ander sinodale kantore 
wat dit versoek. 
KENNIS GENEEM 
 
2.18 DAGGELD, REIS- EN VERBLYFKOSTE 
VIR SINODE 2010 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. reiskoste soos volg betaal word: Die koste 

vir een voertuig per gemeente en twee vir ’n 
gemeente met meer as twee leraars word 
direk ter vergadering aan afgevaardigdes 
uitbetaal, wat dit self onderling verdeel. 

2. R50 per dag vir twee aandetes aan alle 
afgevaardigdes betaal word. 

3. daggelde gelykstaande aan die tarief wat 
aan Airport Hotel en Horseshoe Motel 
betaal word deur persone wat nie daar 
bespreek het nie, geëis kan word. 

GOEDGEKEUR 
 
2.19 VERTEENWOORDIGER OP DIE 
MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE 
(ASM) 
Die sinode moet 1 afgevaardigde met 1 sekundus 
op die moderamen benoem. 
Bepaling 35.6.2.4. 

Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het 
adviseer hulle die tydelike kommissies vir 
kommissie ten opsigte van die verteenwoordigers 
(primarius en sekundus) van die sinode in Noord-
Kaapland by kommissies en taakspanne van die 
algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die betrokke 
sinodale kommissie, met kennis aan die predikant 
in sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba van 
die betrokke kommissie van die Algemene Sinode. 
(Kyk ook Bepaling 35.4.2) 

KENNIS GENEEM 
 
2.20 AFGEVAARDIGDES NA DIE 
ALGEMENE SINODE 
Die sinode moet 31 afgevaardigdes na die 
algemene sinode aanwys. (Bepaling 35.4) 
Bepaling 35.4.2 

Die sinode wys sy afgevaardigdes na die algemene 
sinode met sekunduslede op die volgende wyse 
aan: 
(a) een leraar en ouderling/diaken afgevaardigde 

met sekunduslede per ring wat op voordrag 
van die ringsafgevaardigdes aangewys word 
en 

(b) twee afgevaardigdes (leraar en 
ouderling/diaken) met sekunduslede van elk 
van die 4 kommissies van die sinode wat op 
voordrag van die kommissies aangewys 
word. Indien die sinode besluit om die aantal 
kommissies te vermeerder of te verminder, 
word dit aan die kommissie vir kommissies 
opgedra om die getal afgevaardigdes per 
kommissie op die basis van eweredige 
verteenwoordiging per kommissie, vas te 
stel. 

 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om slegs 30 persone na die 
algemene sinode af te vaardig, om ’n ewe getal 
te verkry (Artikel 38). 
GOEDGEKEUR 
 
2.21 PLEK WAAR DIE VOLGENDE 
SINODESITTING GEHOU SAL WORD 
Die sinode het besluit: 

1. Die sinode versoek die ringe van 
Upington en Deben om die volgende sinode te 
bedien met ’n voorstel wat ’n begroting insluit 
sodat die sitting van 2012 moontlik in 
Upington, Deben of Kuruman gehou kan word. 
2. Die sinodesitting van 2010 word in 
Kimberley gehou. 
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2.21.1 Uitvoering 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat as gevolg van gebrek 
aan terugvoer die volgende sinodesitting te 
Kimberley sal plaasvind. 
GOEDGEKEUR 
 
2.22 BESKRYWINGSPUNTE 
Verskeie beskrywingspunte is ontvang. 
 

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die 
sinodesitting ontvang word, moet deur die toepaslike 
permanente kommissies opgeneem word in hul 
agenda. 
Die kommissies moet die sinode met ’n deeglike 
verslag en aanbeveling dien. 
Beskrywingspunte wat na die datum ontvang word, 
word ook deur die toepaslike kommissie opgeneem in 
sy verslag aan die Sinode, maar kan verwys word na ’n 
tydelike kommissie, indien daar nie genoeg tyd is om 
daaroor te besin nie.” (Bepaling 35.1.2) 
 
Formaat van sinodesitting  (uittreksel uit 
Omsendbrief 2/2010: sinode verduideliking - 
verslag-beskrywingspunt-voorstelle) is aangeheg 
as Bylae 3 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.23 SLOT 
KENNIS GENEEM 
 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 

3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: TAAKSPAN 
SINODEBEPLANNING (taakspan sinodebe-
planning) – bladsy 15, Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n taakspan sinodebeplanning aangewys 

word 
2. die taakspan sinodebeplanning as volg 

saamgestel word 
 i. die voorsitters en ondervoorsitters 

van kommissies 
 ii. verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk in 

Noord-Kaapland by algemene sinode 
 iii. die lede waarmee die ring die sinode 

preadviseer met betrekking tot die 
verkiesing van ’n voorsitter en 
ondervoorsitter (Bepaling 34.2.1) 

 iv. die predikant in sinodale diens. 
GOEDGEKEUR 
 
Ds. C Steenkamp dra die boere wie se grond oral 
in die land brand in gebed aan die Here op. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KOMMISSIE VIR 

BEDIENINGSONDERSTEUNING 
(bladsye 16 - 105) 

 
Die verslag word aan die vergadering voorgehou 
deur die voorsitter van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning, dr. LM Basson. 
 
 
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS 
KENNIS GENEEM 
 
1.2 FOKUSAREAS: SINODALE KOMMISSIE 
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
KENNIS GENEEM 
 
1.3 TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE 
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
KENNIS GENEEM 
 
1.4 VERTEENWOORDIGERS BY ALGE-
MENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 
KENNIS GENEEM 
 
 

OPDRAGTE 2008 
 
 

2.1 VBO-ROEPINGSRETRAITES 
 

2.1.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 15, punt 3.15 - 
Retraite siklus oor die reis van geloofs-
vorming (taakspan predikanteversorging) – 
bladsy 79, Bylae 18 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.1.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.2 PREDIKANTEVERSORGER 
 

2.2.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.2.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.3 FONDS VIR VOORTGESETTE BEDIEN-
INGSONTWIKKELING (VBO) 
 

2.3.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 9, punt 3.9 - 
Riglyne/beginsels vir finansiële hulp vir 
predikante vir voortgesette bedienings-
ontwikkeling (VBO) kursusse . (taakspan 
predikanteversorging) – bladsy 67, Bylae 12.  
KENNIS GENEEM 
 
2.3.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
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2.4 BYBELS EN TEOLOGIESE UITEENSET-
TING VAN DIE PREDIKANT SE AMPS-
VERVULLING 
 

2.4.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.4.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.5 HANDLEIDING VIR BEPLANNING VAN 
AFTREDE VIR PREDIKANTE 
 

2.5.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.5.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.6 SABBATSVERLOF VIR PREDIKANTE 
 

2.6.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.6.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.7 MENTORSKAPPE 
 

2.7.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.7.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.8 BEDIENINGSBEHOEFTES VAN VERAL 
KLEINER EN VERAFGELEË GEMEENTES 
 

2.8.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.8.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.9 ALTERNATIEWE EN NUWE BEDIEN-
INGSPRAKTYKE 
 

2.9.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.9.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.10 BRUG-PREDIKANTE 
 

2.10.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.10.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.11 PREEKHULP – AFLOS 
 

2.11.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 

 
2.11.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.12 FAMILIE- EN GESINSBEDIENING – 
SAAMWOON 
 

2.12.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 26, punt 3.26 - 
Tafelgesprek: “ Die doop van babas wat uit 
buite-egtelike verhoudings gebore word ” 
(taakspan families) – bladsy 98, Bylae 29 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.12.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.13 JEUG – JEUGINDABA’S 
 

2.13.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 29, punt 3.29 - 
Jeugindaba’s - met kategese as fokusarea 
(taakspan jeug) – bladsy 104, Bylae 32.  
KENNIS GENEEM 
 
2.13.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.14 VERSORGING WETSOORTREDERS: 
ONDERSTEUNING VAN KERKRADE 
 

2.14.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.14.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.15 FAMILIE VAN WETSOORTREDERS 
 

2.15.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.15.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.16 SLAGOFFERS VAN MISDAAD 
 

2.16.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.16.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.17 VRYGELATE GEVANGENES 
 

2.17.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.17.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.18 ANGOLANA: BETROKKENHEID: RING 
VAN MAFIKENG EN DIE NED. GEREF.  KERK 
BAINSVLEI 



Notule 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

270 

 
 

 

2.18.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.18.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.19 ANGOLANA: XENOFOBIESE TEIS-
TERING VAN SY PORTUGEESSPREKENDE 
LIDMATE IN ANGOLANA-GEMEENTE TE 
POMFRET 
 

2.19.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 

2.20.1 Uitvoering 
Punt 2.3 
Sien beskrywingspunt 5, punt 3.5 - A-Z 
handleiding vir predikante: toets aan die skrif, 
belydenis en kerkorde van die kerk (taakspan 
leer en aktuele sake) – bladsy 54, Bylae 8.  
 

Punt 2.4 
Sien beskrywingspunt 12, punt 3.12 - 
Administrasie VBO krediete (taakspan 
predikanteversorging) – bladsy 73, Bylae 15 . 
 

• Sien ook verslag sinodale kerkordekom-
missie, punt 2.3, bladsy 178 (Kerkorde 
2007 - bedien die eersvolgende sinode met 
’n gereformeerd-gefundeerde kerkorde)  

• Sien ook verslag sinodale kerkordekom-
missie, punt 2.4, bladsy 178 
(Ekklesiologiese gespreksdokument)  

KENNIS GENEEM 
 
2.20.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.21 TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSI-
TEIT VAN PRETORIA 
 

2.21.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.21.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.22 “NG KERK-FAMILIE-EIE” TEOLOGIESE 
OPLEIDING 
 

2.22.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.22.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.23 FINANSIËLE BYDRAES VIR 
TEOLOGIESE OPLEIDING: PRETORIA, 
VRYSTAAT EN STELLENBOSCH 
 

2.23.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
 

2.23.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.24 OPLEIDING VAN PREDIKANTE: 
BESKRYWINGSPUNT VAN DIE NED. GEREF.  
KERK KIMBERLEY HARMONIE 
 

2.24.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.24.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.25 VERSLAE KURATORIUM VERTEEN-
WOORDIGERS 
 
2.25.1 Verslag verteenwoordiger van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
teologiese fakulteit, Universiteit van Pretoria 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die teologiese 
fakulteit, Universiteit van Pretoria  is aangeheg 
as Bylae 1 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.25.2 Verslag verteenwoordiger van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
teologiese fakulteit, Universiteit van 
Stellenbosch 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die teologiese 
fakulteit, Universiteit van Stellenbosch  is 
aangeheg as Bylae 2 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.25.3 Verslag verteenwoordiger van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
teologiese fakulteit, Universiteit van die 
Vrystaat 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die teologiese 
fakulteit, Universiteit van die Vrystaat  is 
aangeheg as Bylae 3 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.27. SLOT 
KENNIS GENEEM 
 
VOORSTEL 
Die sinode besluit dat 
1. die bewoording van die roepingsverklaring 

van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
verander word om te lui:  

’n Sinode is gemeentes wat in ’n 
kerkverband aan mekaar gebind is en as 
kerk saam na die Woord van die Here 
luister en die pad so saamloop dat ons 
ons roeping ontdek en mekaar moed en 
hoop gee om dit uit te leef. 

2. die kernwaarde 5 (“verbondenheid aan 
mekaar”) verander word om te lui 
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Gemeentes is met mekaar versoen deur 
Jesus Christus. Hierdie verbintenis 
word uitgedruk in ons belydenis, nl. 
Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidel-
bergse Kategismus en Dordtse Leer-
reëls. Ons deel ons roeping in die 
wêreld en het ooreengekom om ordelik 
volgens ons kerkverband op te tree 
soos dit in ons kerkorde weergegee 
word. 

VOORSTELLER: DL Van Niekerk 
SEKONDANT: PL Louw 
GOEDGEKEUR 
 

VERKIESING VAN VOORSITTER 
Die volgende persone is genomineer as voorsitter: 

Dr. AC Swanepoel 
Ds. W Roets 

Die voorsitter vra die vergadering om te stem. 
 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 

3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SAMESTEL-
LING SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIEN-
INGSONDERSTEUNING (sinodale kommissie 
vir bedieningsondesteuning) – bladsy 46, 
Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die huishoudelike bepalinge van die 

sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning gewysig word. 
(Aanhangsel 3 ) 

2. bepaling 35 van die Kerkorde van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland gewysig 
word. ( Aanhangsel 4 ) 

3. die huishoudelike bepalinge van die 
sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning asook die wysigings aan 
bepaling 35 van die kerkorde van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland na die 
tydelike kerkordekommissie verwys word 
vir verandering aan die Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R33,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R36,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 

VERKIESING VAN VOORSITTER  
Die voorsitter maak bekend dat dr. AC Swanepoel 
as voorsitter verkies is. 
 

VERKIESING VAN ONDERVOORSITTER 
Die volgende persoon is genomineer vir 
ondervoorsitter: Ds. W Roets 

Ds. W Roets word eenparig as ondervoorsitter 
verkies. 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING (sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning) – 
bladsy 50, Bylae 5 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende 

aangewys word: 
 i. Algemene Diensgroep 

Gemeenteontwikkeling 
 ii. ADGO se taakspan evangelisasie 
 iii. ADGO se taakspan predikante 

begeleiding 
 iv VBO Forum 
 v. ADGO se taakspan lidmaatbemag-

tiging 
 vi. ADGO se taakspan kategese 
 vii. Algemene sinode se kommissie vir 

leer en aktuele sake 
 viii. Seisoen van luister 
 ix. Gemeentedienste netwerk 
 x. JONK 
 xi. JONK se taakspan vir families 
 xii. Gespreksgroep oor diversiteits-

bestuur 
 xiii. Liturgie werkgroep (Communitas) 
 ivx. Kuratorium Pretoria 
 xv. Kuratorium Stellenbosch 
 xvi. Kuratorium Vrystaat 
2. daar gepoog moet word om so ver 

moontlik die toepaslike voorsitter 
(primarius) en onder-voorsitter (sekun-
dus) van die onderskeie taakspanne van 
sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning as verteenwoordiger af te 
vaardig. 

3. verteenwoordigers onmiddellik na afloop 
van vergaderings, skriftelik verslag moet 
doen aan die uitvoerende komitee van die 
sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning van vergaderings en 
werksaamhede op algemene sinodale 
vlak. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: PORNOGRA-
FIESE EN ONGEWENSTE UITBEELDINGS OP 
TELEVISIE (ring van Hopetown) – bladsy 52, 
Bylae 6 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. gemeentes en lidmate versoek word, om 

baie sterk beswaar te maak teen 
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pornografiese en ongewenste uitbeelding 
op TV, soos byvoorbeeld e.tv. 

2. hierdie besware verkieslik skriftelik 
gedoen moet word en gerig word aan die 
Uitsaai Klagtekommissie, Posbus 412365, 
Craighall, 2024. 

GOEDGEKEUR 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4: POSITIEWE 
EN GROTER BLOOTSTELLING VAN DIE 
CHRISTELIKE GODSDIENS/GELOOF OP 
TELEVISIE (Ned. Geref. Kerk Askham-
Noenieput) – bladsy 53, Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om die SABC en ander TV netwerke te 

versoek om in sy aktualiteitsprogramme 
 i. ’n groter en meer gebalanseerde 

tydgleuf aan die Christelike 
geloof/godsdiens vir godsdiens-
programme te gee 

 ii. die tydgleuf proporsioneel te verdeel 
tussen die verskillende Christelike 
groeperinge in SA. 

2. om sy dank teenoor RSG uit te spreek vir 
wye en goeie dekking in die verband. 

3. om die besluit van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland deur te stuur as ’n 
beskrywingspunt na die algemene sinode. 

GOEDGEKEUR 
 
Die vergadering BESLUIT  dat die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning  die 
opdrag van beskrywingspunt 4  moet uitvoer. 
 
VOORSTEL 
Die sinode versoek dat 

aangesien die ANC nie meer kommersiële 
landbou as ’n vloekwoord beskou nie, 
maar as ’n bondgenoot in 
voedselsekerheid, hulle die plaasmoorde 
by geskikte geleenthede sal veroordeel. 

VOORSTELLER: AD Spreeth 
SEKUNDUS: JH Cronje 
 
Die sinode BESLUIT , op versoek van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning, dat 
bogenoemde voorstel na die Tydelike 
Kommissie van Algemene Sake  verwys word. 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: A-Z HAND-
LEIDING VIR PREDIKANTE: TOETS AAN DIE 
SKRIF, BELYDENIS EN KERKORDE VAN DIE 
KERK (taakspan leer en aktuele sake) – bladsy 
54, Bylae  8. 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om  
 Aanhangsel 5  as sy amptelike standpunt 

ten opsigte van die A-Z Handleiding vir 
Predikante goed te keur en dit aan die 

algemene sinode voor te lê met die 
versoek om dit in die A-Z te inkorporeer. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 277 en 292) 
 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: TAAKSPAN 
PREDIKANTEVERSORGING STRUKTUUR, 
DOELWITTE EN TAKE (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 60, Bylae 9 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die dokument, Taakspan predikante-

versorging: Struktuur doelwitte en take  
(Aanhangsel 6 ), as riglyn ten opsigte van 
predikanteversorging op sinodale, rings 
en gemeentelike vlak goedgekeur word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: TOERUSTING 
EN BEGELEIDING VAN RINGS-
VERTEENWOORDIGERS (taakspan pre-
dikanteversorging) – bladsy 65, Bylae 10 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die onderskeie ringsverteenwoordigers op 

die taakspan predikanteversorging 2 maal 
per jaar vergader om 

 i. inligting na ringe en gemeentes deur te 
gee asook terugvoer te gee van werk 
wat in ringe gedoen word 

 ii. toerusting te ontvang rakende 
predikanteversorging wat in 
ringe/gemeentes gedoen word. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R31,660-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R33,718-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.8 BESKRYWINGSPUNT 8: FUNK-
SIONERING VAN DAGBESTUUR TAAKSPAN 
PREDIKANTEVERSORGING (taakspan pre-
dikanteversorging) – bladsy 66, Bylae 11 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die dagbestuur van die taakspan 

predikanteversorging 3 maal per jaar 
vergader om sy werksaamhede te 
koördineer en die nodige beplanning van 
werksaamhede te doen. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R12,515-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R13,328-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.9 BESKRYWINGSPUNT 9: RIGLYNE/ 
BEGINSELS VIR FINANSIËLE HULP VIR 
PREDIKANTE VIR VOORTGESETTE BEDIEN-
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INGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE 
(taakspan predikanteversorging) – bladsy 67, 
Bylae 12 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. gemeentes primêr verantwoordelik is om 

leraars finansieel in staat te stel om die 
nodige bedieningsvaardighede te behou 
deur aan die verskillende fasette 
(Aanhangsel 7 ) van voortgesette 
bedieningsontwikkeling (VBO) deel te 
neem. (’n Begroting van 1% van die totale 
uitgawe begroting van gemeentes vir VBO 
behoort min of meer die norm te wees.) 

2. indien gemeentes dit nie finansieel kan 
bekostig om hulle leraars op die wyse 
finansieel te ondersteun nie, kan hulle 
aansoek doen by die taakspan 
predikanteversorging om finansiële hulp 
uit die VBO reserwefonds. 

3. gemeentes jaarliks voor 30 November vir 
die daaropvolgende jaar aansoek moet 
doen. Die volgende inligting moet so ’n 
aansoek vergesel: 

 i. Die stand van die betrokke leraar se 
krediete. 

 ii. Beplanning van en begroting vir VBO 
geleenthede wat deur die betrokke 
leraar in die opvolgende boekjaar 
beoog word, asook ’n motivering tot 
die aansoek. 

 iii. Die totale begroting van die gemeente, 
asook die finansiële state van die 
vorige boekjaar. 

4. aansoeke deur die dagbestuur van die 
taakspan predikanteversorging hanteer 
word met inagneming van die motivering 
van die aansoeker, die meriete van die 
aansoek en beskikbare fondse. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R20,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R20,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.10 BESKRYWINGSPUNT 10: ADMINI-
STRASIE VAN DIE VBO RESERWEFONDS 
(REGLEMENT) (taakspan predikantever-
sorging) – bladsy 71, Bylae 13 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om die reglement van die VBO 

reserwefonds goed te keur. 
GOEDGEKEUR 
 
3.11 BESKRYWINGSPUNT 11: VBO 
DIENSVERSKAFFER (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 72, Bylae 14 . 
 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

Shepherd as VBO diensverskaffer gebruik 
 i. om op ’n advieskomitee te dien waar 

inspraak gegee kan word oor die 
ontwikkeling van kursusse veral om 
die unieke behoeftes van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland te 
ondervang 

 ii. om as kanaal te dien vir die 
akkreditering van kursusse wat in die 
sinode aangebied word of ontwikkel 
word 

 iii. om van Shepherd gebruik te maak 
veral vir die aanbieding van kursusse, 
retraites en ’n lenteweek/winterweek. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,160-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,820-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 277 en 278) 
 
3.12 BESKRYWINGSPUNT 12: ADMINI-
STRASIE VBO KREDIETE (taakspan 
predikanteversorging) – bladsy 73, Bylae 15 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinode gebruik maak van CPD 

Solutions wat deur Shepherd ontwikkel is 
vir die administrasie van VBO krediete. 

2. alle krediete wat sedert 2009 deur 
predikante opgebou is en deur die 
sinodale kantoor geadministreer is aan 
CPD Solutions oorgedra word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 278) 
 
3.13 BESKRYWINGSPUNT 13: GEMEEN-
TELIKE INDUKSIEPROGRAM (taakspan 
predikanteversorging) – bladsy 74, Bylae 16 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n induksieprogram in al die gemeentes in 

die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland, 
waar nuwe predikante hulle in gemeentes 
vestig, toegepas word. 

2. die ringsverteenwoordigers op die 
taakspan predikanteversorging as 
fasiliteerders van die induksieprogram 
opgelei word. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R9,280-00 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.14 BESKRYWINGSPUNT 14: VOORT-
GESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) 
KURSUSSE (taakspan predikanteversorging) – 
bladsy 77, Bylae 17 . 
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AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n jaarlikse kursus wat predikante in staat 

stel om 30 VBO krediete te verdien deur 
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland aangebied word. Hierdie 
kursus word 100% vanuit die VBO 
reserwefonds gesubsidieer. 

2. ’n lenteskool wat uit verskeie modules 
bestaan en oor 5 dae aangebied word 
deur die sinode van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland aangebied word. Die 
Lenteweek word 50% vanuit die VBO 
reserwefonds gesubsidieer. 

3. predikante en gemeentes jaarliks die 
geleentheid kry om aan te dui watter 
kursusse hulle graag sal wil doen vanuit 
die beskikbare kursusse wat aangebied 
word deur die onderskeie diens-
verskaffers. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R135,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R144,960-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 278) 
 
3.15 BESKRYWINGSPUNT 15: RETRAITE 
SIKLUS OOR DIE REIS VAN 
GELOOFSVORMING (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 79, Bylae 18 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. dat na afhandeling van die huidige retraite 

siklus in Mei 2011 ’n nuwe siklus, nl. “ reis 
van geloofsvorming ” voortgesit word. 
Hierdie retraite siklus bestaan uit 9 
byeenkomste wat oor ’n periode van drie 
jaar deur Communitas (Gys van Schoor) 
aangebied word. Predikante kan op enige 
stadium van die reis aansluit, of die reis 
verlaat, of die reis uitstel. 

2. om kennis te neem dat die retraitesiklus 
op die stadium so lyk: 

 Jaar 1: Ontwikkeling van ’n gesonde 
spiritualiteit  

 Byeenkoms 1.1: Kontoere van emosio-
neel gesonde spiritualiteit 

 Byeenkoms 1.2: Groei in jou persoonlike 
identiteit in Christus 

 Byeenkoms 1.3 Reis van selfontdek-
king: bekering van die hart (Enneagram) 

 Jaar 2: Om met Jesus te leer leef  
 Byeenkoms 2.1: Retreat: “Kom luister na 

wat Ek jou oor die lewe wil leer” 
 Byeenkoms 2.2: Teologiese kontoere: Om 

vandag saam met Jesus (die Here) in die 
koninkryk te lewe. 

 Byeenkoms 2.3: Vernuwing van die hart 
(Dallas Willard). 

 Jaar 3: Christelike praktyke  

 Byeenkomste 3.1, 3.2 en 3.3 handel oor ’n 
seleksie van drie Christelike praktyke per 
byeenkoms wat deur die eeue deur 
christene beoefen is. 

3. dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R97,500-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R98,820-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 278) 
 
3.16 BESKRYWINGSPUNT 16: MENTOR-
SKAP PROGRAM (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 81, Bylae 19 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om met sy mentorskap program vir 

beginnende predikante voort te gaan en 
ook die program uit te brei om 
voorsiening te maak vir: 

 i. predikante langer in bediening 
 ii. voor en na emeritaat. 
2. dat die begroting van die boekjaar 

2011/2012 ten bedrae van R73,100-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R78,300-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 278-279) 
 
3.17 BESKRYWINGSPUNT 17: PASTOR 
PASTORUM (taakspan predikante-versorging) 
– bladsy 83, Bylae 20 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om van die dienste van dr. George Roux 

gebruik te maak om aan leraars wat die 
behoefte het, ’n pastorale spreekkamer 
binne die sinodale gebied te bied. 

2. om voorsiening ter maak dat leraars wat 
dringend die hulp van ’n Pastor Pastorum 
nodig het, na dr. Roux se spreekkamer in 
Somerset-Wes verwys kan word deur die 
predikant in sinodale diens en die 
voorsitter van taakspan 
predikanteversorging. 

3. dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R37,100-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R39,800-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.18 BESKRYWINGSPUNT 18: TEOLO-
GIESE STUDENTE (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 85, Bylae 21 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die predikant in sinodale diens en die 

verteenwoordigers van die onderskeie 
teologiese fakulteite verantwoordelik is vir 
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die gereelde besoek en kontak met 
teologiese studente vanuit die sinodale 
gebied. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R5,500-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R5,500-00 na die 
tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om ringe en gemeentes te versoek om 

waar moontlik teologiese studente 
finansieel in die vorm van beurse, wat 
jaarliks toegeken word, te ondersteun. 

GOEDGEKEUR 
 
3.19 BESKRYWINGSPUNT 19: SAMESTEL-
LING TAAKSPAN VROUELESSENAAR (NK) 
(taakspan vrouelidmate) – bladsy 86, Bylae 22 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan vrouelessenaar (NK) 

ringsgewys saamgestel word tydens die 
Vrouefees. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R28,985-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R37,055-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.20 BESKRYWINGSPUNT 20: STELSEL 
VAN INDIENSNEMING EN VERGOEDING VAN 
PREDIKANTE (taakspan vrouelidmate) – 
bladsy 88, Bylae 23 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan predikanteversorging 

spoedeisend sal kyk na die uitwerking wat 
die huidige stelsel van indiensneming en 
vergoeding en die bepaling daarvan op 
predikante en hulle gesinne het. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 279 en 311) 
 
3.21 BESKRYWINGSPUNT 21: TAFELGE-
SPREK: TEKORT AAN PREDIKANTE (Ring van 
Deben - kommissie predikanteversorging) – 
bladsy 89, Bylae 24 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om kennis te neem van die studiestuk 

Tekort aan predikante – Implikasies en 
Uitdagings  (Aanhangsel 9 ) en gee aan die 

vergadering geleentheid om deur middel 
van tafelgesprekke aandag te gee aan die 
volgende vrae. 

 i. Is die sinode eens dat die dreigende 
tekort en vinnige verwisseling van 
predikante ’n wesentlike uitdaging is 
waarop die sinode behoort te fokus? 

 ii. Hoe behoort ringe die saak aan te 
spreek? Wat moet ringe doen? 

 iii. Hoe kan gemeentes die saak 
aanspreek? Wat behoort gemeentes 
nou te doen? 

 iv. Hoe kan die sinode vir gemeentes, 
predikante en ringe help om die 
uitdagings rondom die dreigende 
tekort aan predikante aan te spreek. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 279) 
 
3.22 BESKRYWINGSPUNT 22: TEKORT 
AAN PREDIKANTE (Ring van Deben - 
kommissie predikanteversorging) – bladsy 94, 
Bylae 25 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
 kerkrade en ringe te versoek om kennis te 

neem van die studiestuk Tekort aan 
predikante – Implikasies en Uitdagings  
(Aanhangsel 9 ) en dat kerkrade en ringe 
die uitdagings wat ’n tekort aan 
predikante teweeg bring op toepaslike 
wyse aanspreek. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 280-281 en 293) 
 
3.23 BESKRYWINGSPUNT 23: VISIO-
NERINGPROSES – SINODE IN NOORD-
KAAPLAND (Ring van Deben - kommissie 
predikanteversorging) – bladsy 95, Bylae 26 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinode met die hulp van ’n 

fasiliteerder dringend begin met ’n 
visionerings- en beplanningsproses 
waarin besin word oor die funksionering 
van die sinode. Binne hierdie proses moet 
deeglike navorsing gedoen word, ’n 
duidelike visie geformuleer word, 
fokuspunte geïdentifiseer word, duidelike 
doelwitte gestel word en ’n werkbare plan 
van aksie daargestel word. 

2. hierdie ’n voortdurende proses word 
waarin daar van sinode na sinode 
voortdurend geëvalueer en herbesin word 
asook nuwe fokusse en doelwitte gestel 
word en herbeplan word. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R62,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R30,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 281) 



Notule 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

276 

 
 

 
3.24 BESKRYWINGSPUNT 24: SINODALE 
INDUKSIEPROGRAM (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 96, Bylae 27 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 daar ’n induksieprogram vir nuwe 

predikante in die sinodale gebied ingestel 
word waarmee hulle vinniger aan die 
sinode bekend gestel word en ingetrek 
word in die sinodale werksaamhede. 

GOEDGEKEUR 
 
3.25 BESKRYWINGSPUNT 25: BEMAG-
TIGING VAN LIDMATE (taakspan predikante-
versorging) – bladsy 97, Bylae 28 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n taakspan vir die bemagtiging van 

lidmate daargestel word wat: 
 i. ondersoek doen na geskikte materiaal 

vir die bemagtiging van lidmate veral 
ten opsigte van prediking en pastorale 
versorging 

 ii. sodanige program implementeer en in 
stand hou. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R12,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R14,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.26 BESKRYWINGSPUNT 26: TAFELGE-
SPREK: “ DIE DOOP VAN BABAS WAT UIT 
BUITE-EGTELIKE VERHOUDINGS GEBORE 
WORD” (taakspan families) – bladsy 98, Bylae 
29. 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 ’n tafelgesprek oor: “ die doop van babas 

wat uit buite-egtelike verhoudings gebore 
word ” gehou word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 281) 
 
3.27 BESKRYWINGSPUNT 27: PREEK-
STUDIES MET LITURGIESE RIGLYNE EN DIE 
LEESROOSTERPROJEK VAN COMMUNITAS 
(taakspan erediens) – bladsy 101, Bylae 30 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat  
1. die taakspan erediens betrokke bly by die 

opstel en publisering van die 
Preekstudies met Liturgiese Riglyne en 
die Leesrooster vir lidmate. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R7,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R7,000-00 na die 

tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.28 BESKRYWINGSPUNT 28: TAAKSPAN - 
“JONK NOORD-KAAPLAND” (taakspan jeug) 
– bladsy 103, Bylae 31 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die naam van die taakspan jeug verander 

na “JONK Noord-Kaapland”. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 

ten bedrae van R21,616-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R21,616-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.29 BESKRYWINGSPUNT 29: JEUGIN-
DABA’S - MET KATEGESE AS FOKUSAREA 
(taakspan jeug) – bladsy 104, Bylae 32 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan jeug van die sinode van die 

Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
jeugindaba’s aanbied met kategese as 
fokusarea. 

2. hierdie jeugindaba’s aangebied word in 
die vorm van ’n “Roadshow” (aangebied 
vanaf ’n Vrydagaand 18:00 tot Saterdag-
middag 17:00) in ten minste 4 x streke in 
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland ten einde dit vir volwasse 
jeugleiers moontlik te maak om ’n 
geleentheid te kan bywoon. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R30,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R30,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.30 BESKRYWINGSPUNT 30: TAFELGE-
SPREK: SPESIFIEKE BEHOEFTES RAKENDE 
DIE KATEGESE VAN GEMEENTES IN DIE 
SINODE VAN NOORD-KAAPLAND (taakspan 
jeug) – bladsy 105, Bylae 33 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om kennis te neem van die spesifieke 

behoeftes rakende die kategese in die 
gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland deur middel van 
tafelgesprekke oor die volgende vrae: 

 i. Wat word in die kategese van 
gemeentes gedoen waaroor sinode-
gangers OPGEWONDE is? 

 ii. Watter BEHOEFTES sien sinode-
gangers raak rondom die kategese in 
gemeentes? 
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STAAN OOR  (Kyk na bladsy 281) 
 
BESKRYWINGSPUNT  5 (punt 3.5 - A-Z 
handleiding vir predikante: toets aan die Skrif, 
belydenis en kerkorde van die kerk ) uit die 
verslag van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning het oorgestaan (Kyk na 
bladsy 272). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
 Aanhangsel 5  as sy amptelike standpunt 

ten opsigte van die A-Z Handleiding vir 
Predikante goed te keur en dit aan die 
algemene sinode voor te lê met die 
versoek om dit in die A-Z te inkorporeer. 

 
Die sinode BESLUIT , op versoek van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning, dat 
bogenoemde aanbeveling na die Tydelike 
Kommissie van Algemene Sake  verwys word. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

EERSTE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om aan-
kondigings te doen. 
Verlof word toegestaan aan: 
• Ds. WL Reichert om ’n siek lidmaat op 

Dinsdag te besoek. 
• Oudl. DF Van Rensburg van Kimberley-

Vooruitsig vanaf 4nm. 
• Ds. SW Albertyn vir Maandagmiddag en 

Donderdagoggend. 
• Me. JR Browers van Kimberley-Bet-El vir 

Dinsdag. 
• Oudl. HJ du Plessis vir Dinsdag en 

Woensdag. 
 
Die vergadering VERDAAG  vir tee. 
 
 

EERSTE SITTINGSDAG 
TWEEDE SESSIE 

 
 

Die voorsitter verwelkom die afgevaardigde van 
die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika Phororo, ds. BK Makoko. 
Ds. BK Makoko spreek die vergadering toe. 
Ds. JJ Knoetze dra die Verenigende 
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Phororo op in 
gebed. 
 
Die onder-voorsitter, ds. W Roets, lees ’n 
groeteboodskap van die Gereformeerde Kerk 
Kimberley aan die vergadering voor. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KOMMISSIE VIR 

BEDIENINGSONDERSTEUNING 
(vervolg) 

 
Die verslag word aan die vergadering voorgehou 
deur die ondervoorsitter van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning, ds. C 
Jonck. 
 
BESKRYWINGSPUNT 11  (punt 3.11 - VBO 
diensverskaffer)  uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 273). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

Shepherd as VBO diensverskaffer gebruik 
 i. om op ’n advieskomitee te dien waar 

inspraak gegee kan word oor die 
ontwikkeling van kursusse veral om 
die unieke behoeftes van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland te 
ondervang 

 ii. om as kanaal te dien vir die 
akkreditering van kursusse wat in die 
sinode aangebied word of ontwikkel 
word 

 iii. om van Shepherd gebruik te maak 
veral vir die aanbieding van kursusse, 
retraites en ’n lenteweek/winterweek. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,160-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,820-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
AMENDEMENT 
Voeg telkens in dat Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland “as eerste keuse” as VBO 
diensverskaffer gebruik. 
VOORSTELLER: IM Kluge 
SEKONDANT: JJ Knoetze  
GOEDGEKEUR 
 
Die voorstel soos gewysig deur die amendement 
word die besluit van die vergadering en lui soos 
volg: 
 

Die sinode besluit dat 
1. die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland as 

eerste keuse Shepherd as VBO 
diensverskaffer gebruik 

 i. om op ’n advieskomitee te dien waar 
inspraak gegee kan word oor die 
ontwikkeling van kursusse veral om 
die unieke behoeftes van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland te 
ondervang 

 ii. om as kanaal te dien vir die 
akkreditering van kursusse wat in die 
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sinode aangebied word of ontwikkel 
word 

 iii. om van Shepherd as eerste keuse 
gebruik te maak veral vir die 
aanbieding van kursusse, retraites en 
’n lenteweek/winterweek. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,160-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,820-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
BESKRYWINGSPUNT 12  (punt 3.12 - 
Administrasie VBO krediete)  uit die verslag van 
die sinodale kommissie vir bedieningsonder-
steuning het oorgestaan (Kyk na bladsy 273). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinode gebruik maak van CPD 

Solutions wat deur Shepherd ontwikkel is 
vir die administrasie van VBO krediete. 

2. alle krediete wat sedert 2009 deur 
predikante opgebou is en deur die 
sinodale kantoor geadministreer is aan 
CPD Solutions oorgedra word. 

GOEDGEKEUR 
 
BESKRYWINGSPUNT 14  (punt 3.14 - 
Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) 
kursusse ) uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 273-274). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n jaarlikse kursus wat predikante in staat 

stel om 30 VBO krediete te verdien deur 
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland aangebied word. Hierdie 
kursus word 100% vanuit die VBO 
reserwefonds gesubsidieer. 

2. ’n lenteskool wat uit verskeie modules 
bestaan en oor 5 dae aangebied word 
deur die sinode van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland aangebied word. Die 
Lenteweek word 50% vanuit die VBO 
reserwefonds gesubsidieer. 

3. predikante en gemeentes jaarliks die 
geleentheid kry om aan te dui watter 
kursusse hulle graag sal wil doen vanuit 
die beskikbare kursusse wat aangebied 
word deur die onderskeie diens-
verskaffers. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R135,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R144,960-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 

BESKRYWINGSPUNT 15  (punt 3.15 - Retraite 
siklus oor die reis van geloofsvorming)  uit die 
verslag van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning het oorgestaan (Kyk na 
bladsy 274). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. dat na afhandeling van die huidige retraite 

siklus in Mei 2011 ’n nuwe siklus, nl. “ reis 
van geloofsvorming ” voortgesit word. 
Hierdie retraite siklus bestaan uit 9 
byeenkomste wat oor ’n periode van drie 
jaar deur Communitas (Gys van Schoor) 
aangebied word. Predikante kan op enige 
stadium van die reis aansluit, of die reis 
verlaat, of die reis uitstel. 

2. om kennis te neem dat die retraitesiklus 
op die stadium so lyk: 

 Jaar 1: Ontwikkeling van ’n gesonde 
spiritualiteit  

 Byeenkoms 1.1: Kontoere van emosio-
neel gesonde spiritualiteit 

 Byeenkoms 1.2: Groei in jou persoonlike 
identiteit in Christus 

 Byeenkoms 1.3: Reis van selfontdek-
king: bekering van die hart (Enneagram) 

 Jaar 2: Om met Jesus te leer leef  
 Byeenkoms 2.1: Retreat: “Kom luister na 

wat Ek jou oor die lewe wil leer” 
 Byeenkoms 2.2: Teologiese kontoere: Om 

vandag saam met Jesus (die Here) in die 
koninkryk te lewe. 

 Byeenkoms 2.3: Vernuwing van die hart 
(Dallas Willard). 

 Jaar 3: Christelike praktyke  
 Byeenkomste 3.1, 3.2 en 3.3 handel oor ’n 

seleksie van drie Christelike praktyke per 
byeenkoms wat deur die eeue deur 
christene beoefen is. 

3. dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R97,500-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R98,820-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
BESKRYWINGSPUNT 16  (punt 3.16 - 
Mentorskap program)  uit die verslag van die 
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning 
het oorgestaan (Kyk na bladsy 274). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om met sy mentorskap program vir 

beginnende predikante voort te gaan en 
ook die program uit te brei om 
voorsiening te maak vir: 

 i. predikante langer in bediening 
 ii. voor en na emeritaat. 
2. dat die begroting van die boekjaar 

2011/2012 ten bedrae van R73,100-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
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R78,300-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

TWEEDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om aan-
kondigings te doen. 
Verlof word toegestaan aan: 
• Oudl. MD Botha van Kimberley vir 

Maandagmiddag. 

• Oudl. JA Van Zyl van Deben vir Dinsdag. 
• Ds. PL Gouws van Kimberley-Wes vir 

Woensdag en Donderdag. 
• Die tydelike kommissie vir algemene sake 

vergader vanaand om 20:00 soos 
geskeduleer. 

• Ringe vergader vanaand om 18:00. 
 
Die vergadering word afgesluit deur suster A 
Mathee (teologiese student) van Kimberley-
Harmonie. Sy lees uit 2 Kor. 4:1-15 en sluit af met 
’n gebed. 
 
Die vergadering VERDAAG  vir die dag. 
 

 

TWEEDE SITTINGSDAG 
12 OKTOBER 2010 
EERSTE SESSIE 

 
 
Suster Babs Jaffer van Kimberley-Bet-El 
gemeente lei die dagopening. Die vergadering 
sing Lied 215:1, 4 en 5. Sy lees uit Johannes 
1:38-40 en sluit af met gebed. Die vergadering 
sing Lied 100:1-3. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KOMMISSIE VIR 

BEDIENINGSONDERSTEUNING 
(vervolg) 

 
BESKRYWINGSPUNT 20  (punt 3.20 - Stelsel 
van indiensneming en vergoeding van 
predikante)  uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 275). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan predikanteversorging 

spoedeisend sal kyk na die uitwerking wat 
die huidige stelsel van indiensneming en 
vergoeding en die bepaling daarvan op 
predikante en hulle gesinne het. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 311) 
 
BESKRYWINGSPUNT 21  (punt 3.21 - 
Tafelgesprek: tekort aan predikante)  uit die 
verslag van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning het oorgestaan (Kyk na 
bladsy 275). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om kennis te neem van die studiestuk 

Tekort aan predikante – Implikasies en 
Uitdagings  (Aanhangsel 9 ) en gee aan die 
vergadering geleentheid om deur middel 
van tafelgesprekke aandag te gee aan die 
volgende vrae. 

 i. Is die sinode eens dat die dreigende 
tekort en vinnige verwisseling van 
predikante ’n wesentlike uitdaging is 
waarop die sinode behoort te fokus? 

 ii. Hoe behoort ringe die saak aan te 
spreek? Wat moet ringe doen? 

 iii. Hoe kan gemeentes die saak 
aanspreek? Wat behoort gemeentes 
nou te doen? 

 iv. Hoe kan die sinode vir gemeentes, 
predikante en ringe help om die 
uitdagings rondom die dreigende 
tekort aan predikante aan te spreek. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 293). 
 
Die vergadering NEEM DEEL AAN 
TAFELGESPREKKE  rakende die studiestuk 
tekort aan predikante – implikasies en uitdagings. 
Geleentheid word gegee vir terugvoering oor die 
tafelgesprekke. 
 
Die vergadering lees Efesiërs 4:11-16 en neem 
deel aan verdere tafelgesprekke rakende die 
studiestuk “tekort aan predikante – implikasies en 
uitdagings”.  
Die gesprekke wat plaasgevind het, moet op skrif 
gestel word en by die notule kommissie 
ingehandig word. 
 
Ds. HJMW Pretorius van die Nederduitsch 
Hervormde Kerk in Afrika in Kimberley en ds. GJ 
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van Dyk, die streekhoof van die Bybelgenootskap 
word welkom geheet op die vergadering. 
 
Die vergadering verwelkom dr. Anthony Jacobs 
van KOHIN wat ’n uitstalling in die kerkgebou 
rakende jeugwerk gaan hanteer. 
 
Die voorsitter stel aan die orde: 
 

DERDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om 
aankondigings te doen. 
• Die tydelike kommissie van kommissies 

vergader om 10:30. Die voorsitters van alle 
sinodale kommissies, soos kort voor die 
sinode, en die ringskribas moet die 
vergadering bywoon. 

• Die kerkordekomissie vergader tydens teetyd. 
• Verlof word toegestaan aan ds. N Kriek en 

oudl. HJ Rust van Britstown vir 
Woensdagmiddag en Donderdag om ’n 
begrafnis by te woon. 

• Die vergadering word genooi om die 
meditatiewe geleenthede in die kerkgebou 
elke middag tussen 13:30-14:00 by te woon. 

 
’n Oomblik van stilte word gehou vir almal wat 
geraak word deur kanker. 
 
Die vergadering VERDAAG  vir tee. 
 
 

TWEEDE SITTINGSDAG 
TWEEDE SESSIE 

 
 

Die ondervoorsitter, ds. W Roets verwelkom die 
volgende persone: 
• Ds. HJ Steyn van Bybel-Media. 
• Ds. GJ van Dyk, Streekhoof Bybelgenoot-

skap. 
 
Ds. HJ Steyn van Bybel-Media spreek die 
vergadering toe. 
 
Ds. GJ van Dyk, Streekhoof Bybelgenootskap, 
spreek die vergadering toe 
 
VOORSTEL 
1. Die sinode bely en besluit dat die 

bediening en bedieningstrukture in ons 
kerk opnuut ondersoek en onder die lig 
van die Woord en die uitdagings van ons 
tyd aangepas moet word. 

2. Die sinode wil in gehoorsaamheid aan die 
Here van die kerk elke lidmaat, gemeente 
en ring uitnooi en versoek om deel te 
word van hierdie poging sodat die 
liggaam van Christus kan groei na sy 

beeld en sodat elkeen in liefde sy en haar 
funksie kan vervul en uitleef. 

3. Die sinode besluit om hierdie hele saak 
met al die aanbevelings, beskrywings-
punte, besluite en bespreking na ’n 
spesiale taakspan “Bedieningstruktuur” 
te verwys wat soos volg saamgestel moet 
word:  

 i. 2 lede uit elke sinodale kommissie 
genomineer asook 2 lede van die 
taakspan predikante versorging. 

 ii. Die spesiale taakspan het die reg op 
verdere koöptering. 

 iii. Die taakspan word versoek om na 
elke vergadering met ringe en 
gemeentes te kommunikeer ten einde 
maksimum deelname te verkry. 

4. Die taakspan word gemagtig om in oorleg 
met die ander kommissies van die sinode 
voor die volgende sinodesitting  
programme en inisiatiewe te 
implementeer. 

5. Die taakspan word versoek om die 
volgende vergadering van die sinode met 
‘n volledige verslag en praktiese 
aanbevelings te bedien vir die 
implementering van skrifgefundeerde 
bedieningspraktyke wat aan die 
uitdagings en eise van ons tyd kan 
voldoen. 

6. Die taakspan het die reg om verder met 
ons verteenwoordigers by die 
kerkverband en fakulteite te skakel ten 
einde maksimum inligting en 
navorsingsresultate te bekom. 

7. Ander taakspanne en kommissies van ons 
sinode word versoek om lede en 
begrotings beskikbaar te maak as ‘n 
prioriteit vir hierdie spesiale taakspan. 

8. Die begroting van die taakspan sal in 
oorleg met die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning gefinaliseer 
word. 

VOORSTELLER: Ds. IM Kluge 
SEKONDANT: Ds. C Steenkamp 
STAAN OOR  (Kyk na bladsy 293) 
 
Die voorstel word aan die vergadering voorgelees 
en enigiemand wat met die formulering wil help 
vergader om 13:30. Ds. IM Kluge tree op as 
sameroeper. 
 
BESKRYWINGSPUNT 22  (punt 3.22 - Tekort 
aan predikante)  uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 275). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
 kerkrade en ringe te versoek om kennis te 

neem van die studiestuk Tekort aan 
predikante – Implikasies en Uitdagings  
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(Aanhangsel 9 ) en dat kerkrade en ringe 
die uitdagings wat ’n tekort aan 
predikante teweeg bring op toepaslike 
wyse aanspreek. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 293) 
 
BESKRYWINGSPUNT 23  (punt 3.23 - 
Visioneringproses – sinode in Noord-
Kaapland)  uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 275) 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinode met die hulp van ’n 

fasiliteerder dringend begin met ’n 
visionerings- en beplanningsproses 
waarin besin word oor die funksionering 
van die sinode. Binne hierdie proses moet 
deeglike navorsing gedoen word, ’n 
duidelike visie geformuleer word, 
fokuspunte geïdentifiseer word, duidelike 
doelwitte gestel word en ’n werkbare plan 
van aksie daargestel word. 

2. hierdie ’n voortdurende proses word 
waarin daar van sinode na sinode 
voortdurend geëvalueer en herbesin word 
asook nuwe fokusse en doelwitte gestel 
word en herbeplan word. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R62,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R30,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

KENNIS GENEEM 
 
BESKRYWINGSPUNT 26  (punt 3.26 - 
Tafelgesprek: “ die doop van babas wat uit 
buite-egtelike verhoudings gebore word ” ) uit 
die verslag van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning het oorgestaan (Kyk na 
bladsy 276). 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 ’n tafelgesprek oor: “ die doop van babas 

wat uit buite-egtelike verhoudings gebore 
word ” gehou word. 

GOEDGEKEUR 
 
Die vergadering NEEM DEEL AAN 
TAFELGESPREKKE  rakende “ die doop van 
babas wat uit buite-egtelike verhoudings gebore 
word”). 
Geleentheid word gegee vir terugvoering oor die 
tafelgesprekke. 
 
BESKRYWINGSPUNT 30  (punt 3.30 - 
Tafelgesprek: spesifieke behoeftes rakende 
die kategese van gemeentes in die sinode van 
Noord-Kaapland ) uit die verslag van die sinodale 

kommissie vir bedieningsondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 276 en 277). 
 
Die vergadering NEEM DEEL AAN 
TAFELGESPREKKE  rakende “spesifieke 
behoeftes rakende die kategese van gemeentes 
in die sinode van Noord-Kaapland).  
Die gesprekke wat plaasgevind het, moet op skrif 
gestel word en by die notule kommissie 
ingehandig word. 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om kennis te neem van die spesifieke 

behoeftes rakende die kategese in die 
gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland deur middel van 
tafelgesprekke oor die volgende vrae: 

 i. Wat word in die kategese van 
gemeentes gedoen waaroor sinode-
gangers OPGEWONDE is? 

 ii. Watter BEHOEFTES sien sinode-
gangers raak rondom die kategese in 
gemeentes? 

GOEDGEKEUR 
 
Ds. A Gerrits van Kimberley-Bakenskop dra die 
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning 
aan die Here op en doen die tafelgebed. 
 
Die ondervoorsitter, ds. W Roets, verwelkom dr. 
PR du Toit, predikant teologiese opleiding van die 
teologiese fakulteit Pretoria, ter vergadering. 
 
Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VIERDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om 
aankondigings te doen. 
Verlof word toegestaan aan: 
• Oudl. JAC Burger van Grootdrink vir 

Woensdag. 
• Ds. SW Albertyn Kimberley-Vooruitsig vir 

Dinsdagmiddag en Donderdagoggend. 
 
Die vergadering VERDAAG  vir MIDDAGETE. 
 
 

TWEEDE SITTINGSDAG 
DERDE SESSIE 

 
 

NG Welsyn Noord-Kaap word verwelkom in die 
vergadering. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
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EERSTE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

KOMMISSIES 
 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes, 
U kommissie doen die volgende aanbevelings: 
 
1. SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 
 

(Sameroeper Ds. JPJ van Tonder) 
 

Carnarvon 
Primarius Ds. JP Jooste 
Sekundus Ds. HJG van Heerden 

 

Deben 
Primarius Ds. JPJ van Tonder 
Sekundus Ds. HK Viljoen 

 

Griekwastad 
Primarius Ds. EL Rischmüller 
Sekundus Ds. FP Louw 

 

Hanover 
Primarius Ds. AJ du Plooÿ 
Sekundus Ds. PJ Conradie 

 

Hopetown 
Primarius Ds. CM Rautenbach 
Sekundus Dr. JS Henning 

 

Kenhardt 
Primarius Ds. JL. van der Merwe 
Sekundus Ds. R Britz 

 

Kimberley  
Primarius Ds. P-R du Toit 
Sekundus Ds. A Gerrits 

 

Mafikeng 
Primarius Ds. WP Vermaak 
Sekundus Ds. WJ van Zyl 

 

Reivilo 
Primarius Ds. PF Coetzee 
Sekundus Ds. MF Scholly 

 
Upington 

Primarius Ds. WF du Plooy 
Sekundus Ds. PL Louw 

 

Warrenton 
Primarius Ds. SJ Strydom 
Sekundus Oudl. JA van der Linde 

 
2. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN 
GETUIENIS 
 

(Sameroeper Dr. JJ Knoetze) 
 

Carnarvon 
Primarius Ds. EP Vivier 
Sekundus Ds. EL de Kock 

 

Deben 
Primarius Ds. GF de Bruyn 
Sekundus Ds. JA van Schalkwyk 

 
 

Griekwastad 
Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. FP Avenant 

 

Hanover 
Primarius Ds. NB Roux 
Sekundus Ds. A du Plooÿ 

 

Hopetown 
Primarius Ds. N Venter 
Sekundus Ds. IM Kluge 

 

Kenhardt 
Primarius Ds. SJ Schoeman 
Sekundus Ds. JIR van Niekerk 

 

Kimberley  
Primarius Ds. DJ Scheepers 
Sekundus Prop. LJ Enslin 

 

Mafikeng 
Primarius Ds. AH van Rooyen 
Sekundus Oudl. S du Toit 

 

Reivilo 
Primarius Ds. AC van Wyk 
Sekundus Ds. PF Coetzee 

 

Upington 
Primarius Ds. PW Maritz 
Sekundus Ds. FA Fouché 

 

Warrenton 
Primarius Ds. MJ Coetzer 
Sekundus Oudl. JA Visser 

 
3. SINODALE KOMMISSIE VIR 
HULPDIENSTE 
 

(Sameroeper Ds. C Steenkamp) 
 

Carnarvon 
Primarius Oudl. FJ Augustyn 
Sekundus Ds. EL de Kock 

 

Deben 
Primarius Oudl. AJW Agenbag 
Sekundus Ds. EZ Anthonissen 

 

Griekwastad 
Primarius Ds. PG Otto 
Sekundus Oudl. BJGW Badenhorst 

 

Hanover 
Primarius Ds. UP Malherbe 
Sekundus Ds. BJ Stroebel 

 

Hopetown 
Primarius Ds. VR. Terblanche 
Sekundus Oudl. HE Combrink 

 

Kenhardt 
Primarius Ds. AW Smit 
Sekundus Ds. PJL Blaauw 

 

Kimberley  
Primarius Ds. C Steenkamp 
Sekundus Dr. AC Swanepoel 

 

Mafikeng 
Primarius Ds. LB De Villiers 
Sekundus Oudl. AP Conradie 
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Reivilo 
Primarius Ds. WL Reichert 
Sekundus Ds. LM Coreejes 

 

Upington 
Primarius Oudl. JP Smit 
Sekundus Ds. TE Smit 

 

Warrenton 
Primarius Ds. J Oosthuizen 
Sekundus Oudl. JD Gerrits 

 
4. SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
 

(Sameroeper Ds. GJ Duursema) 
 

Primarius Ds. GJ Duursema 
Primarius Ds. DG Smit 
Primarius Ds. NJ Bonthuys 
Primarius Ds. HW de Jager 
Primarius Ds. SW Albertyn 
Primarius Oudl. MD Botha 
Sekundus Ds. DJ O’Reilly 

GOEDGEKEUR 
 
Ds. PL Gouws stel die volgende dokumente 
beskikbaar: 
• Service charter for victims of crime in South-

Africa 
• Minimumstandaarde vir dienste vir slagoffers 

van misdaad. 
• Minimum standards for service delivery in 

victim empowerment (victims of crime and 
violence) 

 
Die Notule  van die Eerste Sittingsdag  word aan 
die vergadering voorgehou. Redaksionele 
wysigings word aangebring en die notule word 
GOEDGEKEUR. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KOMMISSIE VIR 

DIENSGETUIENIS 
(bladsye 106 - 175) 

 
Die verslag word aan die vergadering voorgehou 
deur die voorsitter van die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis, dr. JJ Knoetze. 
 
1.1 PERSONEEL EN VERGADERINGS 
KENNIS GENEEM 
 
1.2 FOKUSAREAS: SINODALE KOMMISSIE 
VIR DIENSGETUIENIS 
KENNIS GENEEM 
 
1.3 TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE 
VIR DIENSGETUIENIS 
KENNIS GENEEM 
 

1.4 VERTEENWOORDIGERS BY ALGE-
MENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR 
DIENS EN GETUIENIS 
KENNIS GENEEM 
 
 

OPDRAGTE 2008 
 
 

2.1 INDELING VAN RINGE EN GEMEENTES 
VAN DIE DUTCH REFORMED CHURCH IN 
BOTSWANA 
 

2.1.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.1.2 Begroting/finansiële implikasie  
KENNIS GENEEM 
 
2.2 DUTCH REFORMED CHURCH IN 
BOTSWANA – AFRIKAANSE BEDIENING 
 

2.2.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.2.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.3 UITREIKE EN PROJEKTE 
 

2.3.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.3.2 Begroting/finansiële implikasie  
KENNIS GENEEM 
 
2.4 BEDIENINGSOMSTANDIGHEDE IN DIE 
DUTCH REFORMED CHURCH IN BOTSWANA 
 

2.4.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.4.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.5 DRCB: GLOBALE HULPTOELAAG 
 

2.5.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.5.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.6 AKADEMIESE DEKAAN – KGOLAGANO 
KOLLEGE SENTRUM KONTEKSTUELE 
BEDIENING UP - KGOLAGANO KOLLEGE 
 

2.6.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 8, punt 3.8 - 
Kgolagano (taakspan Dutch Reformed Church 
in Botswana) – bladsy 145, Bylae 10 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.6.2 Begroting/finansiële implikasie  
KENNIS GENEEM 
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2.7 DIAKONAAT 
 

2.7.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.7.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.8 GRONDHERVORMING – BESLUITE VAN 
DIE ALGEMENE SINODE 2007 
 

2.8.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.9 RIGLYNE VIR ’N GELOWIGE BESINNING 
OOR GRONDHERVORMING 
 

2.9.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.10 KONFERENSIE: 21 MEI 2008 
 

2.10.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.10.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.11 RINGE EN GEMEENTES – BESINNING 
OOR GRONDHERVORMING 
 

2.11.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.12 KERKHERENIGING 
 

2.12.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 13, punt 3.13 - 
Taakspan kerkhereniging (taakspan 
kerkhereniging) – bladsy 156, Bylae 15 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.12.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.13 NG WELSYN NOORD-KAAP – 
KONSTITUSIE 
 

2.13.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 16, punt 3.16 - NG 
Welsyn Noord-Kaap – konstitusie (taakspan 
NG Welsyn) – bladsy 163, Bylae 18 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.13.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) Bylae 
2. 
KENNIS GENEEM 
 
2.14 GEMEENSKAPSONTWIKKELING 
 
 

2.14.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.14.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) Bylae 
2. 
KENNIS GENEEM 
 
2.15 VOLKSBLAD KERSFONDS 
 

2.15.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.16 ADVIESDIENS: KANTOOR VAN DIE 
BESTUURDER 
 

2.16.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.16.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) Bylae 
2. 
KENNIS GENEEM 
 
2.17 HOSPITAALBESOEKDIENS 
 

2.17.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.17.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.18 NG WELSYN NOORD-KAAP EN DIE 
KERK SE PUBLIEKE GETUIENIS 
 

2.18.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.18.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) Bylae 
2. 
KENNIS GENEEM 
 
2.19 HERDEFINIËRING NG WELSYN NOORD-
KAAP 
 

2.19.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 14, punt 3.14 - 
Herdefiniëring NG Welsyn Noord-Kaap (NG 
Welsyn Noord-Kaap) – bladsy 157, Bylae 16.  
KENNIS GENEEM 
 
2.19.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkom-stestaat en balansstaat 2009/2010) 
Bylae 2 . 
KENNIS GENEEM 
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2.20 MEER BEKOSTIGBARE VERSORGING 
VAN BEJAARDES 
 

2.20.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.21 WÊRELDSENDING 
 

2.21.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.21.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.22. VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN 
DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND BY DIE  KURATORIUM NGKA 
 

2.22.1 Uitvoering 
Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by  die kuratorium 
NGKA is aangeheg as Bylae 1 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.23. VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN 
DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND BY DIE  BYBELGENOOTSKAP 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by die  
Bybelgenootskap is aangeheg as Bylae 2 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.24. SLOT 
KENNIS GENEEM 
 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 

3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SINODALE 
KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS (sinodale 
kommissie vir diensgetuienis) – bladsy 130, 
Bylae 3 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir diensge-

tuienis se naam verander na die sinodale 
kommissie vir diens en getuienis . 

2. die aangepaste huishoudelike bepalinge 
(Aanhangsel 1 ) goedgekeur word. 

3. die huishoudelike bepalinge van die 
sinodale kommissie vir diens en getuienis 
asook die wysigings aan bepaling 35 van 
die kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland na die tydelike 
kerkordekommissie verwys word vir 
verandering aan die Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R14,500-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R16,000-00 na 

die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
DIENSGETUIENIS (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis) – bladsy 133, Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende 

aangewys word: 
 i. Algemene diensgroep diens en 

getuienis (ADD) 
 ii. Taakspan kerkhereniging 
 iii. Kerklike maatskaplike diensteraad 

(KMDR – ADD) 
 iv. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir 

Evangeliebediening in Frankryk) en 
Wêreldbiddag vir Mans 

 v. Vigsforum 
 vi. Bybelgenootskap 
 vii. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD) 
 viii. Kuratorium en eksamenkommissie 

NGKA 
2. verteenwoordigers onmiddellik na afloop 

van vergaderings, skriftelik verslag moet 
doen aan die uitvoerende komitee van die 
sinodale kommissie vir diens en getuienis 
van vergaderings en werksaamhede op 
algemeen sinodale vlak. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: VERENIGDE 
SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN 
GETUIENIS (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis) – bladsy 134, Bylae 5 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir diens en 

getuienis in samewerking met die 
familiekerke se kommissies wat hulle 
diens en getuienis aksies hanteer, een 
verenigde sinodale kommissie vir diens 
en getuienis in Noord-Kaapland vorm. 

2. in samewerking met die ander kerke ’n 
reglement vir die verenigde kommissie 
opgestel word wat as werksdokument en 
riglyne sal dien totdat dit deur al die 
onderskeie streek sinodes goedgekeur is. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 291). 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4: GLOBALE 
HULPTOELAES (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis) – bladsy 135, Bylae 6 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
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1. die huidige globale hulptoelaes nie meer 
soos voorheen aan die aparte kerke gegee 
word nie – gesien die oneweredigheid (as 
gevolg van historiese ontwikkeling). Die 
totale bedrag sal gelyk verdeel word 
tussen die aantal ringe van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland met die doel dat 
ringe saam met gemeentes van NGKA, 
VGKSA, RCA en DRCB projekte aanpak. 

2. die sinodale kommissie vir diens-
getuienis met die onderskeie kerke 
infaseer deur: 

 i. gesprekke met die leierskap van die 
onderskeie kerke te voer voor Julie 
2011 

 ii. gesprekke deur die verskillende ringe 
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland met die onderskeie 
gemeentes van die genoemde 
kerkverbande binne hulle ringsgebied 
gevoer word, om die eiesoortige 
bedieningsuitdagings binne die 
verskillende ringe vas te stel. 
Ringskommissies gee terugvoer oor 
hierdie gesprekke voor Julie 2011 aan 
die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis 

 iii. riglyne (en doelwitte) vir die gesprekke 
wat in ringe moet plaasvind te 
voorsien, rakende moontlike gebruik 
van die finansies, verband met ’n 
verenigde diensraad, ens. 

 iv. met die verenigde diensgroep 
gesamentlik ooreen te kom hoe die 
toelaes in 2011/2012 bestuur moet 
word 

 v. die sinode van 2012 met ’n 
aanbeveling rakende die implikasies 
van die besluit in punt 1 te dien. 

3. die sinode soos in die verlede jaarliks vir 
die bedrag begroot. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R430,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R430,000-000 na die tydelike kommissie 
vir hulpdienste verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 291). 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: REGLEMENT VIR 
SENDINGHULPFONDS (sinodale kommissie 
vir diensgetuienis) – bladsy 137, Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die reglement vir sendinghulpfonds 

(Aanhangsel 2 ) goedgekeur word. 
GOEDGEKEUR 
 
AANBEVELING 
2. ’n verpligte deurkollekte jaarliks 

opgeneem word 
 

Die sinode BESLUIT  dat BESKRYWINGSPUNT 
5, punt 2 , reglement vir sendinghulpfonds, na die 
tydelike kommissie vir hulpdienste  verwys 
word. 
 
AANBEVELING 
3. die formule vir sinodale bydraes by punt 

2.1.1 (sinodale kollektes) as volg gewysig 
word: 

 Ou punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal 

elke gemeente jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 10 verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te laat 
klop. Daar is ook vrywillige kollektes 
wat ’n gemeente kan opneem. 

 Nuwe punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal 

elke gemeente jaarliks een maal  
deurkollektes vir 11  verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te laat 
klop. Daar is ook vrywillige kollektes 
wat ’n gemeente kan opneem. 

 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: ROEPINGS/ 
GELOOFS VERSTAAN VAN DIE NED. GEREF. 
KERK IN NOORD KAAPLAND (sinodale 
kommissie vir diensgetuienis) – bladsy 140, 
Bylae 8 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
1. die dokument “ Verklaring oor sending en 

ons roeping tot getuienis in en vanuit 
Afrika vandag ” ( Aanhangsel 3 ) te aanvaar 
as ons eie geloofsverklaring en verstaan 
van ons roeping. 

2. die dokument as basis dokument te 
gebruik wanneer ons oor bediening dink 
en fokus areas bepaal word. 

3. die dokument aan alle gemeentes te stuur. 
GOEDGEKEUR 
 
3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: TAAKSPAN 
BOTSWANA (taakspan Dutch Reformed 
Church in Botswana) – bladsy 143, Bylae 9 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan Botswana sal wees wat 

die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se 
amptelike skakeling met die Dutch 
Reformed Church in Botswana sal 
behartig. 

2. die taakspan ook die verantwoordelikheid 
het om in samewerking met en op versoek 
van die Dutch Reformed Church in 
Botswana mee te werk aan die opbou en 
uitbou van die koninkryk. 
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3. die taakspan voortgaan met sy 
betrokkenheid by Kgolagano Kollege om 
die teologiese opleiding van die kerke in 
Botswana te verbeter tot op ten minste ’n 
BA graad in teologie. 

4. hierdie taakspan nie ’n projektaakspan is 
en nie maar ’n programtaakspan. Dus is 
daar nie ’n afhandeling nie tensy die 
sinode besluit om bande met die Dutch 
Reformed Church in Botswana te 
verbreek. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R20,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R20,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.8 BESKRYWINGSPUNT 8: KGOLAGANO 
(taakspan Dutch Reformed Church in 
Botswana) – bladsy 145, Bylae 10 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die reeds goedgekeurde R840,000-00 vir 

twee jaar (tot einde 2010) oor vier jaar (tot 
2012) te versprei aangesien die pos 
ontwikkel het in ’n 50% pos en daar in 
plaas van R420,000-00 per jaar net 
R210,000 per jaar spandeer word. 

2. die bedrag van R210,000-00 per jaar 
stelselmatig (met dieselfde persentasie as 
die predikante se salarispakket) moet 
verhoog soos die leraar se salaris 
verhoog. Die rente op die beskikbare 
R840,000-00 kan moontlik hiervoor 
gebruik word. 

3. die taakspan Dutch Reformed Church in 
Botswana die sinode bedien met ’n 
beplanning en beskrywingspunt rakende 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se 
betrokkenheid by Kgolagano. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R13,650-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R28,187-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
Dis sinode BESLUIT  dat die ADDENDUM BY 
BESKRYWINGSPUNT 8, punt 3, Kgolagano 
saam met BESKRYWINGSPUNT 8 : Kgolagano 
hanteer word. 
STAAN OOR  (Kyk na bladsy 292 en 316) 
 
3.9 BESKRYWINGSPUNT 9: TAAKSPAN 
WÊRELDSENDING (taakspan Wêreldsending) 
– bladsy 146, Bylae 11 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan vir wêreldsending moet 

voortbestaan. 

2. België en Suid-Oos Asië as fokusareas 
behou word. 

3. die taakspan vir wêreldsending 
gemeentes moet bedien met inligting oor 
hierdie gebiede. 

4. gemeentelede aangemoedig moet word 
om in te skakel by uitreike wat na hierdie 
gebiede beplan word. 

5. leraars aangemoedig moet word om 
sendingkursusse by te woon. 

6. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R15,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.10 BESKRYWINGSPUNT 10: TAAKSPAN 
DIAKONAAT (taakspan diakonaat) – bladsy 
148, Bylae 12 . 
 
Die vergadering NEEM DEEL AAN 
TAFELGESPREKKE  oor Galasiërs 6:10 in die 
huidige konteks (gestuurde gemeentes/missio-
nêre teologie”. 
Geleentheid word gegee vir terugvoering oor die 
tafelgesprekke. 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. alle kerkrade opgeroep word om intens te 

besin oor ’n lewende, aktiewe barmhartig-
heidsbediening (diakonaat) in en vanuit 
(missionêr) elke gemeente. 

2. ’n taakspan diakonaat saamgestel word 
bestaande uit ’n minimum van 6 lede met 
die volgende opdrag, nl. 

 i. dat dit gefokus navors en op ’n 
deurlopende basis aan gemeentes, 
kerkrade, diakonieë en bedieninge 
inligting deurgee. 

 ii. dat die taakspan diakonaat met NG 
Welsyn Noord-Kaap sal saamwerk in 
die ontwikkeling van gemeente- en 
gemeenskapsgerigte programme met 
’n onvervreembare Woord en 
daadkarakter. 

 ii. dat ’n diakonale konferensie gereël 
word met die fokus op gemeentes, 
kerkrade, diakonieë, bedieninge en 
gemeenskappe – verkieslik nie later as 
einde Maart 2011 nie. 

 iv. dat spesifiek navorsing gedoen word 
oor die moontlikhede wat die 
gereformeerde kerkreg en –geskie-
denis bied vir die kreatiewe groei van 
’n lewende, gefokusde diakonale 
gestaltegewing en –diens binne 
gemeente en samelewing/wêreld. 

3. kennis geneem word van die riglyne met 
betrekking tot ’n lewende en effektiewe 
diakonaat vir vandag se wêreld (sien punt 
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7 onder motivering: riglyne barmhartig-
heidsbediening /diakonaat ). 

4. ’n geleentheid vir ’n tafelgesprek oor 
Galasiërs 6:10 in die huidige konteks 
(gestuurde gemeentes/missionêre 
teologie) gegee word met terugvoer aan 
die vergadering. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R66,720-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R79,220-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
Die sinode besluit dat 
 ’n lid van die taakspan diakonaat, soos 

deur die taakgroep self aangewys, saam 
met die lid van die sinodale kommissie vir 
diens en getuienis, die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland by die ADD 
verteenwoordig. Fondse hiervoor word 
gevind met besparings op die taakgroep 
diakonaat se begroting, of uit bronne deur 
die taakgroep self gevind. 

VOORSTELLER: FP Avenant 
SEKONDANT: N Venter 
GOEDGEKEUR 
 
3.11 BESKRYWINGSPUNT 11: SINODALE 
BYDRAE – KWYTSKELDING TEN OPSIGTE 
VAN DIAKONALE-KAS (Ned. Geref. Kerk 
Delportshoop) – bladsy 153, Bylae 13 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. gelde wat ontvang word met die oog op 

dienslewering in die gemeenskap vryge-
stel word van die (nou 6%) sinodale 
verpligting. 

2. gelde wat in die gemeente inge-
samel/ontvang word vir barmhartig-
heidsdiens onderhewig bly aan die 
sinodale heffing. 

3. die formule vir sinodale bydraes by punt 
2.2 (toegewings ) aangevul word met ’n 
punt 2.2.12: Geld vir dienslewering aan 
gemeenskap : 

 gelde ontvang word met die oog op 
dienslewering in die gemeenskap vry te 
stel van die (nou 6%) sinodale 
verpligting.  

STAAN OOR  (Kyk na bladsy 300) 
 
3.12 BESKRYWINGSPUNT 12: TAAKSPAN 
KLEINERWORDENDE PLATTELANDSE 
GEMEENTES (sinodale kommissie vir 
diensgetuienis)  – bladsy 155, Bylae 14 . 
 
 
 
 
 
 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan vir kleinerwordende 

plattelandse gemeentes sal wees en dat 
dit sal ressorteer onder die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis. 

2. die taakspan sal fokus op volhoubare 
bediening deur ’n verskeidenheid van 
moontlike bedieningspatrone te 
ondersoek. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R15,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

KENNIS GENEEM 
 
3.13 BESKRYWINGSPUNT 13: TAAKSPAN 
KERKHERENIGING (taakspan kerkhereniging)  
– bladsy 156, Bylae 15 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan kerkhereniging 

saamgestel word wat uit nie meer as 4 
lede bestaan nie. 

2. die begroting van die boekjaar 2010/2011 
ten bedrae van R18,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R18,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

STAAN OOR  (Kyk na bladsy293-294). 
 
3.14 BESKRYWINGSPUNT 14: HERDEFINIË-
RING NG WELSYN NOORD-KAAP (NG Welsyn 
Noord-Kaap)  – bladsy 157, Bylae 16 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir hulpdienste ’n 

maatskappy sonder winsoogmerk moet 
oprig waarin NG Welsyn Noord-Kaap 
geplaas kan word. 

2. die NG Kerk Kinderhuis, NG Welsyn 
Kimberley en NG Welsyn Vryburg in 
dieselfde nie-winsgewende maatskappy 
geplaas word as NG Welsyn Noord-Kaap. 

3. die ouetehuise Silwerhof, Kokerboom-
oord en Huis Andalusia saam met hulle 
onderskeie behuisingskemas in 
afsonderlike trusts geplaas word. 

GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
Die sinode besluit om die volgende fondse oor 
te plaas na die ter stigte Artikel 21-maatskappy 
van NG Welsynsdienste: 

Algemene maatskaplike hulpfonds 
Hospitaalbearbeidingsfonds 
NGK Maatskaplikediens motorreserwefonds 
Kersfonds 
PJJS Lategan Trustfonds 
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VOORSTELLER: FD Hugo 
SEKONDANT: LM Basson 
GOEDGEKEUR 
 
3.15 BESKRYWINGSPUNT 15: VENNOOT-
SKAPSOOREENKOMS TUSSEN DIE SINODE 
VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND EN DIE WELSYNSORGANISASIE 
VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND (NG Welsyn Noord-Kaap)  – bladsy 
158, Bylae 17 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die vennootskapsooreenkoms tussen die 

sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland en die Welsynsorganisasie van 
die Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland 
(Aanhangsel 4 ) goedgekeur word. 

 
Die sinode BESLUIT  dat die ADDENDUM 
BESKRYWINGSPUNT , vennootskapsooreen-
koms tussen die sinode van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland en die Welsynsorganisasie 
van die Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland 
ONTVANKLIK  is. 
 
VOORSTEL 
Die sinode besluit 

om die vennootskapsooreenkoms tussen 
die sinode van die Ned. Geref. Kerk 
Noord-Kaapland en die Welsynsorganisa-
sie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland (beskrywingspunt 15 en 
addendum 15) asook die samewerkings-
ooreenkoms tussen die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland en NG Welsyn Noord-
Kaap te verwys na die sinodale 
kommissie vir diens en getuienis en die 
sinodale kommissie vir hulpdienste vir 
goedkeuring. 

VOORSTELLER: FD Hugo 
SEKONDANT: JJ Knoetze 
GOEDGEKEUR 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VYFDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om aan-
kondigings te doen. 
 
Verlof word toegestaan aan: 

• Me. JS Nel van Tadcaster vir Woensdag 
en Donderdag. 

• Oudl. J Deyzel van Kimberley-Harmonie 
vir Dinsdagmiddag. 

• Ds. PvdW Coetzer en oudl. JA Fourie van 
Petrusville-Van der Kloof vanaf 
Woensdagmiddag. 

 
Die VERGADERING verdaag vir TEE. 
 
 

TWEEDE SITTINGSDAG 
VIERDE SESSIE 

 
 

3.16 BESKRYWINGSPUNT 16: NG WELSYN 
NOORD-KAAP – KONSTITUSIE (NG Welsyn 
Noord-Kaap)  – bladsy 163, Bylae 18 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die konstitusie van die Welsynsorgani-

sasie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland ( Aanhangsel 5 ) goedgekeur 
word. 

 
AMENDEMENT 
1. die opskrif sal lui: “Konstitusie van NG 

Welsyn Noord-Kaap” 
2. Die opskrif van Aanhangsel 5 (agenda 

bladsy 164) sal lui: “Konstitusie van NG 
Welsyn Noord-Kaap”. 

3. punt 7.2.2.1 (Aanhangsel 5 - agenda 
bladsy 164) sal lui: “die uittredende 
bestuursraad sal ’n kennisgewing in ten 
minste een koerant in ten minste drie 
amptelike tale adverteer vir 
belanghebbendes of genomineerdes wat 
hulle belangstelling of nominasie saam 
met ’n volledige CV skriftelik indien by die 
kantoor van NG Welsyn Noord-Kaap”. 

VOORSTELLER: FD Hugo 
SEKONDANT: P-R du Toit 
GOEDGEKEUR 
 
Die voorstel soos gewysig deur die amendement 
word die besluit van die vergadering en lui soos 
volg: 
 

Die sinode besluit dat 
1. die Konstitusie van NG Welsyn Noord-

Kaap (Aanhangsel 5) goedgekeur word. 
2. Die opskrif van Aanhangsel 5 (agenda 

bladsy 164) sal lui: Konstitusie van NG 
Welsyn Noord-Kaap 

3. punt 7.2.2.1 (Aanhangsel 5 - agenda 
bladsy 164) sal lui: “die uittredende 
bestuursraad sal ’n kennisgewing in ten 
minste een koerant in ten minste drie 
amptelike tale adverteer vir 
belanghebbendes of genomineerdes wat 
hulle belangstelling of nominasie saam 
met ’n volledige CV skriftelik indien by die 
kantoor van NG Welsyn Noord-Kaap”. 

GOEDGEKEUR 
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3.17 BESKRYWINGSPUNT 17: POS VAN 
PROGRAMBESTUURDER MAATSKAPLIKE 
DIENSTE (NG Welsyn Noord-Kaap)  – bladsy 
171, Bylae 19 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. vir die pos van programbestuurder 

maatskaplike dienste by NG Welsyn 
Noord-Kaap begroot word vir die boekjaar 
2011/2012. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
na die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.18 BESKRYWINGSPUNT 18: POS VAN 
SEKRETARESSE BY NG WELSYN (NG Welsyn 
Noord-Kaap)  – bladsy 172, Bylae 20 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. vir die pos van sekretaresse by NG 

Welsyn Noord-Kaap begroot word vir die 
boekjaar 2011/2012. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
na die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.19 BESKRYWINGSPUNT 19: BEURSE VIR 
MAATSKAPLIKE WERKSTUDENTE (NG 
Welsyn Noord-Kaap)  – bladsy 173, Bylae 21 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode 
1. besluit om beurse beskikbaar te stel vir 

maatskaplike werkstudente. 
2. gee opdrag aan die sinodale kommissie 

vir hulpdienste om fondse beskikbaar te 
stel vir die beurse. 

3. gee opdrag aan die sinodale kommissie 
vir hulpdienste om in samewerking met 
NG Welsyn ’n reglement op te stel waarin 
die reëls en die voorwaardes vir die 
toekenning van die beurse vervat word. 

4. besluit dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R20,000-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R20,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

 
AMENDEMENT 
Vervang punt 4: “besluit dat die begroting van 
die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van 
R20,000-00 en die boekjaar 2012/2013 ten 
bedrae van R20,000-00 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word” met 
“besluit dat  die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R40,000-00 en 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van R40,000-00 
na die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word”. 

VOORSTELLER: FD Hugo 
SEKONDANT: JJ du Toit 
GOEDGEKEUR 
 
Die voorstel soos gewysig deur die amendement 
word die besluit van die vergadering en lui soos 
volg: 
 

Die sinode 
1. besluit om beurse beskikbaar te stel vir 

maatskaplike werkstudente. 
2. gee opdrag aan die sinodale kommissie 

vir hulpdienste om fondse beskikbaar te 
stel vir die beurse. 

3. gee opdrag aan die sinodale kommissie 
vir hulpdienste om in samewerking met 
NG Welsyn ’n reglement op te stel waarin 
die reëls en die voorwaardes vir die 
toekenning van die beurse vervat word. 

4. besluit dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R40,000-00 en 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R40,000-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.20 BESKRYWINGSPUNT 20: BYBELGE-
NOOTSKAP (verteenwoordiger Bybelgenoot-
skap)  – bladsy 174, Bylae 22 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die Streekraad vir Bybelgenootskap 

Noord Kaap streek sal voortgaan soos in 
die verlede en verslag sal doen van die 
werksaamhede, nie net opdragte wat deur 
die sinode opgedra is nie, maar ook wat 
die Bybelgenootskap in die land en streek 
doen. 

GOEDGEKEUR 
 
3.21 BESKRYWINGSPUNT 21: GRONDHER-
VORMING (taakspan grondhervorming) – 
bladsy 175, Bylae 23 . 
 
AANBEVELING 
Die sinode 
1. neem met kommer kennis van die 

negatiewe gerugte en uitsprake oor 
grondhervorming. Die owerheid, landbou- 
en landelike sektor, en veral ons lidmate 
wat hierby betrokke is, word opnuut 
verseker van die kerk se begrip, bystand 
en voorbidding om wysheid en kalmte. 

2. spreek sy kommer uit oor die 
onrealistiese en selfs onmoontlike 
verwagtings wat geskep word met 
beloftes oor grondhervorming, asook die 
nuwe vorme van onreg, ontwrigting en 
verarming wat tans met sommige van 
hierdie pogings gepaard gaan. 

3. bedank lidmate, landbou besighede en 
plaaslike owerhede wat op 
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verantwoordelike wyse by grond- en 
landelike hervorming betrokke is, en vra 
dat sulke verhale van hoop en sukses 
gedeel sal word met die groter Suid-
Afrikaanse gemeenskap. 

4. beskou dit as ’n saak van erns om alle 
moontlike ondersteuning te gee aan 
pastorale sorg van ons lidmate, 
gemeentes en gemeenskappe wat 
negatief geraak word deur grond- en 
landbouhervorming. 

5. besluit dat daar ’n taakspan 
grondhervorming sal wees en gee opdrag 
aan die taakspan grondhervorming om 
voort te gaan met sy opdrag en taak soos 
in vorige besluite vervat. 

6. besluit dat die begroting van die boekjaar 
2011/2012 ten bedrae van R33,000-00 en 
die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R35,145-00 na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
BESKRYWINGSPUNT 3  (punt 3.3 - verenigde 
sinodale kommissie vir diens en getuienis  uit 
die verslag van die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis het oorgestaan (Kyk na bladsy 
285). 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir diens en 

getuienis in samewerking met die 
familiekerke se kommissies wat hulle 
diens en getuienis aksies hanteer, een 
verenigde sinodale kommissie vir diens 
en getuienis in Noord-Kaapland vorm. 

2. in samewerking met die ander kerke ’n 
reglement vir die verenigde kommissie 
opgestel word wat as werksdokument en 
riglyne sal dien totdat dit deur al die 
onderskeie streek sinodes goedgekeur is. 

GOEDGEKEUR 
 
Ds. JG Noeth van die Gereformeerde Kerk word 
ter vergadering verwelkom. 
 
BESKRYWINGSPUNT 4  (punt 3.4 - globale 
hulptoelaes ) uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir diensgetuienis het oorgestaan (Kyk 
na bladsy 285-286). 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die huidige globale hulptoelaes nie meer 

soos voorheen aan die aparte kerke gegee 
word nie – gesien die oneweredigheid (as 
gevolg van historiese ontwikkeling). Die 
totale bedrag sal gelyk verdeel word 
tussen die aantal ringe van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland met die doel dat 

ringe saam met gemeentes van NGKA, 
VGKSA, RCA en DRCB projekte aanpak. 

2. die sinodale kommissie vir diens-
getuienis met die onderskeie kerke 
infaseer deur: 

 i. gesprekke met die leierskap van die 
onderskeie kerke te voer voor Julie 
2011 

 ii. gesprekke deur die verskillende ringe 
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland met die onderskeie 
gemeentes van die genoemde 
kerkverbande binne hulle ringsgebied 
gevoer word, om die eiesoortige 
bedieningsuitdagings binne die 
verskillende ringe vas te stel. 
Ringskommissies gee terugvoer oor 
hierdie gesprekke voor Julie 2011 aan 
die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis 

 iii. riglyne (en doelwitte) vir die gesprekke 
wat in ringe moet plaasvind te 
voorsien, rakende moontlike gebruik 
van die finansies, verband met ’n 
verenigde diensraad, ens. 

 iv. met die verenigde diensgroep 
gesamentlik ooreen te kom hoe die 
toelaes in 2011/2012 bestuur moet 
word 

 v. die sinode van 2012 met ’n 
aanbeveling rakende die implikasies 
van die besluit in punt 1 te dien. 

3. die sinode soos in die verlede jaarliks vir 
die bedrag begroot. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R430,000-00 en die 
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van 
R430,000-000 na die tydelike kommissie 
vir hulpdienste verwys word. 

 
ORDEVOORSTEL 
Die sinode besluit dat bogenoemde 
BESKRYWINGSPUNT (punt 3.4 GLOBALE 
HULPTOELAES) na die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis verwys word. 
VOORSTELLER: DL van Niekerk 
GOEDGEKEUR 
 
ORDEVOORSTEL 
Die sinode besluit dat die verslag van die 
sinodale kommissie vir hulpdienste moet dien 
nadat die verslag van die sinodale kommissie 
vir diensgetuienis afgehandel is. 
VOORSTELLER: TE Smit 
GOEDGEKEUR 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

SESDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
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Ds. HJG van Heerden word geleentheid gebied 
om aankondigings te doen. 

• Die sinodale kommissies konstitueer om 
18:00. 

Ds. FP Avenant neem die afsluiting waar. Hy 
speel ’n CD met ’n gebed (Suidland-Gebed) en 
lees uit Jesaja 43:18 e.v. en sluit af met gebed. 
Die vergadering VERDAAG  vir die dag. 
 

 

DERDE SITTINGSDAG 
13 OKTOBER 2010 
EERSTE SESSIE 

 
Dagopening word waargeneem deur ds. N Venter 
en ds. A Gerrits. Die vergadering sing VONKK 53, 
Amazing Graze, VLAM 120 en lees Psalm 146. 
Oudl. CJ Lourens sluit af met gebed en die 
vergadering sluit af met die sing van VONKK 53. 
 
Adri-Louise van Renen, redakteur van LIG word 
verwelkom in die vergadering. Sy gaan ’n 
spreekbeurt namens die Kerkbode en LIG hanteer 
en ook ’n paar woorde oor die Handleiding vir die 
Erediens sê. 
 
Prof. Flip du Toit, Teologiese Fakulteit Pretoria, 
word verwelkom en hy spreek die vergadering 
toe. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

EERSTE VERSLAG TYDELIKE 
KOMMISSIE VIR ALGEMENE 

SAKE 
 
1. ANC EN KOMMERSIËLE LANDBOU 
(Kyk na bladsye 272) 
AANBEVELING 
Die sinode besluit om die beskrywingspunt te 
verwys na die taakspan grondhervorming om 
verder daarmee te handel. 
GOEDGEKEUR 
 
2. BESKRYWINGSPUNT 5: A-Z 
HANDLEIDING VIR PREDIKANTE 
(Kyk na, bladsye 272 en 277) 
AANBEVELING 
Die sinode besluit om Aanhangsel 5 ten 
opsigte van die A-Z Handleiding vir Predikante 
as ’n gespreksdokument in behandeling te 
neem en met die betrokke taakgroepe van die 
algemene sinode daaroor in gesprek te tree. 
Die tydelike kommissie vir algemene sake 
doen aan die hand dat die sinode dalk die 
bewoording: “ die sinode besluit ” (punt 4.8.3 
en 8) met die woorde: “ die sinode doen aan 
die hand ”; en die “sinode besluit” (punt 7) 
met: “ dis die sinode se uitgangspunt ”, 
vervang. 
GOEDGEKEUR 
 
 
 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde 
 

VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KOMMISSIE VIR 

DIENSGETUIENIS 
(vervolg) 

 

Die volgende ADDENDUM BY 
BESKRYWINGSPUNT 8, punt 3, Kgolagano 
saam met BESKRYWINGSPUNT 8 : Kgolagano 
uit die verslag van die sinodale kommissie vir 
diensgetuienis het oorgestaan (Kyk na bladsy 
287). 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die reeds goedgekeurde R840,000-00 vir 

twee jaar (tot einde 2010) oor vier jaar (tot 
2012) te versprei aangesien die pos 
ontwikkel het in ’n 50% pos en daar in 
plaas van R420,000-00 per jaar net 
R210,000 per jaar spandeer word. 

2. die bedrag van R210,000-00 per jaar 
stelselmatig (met dieselfde persentasie as 
die predikante se salarispakket) moet 
verhoog soos die leraar se salaris 
verhoog. Die rente op die beskikbare 
R840,000-00 kan moontlik hiervoor 
gebruik word. 

3. die taakspan Dutch Reformed Church in 
Botswana die sinode bedien met ’n 
beplanning en beskrywingspunt rakende 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se 
betrokkenheid by Kgolagano. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R13,650-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R28,187-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
ORDEVOORSTEL 
Die sinode besluit dat bogenoemde 
AANBEVELING na die tydelike kommissie vir 
hulpdienste verwys word. 
VOORSTELLER: FD Hugo 
GOEDGEKEUR 
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Die voorsitter stel aan die orde 
 

VERSLAG VAN DIE SINODALE 
KOMMISSIE VIR 

BEDIENINGSONDERSTEUNING 
(vervolg) 

 
BESKRYWINGSPUNT 21 (punt 3.21 - 
tafelgesprek: tekort aan predikante ) uit die 
verslag van die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning het oorgestaan (Kyk na 
bladsy 275 en 279). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
 om kennis te neem van die studiestuk 

Tekort aan predikante – Implikasies en 
Uitdagings  (Aanhangsel 9 ) en gee aan die 
vergadering geleentheid om deur middel 
van tafelgesprekke aandag te gee aan die 
volgende vrae. 

 i. Is die sinode eens dat die dreigende 
tekort en vinnige verwisseling van 
predikante ’n wesentlike uitdaging is 
waarop die sinode behoort te fokus? 

 ii. Hoe behoort ringe die saak aan te 
spreek? Wat moet ringe doen? 

 iii. Hoe kan gemeentes die saak 
aanspreek? Wat behoort gemeentes 
nou te doen? 

 iv. Hoe kan die sinode vir gemeentes, 
predikante en ringe help om die 
uitdagings rondom die dreigende 
tekort aan predikante aan te spreek. 

GOEDGEKEUR 
 
Die volgende VOORSTEL het oorgestaan (Kyk na 
bladsy 275 en 280) 
Ds. IM Kluge en van die afgevaardigdes het op 
Dinsdagmiddag vergader en het die voorstel 
gewysig. 
 

VOORSTEL (soos gewysig) 
1. Die sinode bely en besluit dat die 

bediening en bedieningstrukture in ons 
kerk opnuut ondersoek en in die lig van 
die Woord en die uitdagings van ons tyd 
aangepas moet word. 

2. Die sinode wil in gehoorsaamheid aan die 
Here, elke lidmaat, gemeente en ring 
uitnooi en versoek om deel te word van 
hierdie poging sodat die liggaam van 
Christus kan groei na sy beeld en sodat 
elkeen in liefde sy en haar funksie kan 
vervul en uitleef. (Ef. 4) 

3. Die sinode besluit om hierdie hele saak 
met al die aanbevelings beskrywings-
punte, besluite en bespreking na ‘n 
spesiale taakspan “Bedieningsver-
nuwing” te verwys, wat soos volg 
saamgestel word: 

 i. 2 lede deur elke sinodale kommissie 
genomineer, asook 2 lede van die 
taakspan predikanteversorging, asook 
2 lede van die voormalige taakspan 
kerkbegrip en bedieningsvernuwing. 

 ii. Die spesiale taakspan het die reg op 
verdere koöptering. 

 iii. Die taakspan word versoek om na elke 
vergadering met ringe en gemeentes te 
kommunikeer ten einde maksimum 
deelname te verkry. 

4. Die taakspan word gemagtig om in oorleg 
met die ander kommissies van die sinode 
voor die volgende sinodesitting 
visioneringsprogramme en inisiatiewe te 
implementeer, aan die hand van die 
beskrywingspunte en besluite van die 
sinode. 

5. Die taakspan word versoek om die 
volgende vergadering van die sinode met 
‘n volledige verslag en praktiese 
aanbevelings te bedien vir die 
implementering van skrifgefundeerde 
bedieningspraktyke wat aan die 
uitdagings en eise van ons tyd kan 
voldoen. 

6. Die taakspan word versoek om ook met 
verteenwoordigers van ander sinodale 
streke en fakulteite te skakel ten einde 
bestaande inligting en programme te 
benut. 

7. Ander taakspanne en kommissies van ons 
sinode word versoek om lede en 
begrotings beskikbaar te maak as ’n 
prioriteit vir hierdie spesiale taakspan. 

8. Die begroting van die taakspan sal in 
oorleg met die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning gefinaliseer 
word. 

VOORSTELLER: IM Kluge 
SEKONDANT: C Steenkamp 
GOEDGEKEUR 
 
BESKRYWINGSPUNT 22 (punt 3.22 -  tekort 
aan predikante)  uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir bedienings-ondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 275 en 280). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
 kerkrade en ringe te versoek om kennis te 

neem van die studiestuk Tekort aan 
predikante – Implikasies en Uitdagings  
(Aanhangsel 9 ) en dat kerkrade en ringe 
die uitdagings wat ’n tekort aan 
predikante teweeg bring op toepaslike 
wyse aanspreek. 

GOEDGEKEUR 
 
BESKRYWINGSPUNT 13 (punt 3.13, taakspan 
kerkhereniging ) uit die verslag van die sinodale 
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kommissie vir diensgetuienis het oorgestaan (Kyk 
na bladsy 288). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan kerkhereniging 

saamgestel word wat uit nie meer as 4 
lede bestaan nie. 

2. die begroting van die boekjaar 2010/2011 
ten bedrae van R18,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R18,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

 
AMENDAMENT 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan kerkhereniging 

saamgstel word wat uit nie meer as vier 
lede sal bestaan nie. 

2. indien die gesprek rondom 
kerkhereniging sou hervat, die taakspan 
binne die perk van riglyne wat deur 
gemeentes tydens die vorige opname 
gedoen is of toekomstige opnames 
gedoen sal word, sal werk en aan 
gesprekke deelneem. 

VOORSTELLER: Oudl. BJGW Badenhorst 
SEKONDANT: Oudl. DG Cilliers 
VERWERP 
 
Die AANBEVELING  word gestel: 
 

Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan kerkhereniging 

saamgestel word wat uit nie meer as 4 
lede bestaan nie. 

2. die begroting van die boekjaar 2010/2011 
ten bedrae van R18,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R18,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
Ds. W Roets doen ’n gebed ter afsluiting van die 
verslag. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde 
 

TYDELIKE KOMMISSIE VIR REIS- 
EN VERBLYFKOSTE 

 
Die kommissie beveel aan dat die volgende eise 
en uitgawes goedgekeur word: 
 
1. Verblyf  R126 090-00 
2. Reiskoste  R  77 594-00 
TOTAAL  R203 684-00 
GOEDGEKEUR 
 
 
 
 

MOSIE 
Die sinode betuig sy meelewing en 
voorbidding teenoor prof. CWH Boshoff met 
sy siekte. 
Die sinode wil prof. CWH Boshoff van harte 
bedank vir ’n leeftyd van diens en die talle 
bydraes in ons kerk. 
Die sinode bid prof. CWH Boshoff die innige 
nabyheid en genade van die Here toe. 
VOORSTELLER: IM Kluge 
SEKONDANT: JS Henning 
GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
Die vergadering wil sy hartlike dank betuig aan 
die gemeente Harmonie vir die genoeglike 
aand wat vir ons gereël is. Die reëlings en ete 
was puik. Spesiale woord van dank ook aan 
die Manne Aksie wat baie moeite gedoen het. 
VOORSTELLER: Ds. WL Reichert 
SEKONDANT: Oudl. PH Coetzee 
GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
1. Die sinode juig saam met Chili vir die 

suksesvolle redding van mynwerkers. 
2. Die sinode verseker alle mynwerkers van 

Suid-Afrika van ons opregte dank en 
voorbidding vir die groot werk wat hulle 
doen, soms onder baie moeilike 
omstandighede, tot ekonomiese voordeel 
van ons land. 

VOORSTELLER: Oudl. AJ Vorster 
SEKONDANT: Ds. HK Viljoen 
GOEDGEKEUR 
 
Ds W Roets verwelkom ds. GGD Mabilo, skriba 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika 
Phororo, ter vergadering 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

SESDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om 
aankondigings te doen. 
• Die name van predikante wat die afgelope 

twee jaar oorlede is word aan die vergadering 
voorgehou: 
o Ds. A le Grange (Kuruman) 
o Ds. JJ Kritzinger (Kimberley-Noord) 
o Ds. FD Hugo (Kolong-Botlhaba) 
o Ds. C Lombard (Neilersdrif) 
o Ds. AJN Carstens (Kakamas) 
o Ds. G Nel (Kuruman) 
o Ds. Kotie van Rensburg (Marchand) 

• Die volgende kommissie en taakspanne 
vergader tydens teetyd: 
o die sinodale kommissie vir hulpdienste. 
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o JONK Noord-Kaapland. 
o taakspan predikante versorging. 
o taakspan diakonaat. 

• Verwelkom oudl. FW van Zyl van Tadcaster 
wat ter vergadering verskyn. 

• Verlof word toegestaan aan: 
o Ds. IM Kluge vir teetyd en middagete. 
o Oudl. DE Loots vir die middag.  

 
Die VERGADERING verdaag vir TEE 
 
 

DERDE SITTINGSDAG 
13 OKTOBER 2010 
TWEEDE SESSIE 

 

Die voorsitter gee aan ds. GGD Mabilo, 
Nederduitse Gereformeerde Kerk Phororo, 
geleentheid om die vergadering toe te spreek. Hy 
lewer ook ’n huldeblyk oor wyle ds. FD Hugo wat 
in die bediening te Kolong-Botlhaba was. 
 
Ds. GJ Duursema bedank ds. GGD Mabilo en dra 
hom en sy gemeente in gebed aan die Here op. 
 
Die ondervoorsitter, ds. W Roets, lees ’n 
groeteboodskap van die Dutch Reformed Church 
in Botswana voor. 
 
Die voorsitter stel dr. JJ Gerber aan die woord en 
hy lewer ’n groeteboodskap namens die 
moderamen van die NG Kerk. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG SINODALE 
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 

(bladsye 204 - 259) 
 
Die verslag word aan die vergadering voorgehou 
deur die sinodale kommissie vir hulpdienste, ds. C 
Steenkamp. 
 
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS 
KENNIS GENEEM 
 
1.2 TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE 
VIR HULPDIENSTE 
KENNIS GENEEM 
 
1.3 VERTEENWOORDIGERS BY ALGE-
MENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR 
HULPDIENSTE 
KENNIS GENEEM 
 
 

OPDRAGTE 2008 
 
 

2.1 BELEGGINGSBELEID VAN NED. GEREF. 
KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 
 
 

2.1.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.2 TEOLOGIESE STUDIEFONDS 
 

2.2.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.2.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) Bylae 
2. 
KENNIS GENEEM 
 
2.3 SINODALE BYDRAES 
 

2.3.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.4 HOSPITAAL OORNAGHUIS: OPGRA-
DERING/HERSTEL 
 

2.4.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 7, punt 3.7- Geboue van 
sinode – ingesluit Hospitaal Oornaghuis 
(sinodale kommissie vir hulpdienste) – bladsy 
249, Bylae 13 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.5 BURO VIR GEMEENTE ONDER-
STEUNING 
 

2.5.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 7, punt 3.7- Geboue van 
sinode – ingesluit Hospitaal Oornaghuis 
(sinodale kommissie vir hulpdienste) – bladsy 
249, Bylae 13 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.6 HERDEFINIËRING NG WELSYN NOORD-
KAAP 
 

2.6.1 Uitvoering 
Sien ook beskrywingspunt 8: punt 3.8 - 
Inrigting, befondsing, onderhoud en 
versekering van die geboue van die 
maatskappy NGNK eiendomme (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 251, 
Bylae 14 . 
 
Sien ook verslag van die sinodale kommissie 
vir diensgetuienis punt 2.19  (herdefiniëring NG 
Welsyn Noord-Kaap)  
 
Sien ook verslag van die sinodale kommissie 
vir diensgetuienis,  beskrywingspunt 14, punt 
3.14 - Herdefiniëring NG Welsyn Noord-Kaap 
(NG Welsyn Noord-Kaap) – bladsy 157, Bylae 
16. 
KENNIS GENEEM 
 
 
 



Notule 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

296 

 
 

2.6.2 Begroting/finansiële implikasie 
Sien verslag van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste punt 2.18 (gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat 2009/2010) Bylae 
2. 
KENNIS GENEEM 
 
2.7 OPLEIDING KERKPERSONEEL/ 
SKRIBA’S 
 

2.7.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 9, punt 3.9 – opleiding 
kerkpersoneel/skriba’s (sinodale kommissie 
vir hulpdienste) – bladsy 252, Bylae 15 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.7.2 Begroting/finansiële implikasie 
KENNIS GENEEM 
 
2.8 DIGITERING VAN KERKLIKE 
DOKUMENTE 
 

2.8.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 10, punt 3.10 – 
Digitalisering van argivalia en ooreenkoms 
met GISA (verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) – bladsy 
254, Bylae 16 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.9 TOEGANG TOT ARGIVALIA 
 

2.9.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.10 ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING 
 

2.10.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 11, punt 3.11 – Argief- 
en Inligtingswetgewing en die NG Kerk 
(verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) – bladsy 
255, Bylae 17 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.11 SENTRALISERING EN REKENARISE-
RING VAN REGISTERS 
 
2.11.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.12 PROBLEME MET DIE ARGIEFGEBOU 
 

2.12.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.13 REGLEMENTWYSIGINGS 
 

2.13.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.14 SINODALE PERSONEEL 
KENNIS GENEEM 
 

2.15 PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE 
Die nuutste verslag oor die fondsbeleggings 
pensioenfonds van predikante  vind u as Bylae 
1 by hierdie verslag. 
 
Sien beskrywingspunt 4, punt 3.4 - Pensioen 
vir termyn-kontrak aanstellings (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 242, 
Bylae 10 . 
 
Sien beskrywingspunt 5, punt 3.5 Verhoogde 
pensioengewende vergoeding (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 244, 
Bylae 11 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.16 AMPTENARE PENSIOENFONDS 
KENNIS GENEEM 
 
2.17 MEDIESE FONDS 
KENNIS GENEEM 
 
2.18 GEKONSOLIDEERDE INKOMSTE-STAAT 
EN BALANSSTAAT 2009/2010 
Ingesluit as Bylae 2  is die gekonsolideerde 
inkomstestaat en balansstaat vir die finansiële 
jaar 2009/2010 van die Ned. Geref.  Kerk in 
Noord-Kaapland. Die volledige geouditeerde state 
is by die predikant in sinodale diens beskikbaar. 
KENNIS GENEEM 
 
2.19 SINODALE FONDSE SOOS OP 28 
FEBRUARIE 2010 
Ingesluit as Bylae 3 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.20 HANTERING VAN SINODALE FONDSE 
Gedurende die finansiële jare 2008 – 2009 en 
2009 - 2010 het die sinode die volgende hulp 
verleen: 
 

2.20.1 Gemeentebedieningsfonds 
R374 109 

KENNIS GENEEM 
 

2.20.2 Angolana 
R26 011 

KENNIS GENEEM 
 

2.20.3 Lategan-fonds 
R293 800 

KENNIS GENEEM 
 

2.20.4 Emeriti: medies 
R320 950 

KENNIS GENEEM 
 

2.20.5 Predikantekursusse 
R73 938 

KENNIS GENEEM 
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2.20.6 Jeugkampe 
R69 175 

KENNIS GENEEM 
 

2.20.7 Teologiese studiefonds 
R165 000 

KENNIS GENEEM 
 
2.21 BEGROTING NED. GEREF. KERK IN 
NOORD-KAAPLAND 
 

2.21.1 Uitvoering 
Die Begrotingsbeleid sinode van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland  is aangeheg as 
Bylae 4 . 
 
Sien beskrywingspunt 6 punt 3.6 – Sinodale 
bydraes (sinodale kommissie vir hulpdienste) 
– bladsy 246, Bylae 12 . 
GOEDGEKEUR 
 
2.21.2 Begroting 2009/2010 
Die sinodale begroting vir 2009 – 2010 word 
ingesluit as Bylae 5 . 
 

Verduidelikende opmerkings  (“narratief”) in 
verband met die sinodale begroting is by die 
sinodale kantoor beskikbaar. 
KENNIS GENEEM 
 
2.22 VERSLAG VERTEENWOORDIGER VAN 
DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND BY DIE ARGIEF VAN DIE NED. 
GEREF. KERK IN SA (SKA) 
 

Verslag verteenwoordiger van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland by die argief van die 
Ned. Geref. Kerk in  SA (SKA)  is aangeheg as 
Bylae 6 . 
KENNIS GENEEM 
 
2.23 SLOT 
KENNIS GENEEM 
 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 

3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SINODALE 
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 235, 
Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n sinodale kommissie vir hulpdienste 

saamgestel word soos voorgeskryf in die 
huishoudelike bepalinge van die sinodale 
kommissie vir hulpdienste. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R40,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R40,000-00 na 

die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR 
HULPDIENSTE (sinodale kommissie vir 
hulpdienste) – bladsy 238, Bylae 8 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende 

aangewys word: 
 i. Algemene taakspan fondse 
 ii. Argief- en bestuursinligtingsdienste 

(ABID) 
 iii. Predikante pensioenfonds (verkose 

lid) 
 iv. Predikante pensioenfonds 

(aangewese lid) 
 v. Amptenare pensioenfonds 
 vi. NGNK eiendomme 
 vii. NG Welsyn Noord Kaap 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 

en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike 
kommissie vir hulpdienste verwys word.  

GOEDGEKEUR 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: BELEGGINGS-
BELEID VAN DIE NED. GEREF. KERK IN 
NOORD-KAAPLAND: (sinodale kommissie vir 
hulpdienste) – bladsy 240, Bylae 9 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die beleggingsbeleid van die Ned. Geref. 

Kerk in Noord-Kaapland aangevul word 
met ’n punt “beleggingsportefeulje”. 

2. die beleggingsportefeulje van die sinode 
as volg saamgestel word: 

 i. 40 % op korttermyn 
 ii. 30% op mediumtermyn 
 iii. 30% op langtermyn 
GOEDGEKEUR 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4: PENSIOEN 
VIR TERMYN-KONTRAK AANSTELLINGS 
(sinodale kommissie vir hulpdienste) – bladsy 
242, Bylae 10 . 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die Predikante Pensioenfonds van die NG 

Kerk in SA versoek word om vir termyn-
kontrak aanstellings voorsiening te maak. 

 
AMENDEMENT 
voeg na “die NG Kerk in SA” in “en die 
algemene taakspan fondse en die algemene 
taakspan regte”. 
VOORSTELLER: FD Hugo 
SEKONDANT: JPL Mostert 
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GOEDGEKEUR 
 
Die voorstel soos gewysig deur die amendement 
word die besluit van die vergadering en lui soos 
volg: 
 

1. die Predikante Pensioenfonds van die NG 
Kerk in SA en die algemene taakspan 
fondse en die algemene taakspan regte  
versoek word om vir termyn-kontrak 
aanstellings voorsiening te maak. 

 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
2. die praktyk om leraars op herhalende 

termynkontrakte te plaas, gestaak moet 
word. Gemeentes moet leraars wat langer 
as 12 maande in diens is as permanente 
leraars beskou, sodat hul kan kwalifiseer 
vir Fondslidmaatskap en versekerde 
voordele. 

 

ORDEVOORSTEL 
Beskrywingspunt 4 (punt 3.4.2 -  pensioen vir 
termyn-kontrak aanstellings ) word verwys na 
die tydelike kerkordekommissie. 
VOORSTELLER: Ds FD Hugo 
GOEDGEKEUR 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
3. met dank kennis geneem word van 
 i. die Predikante Pensioenfonds van die 

NG Kerk in SA se versoek om 
ondersoek in te stel na die 
moontlikheid om minstens dekking 
vir die termyn-kontrak aanstellings 
onder die verwante groeplewens- en 
ongeskiktheidskema te verkry 

 ii. die skrywe aan die algemene 
taakspan regte waarin hulle versoek 
word om aandag te gee aan die 
voorsiening vir pensioen en risiko 
groepversekering vir termyn-kontrak 
leraars. 

 
AMENDEMENT 
Voeg ’n punt 4 in wat lui: “die Predikante 
Pensioenfonds van die NG Kerk in SA versoek 
word om ondersoek in te stel na die 
moontlikheid dat traumadekking deel vorm 
van die groepslewensskema”. 
VOORSTELLER: Oudl. JF du Plooy 
SEKONDANT: Ds. FD Hugo 
GOEDGEKEUR 
 
Die voorstel soos gewysig deur die amendement 
word die besluit van die vergadering en lui soos 
volg: 
 

3. met dank kennis geneem word van 
 i. die Predikante Pensioenfonds van die 

NG Kerk in SA versoek om ondersoek 

in te stel na die moontlikheid om 
minstens dekking vir die termyn-
kontrak aanstellings onder die 
verwante groeplewens- en 
ongeskiktheidskema te verkry 

 ii. die skrywe aan die algemene 
taakspan regte waarin hulle versoek 
word om aandag te gee aan die 
voorsiening vir pensioen en risiko 
groepversekering vir termyn-kontrak 
leraars. 

4. die Predikante Pensioenfonds van die NG 
Kerk in SA versoek word om ondersoek in 
te stel na die moontlikheid dat 
traumadekking deel vorm van die 
groepslewensskema. 

GOEDGEKEUR 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: VERHOOGDE 
PENSIOENGEWENDE VERGOEDING (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 244, 
Bylae 11 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 die Ned. Geref. Kerke in Noord-Kaapland 

ooreenkom om waar moontlik en met 
verslag aan die ring ten minste die 
verhoogde vlak A (19,2% bydraevlak) tot 
die fonds by te dra. 

GOEDGEKEUR 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

SEWENDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om 
aankondigings te doen. 
• Die sinodale kerkordekommisse vergader 

13:30. 
• Die tydelike kommissie vir kommissies 

vergader 13:30 (voorsitters van sinodale 
kommissies en skribas van ring). 

 
Die VERGADERING verdaag vir MIDDAGETE. 
 
 

DERDE SITTINGSDAG 
DERDE SESSIE 

 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG SINODALE 
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 

(vervolg) 
 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: SINODALE 
BYDRAES (sinodale kommissie vir hulp-
dienste) – bladsy 246, Bylae 12 . 
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AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die besluit van 2008 ten opsigte van 

surplus verdeling opgeneem word in die 
sinodale bydrae formule by punt 2 
(formule ), nl. 

 Die sinode besluit dat die jaarlikse 
surplus gelykop aan die gemeentes 
terugbetaal word. 

 Nuwe punt 2  
 Die formule werk met die beginsel dat die 

sinode die werk doen met die geld wat 
deur die gemeentes voorsien word 
volgens ’n vaste persentasie. Die sinode 
slaan nie gemeentes aan volgens ’n 
voorafopgestelde begroting nie. Ons werk 
nie met ’n behoeftebegroting nie, maar 
met ’n inkomstebegroting. 

 Die formule lê ’n baie groot 
verantwoordelikheid op die sinodale 
kommissies, sowel as die gemeentes. 
Sinodale kommissies moet baie fyn 
beplan om met die beskikbare fondse 
hulle werk gedoen te kry. Die gemeentes 
se verantwoordelikheid is om te sorg dat 
daar genoeg fondse beskikbaar is om die 
werk te doen. 

 Die sinode besluit dat die jaarlikse 
surplus gelykop aan die gemeentes 
terugbetaal word . 

GOEDGEKEUR 
 

2. die formule vir sinodale bydraes by punt 
2.1.1 (sinodale kollektes ) as volg gewysig 
word 

 Ou punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal 

elke gemeente jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 10 verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te laat 
klop. Daar is ook vrywillige kollektes 
wat ’n gemeente kan opneem. 

 Nuwe punt 2.1.1  
 Aanvullend tot bogenoemde bedrag, sal 

elke gemeente jaarliks twee maal  
deurkollektes vir 7  verpligte kollektes 
opneem. Die kollektes help om die 
begroting vir die betrokke saak te 
befonds . Daar is ook vrywillige kollektes 
wat ’n gemeente kan opneem. 

VERVAL 
 

3. die formule vir sinodale bydraes by punt 
2.2.4 (huurgeld ) as volg gewysig word 

 Ou punt 2.2.2  
 Sinodale bydraes word bereken op die 

netto wins van die verhuring 
 Nuwe punt 2.2.2  
 sinodale bydraes word bereken op die 

bruto inkomste  van die verhuring. 
GOEDGEKEUR 
 

4. die formule vir sinodale bydraes by punt 
3.1.1 (die volgende sinodale kollektes is 
goedgekeur as verpligte kollektes ) as volg 
gewysig word 

 Botswana, NGKA Phororo, RCA-Pearl 
en VGK Phororo word gekonsolideer 
onder een kollekte, nl. hulptoelae ander 
kerke  

VERVAL 
 

5. die formule vir sinodale bydraes by punt 
3.1.1 (die volgende sinodale kollektes is 
goedgekeur as verpligte kollektes ) as volg 
gewysig word 

 dat die benaming van die teologiese 
studiefonds gewysig word om te lees: 
teologiese en maatskaplike werk 
studiefonds  

GOEDGEKEUR 
 

6. ’n nuwe punt 2.2.12, gemeenskaps-
projekte, by die sinodale bydrae formule 
ingevoeg word : 

 2.2.12 GEMEENSKAPSPROJEKTE 
 ���� Donasies/fondse wat ontvang word 

vir ’n projek, met die oog op 
dienslewering buite die 
gemeenteverband, word vrygestel 
van die (nou 6%) sinodale 
verpligting. 

 ���� Die onaangewende surplus van 
hierdie projek is jaarliks aan die 
einde van die boekjaar onderhewig 
aan sinodale bydrae (nou 6%). 

 ���� Gelde wat in die gemeente 
ingesamel/ontvang word vir 
gemeentelike barmhartigheidsdiens 
bly onderhewig aan die sinodale 
heffing. 

 Wanneer ’n gemeente in aanmerking wil 
kom vir kwytskelding van die sinodale 
bydrae op gemeenskaps-projekte 
(toegewings, ten opsigte van sinodale- 
en ringsbydraes) moet die volgende 
prosedure gevolg word: 

 ���� Die kerkraad stel ’n behoorlike 
beplanning vir elke nuwe projek op 
wat die oogmerk van die projek, die 
begunstigdes, verwagte inkomste-
bronne en die duur van die projek 
aandui. 

 ���� Die beplanning word eers aan die 
ring voorgelê wat oordeel of dit 
wenslik is dat die gemeente die 
projek aanpak en of die gemeente 
dit kan bekostig. 

 ���� Die ring moet die beplanning voorlê 
aan die sinodale kommissie vir 
hulpdienste wat die ring adviseer in 
terme van die aansoek. 

 ���� Die ring kan nadat die advies van die 
sinodale kommissie vir hulpdienste 
ingewin is ’n besluit neem. Die ring 
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is ook verantwoordelik vir die 
deurlopende toesig by die projek. 

 ���� Hierdie proses moet jaarliks vir die 
duur van die projek herhaal word 
met jaarlikse verslagdoening aan die 
ring. 

GOEDGEKEUR 
 

7. die formule vir sinodale bydraes 
dienooreenkomstig aangepas word. 

GOEDGEKEUR 
 
Die volgende BESKRYWINGSPUNT 11 (punt 
3.11, sinodale bydrae – kwytskelding ten 
opsigte van diakonale-kas)  uit die verslag van 
die sinodale kommissie vir diensgetuienis het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 288). 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. gelde wat ontvang word met die oog op 

dienslewering in die gemeenskap vryge-
stel word van die (nou 6%) sinodale 
verpligting. 

2. gelde wat in die gemeente 
ingesamel/ontvang word vir barmhartig-
heidsdiens onderhewig bly aan die 
sinodale heffing. 

3. die formule vir sinodale bydraes by punt 
2.2 (toegewings ) aangevul word met ’n 
punt 2.2.12: Geld vir dienslewering aan 
gemeenskap : 

 gelde ontvang word met die oog op 
dienslewering in die gemeenskap vry te 
stel van die (nou 6%) sinodale 
verpligting.  

KENNIS GENEEM 
 
3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: GEBOUE VAN 
SINODE – OOK HOSPITAAL OORNAGHUIS 
(sinodale kommissie vir hulpdienste) – bladsy 
249, Bylae 13 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om die volgende besluite en 
optrede van die sinodale kommissie vir 
hulpdienste te bekragtig 
1. Kantore 
 i. Die verskuiwing van die kantore van 

NG Welsyn na die kantoorkompleks 
by die Kestell kampus. 

 ii. Die verskuiwing van die kantore van 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
na die kantoorkompleks by Kestell 
kampus. 

 iii. Die uitgawes wat aangegaan is om 
die kantoorkompleks by Kestell 
kampus vir bogenoemde in te rig. 

 iv. Die “ou” sinodale gebou 
(Villiersstraat 15) as kantoorruimte te 
verhuur. 

 v. Die hersonering van die 4 eiendomme 
in Kimberley van die Ned. Geref. Kerk 

in Noord-Kaapland sodat die gebruik 
daarvan “wettig” is. 

GOEDGEKEUR 
 

2. Hospitaal Oornaghuis 
 i. Die Hospitaal Oornaghuis na die 

beskikbare wooneenhede by Kestell 
kampus te verskuif. 

 ii. Die reeds goedgekeurde R1,000,000-
00 aan te wend om die nodige 
veranderinge aan die gebou by 
Kestell kampus aan te bring. 

 iii. Die eiendom wat tans as oornaghuis 
gebruik word, te verkoop. 

 iv. Dat voorsiening gemaak word om 
pasiënte en familie hospitaal en stad 
toe te vervoer. 

 
AMENDEMENT 
Vervang by punt iii “die eiendom wat tans as 
oornaghuis gebruik word, te verkoop” met: “ 
dat die eiendom wat tans as oornaghuis 
gebruik word (Hemmingstraat 3, Kimberley, 
Erf 601), oorgedra word na die artikel 21-
maatskappy NGNK eiendomme”. 
VOORSTELLER: Ds. TE Smit 
SEKONDANT: Ds. J Oosthuizen 
GOEDGEKEUR 
 
Die voorstel soos gewysig deur die amendement 
word die besluit van die vergadering en lui soos 
volg: 
 

iii. dat die eiendom wat tans as oornaghuis 
gebruik word (Hemmingstraat 3, Kimberley, 
Erf 601), oorgedra word na die artikel 21-
maatskappy NGNK eiendomme. 
GOEDGEKEUR 
 

3. Buro 
 i. Die buro vir gemeenteondersteuning 

en oornagplekke vir leraars en hul 
gades in die beskikbare “koshuis-
gedeelte” by Kestell kampus in te rig. 

 ii. Die nodige vergaderlokale, kombuis-
geriewe en onthaalarea ook ingerig 
word. 

GOEDGEKEUR 
 

4. Die kantoorkompleks en kinderhuis by 
Kestell kampus moet duidelik afgebaken 
word. 

GOEDGEKEUR 
 

5. Sinodale kommissie vir hulpdienste 
opdrag te gee om voort te gaan om 
bogenoemde veranderinge te bestuur. 

GOEDGEKEUR 
 
3.8 Beskrywingspunt 8: INRIGTING, 
BEFONDSING, ONDERHOUD EN VERSEKER-
ING VAN DIE GEBOUE VAN DIE 
MAATSKAPPY NGNK EIENDOMME (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 251, 
Bylae 14 . 
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AANBEVELING 
Die sinode besluit om die sinodale kommissie 
vir hulpdienste opdrag te gee om 
1. dringend aandag te gee aan die 

instandhouding van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland se geboue. 

2. dringend aandag te gee aan die elektriese 
voldoeningsvereistes van die kerk se 
geboue. 

3. ’n duidelike onderhoudsplan vir die 
geboue van die kerk op te stel en ’n 
ooreenkoms in hierdie verband met die 
Maatskappy NGNK eiendomme aan te 
gaan sodat deurlopend aandag gegee 
word aan die instandhouding van die 
eiendomme van die kerk. 

4. ’n duidelike ooreenkoms aan te gaan met 
genoemde maatskappy oor die 
versekering van die geboue. 

5. die fondswaarde van die 
onderhoudsfonds van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland as skenking aan 
die maatskappy NGNK eiendomme oor te 
dra. 

GOEDGEKEUR 
 
3.9 BESKRYWINGSPUNT 9: OPLEIDING 
KERKPERSONEEL/SKRIBA’S (taakspan 
opleiding kerkpersoneel/skriba’s) – bladsy 
252, Bylae 15 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. daar voortgegaan moet word met die 

indiensopleiding van kerkkantoorper-
soneel van gemeentes in die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,000-00 na 
die tydelike  kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.10 BESKRYWINGSPUNT 10: DIGITALI-
SERING VAN ARGIVALIA EN OOREENKOMS 
MET GISA (verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) –  bladsy 
254, Bylae 16 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om met dank kennis te neem van die 

digitering van gemeentelike argivalia van 
die ou “Noord-Kaaplandse gemeentes” 
deur die GSU en deur ABID. 

2. om die beplande, kostelose 
digiteringsprojek vir die verfilming 
(digitering) van alle lidmaat- en 
huweliksregisters wat nog by gemeentes 
in die sinodale gebied van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland is, te ondersteun. 

3. om ABID te versoek om die 
digiteringsprogram in samewerking met 
die predikant in sinodale diens en die 
gemeentes te beplan én om te verseker 
dat die koeriers die registers in 
brandvaste houers van en na die 
gemeentes sal vervoer. 

4. dat die sinode deel word van bogenoemde 
proses sonder dat dit finansiële 
implikasies vir die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland inhou. 

GOEDGEKEUR 
 
3.11 BESKRYWINGSPUNT 11: ARGIEF- EN 
INLIGTINGSWETGEWING EN DIE NG KERK 
(verteenwoordiger Argief- en bestuursinlig-
tingsdienste (ABID) –  bladsy 255, Bylae 17 .) 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
1. om al die gemeentes, ringe, kerklike 

instansies en die sinodale kerkkantoor te 
versoek om as ’n saak van dringendheid 
uitvoering te gee aan die vereistes van 
Wet 2 van 2000 deur sonder versuim ’n 
inventaris by ABID in te dien wat jaarliks 
hersien word. 

2. om ABID te versoek om aan elke ring ’n 
lys voor te lê wat die stand van sake 
aantoon ten opsigte van gemeentes se 
indiening van die jaarlikse inventaris-
vorm ten einde te voldoen aan die 
vereistes van Wet 2 van 2000. 

3. om al die gemeentes, ringe, kerklike 
instansies en die sinodale kerkkantoor te 
versoek om kennis te neem van die 
implikasies van Wet 25 van 2002 en die 
vereiste dat dokumente wat elektronies 
geskep word (op ’n rekenaar/skan-
deerder); elektronies gestuur en ontvang 
word (e-pos/faks), ook aan alle wetlike 
vereistes ten opsigte van bewaring moet 
voldoen. 

GOEDGEKEUR 
 
3.12 BESKRYWINGSPUNT 12: 
BESOEKE/HULP AAN GEMEENTES, RINGE EN 
SINODES (verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) –  bladsy 
257, Bylae 18 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. sinodale kommissies, instansies (aan die 

Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
verbind), ringe en gemeentes al hulle 
argivalia en dokumente in ’n brandvaste 
(instap) kluis volgens die vereistes van 
Rekordbestuur (KO NG Kerk, 2007, Reg 
2.2, 3.2.1) moet bewaar. 

2. sinodale kommissies, instansies (aan die 
Ned. Geref Kerk in Noord-Kaapland 
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verbind), ringe en gemeentes wat vier-laai 
liasseerkabinette vir liassering gebruik, 
dié kabinette ook in hulle brandvaste 
(instap) kluis vir veilige bewaring plaas. 

3. gemeentes wat nie oor amptelike 
kerkkantore beskik nie en van amptenare 
se huise vir dié doel gebruik maak, 
reëlings vir die inrig van brandvaste 
kluise vir die bewaring van gemeentelike 
argivalia tref. 

4. gemeentes waar amptenare gemeentelike 
registers, notules en finansiële 
dokumentasie heen en weer tussen die 
kerkgebou en huise vervoer, die nodige 
reëlings tref dat dié dokumentasie in 
brandvaste houers vervoer word om dit 
teen vernietiging in geval van ’n ongeluk 
te beskerm. 

GOEDGEKEUR 
 
3.13 BESKRYWINGSPUNT 13: HUWELIKS-
REGISTERS (verteenwoordiger Argief- en 
bestuursinligtingsdienste (ABID)) –  bladsy 
259, Bylae 19 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. waar huwelike in ’n Ned. Geref. gemeente 

en/of deur ’n leraar van die Ned. Geref 
Kerk bevestig word, die huwelik ook in ’n 
amptelike huweliksregister van die 
gemeente aangeteken kan word. 

2. leraars van die Ned. Geref. Kerk wat 
huwelike bevestig so gou moontlik ’n 
kopie van die (derde) afskrif in die leraar 
se amptelike register maak en dit by die 
gemeente waar hy/sy werk of woon (nie-
gemeenteleraars) inhandig, wat dit jaarliks 
saam met die registerafskrifte na die 
Kerkargief stuur. 

3. die saakgelastigde van die gemeente waar 
die huwelik voltrek word - of waar die 
leraar werk indien die huwelik dalk op ’n 
plaas, in ’n park ensovoorts bevestig is, óf 
waar die huweliksbevestiger aan ’n ander 
kerk behoort - onmiddellik ook ’n kopie 
van die (derde) afskrif in die leraar se 
amptelike register maak en dit hou om dit 
saam met die jaarlikse registerafskrifte na 
die Kerkargief te stuur. 

GOEDGEKEUR 
 
Ds. N Venter versoek dat “sukses stories” oor 
gemeente-diakonaat wat gebruik kan word tydens 
die diakonale konferensie in Maart 2012 aan haar 
besorg moet word. 
 
 
 
 
 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

AGSTE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om aan-
kondigings te doen. 
• Ringe vergader 18h00 om afgevaardigdes na 

algemene sinode aan te wys. 
 
Die VERGADERING verdaag vir TEE. 
 
 

DERDE SITTINGSDAG 
VIERDE SESSIE 

 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG SINODALE 
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 

(vervolg) 
 
7. LAATBESKRYWINGSPUNT MEDIESE 
SKEMAS – PREDIKANTE (Ned. Geref. Kerk 
Augrabies) (Kyk na bladsy 212, punt 2.17 - 
(Mediese Fonds) 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
die besluit wat tydens die 1999 sinode sitting 
geneem is, nl. dat alle gemeentes van die 
sinode in Noord-Kaapland se predikante 
verplig is om aan ’n mediese skema ingestel 
volgens die Wet op Mediese Skemas en 
goedgekeur deur die sinode in Noord-
Kaapland te behoort, gewysig word sodat 
kerkrade in oorleg met hul predikante 
outonoom mag optree en self kan besluit aan 
watter mediese skema die predikante mag 
behoort. 
GOEDGEKEUR 
 
Ds. NJ Bonthuys sluit die verslag af met gebed. 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

TWEEDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

KOMMISSIES 
 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes, 
U kommissie doen die volgende aanbevelings: 
 

UITVOERENDE KOMITEES 
 

1. SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 
 

Voorsitter Ds. JP Jooste 
Ondervoorsitter Ds. JPJ van Tonder 
Skriba Ds. PF Coetzee 
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2. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN 
GETUIENIS 
 

Voorsitter Dr. JJ Knoetze 
Ondervoorsitter Ds. FP Avenant 
Skriba Ds. DJ Scheepers 
Addisionele lid Ds. AC van Wyk 
Addisionele lid Ds. N Venter 

 
3. SINODALE KOMMISSIE VIR 
HULPDIENSTE 
 

Voorsitter Ds. C Steenkamp 
Ondervoorsitter Ds. J Oosthuizen 
Skriba Ds. TE Smit 
Addisionele lid Oudl. JP Smit 
Addisionele lid Oudl. AJW Agenbag 
Ampshalwe Me. E Badenhorst 
Ampshalwe Ds. FD Hugo 
Ampshalwe Ds. JPL Mostert 

 
4. SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
 

Voorsitter Ds. GJ Duursema 
Ondervoorsitter Ds. NJ Bonthuys 
Skriba Ds. DG Smit 

 
 

VERTEENWOORDIGERS 
 
 

1. VERTEENWOORDIGERS SINODALE 
KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDER-
STEUNING 

 

1.1 Algemene diensgroep gemeenteontwik-
keling (ADGO) 
Primarius Ds. JP Jooste 
Sekundus Ds. JPJ van Tonder 
 

1.2 ADGO se taakspan evangelisasie 
Primarius Ds. AH van Rooyen 
 

1.3 ADGO se taakspan predikante 
begeleiding 
Primarius Ds. JPJ van Tonder 
Sekundus Ds. AJ du Plooÿ 
 

1.4 VBO Forum 
Primarius Ds. JPJ van Tonder 
Sekundus Ds. JPL Mostert 
 

1.5 ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging 
Primarius Ds. JG van Tonder 
Sekundus Ds. AC de Villiers 
 

1.6 ADGO se taakspan kategese 
Primarius Ds. HK Viljoen 
Sekundus Ds. R Britz 
 

1.7 Algemene sinode se kommissie vir leer 
en aktuele sake 
Primarius Dr. DL van Niekerk 
 

1.8 Seisoen van luister 
Primarius Ds. JG van Tonder 

 
1.9 Gemeentedienste netwerk 

Primarius Ds. PF Coetzee 
Sekundus Ds. CM Rautenbach 
 

1.10 JONK 
Primarius Ds. HK Viljoen 
Sekundus Ds. R Britz 
 

1.11 Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur 
Primarius Ds. AC de Villiers 
 

1.12 Liturgie werkgroep (Communitas) 
Primarius Ds. JP Jooste 
Sekundus Ds. PJ Conradie 
 

1.13 Kerkbode 
Primarius Ds. N Venter 
Sekundus Dr. JB Vos 
 

1.14 Verteenwoordiger Kuratorium Pretoria 
Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. WP Vermaak 
 

1.15 Verteenwoordiger Kuratorium Stellen-
bosch 
Primarius Dr. DL van Niekerk 
Sekundus Dr. JB Vos 
 

1.16 Verteenwoordiger Kuratorium Vrystaat 
Primarius Dr. JS Henning 
Sekundus Dr. JD van der Westhuizen 

 
2. VERTEENWOORDIGERS SINODALE 

KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 
 

2.1 Algemene diensgroep diens en getuienis 
(ADD) 
Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. FP Avenant 
 

2.2 Verteenwoordiger taakspan kerkher-
eniging 
Primarius Ds. BJP Booysen 
Sekundus Ds. P van Zyl 
 

2.3 Verteenwoordiger kerklike maatskaplike 
diensteraad (KMDR – ADD) 
Primarius Ds. FD Hugo 
Sekundus Me. CH Blömerus 
 

2.4 GKEF (Gesamentlike Kommissie vir 
Evangeliebediening in Frankryk) en 
Wêreldbiddag vir Mans 
Primarius Ds. AH van Rooyen 
Sekundus Ds. N Kriek 
 

2.5 Vigsforum 
Primarius Ds. PW Maritz 
Sekundus Ds. K O'Callaghan 
 

2.6 Bybelgenootskap 
Primarius Ds. GP Barnard 
Sekundus leraar Ds. PL Gouws 
Primarius lidmaat Mnr. S van der Linde  
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Sekundus lidmaat Me. CM du Preez 
 

2.7 Christelike afhanklikheidsdiens  (CAD) 
Primarius Mnr. Hendrik Snyman 
Sekundus Ds. GF de Bruyn 
 

2.8 Kuratorium en eksamenkommissie 
NGKA 
Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. NB Roux 
 

2.9. Bestuursraad NG Welsyn Noord-Kaap 
Primarius Ds. W Roets 
Primarius Ds. IM Kluge 
Primarius Ds. TE Smit 
Sekundus Ds. DJ Scheepers 

 
3. VERTEENWOORDIGERS SINODALE 

KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 
 

3.1 Algemene taakspan fondse 
Primarius Ds. C Steenkamp 
Sekundus Ds. JPL Mostert (PSD) 
 

3.2 Argief- en bestuursinligtingsdienste 
(ABID) 
Primarius Ds. TE Smit 
Sekundus Ds. JPL Mostert (PSD) 
 

3.3 Predikante pensioenfonds (verkose lid) 
Primarius Ds. FD Hugo 
Sekundus Ds. TE Smit 
 

3.4 Predikante pensioenfonds (aangewese 
lid) 
Primarius Ds. JPL Mostert (PSD) 
Sekundus Ds. J Oosthuizen 
 

3.5 Amptenare pensioenfonds 
Primarius Ds. J Oosthuizen 
Sekundus Ds. C Steenkamp 
 

3.6 NGNK eiendomme 
Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland 

Ds. JPL Mostert 
Mnr. JP Smit 
Dr. AC Swanepoel 
Ds. C Steenkamp 
Ds. IM Kluge 
Mnr. AC Human 

NG Welsyn Noord-Kaap 
Ds. W Roets 

NG Welsyn Kimberley 
Mnr. SF Haasbroek 

NG Welsyn Vryburg 
Ds. PF Coetzee 

NG Kinderhuise in Noord-Kaapland 
Mnr. MF Viviers 

 
4. VERTEENWOORDIGER SINODALE 
KERKORDEKOMMISSIE 
 

4.1 Algemene taakspan regte 
Primarius Ds. GJ Duursema 

Sekundus Ds. DG Smit 
 
5. VERTEENWOORDIGERS MODERAMEN 

ALGEMENE SINODE 
 

Primarius Dr. AC Swanepoel 
Sekundus Ds. W Roets 

 
6. SINODEBEPLANNING 
 

SKBO 
Voorsitter Ds. JP Jooste 
Ondervoorsitter Ds. JPJ van Tonder 

 

SKDG 
Voorsitter Dr. JJ Knoetze 
Ondervoorsitter Ds. FP Avenant 

 

SKHD 
Voorsitter Ds. C Steenkamp 
Ondervoorsitter Ds. J Oosthuizen 

 

SKOK 
Voorsitter Ds. GJ Duursema 
Ondervoorsitter Ds. NJ Bonthuys 

Ring wat sinode reël wys twee lede aan 
(moet nog aangewys word) 
(moet nog aangewys word) 

 
 

TAAKSPANNE  
 
 

1. SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING 
 

1.1 Predikanteversorging 
 

Carnarvon 
Primarius Ds. HJG van Heerden 
Sekundus Me. EL Riley 

 
Deben 

Primarius Ds. JPJ van Tonder 
Sekundus Ds. C Jonck 

 
Griekwastad 

Primarius Ds. SD Marais 
Sekundus Oudl. LJP van Niekerk 

 
Hanover 

Primarius Ds. AJ du Plooÿ 
Sekundus Ds. BJ Stroebel 

 
Hopetown 

Primarius Me. CM Coetzee 
Sekundus Ds. CM Rautenbach 

 
Kenhardt 

Primarius Ds. JL van der Merwe 
Sekundus Ds. PJL Blaauw 

 
Kimberley  

Primarius Ds. P-R du Toit 
Sekundus Ds. JS Kloppers 

 
Mafikeng 

Primarius Ds. LB de Villiers 
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Sekundus Oudl. AP Conradie 
 
Reivilo 

Primarius Ds. MF Scholly 
Sekundus Ds. PF Coetzee 

 
Upington 

Primarius Ds. AH Scholtz 
 
Warrenton 

Primarius Ds. BP Benadé 
Sekundus Ds. JS du Plessis 

 
1.1.1 Portefeuljes predikanteversorging 
 

Mentorskap 
Ds. AC de Villiers 
Ds. NB Roux 
Ds. R Britz 
Ds. MF Scholly 
Ds. PL Louw 

 
Retraites 

Ds. WP Vermaak 
Ds. WJ van Zyl 
Ds. J Oosthuizen 

 
VBO 

Voorsitter TPV 
Predikant in sinodale diens 

 
Fasilitering & mobiliteit 

Ds. JG van Tonder 
Ds. J Oosthuizen 

 
Pastor pastorum 

Voorsitter TPV 
Predikant in sinodale diens 

 
1.1.2 Uitvoerende komitee predikantever-
sorging 
 

Voorsitter Ds. JPJ van Tonder 
Ondervoorsitter Ds. AJ du Plooÿ 
Skriba Ds. BP Benadé 
Mentorskap Ds. MF Scholly 
Retraites Ds. WP Vermaak 
VBO Ds. JPJ van Tonder 
Fasilitering & mobiliteit Ds. SD Marais 
Pastor pastorum (moet nog aangewys) 
 
1.2 Vrouelessenaar NK 
 

Carnarvon 
Primarius Me. MM Marais 
Sekundus Me. T Jordaan 

Deben 
Primarius Me. H van Tonder 
Sekundus Me. J van Zyl 

Griekwastad 
Primarius Me. M van der Westhuizen 
Sekundus Me. M Lewis 

 
Hanover 

Primarius Ds. A du Plooÿ 

Sekundus Me. M Pienaar 
Hopetown 

Primarius Me. A Boshoff 
Kenhardt 

Primarius Me. R van Zyl 
Sekundus Me. C Stander 

Kimberley 
Primarius Me. A Human 
Sekundus Ds. A Gerrits 

Mafikeng 
Primarius Me. J de Villiers 
Sekundus Me. G van Rooyen 

Reivilo 
Primarius Me. S Fourie 
Sekundus Me. C van den Berg 

Upington 
Primarius Me. F van Niekerk 
Sekundus Me. B Strauss 

Warrenton 
Primarius Me. LS Oosthuizen 
Sekundus Me. TW Human 

 
1.3 Bemagtiging van lidmate 
 

Ds. JG van Tonder 
Ds. AC de Villiers 

 
1.4 Erediens 
 

Ds. JP Jooste (s) 
Ds. PJ Conradie 

 
1.5 JONK NOORD-KAAPLAND 
 

Ds. HK Viljoen 
Prop. MvdS Loubser 
Ds. R Britz 
Ds. SJ Strydom 
Ds. PL Louw 
Mnr. Koot Becker 
Mnr. Charles Hayes 
Mnr. Wynand Janse van Rensburg 
Ds. A Gerrits 

 
1.6 Bedieningsvernuwing 
 

SKBO 
Ds. CM Rautenbach 
Ds. AJ du Plooÿ 

SKDG 
Ds. NB Roux 
Ds. N Venter 

SKHD 
Ds. C Steenkamp 
Ds. J Oosthuizen 

SKOK 
Ds. GJ Duursema 
Ds. NJ Bonthuys 

Taakspan predikanteversoring 
Ds. JPJ van Tonder 
Ds. HJG van Heerden 

Voormalige taakspan kerkbegrip en 
bedieningsvernuwing 

Ds. JG van Tonder 
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Ds. AC de Villiers 
 
2. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN 
GETUIENIS 
 
2.1 Botswana 

Dr. JJ Knoetze 
Ds. DJ O'Reilly 
Ds. JG van Tonder 
Ds. FA Fouché 
Ds. TC du Toit 

 
2.2 Wêreldsending 

Ds. N Kriek 
Ds. AH van Rooyen 
Oudl. DE Loots 

 
2.3 Diakonaat 

Ds. N Venter 
Ds. FP Avenant 
Ds. K O’Callaghan 
Ds. PW Maritz 
Ds. L Cornelissen (VGKSA Phororo) 
Ds. JA van Schalkwyk 
Oudl. GV Faber 
Ds. DJ O'Reilly 
Ds. FD Hugo 
Ds. GF de Bruyn 
Ds. SL de Jager 

 
2.4 Kerkhereniging 

Ds. JW Myburgh 
Ds. BJP Booysen 
Ds. P van Zyl 

 
2.5 Grondhervorming 

Mnr. A Pyper 
Ds. IM Kluge 

 
 

AFVAARDIGING NA ALGEMENE 
SINODE 

 
DIE VOLGENDE PERSONE IS DEUR 

DIE SINODE NA DIE ALGEMENE 
SINODE AFGEVAARDIG 

 
Leraars 

SKBO 
Primarius Ds. JPJ van Tonder 
Sekundus Ds. HK Viljoen 

 

SKDG 
Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. N Venter 

 

SKHD 
Primarius Ds. PG Otto 
Sekundus Ds. UP Malherbe 

 

SKOK 
Primarius Ds. GJ Duursema 
Sekundus Ds. HW de Jager 

 

Kerkraad 
SKBO 

Primarius Oudl. WH Peek 
Sekundus Me. S van Niekerk 

 

SKDG 
Primarius Oudl. GV Faber 
Sekundus Oudl. AJW Agenbag 

 

SKHD 
Primarius Oudl. FJ Augustyn 
Sekundus Oudl. JP Smit 

 

SKOK 
Primarius Oudl. MD Botha 
Sekundus Diak. J Badenhorst 

GOEDGEKEUR 
 
Die Notule  van die Tweede Sittingsdag  word 
aan die vergadering voorgehou. Redaksionele 
wysigings word aangebring en die notule word 
GOEDGEKEUR. 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG SINODALE 
KERKORDEKOMMISSIE 

(bladsye 176 - 203) 
 
Die verslag word aan die vergadering voorgehou 
deur onder-voorsitter van die kerkordekommissie, 
ds. GJ Duursema. 
 
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS 
KENNIS GENEEM 
 
1.2 VERTEENWOORDIGERS BY ALGEMENE 
SINODE: SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
KENNIS GENEEM 
 
 

OPDRAGTE 2008 
 
 

2.1 VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN DIE 
KERKORDE, REGLEMENTE, BESLUITE EN 
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED. 
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

2.1.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.2 BEVOEGDHEIDSREGISTER 
 

2.2.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
Oudl. M Hongolo van die Ned. Geref. Kerk 
Angolana word verwelkom hy kry geleentheid om 
die vergadering toe te spreek - ds. FWC van 
Niekerk tolk vanuit Portugees na Afrikaans.) 
 

Die vergadering sing Lied 286 vir hul toe. 
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2.3 KERKORDE 2007 - BEDIEN DIE 
EERSVOLGENDE SINODE MET ’N GERE-
FORMEERD-GEFUNDEERDE KERKORDE 
 

2.3.1 Uitvoering 
Sien beskrywingspunt 8 punt 3.8 – Graven ten 
opsigte van kerkorde 2007: artikels 3 en 9 
(sinodale kerkordekommissie) – bladsy 192, 
Bylae 8. 
KENNIS GENEEM 
 
2.4 EKKLESIOLOGIESE GESPREKSDOKU-
MENT 
 

2.4.1 Uitvoering 
KENNIS GENEEM 
 
2.5 REDAKSIONELE WYSIGINGS AAN 
KERKORDE 2008 
 

2.5.1 Bepaling 35.6.2.3 
Bepaling 35.6.2.3 is as volg gewysig 
Ou bepaling 

Wys verteenwoordigers en sekunduslede aan by die 
volgende instansies: 

Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit 
in die kuratorium, eksamenkommissie en die 
kieskollege by elk van die teologiese fakulteite van 
die universiteite te Stellenbosch, Pretoria, 
Bloemfontein en die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in Afrika 

Nuwe bepaling  
Wys verteenwoordigers en sekunduslede aan 
by die volgende instansies: 

Een verteenwoordiger plus sekundus per 
fakulteit in die kuratorium, eksamen-
kommissie en die kieskollege by elk van 
die teologiese fakulteite van die 
universiteite te Stellenbosch, Pretoria, 
Bloemfontein en die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk in Afrika. 
Een verteenwoordiger plus sekundus op 
die Argiefkommissie van die Ned. Geref. 
Kerk in SA; Een verteenwoordiger plus 
sekundus by die SA Bybelgenootskap. 

GOEDGEKEUR 
 
2.5.2 Bepaling 35.6.2.4 
Bepaling 35.6.2.4 is as volg gewysig: 
Ou bepaling 

Kommissies van die Algemene Sinode: 
Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het 
adviseer hulle die tydelike kommissies vir 
kommissie ten opsigte van die verteenwoordigers 
(primarius en sekundus) van die sinode in Noord-
Kaapland by kommissies en taakspanne van die 
algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die betrokke 
sinodale kommissie, met kennis aan die predikant 
in sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba van 
die betrokke kommissie van die Algemene Sinode. 
(Kyk ook Bepaling 35.5.3.1) 

Nuwe bepaling  
Kommissies van die algemene sinode: 

Sodra die sinodale kommissies 
gekonstitueer het, adviseer hulle die 
tydelike kommissie vir kommissies ten 
opsigte van die verteenwoordigers 
(primarius en sekundus) van die sinode in 
Noord-Kaapland by kommissies en 
taakspanne van die algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die 
betrokke sinodale kommissie, met kennis 
aan die predikant in sinodale diens in 
Noord-Kaapland en skriba van die 
betrokke kommissie van die Algemene 
Sinode. (Sien ook Bepaling 35.4.2). 

KENNIS GENEEM 
 
2.6 BEGROTING/FINANSIËLE IMPLIKASIE 
KENNIS GENEEM 
 
2.7 SLOT 
KENNIS GENEEM 
 
 

BESLUITNEMINGSGESPREKKE 
BESKRYWINGSPUNTE 

 
 

3.1 BESKRYWINGSPUNT 1: SAMESTEL-
LING SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
(sinodale kerkordekommissie) – bladsy 183, 
Bylae 1 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n sinodale kerkordekommissie saamge-

stel word soos voorgeskryf in die 
huishoudelike bepalinge van die sinodale 
kerkordekommissie. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R15,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na 
die tydelike kommissie vir hulpdienste 
verwys word. 

GOEDGEKEUR 
 
3.2 BESKRYWINGSPUNT 2: VERTEEN-
WOORDIGERS SINODALE KERKORDE-
KOMMISSIE (sinodale kerkorde-kommissie) – 
bladsy 185, Bylae 2 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat ’n verteenwoordiger vir 
die volgende aangewys word: 
 1. Algemene taakspan regte 
GOEDGEKEUR 
 
3.3 BESKRYWINGSPUNT 3: VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
NUWE BEPALING 7.2 (sinodale kerkorde-
kommissie) – bladsy  186, Bylae  3 (Kyk na 
bladsy 309-311) 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
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1. ’n nuwe bepaling 7.2 in te voeg wat as 
volg lui 

 7.2 Tipe poste  
 7.2.1 Permanente Predikantsposte  
 7.2.1.1 Alle kerke beskik ten minste oor 

een permanente predikantspos. Dit is die 
“gewone” predikantspos. 

 7.2.1.2 Predikante kan beroep word om 
óf voltyds  óf deeltyds  in hierdie permanente 
pos  te staan: 

 7.2.1.2.1 “Voltyds ” verwys na die 
bediening van ’n leraar wat in ’n bepaalde 
gemeente bevestig is en wat volgens 
dienskontrak sy volle lewensonderhoud en 
toelaes van die gemeente ontvang en 
voltyds in die gemeente arbei. (Sien 
Kerkorde 2007 [Algemene Sinode], artikels 
4, 6, 7, 8, 9 en 11.) 

 7.2.1.2.2 “Deeltyds ” verwys na die 
bediening van ’n leraar wat in ’n bepaalde 
gemeente bevestig is en wat volgens 
diensooreenkoms vir ’n vasgestelde 
gedeelte van sy tyd  in die gemeente arbei 
en slegs ’n gedeelte van sy 
lewensonderhoud  van die gemeente 
ontvang. Dit staan bekend as ’n tentmakers 
pos . Hulle moet self vir ’n gedeelte van hulle 
lewensonderhoud voorsien deur bv. ’n 
addisionele beroep te volg. (Sien Reglement 
vir Tentmakerbediening, Kerkorde 2007 
[Algemene Sinode] bladsy 109) 

 7.2.2 ’n Tydelike Aanstelling in ’n 
Permanente Predikantspos  

 7.2.2.1 Kerkrade mag, wanneer daar 
definitiewe aanwysbare motiverings 
bestaan, soos beperkende finansies soos 
aangedui in die kerkraad se geouditeerde 
state, ’n predikant vir ’n vaste termyn  
beroep. 

 7.2.2.2 Soos by 3 hieronder, het ons hier 
ook te doen met wat (in die arbeidsreg) 
bekend staan as ’n vaste termyn pos. 

 7.2.2.3 In hierdie geval bestaan daar ’n 
permanente pos  wat op daardie tydstip - 
vanweë genoemde definitiewe aanwysbare 
motiverings (sien punt 7.2.2.1) – nie 
deeltyds (tentmaker) gevul kan word nie. 

 7.2.2.4 Aan die einde van die termyn 
moet genoemde definitiewe aanwysbare 
motiverings (sien punt 7.2.2.1) heroorweeg 
word ten einde te bepaal of die pos nie 
opgradeer kan word na ’n voltydse of 
tentmaker pos nie. 

 7.2.2.4.1 Indien die pos opgradeer word 
moet ’n nuwe diensooreenkoms aan die 
huidige posbekleër  aangebied word waarin 
die opgegradeerde voorwaardes vervat is. 

 7.2.2.4.2 Indien die pos nie opgradeer kan 
word nie moet onderhandelinge met die 
huidige posbekleër  aangegaan word vir ’n 
volgende vaste termyn. 

 7.2.2.4.3 Indien die huidige posbekleër nie 
beskikbaar is om langer in die gemeente te 
dien nie, kan ’n nuwe proses begin word om 
die pos te vul. 

 7.2.2.5 Dié tipe pos (vaste termyn pos) 
kan nooit gebruik word om ’n leraar vir ’n 
sekere termyn te beroep en sou die 
kerkraad nie 100% tevrede met die 
bediening van die leraar wees nie, die 
kerkraad die geleentheid te bied om van 
sodanige leraar ontslae te raak nie. Die Wet 
op Arbeidsverhoudinge bepaal dat elke 
werknemer die reg het tot billike ontslag en 
die wyse waarop dit moet geskied word 
deeglik deur die Kerkorde gereël (sien 
artikels 12 en 64). 

 7.2.3 Tydelike Predikantsposte: vaste 
termynposte (“fixed terms”)  

 7.2.3.1 Soos die naam aandui, is ’n vaste 
termynpos geheel en al tydelik  en die pos 
termineer  wanneer die bepaalde taak 
waarvoor die predikant beroep is, voltooi is. 

 7.2.3.2 ’n Kerkraad beroep ’n predikant 
vir ’n bepaalde taak  wat vir ’n vasgestelde 
termyn  duur. Let daarop dat die klem nie 
hier op die termyn val nie, maar juis op die 
bepaalde taak waarvoor die pos geskep is. 
Hierdie taak dra nie die karakter van ’n 
permanente pos nie soos omskrywe in 
Kerkorde 2004 artikel 9. 

 7.2.3.3 Die termyn behoort nie langer as 
3 jaar te wees nie. 

 7.2.3.4 Die termyn en die bepaalde taak 
waarvoor die termyn pos geskep is, moet 
duidelik in die diensooreenkoms beskryf 
word. 

 7.2.3.5 Met ’n vaste termyn pos verval die 
pos aan die einde van die termyn. 

 7.2.3.6 ’n Kerkraad kan ’n termyn net een 
maal hernu; daarna moet so ’n pos in ’n 
permanente pos verander. 

 7.2.3.7 ’n Vaste termynpos mag nie 
aangewend word om aan ’n leraar wat in ’n 
permanente pos is, wat voor die ouderdom 
65 emeriteer, die geleentheid te bied om na 
sy/haar aftrede in dieselfde pos aan te bly 
nie. 

 7.2.3.8 Dit is die beroepende vergadering 
se plig om, alvorens bevestiging plaasvind, 
in die lig van veranderende wetgewing vas 
te stel wat die heersende wetgewing én ons 
eie pensioenfondsreëls in verband met die 
pensioenfonds is, en om aan die vereistes 
van sodanige wetgewing en reëls te 
voldoen. 

 7.2.3.9 Tans word bepaal dat die 
beroepene predikantsbevoegdheid kry en 
vrystelling kry van die gemeente se 
pensioenaandeel. 

 7.2.3.10 Na die verstryking van die termyn 
behou die persoon die ampsbevoegdheid 
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wat hy/sy voor die bevestiging in die vaste 
termyn pos gehad het. 

 7.2.4 Pastorale Hulp  
 7.2.4.1 ’n Pastorale hulp is iemand wat 

die (permanente) leraar in die gemeente van 
hulp is of wat tydens ’n vakature tydelik  in 
die gemeente met die bediening 
behulpsaam is. 

 7.2.4.2 ’n Kerkraad mag iemand as 
pastorale hulp in ’n gemeente aanstel , maar 
daar is geen sprake dat die persoon beroep  
word nie. Die persoon word dus ook nie in 
die gemeente bevestig  nie. 

 7.2.4.3 ’n Pastorale hulp dien ook nie op 
die kerkraad nie tensy hy/sy as ouderling/ 
diaken in die gemeente verkies en bevestig 
is. 

 7.2.4.4 Indien daar slegs ’n pastorale 
hulp in die gemeente is, moet die konsulent 
wat deur die ring aangewys is, teenwoordig 
wees op elke kerkraadsvergadering in die 
gemeente (sien artikel 28.4) 

 7.2.4.5 ’n Pos vir pastorale hulp, 
gewoonlik ’n proponent, ’n leraar wat met 
behoud van ampsbevoegdheid uit diens 
gestel is of ’n emeritus, is nie ’n tydelike 
leraarspos nie, maar is ’n pos met ’n 
vasgestelde dienstermyn. 

 7.2.5 Emeriti  onder die ouderdom van 
70 jaar kan in enige van bogenoemde 4 
tipes poste beroep word. Vir die beroep van 
emeriti – sien Bepaling 11 . 

2. numerering van Bepaling 7 aan te pas 
soos nodig. 

VERWERP 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

NEGENDE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om aan-
kondigings te doen. 
• Die algemene sinode se sitting vind plaas op 

10-14 Oktober 2012 in Noord-Wes provinsie.  
• Geleentheid word gegee vir huldeblyke oor 

afgestorwe leraars en die volgende lede lewer  
huldeblyke: 
o Ds. P van Zyl oor di. G Nel en A Le 

Grange 
o Ds. FD Hugo oor ds. FD Hugo 
o Oudl. GJJ van Niekerk oor ds. Kotie van 

Rensburg 
o Ds. JL van Der Merwe en oudl. PJ Malan 

oor ds. Stoffel Lombaard 
o Ds. JB Vos en ds. JL van Der Merwe oor 

ds. Alex Carstens 
 
Ds. SL de Jager van Kanoneiland neem die 
afsluiting waar. Sy lees Ps 19 en sluit af met 
gebed. 
 
Die VERGADERING verdaag vir die DAG. 
 

 

VIERDE SITTINGSDAG 
14 OKTOBER 2010 
EERSTE SESSIE 

 
 
Ds. PR du Toit van Ned. Geref. Kerk Diamantveld 
lei die dagopening. Die vergadering sing Lied 
33:1-2, Lied 201:1-3, 212:1-3, 214:1-3, 280:1-3 en 
464:1-2. Oudl. JF de Plooy lees uit 1 Petrus 4:7-9 
en 5:1-5 en sluit af met gebed. Die vergadering 
sing Lied 358:1-3. 
 
Die ondervoorsitter bedank me. M du Plessis vir 
die klavierbegeleiding gedurende die sitting. 
 
ORDEVOORSTEL 
Taakspanne konstitueer tydens teetyd en die 
eerste naam op die lys tree op as sameroeper. 
VOORSTELLER: JPJ van Tonder 
GOEDGEKEUR 
 
 

Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG VAN DIE 
KERKORDEKOMMISSIE 

(vervolg) 

 
Die sinodale kerkordekommissie besluit om as volg 
by die sinode AAN TE BEVEEL  (Kyk na bladsy 
307-309, punt 3.3 - voorgestelde wysigings aan 
kerkorde 2008: nuwe bepaling 7.2): 
Die sinode besluit om ’n nuwe bepaling 7.2 in 
te voeg wat as volg lui 
7.2 Tipe poste : 
 Daar is twee tipes poste in 

gemeentes te wete Permanente  
poste en Tydelike  poste.  

7.2.1 Permanente Predikantsposte : 
 Alle kerke beskik oor ten minste 

een permanente predikantspos. 
Dit is die “gewone” predikantspos. 

 Hierdie poste kan op drie maniere  
GEVUL word, te wete 

7.2.1.1 ’n Voltydse aanstelling  in ’n 
permanente pos: 

 Dit verwys na ’n persoon wat na ’n 
bepaalde gemeente beroep is en 
daar bevestig is. Hy/sy ontvang 



Notule 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

310 

 
 

volgens die dienskontrak sy/haar 
volle lewensonderhoud en toelaes 
van die gemeente en arbei voltyds 
in die gemeente. (Sien Kerkorde 
2007 [algemene sinode], artikels 4, 
6, 7, 8, 9 en 11.) 

7.2.1.2 ’n Deeltydse aanstelling  in ’n 
permanente pos: 

 Dit verwys na die bediening van 
’n leraar wat in ’n bepaalde 
gemeente bevestig is en wat 
volgens diensooreenkoms vir ’n 
vasgestelde gedeelte van sy tyd  in 
die gemeente arbei en slegs ’n 
gedeelte van sy lewensonder-
houd  van die gemeente ontvang. 
Dit staan bekend as ’n tentmakers 
pos.  Hulle moet self vir ’n gedeelte 
van hulle lewensonderhoud 
voorsien deur bv. ’n addisionele 
beroep te volg. Hoewel hulle 
deeltyds  in die pos arbei , is die 
aanstelling permanent . (Sien 
reglement vir tentmakerbediening, 
Kerkorde 2007 [algemene sinode] 
bladsy 109).  

7.2.1.3 ’n Tydelike aanstelling  in ’n 
permanente pos: 

7.2.1.3.1 Kerkrade mag, wanneer daar 
definitiewe aanwysbare 
motiverings  bestaan, soos 
beperkende finansies soos 
aangedui in die kerkraad se 
geouditeerde state, ’n predikant vir 
’n bepaalde termyn beroep . 

7.2.1.3.2 In hierdie geval bestaan daar 
’n permanente pos  wat op 
daardie tydstip - vanweë 
genoemde definitiewe aanwys-
bare motiverings (sien punt 
7.2.1.3.1) - nie deeltyds (tentmaker) 
gevul kan word nie. 

7.2.1.3.3 Aan die einde van die termyn moet 
genoemde definitiewe aanwysbare 
motiverings (sien punt 7.2.1.3.1) 
heroorweeg word ten einde te 
bepaal of die pos nie opgradeer 
kan word na ’n voltydse of 
tentmaker pos nie. 

7.2.1.3.4.1 Indien die pos opgradeer word 
moet ’n nuwe diensooreenkoms 
aan die huidige posbekleër  
aangebied word waarin die 
opgegradeerde voorwaardes 
vervat is. 

7.2.1.3.4.2 Indien die pos nie opgradeer kan 
word nie moet onderhandelinge 
met die huidige posbekleër  
aangegaan word vir ’n volgende 
termyn. 

7.2.1.3.4.3 Indien die huidige posbekleër nie 
beskikbaar is om langer in die 

gemeente te dien nie, kan ’n nuwe 
proses begin word om die pos te 
vul. 

7.2.1.3.5 Dié tipe pos kan nooit gebruik 
word om ’n leraar vir ’n sekere 
termyn te beroep en sou die 
kerkraad nie 100% tevrede met die 
bediening van die leraar wees nie, 
die kerkraad die geleentheid te 
bied om van sodanige leraar 
ontslae te raak nie. Die Wet op 
Arbeidsverhoudinge bepaal dat 
elke werknemer die reg het tot 
billike ontslag en die wyse waarop 
dit moet geskied word deeglik 
deur die Kerkorde gereël (sien 
artikels 12 en 64). 

7.2.1.4 Persone word in al drie hierdie 
permanente poste beroep  en 
bevestig . 

7.2.2 Tydelike Predikantsposte:  
7.2.2.1 Vaste Termynposte (“fixed 

terms”) . 
7.2.2.1.1 Soos die naam aandui, is ’n vaste 

termynpos geheel en al tydelik  en 
die pos termineer  wanneer die 
bepaalde taak waarvoor die 
predikant beroep is, voltooi is. 

7.2.2.1.2 ’n Kerkraad beroep  ’n predikant 
vir ’n bepaalde taak  wat vir ’n 
vasgestelde termyn  duur (sien 
besluit 11b1 by artikel 11, 
Kerkorde 2007 (Algemene Sinode). 
Let daarop dat die klem nie hier 
op die termyn val nie, maar juis op 
die bepaalde taak waarvoor die 
pos geskep is. Hierdie taak dra 
nie die karakter van ’n 
permanente pos nie soos 
omskrywe in Kerkorde 2004 artikel 
9. 

7.2.2.1.3 Die termyn behoort nie langer as 3 
jaar te wees nie. 

7.2.2.1.4 ’n Kerkraad kan ’n termyn net 
een maal hernu ; daarna moet so 
’n pos in ’n permanente pos 
verander. 

7.2.2.1.5 Indien die pos opgradeer word 
moet ’n nuwe diensooreenkoms 
eers aan die huidige posbekleër  
aangebied word waarin die 
opgegradeerde voorwaardes 
vervat is. 

7.2.2.1.6 Die termyn en die bepaalde taak 
waarvoor die termynpos geskep 
is, moet duidelik in die 
diensooreenkoms beskryf word. 

7.2.2.1.7 Met ’n vaste termynpos verval die 
pos aan die einde van die termyn . 

7.2.2.1.8 ’n Vaste termynpos mag nie 
aangewend word om aan ’n leraar 
wat in ’n permanente pos is, wat 



Notule 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

311 

 
 

voor die ouderdom 65 emeriteer, 
die geleentheid te bied om na 
sy/haar aftrede in dieselfde pos 
aan te bly nie. 

7.2.2.1.9 Dit is die beroepende vergadering 
se plig om, alvorens bevestiging 
plaasvind, in die lig van 
veranderende wetgewing vas te 
stel wat die heersende wetgewing 
én ons eie pensioenfondsreëls in 
verband met die pensioenfonds is, 
en om aan die vereistes van 
sodanige wetgewing en reëls te 
voldoen. 

7.2.2.1.10 Tans word bepaal dat die 
beroepene predikantsbevoegd-
heid kry en vrystelling kry van die 
gemeente se pensioenaandeel. 

7.2.2.1.11 Na die verstryking van die termyn 
behou die persoon die 
ampsbevoegdheid wat hy/sy voor 
die bevestiging in die vaste 
termynpos gehad het. 

7.2.2.2 Pastorale Hulp  (sien Kerkorde 2007 
(algemene sinode) voetnoot 32, p. 
110) 

7.2.2.2.1 ’n Pastorale hulp is iemand wat 
die (permanente) leraar in die 
gemeente tydelik  van hulp is of 
wat tydens ’n vakature tydelik  in 
die gemeente met die bediening 
behulpsaam is. Die pos vir ’n 
pastorale hulp is in terme van die 
arbeidswet ook ’n Vaste 
Termynpos . 

7.2.2.2.2 ’n Kerkraad mag iemand as 
pastorale hulp in ’n gemeente 
aanstel,  maar daar is geen sprake 
dat die persoon beroep  word nie. 
Die persoon word dus ook nie  in 
die gemeente bevestig nie . 

7.2.2.2.3 ’n Pastorale hulp dien ook nie op 
die kerkraad nie tensy hy/sy as 
ouderling/ diaken in die gemeente 
verkies en bevestig is. 

7.2.2.2.4 Indien daar slegs ’n pastorale hulp 
in die gemeente is, moet die 
konsulent wat deur die ring 
aangewys is, teenwoordig wees 
op elke kerkraadsvergadering in 
die gemeente (sien artikel 28.4) 

7.2.2.2.5 ’n Pos vir pastorale hulp, 
gewoonlik ’n proponent, ’n leraar 
wat met behoud van 
ampsbevoegdheid uit diens gestel 
is of ’n emeritus, is nie ’n tydelike 
leraarspos nie, maar is ’n pos met 
’n vasgestelde dienstermyn. 

7.2.3 Alle kontrakte/diensooreenkom-
ste moet deur die ring of haar 
gevolmagtigde kommissie goed-
gekeur word . 

7.2.4 Emeriti : Vir die beroep van emeriti 
onder die ouderdom van 70 jaar – 
sien Bepaling 11 . 

GOEDGEKEUR 
 
3.4 BESKRYWINGSPUNT 4 VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
BEPALING 7.2.4 (sinodale kerkorde-
kommissie) – bladsy  188, Bylae 4 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om bepaling 7.2.4 as volg te 
wysig 
Ou bepaling  
 Die gemeentes van die NG Kerk in Noord-

Kaapland kom ooreen dat wanneer ’n 
leraarspos in die sinodale gebied vakant 
raak, die betrokke kerkraad eers die 
goedkeuring van die Ring en die advies van 
die SKHD moet verkry voordat die pos gevul 
word. 

Nuwe bepaling  
 7.2.4 ADVIES PROSEDURE 
 7.2.4.1 Die gemeentes van die Ned. Geref. 

Kerk in Noord-Kaapland kom ooreen dat 
wanneer ’n leraarspos in die sinodale 
gebied vakant raak, die betrokke kerkraad 
die advies van die ring verkry. 

 7.2.4.2 Die ring kan die sinodale 
kommissie vir hulpdienste en die sinodale 
kerkordekommissie vir advies nader. * 

 * Voetnota: Indien die gemeente hulp uit 
die sou benodig sien reglement vir 
gemeentebe-dieningsfonds. 

GOEDGEKEUR 
 
BESKRYWINGSPUNT 20  (punt 3.20 - stelsel 
van indiensneming en vergoeding van 
predikante)  uit die verslag van die sinodale 
kommissie vir bedieningsondersteuning het 
oorgestaan (Kyk na bladsy 275 en 279). 
 
AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan predikanteversorging 
spoedeisend sal kyk na die uitwerking wat die 
huidige stelsel van indiensneming en 
vergoeding en die bepaling daarvan op 
predikante en hulle gesinne het. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R10,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,000-00 na die 
tydelike kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 
KENNIS GENEEM 
 
VOORSTEL 
1. Die sinode neem met groot empatie 

kennis van die taakspan vrouelidmate se 
kommer oor die vergoeding van 
predikante wat nie op die regte kerf 
vergoed word nie. 
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2. Gemeente en ringe word herinner aan die 
sinodale gemeentebedieningsfonds wat 
daar is om hierin te help. 

3. Ringe word versoek om toe te sien dat 
gemeentes aansoek doen by die 
gemeentebedieningsfonds. 

VOORSTELLER: DJ O’Reilly 
SEKONDANT: C Jonck 
GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
Die sinode besluit dat 
die sinode ‘n taakspan vir diensverhoudinge 
sal hê. Hierdie taakspan moet gemeentelike 
diensverhoudinge kommissies op ’n gereelde 
basis toerus en ondersteun, ook oor die 
gebruik van die gemeentebedieningsfonds. 
VOORSTELLER DJ O’Reily 
SEKONDANT C Jonck 
KENNIS GENEEM 
 
3.5 BESKRYWINGSPUNT 5: VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
BESLUIT BY BEPALING 7.6 (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 189, Bylae 5 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om bepaling 7.6 as volg te 
wysig 
Ou bepaling  
 7.6 Beroep van iemand wat vroeg 

geëmeriteer het 
 In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde 

leraar wat weens ongeskiktheid vir diens 
geëmeriteer het, wens om weer tot die 
bediening toegelaat te word, moet hy 
daarvoor aansoek doen by die 
ring/ringskommissie waar hy demissie 
ontvang het en sy aansoek moet vergesel 
wees van ’n mediese sertifikaat van 
resente datum. Nadat die 
ring/ringskommissie die aansoek 
goedgekeur het, word die leraar 
beroepbaar verklaar deur die predikant in 
sinodale diens deur middel van ’n 
kennisgewing in Die Kerkbode. 

Nuwe bepaling  
 7.6 Beroep van iemand wat vroeg 

geëmeriteer het 
 In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde 

leraar wat weens ongeskiktheid vir diens 
geëmeriteer het, wens om weer tot die 
bediening toegelaat te word, moet hy 
daarvoor aansoek doen by die 
ring/ringskommissie waar hy demissie 
ontvang het en sy aansoek moet vergesel 
wees van ’n mediese sertifikaat van 
resente datum. Nadat die 
ring/ringskommissie die aansoek 
goedgekeur het, word die leraar 
beroepbaar verklaar deur die ring wat 
demissie verleen het en word die 

predikant in sinodale diens deur die 
ringskriba in kennis gestel.  

 Die predikant in sinodale diens gee deur 
middel van ’n verklaring hiervan kennis in 
Die Kerkbode.  

GOEDGEKEUR 
 
3.6 BESKRYWINGSPUNT 6: VOORGE-
STELDE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008: 
BESLUIT BY BEPALING 13.3 (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 190, Bylae 6 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om die besluit by bepaling 
13.3 as volg te wysig 
Ou besluit by bepaling  
 1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar 

dat kerf 1 (die pakket) van die riglyne van 
die algemene sinode nie in die sinode in 
Noord-Kaapland net as riglyn sal dien nie, 
maar ’n minimum voorwaarde sal wees vir 
’n predikantspos, ook ten opsigte van 
beperkte termynposte. 

 2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig 
nie, moet met die ring en sinode in gesprek 
getree word rakende finansiële hulp 
(gemeentebedieningsfonds), deelbediening 
of samesmelting met buur-gemeentes. (vgl. 
Bepaling 7.2.4 Kerkorde Noord-Kaapland). 

Nuwe besluit by bepaling  
 1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar 

dat kerf 1 (volgens bepaling 13.3 soos van 
toepassing) van die riglyne van die 
algemene sinode ’n minimum voorwaarde 
sal wees vir alle aanstellings volgens 
bepaling 7.2. 

GOEDGEKEUR 
 
3.7 BESKRYWINGSPUNT 7: NUWE 
UITGAWE VAN DIE KERKORDE, 
REGLEMENTE, BESLUITE EN AANTEKEN-
INGE VIR GEBRUIK IN DIE NED. GEREF. 
KERK IN NOORD-KAAPLAND (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 191, Bylae 7 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
 na die verskyning van elke nuwe kerkorde 

van die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland sal een kopie op rekening van 
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland aan elke kerkkantoor 
versend word. 

GOEDGEKEUR 
 
Die voorsitter kondig aan dat die bedrag van 
R5,435-90 vir die Volksbladkersfonds ingesamel 
is. 
Mnr RF Jacobs (bouer) en mnr. DAH van Rooyen 
(elektroniese ingenieur) word verwelkom deur die 
ondervoorsitter en hulle word bedank vir hul hulp 
met die geboue by die Kestell kompleks. 
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Die voorsitter stel aan die orde: 
 

AGSTE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

AANKONDIGINGS 
 
Dr. JB Vos word geleentheid gebied om 
aankondigings te doen. 
• Ds. JG van Tonder van die Ned. Geref. Kerk 

Lime Acres word gelukgewens met sy dogter 
wat haar M.Th. graad in teologie met lof 
geslaag het. 

• Verlof word toegestaan aan: 
• Oudl. S du Toit van die Ned. Geref. Kerk 

Dutoitspan vir die oggend. 
• Afgevaardigdes van die gemeentes van De 

Aar na tee. 
• Afgevaardigdes van die Ned. Geref. Kerk 

Upington-Noord, ds. BJP Booysen en me. 
KSM Steenkamp vir die dag. 

 
Die VERGADERING verdaag vir TEE. 
 
 

VIERDE SITTINGSDAG 
TWEEDE SESSIE 

 
 

VOORSTEL 
Die sinode besluit dat 
1. leraars en skribas versoek word om die 

inligting van die taakspan wêreldsending, 
wat deur Noord-Kaapland eNuus versprei 
word, verder in die gemeente versprei. 

2. skribas van gemeentes e-pos adresse van 
hul lidmate aan die sinodale kantoor 
beskikbaar stel. 

VOORSTELLER: N Kriek 
SEKONDANT: AH van Rooyen 
GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
Die sinode besluit dat 
1. ’n in memoriam kommissie aangewys 

word 
3. dr. JB Vos die primarius lid is 
2. die in memoriam kommissie voortaan ’n 

skriftelike voorlegging aan die sinode 
voorlê 

3. op ’n gepaste wys voorbidding vir die 
naasbestaandes gedoen word. 

VOORSTELLER: WL Reichert 
SEKONDANT: UP Malherbe 
VERWERP 
 
 
 
 
 
Die voorsitter stel aan die orde: 
 

VERSLAG VAN DIE 
KERKORDEKOMMISSIE 

(vervolg) 
 
3.8 BESKRYWINGSPUNT 8: GRAVAMEN 
TEN OPSIGTE VAN KERKORDE 2007: 
ARTIKELS 3 EN 9 (sinodale 
kerkordekommissie) – bladsy 192, Bylae 8 . 
 

Ds. GJ Duursema gee ’n inleiding rakende die 
onderwerp, doen ’n gebed en lees uit Efesiërs 4:7. 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit om 
 by die algemene sinode aan te beveel dat 

op grond van die Skrif en die 
Belydenisskrifte Kerkorde 2004 Artikels 3 
en 9 van toepassing bly. 

 
ORDEVOORSTEL 
Die sinode besluit dat die verduideliking deur 
ds. GJ Duursema oor BESKRYWINGSPUNT 8 
(gravamen ten  opsigte van kerkorde 2007: 
artikels 3 en 9) gestaak word.  
VOORSTELLER: DL Van Niekerk 
GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
Die sinode 
1. neem kennis van die Gravamen (Bylae 8, 

bladsy 192) 
2. versoek die sinodale kerkordekommisse 

om met die ATR in gesprek te tree oor ’n 
Skrifgefundeerde kontekstuele bewoor-
ding van artikel 3 en 9 van die Kerkorde. 

3. versoek die algemene sinode om die 
laaste sin van artikel 3.2 in die Kerkorde 
van 2004 weer in die Kerkorde op te neem. 
Dit lui: “By die uitoefening van hulle 
roeping mag geen ampsdraer oor ander 
ampsdraers heerskappy voer nie, 
aangesien Christus die Enigste Hoof, 
Koning en Meester van Sy kerk is”. 

VOORSTELLER: Ds. FP Avenant 
SEKONDANT: Ds. IM Kluge 
GOEDGEKEUR 
 
Die sinode NEEM KENNIS van 
beskrywingspunt 8: gravamen ten opsigte van 
Kerkorde 2007: artikels 3 en 9  
 
Die voorsitter stel aan die orde: 
 

EERSTE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KERKORDE 

KOMMISSIE 
 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes, 
U kommissie doen die volgende aanbevelings: 
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1. HUISHOUDELIKE BEPALINGE VAN DIE 
SINODALE KOMMISSIE VIR 
BEDIENINGSONDERSTEUNING (Aanhangsel 3 
bladsy 47) 
(die gedeeltes wat onderstreep is, dui die 
veranderinge aan wat by die huidige bepaling 
aangebring is) 
2.2 Die voorsitters van taakspanne soos deur 

die sinode vir die kommissie aangewys. 
 

3.1 Die SKBO voer opdragte van die sinode uit 
deur middel van taakspanne wat deur die 
uitvoerende komitee bestuur en 
gekoördineer word in ooreenstemming met 
die roepingsverklaring/visie en bepaalde 
prioriteite van die sinode, met verslag van al 
sy werksaamhede aan die sinode. 

3.5 Die SKBO kan in die uitvoering van die 
opdrag van die sinode of op versoek van 
ringe en gemeentes, spesifieke projekte 
loods wat ten doel het om die 
werksaamhede van die sinode te stimuleer 
en ringe en gemeentes te ondersteun. 

3.6 Die SKBO skakel met ander kommissies van 
die sinode soos nodig. 

 

4.2 Die konstitueringsvergadering bestaande uit 
ringsverteenwoordigers verkies ’n 
uitvoerende komitee bestaande uit ’n 
voorsitter, ondervoorsitter, skriba. 

 

6 Aanwysing en funksionering van 
verteenwoordigers na algemene Sinodale 
kommissies en taakspanne  

6.1 Op ’n gewone vergadering van die sinode 
word die volgende verteenwoordigers plus 
sekundi deur die kommissie vir kommissies 
aangewys: per fakulteit in die kuratorium, 
eksamenkommissie en die kieskollege by elk 
van die drie teologiese fakulteite van die 
Universiteite te Stellenbosch, Pretoria en 
Bloemfontein (Bepaling 35.6.2.3) 

6.2 Sodra die SKBO gekonstitueer het op ’n 
gewone vergadering van die sinode adviseer 
hulle die tydelike kommissie vir kommissies 
ten opsigte van verteenwoordigers 
(primarius en sekundus) van die sinode in 
Noord-Kaapland by kommissies en 
taakspanne van die algemene sinode. 
(Bepaling 36.6.2.4) Daar moet gepoog word 
om so ver moontlik die toepaslike voorsitter 
(primarius) en onder-voorsitter (sekundus) 
van die onderskeie taakspanne van SKBO 
as verteenwoordiger af te vaardig. 

6.3 Verteenwoordigers moet onmiddellik na 
afloop van vergaderings, skriftelik verslag 
doen aan die uitvoerende komitee van die 
SKBO van vergaderings en werksaamhede 
op algemeen sinodale vlak. 

6.4 Indien ‘n betrokke verteenwoordiger nie lid 
van die SKBO se uitvoerende komitee is nie, 
kan so ‘n verteenwoordiger deur die SKBO 
uitvoerende komitee op ‘n vergadering 

gekoöpteer word ten einde die vergadering 
toe te lig. 

 

7 Die funksionering van ringsverteenwoor-
digers  

7.1 Ringsverteenwoordigers ontvang notules en 
toepaslike inligting  van die uitvoerende 
komitee asook alle taakspanne van die 
SKBO en komunikeer sodanige inligting na 
vergaderings van ringe en kerkrade. 

7.2 Sien toe dat opdragte/versoeke van die 
sinode aan ringe, wat betrekking het en 
verband hou met die werksaamhede van 
SKBO in ringsverband organiseer en 
uitgevoer word. 

GOEDGEKEUR 
 
2. WYSIGING VAN BEPALING 35 VAN DIE 
KERKORDE VAN DIE NED. GEREF. KERK IN 
NOORD-KAAPLAND (Kommissie vir 
Bedieningsondersteuning Aanhangsel 4 
bladsy 49) 
(die gedeeltes wat onderstreep is, dui die 
veranderinge aan wat by die huidige bepaling 
aangebring is) 
Bepaling 35.5.2 

35.5.2 Die sinode kan die volgende 3 
kommissies benoem, nl. die kommissie 
vir bedieningsondersteuning, die 
kommissie vir hulpdienste en die 
kommissie vir diensgetuienis. 
• Die kommissies word ringsgewys 

saamgestel. 
• Die voorsitters van taakspanne 

soos deur die sinode vir die 
betrokke kommissies aangewys. 

• Benoemings in die kommissies 
geskied op advies van die 
afgevaardigdes uit ’n ringsgebied. 

• Die predikant in sinodale diens is 
ampshalwe ‘n adviserende lid van 
die sinodale kommissies. 

• Kommissies het die reg tot 
koöptering tot ’n maksimum van drie 
kundige lede. 

GOEDGEKEUR 
 
3. HUISHOUDELIKE BEPALINGE SINODALE 
KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 
(Aanhangsel 1 bladsy 131) 
2. TAAKOMSKRYWING  

Diens en getuienis se primêre doel is om 
God te aanbid (leitourgia). Diens en 
getuienis is God se werk (missio Dei), 
terwyl dit nie die gemeente se werk uit 
sluit nie (missionis ekklesia). Daarom glo 
ons dat God deur sy gemeente: 
• Sy Woord aan die gevalle wêreld 

verkondig (kerugma) 
• ’n gemeenskap van gelowiges uit alle 

nasies tot stand bring (koinonia) 
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• ’n diens aan die wêreld in nood lewer 
(diakonia) 

• sy opdrag om die skepping te bewaar 
en te bewerk sigbaar tot uitdrukking 
kom (ekologie) 

• sy geregtigheid aan die samelewing 
en die wêreld verkondig (diakonia) 

 

3.2 Die voorsitters van taakspanne soos deur 
die sinode vir die kommissie aangewys. 

 

3.6 Een verteenwoordiger van die teologiese 
fakulteit van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in Afrika en Bybelgenootskap (Bepaling 
35.6.2.3) 

 

5.2  Die konstitueringsvergadering bestaande uit 
ringsverteenwoordigers verkies ’n 
uitvoerende komitee bestaande uit ’n 
voorsitter, ondervoorsitter, skriba en indien 
nodig hoogstens twee addisionele lede. 

GOEDGEKEUR 
 
4. DIE VOLGENDE IS NA DIE KOMMISSIE 
VERWYS: 
BESKRYWINGSPUNT 4: PENSIOEN VIR 
TERMYN-KONTRAK AANSTELLINGS (sinodale 
kommissie vir hulpdienste) – bladsy 242, 
Bylae 10 . 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
2. die praktyk om leraars op herhalende 

termynkontrakte te plaas, gestaak moet 
word. Gemeentes moet leraars wat 
langer as 12 maande in diens is as 
permanente leraars beskou, sodat hul 
kan kwalifiseer vir Fondslidmaatskap en 
versekerde voordele. 

 

AANBEVELING 
Die kommissie beveel aan dat van hierdie punt 
slegs KENNIS GENEEM word.  
GOEDGEKEUR 
 
Ds. WH van Aswegen sluit die verslag af met 
gebed. 
 
Die voorsitter stel aan die orde: 
 

DERDE VERSLAG KOMMISSIE 
VIR KOMMISSIES 

 
Geagte voorsitter en afgevaardigdes, 
U kommissie doen die volgende aanbevelings: 
 

AFVAARDIGING NA ALGEMENE 
SINODE 

 
DIE VOLGENDE PERSONE IS DEUR 

DIE RINGE NA DIE ALGEMENE 
SINODE AFGEVAARDIG 

 

Carnarvon 
Leraars 

Primarius Ds. JP Jooste 
Sekundus Ds. EL de Kock 

Kerkraad 
Primarius Oudl. JA Fourie 
Sekundus Me. EL Riley 

 

Deben 
Leraars 

Primarius Ds. P van Zyl 
Sekundus Ds. C Jonck 

Kerkraad 
Primarius Oudl. NJB Rens 
Sekundus Oudl. DJ Olivier 

 

Griekwastad 
Leraars 

Primarius Ds. JG van Tonder 
Sekundus Dr. JD van der Westhuizen 

Kerkraad 
Primarius Oudl. LJP van Niekerk 
Sekundus Oudl. DG Cilliers 

 

Hanover 
Leraars 

Primarius Ds. NB Roux 
Sekundus Ds. BJ Stroebel 

Kerkraad 
Primarius Me. SAC Klopper 
Sekundus Oudl. JC Brown 

 

Hopetown 
Leraars 

Primarius Ds. VR. Terblanche 
Sekundus Ds. CM Rautenbach 

Kerkraad 
Primarius Oudl. HJ Steyn 
Sekundus Oudl. CH Loots 

 

Kenhardt 
Leraars 

Primarius Ds. SJ Schoeman 
Sekundus Ds. R Britz 

Kerkraad 
Primarius Oudl. PJ Malan 
Sekundus Oudl. GJJ van Niekerk 

 

Kimberley  
Leraars 

Primarius Ds. JS Kloppers 
Sekundus Ds. A Gerrits 

Kerkraad 
Primarius Oudl. S Kruger 
Sekundus Oudl. WJ Fourie 

 

Mafikeng 
Leraars 

Primarius Ds. LB de Villiers 
Sekundus Ds. WJ van Zyl 

Kerkraad 
Primarius Oudl. S du Toit 
Sekundus Oudl. BP Diedericks 

 

Reivilo 
Leraars 
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Primarius Ds. MF Scholly 
Sekundus Ds. PF Coetzee 

Kerkraad 
Primarius Oudl. NB Kotze 
Sekundus Oudl. WJ Becker 

 

Upington 
Leraars 

Primarius Ds. PL. Louw 
Sekundus Ds. WF du Plooy 

Kerkraad 
Primarius Oudl. M vdS Loubser 
Sekundus Oudl. NJ de Wet 

 

Warrenton 
Leraars 

Primarius Ds. BP Benadé 
Sekundus Ds. MJ Coetzer 

Kerkraad 
Primarius Me. C Bennie 
Sekundus Oudl. JA Visser 

 
VOORSTEL 
Die sinode besluit dat 
die sinodale gemeentebedieningsfonds 
prioriteit sal geniet by die sinode se begroting. 
Die sinodale kommissie word versoek om 
aanvullend daarvoor te begroot. 
VOORSTELLER: D O’Reilly 
SEKONDANT: C Jonck 
GOEDGEKEUR 
 
VOORSTEL 
Die sinode 
versoek die kerkordekommissie om in 
samewerking met die taakspan predikante-
versorging Kerkorde artikel 57.6.5 te 
herformuleer. 
VOORSTELLER  C Jonck 
SEKONDANT:  JPJ van Tonder 
GOEDGEKEUR 
 
Die voorsitter stel aan die orde: 
 

EERSTE VERSLAG VAN DIE 
TYDELIKE KOMMISSIE VIR 

HULPDIENSTE 
 
1. FINANSIËLE IMPLIKASIES DEUR DIE 
KOMMISSIES NA DIE TYDELIKE KOMMISSIE 
VERWYS 
 

AANBEVELING 
Die sinode 
1. aanvaar dat alle sake met ’n finansiële 

implikasie waaroor hy ’n besluit geneem 
het, slegs in beginsel goedgekeur is. 

2. aanvaar dat hierdie besluite ingevolge die 
Begrotingsbeleid uitgevoer moet word 

3. gee opdrag aan die onderskeie 
kommissies om binne die beperkings van 
die inkomstebegroting, met mekaar 
ooreen te kom oor die uitvoering van die 

sake wat binne die begroting gediens kan 
word. 

GOEDGEKEUR 
 
2. PUNT 3.8: KGOLAGANO(BLADSY 121) 
 

AANBEVELING 
1. dat die uitstaande bedrag (R420,000-00) 

van die R840 000 soos by die sinode van 
2008 goedgekeur, in 2 paaiemente van 
R210,000-0, nl. vir 2011/12 en 2012/13 
uitbetaal word. 

2. om nie  punt 2 van die aanbeveling op 
bladsy 121, punt 3.8, goed te keur nie, nl. 

die bedrag van R210,000-00 per jaar 
stelselmatig (met dieselfde persentasie as 
die predikante se salarispakket) moet 
verhoog soos die leraar se salaris verhoog. 
Die rente op die beskikbare R840,000-00 
kan moontlik hiervoor gebruik word. 

3. om punt 3 van hierdie aanbeveling op 
bladsy 121, punt 3.8, goed te keur, nl. 

die taakspan Dutch Reformed Church in 
Botswana die sinode bedien met ’n 
beplanning en beskrywingspunt rakende 
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se 
betrokkenheid by Kgolagano. 

4. om nie  punt 4 van die aanbeveling op 
bladsy 121, punt 3.8, goed te keur nie, nl. 

die begroting van die boekjaar 2011/2012 
ten bedrae van R13,650-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R28,187-00 na die 
tydelike kommissie vir hulpdienste verwys 
word. 

GOEDGEKEUR 
 
3. ADDENDUM BY BESKRYWINGSPUNT 8, 
PUNT 3: KGOLAGANO 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit 
om in die lig van aanbeveling 3.8 punt 3, 
bladsy 121, die addendum by 
beskrywingspunt 8, punt 3, te verwys na die 
sinodesitting van 2012, sodat die sinode van 
2012 ’n ingeligte besluit kan neem oor die NG 
Kerk in Noord-Kaapland se ondersteuning aan 
Kgolagano. 
Die addendum by beskrywingspunt 8 lui: 

3.1 in die lig van die ontwikkelinge by 
Kgolagano (sien motivering) daar ook vir 
die boekjare 2013/2014 en 2014/2015 
voortgegaan sal word met ’n finansiële 
bydrae (50% van die pos of R210,000-00) 
in ooreenstemming met punt 2 van 
beskrywingspunt 8 bladsy 145. 

3.2 die taakspan Botswana in 2012 terug 
rapporteer aan die sinode en ook verdere 
beplanning aangaande die betrokkenheid 
by Kgolagano aan die sinode voorlê. 

GOEDGEKEUR 
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4. BESKRYWINGSPUNT 7 (BYLAE 13, 
BLADSY 249) 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit  
om die “ou sinodale gebou”(Villiersstraat 15) 
na die Art 21 Maatskappy NGNK Eiendomme 
oor te dra. 
GOEDGEKEUR 
 
5. BESKRYWINGSPUNT 5: REGLEMENT 
VIR SENDINGHULPFONDS (BYLAE 7, BLADSY 
137) 
 

AANBEVELING 
Die sinode besluit dat 
2. ’n vrywillige deurkollekte jaarliks opge-

neem word. 
GOEDGEKEUR 
 
Die volgende bedankings word deur ds. W Roets 
(onder-voorsitter) gedoen. Hartlike dank aan: 
• Die vroue van die Ned. Geref. Kerk Vooruitsig 

vir die etes. 
• Die Ned. Geref. Kerk Vooruitsig vir die gebruik 

van hulle fasiliteite. Die koster, Sybrandt 
Steyn asook helpers mnr. F Seekoei en me. L 
Moshweu word bedank. 

• Ned. Geref. Kerk Kimberley-Bakenskop wat 
toerusting van sinodale kantoor na kerksaal 
vervoer het. In besonder dankie vir mnr. 
Johan Blom wat hierby betrokke was. 

• Vir die stemtellers wat boodskappe flink by 
bestemmings besorg het. 

• Ned. Geref. Kerk Harmonie vir Dinsdagaand 
se ete. 

• Mnr. Whitey Prinsloo van Promo & Launch vir 
die hantering van die klankstelsel. 

• Vir al die tydelike kommissies vir die tyd wat 
hulle vir vergaderings moes inruim. 

• Ouderling/diaken afgevaardigdes vir hulle 
bydraes tydens die sinode asook hul tyd wat 
hulle opgeoffer het. 

• Aan alle leraars: baie dankie vir die 
vriendelike wyse waarmee almal deelgeneem 
het. Dankie dat julle ook geduldig was met die 
voorsitter. 

• Dr. JB Vos vir die vriendelike wyse waarop hy 
die aankondigings hanteer het. 

• Die lede van die notulekommissie, nl. ds. J 
Oosthuizen, dr. LM Basson, ds. K 
O’Callaghan, ds. BP Benadé en ds. JPL 
Mostert vir die notule en die gepaardgaande 
tegnologie. 

• Ds. C Steenkamp en ds. SW Albertyn vir die 
herderlike brief. 

• Die sinodale personeel vir uitstekende diens 
gelewer. 

• Ds. JPL Mostert en sy vrou Mariana vir hul 
betrokkenheid en sy toegewydheid jeens die 
kerk. 

 

Die voorsitter bedank vir ds. W Roets, 
ondervoorsitter, vir sy hulp tydens die 
vergadering. 
 
Oudl. S Kruger, Ned. Geref. Kerk Kimberley- 
Dutoitspan , neem die afsluiting waar. Hy doen ’n 
gebed, lees Markus 11:12 e.v. en sluit af met 
gebed. 
 
Die Herderlike brief  word deur die voorsitter aan 
die vergadering voorgehou. 
GOEDGEKEUR 
 
Die VERGADERING VERDAAG  
 
 
 

HERDERLIKE BRIEF EN 
LITURGIE VIR SONDAG 17 

OKTOBER 2010 
 
Geliefdes in die Here Jesus Christus 
Die sinode in Noord-Kaapland bestaan uit 81 
gemeentes wat in verband met mekaar staan en 
graag met hierdie brief aan mekaar groete en 
goeie wense wil stuur en só hulle verbintenis aan 
mekaar nog hegter wil maak. Genade en vrede vir 
julle almal wat ver van ons en tog in ons harte is. 
 
Ons is almal aan mekaar verbind deur Jesus 
Christus ons Here. Hy het ons één gemaak en 
belowe dat Hy saam met ons sal gaan tot aan die 
einde van die aarde. Ons (mense en gemeentes) 
kan dalk nog daartoe geneig wees daarop om ons 
eie ding te doen, sonder om aan mekaar en ander 
te dink, maar dis nie waarvoor die Here ons 
geroep het nie. 
 
By hierdie sinode het al die afgevaardigdes intens 
beleef dat ons mekaar baie nodig het. Gemeentes 
gaan mekaar toenemend nodig hê wat die 
bediening betref. Binne ’n paar jaar van nou af 
gaan daar ’n tekort aan predikante in die NG Kerk 
wees wat tot gevolg gaan hê dat gemeentes 
nouer sal moet saamwerk om die bediening wat 
groter eise stel, te laat plaasvind. Die sinode het 
intussen ’n beursfonds vir voornemende 
teologiestudente beskikbaar gestel om hierdie 
probleem direk aan te spreek en moedig 
jongmense aan om hulle as predikante te laat 
oplei. 
 
Verder is ’n taakspan saamgestel, nl. die 
taakspan bedieningsvernuwing, om ondersoek in 
te stel na die bediening in die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland met sy eiesoortige karakter wat 
alle aspekte van die bediening sal raak. Hierdie 
ondersoek sal ten doel hê om gemeentes nader 
aan mekaar te laat leef en werk. Tussentydse 
verslae sal gereeld aan gemeentes/kerkrade 
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gestuur word om insette van al 81 gemeentes te 
kry. Ons het mekaar ook verder nodig omdat die 
NG Kerk in Noord-Kaapland in die toekoms 
waarskynlik geldelik sal verarm. Lidmaatgetalle 
krimp om ’n verskeidenheid van redes. Daar is 
sommige gemeentes in Noord-Kaapland wat so 
swaar kry dat hulle hul predikante nie kan betaal 
nie. Daarby dink en praat verskillende lidmate 
verskillend oor kerk en gemeentewees. 
Byvoorbeeld: veral die toegewyde jonger lidmate 
wat heeltemal anders dink oor die kerk. In die 
denke oor die kerk sal dit ’n kernsaak wees. 
Hande wat harte raak sal na mekaar uitgesteek 
moet word op die pad vorentoe. 
 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika 
Phororo het tydens ’n liefdevolle groeteboodskap 
vertel dat hierdie dogter van die NG Kerk ook nie 
kans sien om sonder die moeder (NG Kerk) te leef 
en werk nie. In hierdie kerk is die nood nog groter 
as in die NG Kerk. Die sinode het weer besef hoe 
noodsaaklik dit is om uit te reik na ander wat 
saam met ons hulle geloof bely en nog na die NG 
Kerk opsien as ‘n moeder. Groeteboodskappe uit 
die Dutch Reformed Church in Botswana en die 
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 
Phororo het hierdie behoefte verder bevestig. 
 
Die sinode het opnuut besef dat die Kinderhuis 
Noord-Kaap die hulp en betrokkenheid van elke 
gemeente baie nodig het. Die sinode het ’n goed 
toegeruste en gemotiveerde welsynsarm in NG 
Welsyn wat meer en meer hulp gaan nodig hê om 
die nood in die provinsie te verlig. In die lig 
hiervan het die sinode besluit om beurse 
beskikbaar te stel aan voornemende 
maatskaplikewerk-studente. Die sinode moedig 
jongmense aan om hierdie onbaatsugtige beroep 
te oorweeg vir hulle toekoms. 
 
Die sinode is dankbaar vir inisiatiewe wat geneem 
word om die gemeentes se diakonale (dienswerk) 
betrokkenheid in die gemeenskappe te versterk. 
Hieroor sal die gemeentes binnekort inligting kry. 
Die geleenthede om betrokke te raak is legio – die 
oes is groot en die arbeiders min. 
 
Die sinode is dankbaar om saam met mekaar te 
kan getuig dat hierdie 81 gemeentes steeds soek 
na God se wil, selfs in die kleinste van dit wat 
gedoen en bereken moet word. Die sinode is 
dankbaar dat lidmate bereid is om hulle gawes te 
gee op elke terrein van die kerklike werk. Elke 
lidmaat se bydrae en betrokkenheid word van 
onskatbare waarde geag. Die sinode is dankbaar 
dat al die administratiewe werksaamhede van die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland nou onder 
een dak by die Kestell Kinderhuis kampus in 
Lawsonstraat Kimberley werksaam is. 
 
Die sinode roep elke gemeente en lidmaat op tot 
meelewing, hulpverlening en toewyding. Laat ons 

nie moeg word om goed te doen nie. Verder roep 
die sinode in Noord-Kaapland almal op om 
eensgesind te wees. Hiervan het elke 
sinodeganger die afgelope week heelwat beleef. 
 
Die ander 80 gemeentes bid u die seën van die 
Here toe. 
 
 

Liturgie vir erediens 
 
Votum 

“Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van 
u magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my 
verbly en vrolik wees, u Naam wil ek besing, o 
Allerhoogste.” (Psalm 9:2-3) 

 
Groet  

Gemeente, “genade en vrede vir julle van God 
ons Vader en die Here Jesus Christus!” (Ef. 1:2) 
Amen 
En: Groete vir u almal van die ander 80 
gemeentes in Noord-Kaapland. 

 
Lofsang en aanbidding  
Psalm 111:1,2,4 

Laat ons met ontsag Hom noem, 
in ons lied die Here roem 
Kom met die opregtes saam, 
loof sy werke, prys sy Naam. 
Wie in vreugde daaroor dink, 
laat 'n loflied oor Hom klink. 
Laat ons met ontsag Hom noem, 
in ons lied die Here roem 
Luisterryk, vol majesteit 
is sy groot barmhartigheid. 
Al sy dade word onthou; 
Hy's standvastig in sy trou. 
Laat ons met ontsag Hom noem, 
in ons lied die Here roem 
Hy's op trou en reg gesteld; 
wat Hy voorskryf, sal bly geld. 
Aan Hom bly sy volk verbind. 
Wysheid is by Hom te vind. 
Laat ons met ontsag Hom noem, 
in ons lied die Here roem. 
 

Lied 171:1,2 
Heilig, heilig, heilig, 
heilig is die Heer. 
Eng'le in die hemel 
buig hul voor Hom neer. 
Here, hoor my bede, 
hoor my as ek sing, 
en aan U, my Vader, 
al my hulde bring. 
 
Heilig, heilig, heilig, 
heilig is die Heer. 
Wie kan Hom op aarde 
ooit na waarde eer? 
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Nogtans sal ek jubel, 
sing ek weer en weer: 
Heilig, heilig, heilig, 
heilig is die Heer! 

 
Die Wet  
Ef. 4:17-24 

“In die Naam van die Here doen ek ’n ernstige 
beroep op julle: Moenie langer soos heidene 
lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle 
verstand is verduister en hulle het geen deel 
aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle 
hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het 
heeltemal afgestomp geraak en hulle met ’n 
onversadigbare drang aan losbandigheid 
oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is 
nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het 
tog van Hom gehoor en omdat julle sy 
volgelinge is, is julle onderrig in die waarheid 
wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos 
julle vroeër gelewe het; breek met die ou, 
sondige mens in julle wat deur sondige 
begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes 
moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as 
die beeld van God geskep is: lewe volkome 
volgens die wil van God en wees heilig.” 

 
Skuldbelydenis  
Lied 240:1-2 

Heiland, as in ootmoed stil 
ons afhanklik voor U kniel 
en berouvol na omhoog 
tot U rig die hart en oog 
o, waar U soveel moes ly 
om van skuld ons te bevry: 
Skenk ons die vergiffenis 
op ons skulderkentenis. 
 
Jesus, al is ons ontrou 
U bly altyddeur getrou! 
Wanneer ons ons skuld bely, 
maak U ons in waarheid vry. 
Nooit pleit 'n gebroke gees 
om versoening tevergeefs. 
U skenk die vergiffenis 
op ons skulderkentenis! 
 

Genadeverkondiging  
Ef. 2:4-10 

“God is ryk in barmhartigheid en het ons innig 
lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood 
was as gevolg van ons oortredings, saam met 
Christus lewend gemaak. Uit genade is julle 
gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam 
met Hom opgewek uit die dood en ons saam 
met Hom ’n plek in die hemel gegee, sodat God 
ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe 
geweldig groot sy genade is deur die goedheid 
wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het. 
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. 
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n 
gawe van God. Dit kom nie deur julle eie 

verdienste nie en daarom het niemand enige 
rede om op homself trots te wees nie. Nee, God 
het ons gemaak wat ons nou is: in Christus 
Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy 
aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem 
het.” 

 
Geloofsbelydenis  
Lied 451:1-3 

“Hemelse Vader, ons bring U eer – 
U wat u skepping met wysheid regeer. 
Groot is u almag, liefde en trou. 
Ons eer u goedheid; op U kan ons bou   
Ons eer u goedheid; op U kan ons bou  
  
Christus, Verlosser, ons bring U eer – 
U daal uit liefde as Middelaar neer. 
U gee u lewe; U maak ons vry. 
Dankbaar kom ons nou onsself aan U wy  
Dankbaar kom ons nou onsself aan U wy 
 
Heilige Gees, aan U al die eer – 
U wat gelowiges lei en wil leer. 
Rig ons gedagtes, heers oor ons hart. 
Gee ons u vrede en troos ons in smart  
Gee ons u vrede en troos ons in smart” 
 

Gebed  
 
Skriflesing  
Ef. 4:1-7,11-16 
 
Boodskap  

Gawes vir diens  
Hierdie afgelope week het die afgevaardigdes 
van 81 gemeentes in die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland bymekaar gekom. Party was 
maar half moedeloos, want die gebied is groot 
en die werkkragte is min. Maar soos ons 
saamgesels, gedink en gebid het, het daar 
skielik vir ons lig opgegaan... Van ’n kerk met 
baie lidmate wat ‘on’gelooflike gawes het – 
gawes, wat in baie gemeentes, dalk ook by ons 
in hierdie gemeente, nog nooit gebruik is nie... 
En het ons as ’n klomp (dalk) moedelose 
afgevaardigdes skielik nuwe hoop begin kry – 
vir ’n kerk waarin daar nuut gedink en gewerk 
word, soos die Here dit bedoel het. En die 
wonderlikste dalk, dat die Here eers die gawe 
kom gee het, voor Hy kom vra het... 
Hy was die eerste gawe wat God aan Sy kerk 
geskenk het. Daar in die stal in Bethlehem, het 
die mense Hom dalk ook nie raakgesien nie – 
die einste mensdom vir wie Hy kom dien het. 
En ten spyte daarvan het daardie gawe 
voortgeleef, is die gawe van Sy bloed uitgestort 
op sondaar mense om hulle vry te maak om nie 
langer sonder hoop te lewe nie. Het Hy 
opgestaan om die gawe van die ewige lewe te 
bevestig – het Hy opgevaar na die hemel tot hy 
weer kom – en het Sy Gawe voortgeleef. 
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Die eerste stukkie goeie nuus is dat Christus 
die eerste gawe van God aan sy kerk is.  Hy is 
in die stal in Betlehem gebore as ’n mens om 
die mensdom te kom dien. Hy is as gawe 
uitgestort, tot sy bloed gevloei het vir die 
versoening van al ons sonde. Hy het 
opgestaan uit die dood om God se gawe van 
die ewige lewe te bevestig. En Hy het opgevaar 
na die hemel om te beklemtoon dat ons net so 
die hemel sal invaar as Hy weer kom. 
En toe... toe stuur Hy sy Gees, en Hy, die 
Gees, het die hele wêreld en mensdom onkant 
betrap. Die gawe van sy Gees het krag gegee 
in die swakkes, banges en ongekunsteldes. En 
sy Gees het gawes aan mense gegee wat 
voorheen nie geweet het dat hulle sy gawes is 
nie.  Petrus is ’n voorbeeld van so iemand. Hy 
wys ons dat al die gawes wat God gee na een 
kant toe werk of te wel ’n gesamentlike 
fokuspunt het. Hierdie fokuspunt is die 
verkondiging van God se Woord. Petrus het op 
Pinksterdag begin preek asof hy spesifiek 
daarvoor opgelei was. Duisende het gehoor en 
geglo. Meer en meer het na die “dienste” 
gestroom om te hoor van die Een wat opgevaar 
het om vir hulle ’n plek te gaan berei in die huis 
van die Vader. Die ander wat nie gepreek het 
nie, het ook verkondig: Dit het hulle gedoen 
deur siekes te versorg, armes te help, 
mededeelsaam die weduwees en die wese te 
dra en baie ander praktiese dinge te doen. 
Hulle omgee het gepraat soos God praat.  God 
praat hard en duidelik deur elke gawe en diens 
wat sy kinders verrig. 
In vers 11 noem Paulus ’n paar van die gawes 
wat aan die gemeente gegee is. Ons sien dat 
sekere mense besondere gawes ontvang het 
en hulle moet besondere diens in die gemeente 
verrig. Hulle staan in sekere ampte. In die Ned. 
Geref. Kerk is daar die ampte van leraar, 
ouderling en diaken. Vers 12 sê dat hierdie 
gawes eintlik mense is. Mense wat op ’n 
besondere manier hulle gawe vir ‘n spesifieke 
doel in die gemeente moet uitvoer. Hulle gawes 
moet hoofsaaklik gebruik word om al die 
gelowiges toe te rus vir die gelowiges se 
dienswerk in die kerk. Hierdie dienaars wat 
geroep is om toerustingswerk te doen, sal net 
slaag as hulle al kleiner word en minder 
belangrik word. Dan sal die saak al groter 
word.   
 
Dit is belangrik om daarop te let dat elke 
gelowige in ’n amp staan en verplig is tot 
dienswerk. Hierdie amp noem ons die amp van 
die gelowige. Elkeen is toegerus met die 
Heilige Gees. Elke sodanige ampsdraer moet 
diens lewer as profeet, priester  en koning. Dit 
is verder belangrik om te weet dat hierdie 
gawes van God nie ‘n status het nie en dat die 
een ook nie belangriker as die ander is nie. 
 

Die toerusting moet die liggaam opbou in liefde 
(vers 12 en 16). Daar vind groei plaas in ons 
geloof en kennis van Christus (vers 13), en ons 
groei na Christus toe (vers 15). Dit beteken dat 
die beeld van Christus al meer sigbaar word in 
ons doen en late en ons word al meer 
gelykvormig aan Hom.  
 
Opbou  
Die opbou dui egter nie net op versterking en 
groei van die persoonlike geloof nie. Dit het ook 
te make met die toevoeging van mense 
wanneer nuwe mense by die gemeente gevoeg 
word, en wanneer kerklose mense teruggeroep 
word (Hand 2:47). Ons dienswerk moet veral 
na buite gerig wees, om die verdwaaldes terug 
te lei na Christus en Sy kerk. Opbou en groei 
vind slegs plaas wanneer God se diensknegte 
(gelowiges) hulle gawes gaan “uitdeel” aan die 
“armes”. Die diensknegte moet gaan bedien op 
elke plek waar hulle voete grondvat. 
 
So word die gemeente opgebou om al meer 
gelykvormig te wees aan die volmaakte, 
volwasse gestalte van Christus. Die uiteindelike 
doel is dat die gemeente soos ‘n volgroeide 
mens sal wees. 
 
Deur ons werk, ons diens in die gemeente, sal 
dit wat Hy vir ons gedoen het en nog daagliks 
doen, al meer ons lewens beheers. Ons sal 
begin dink en doen soos Christus en so sal ons 
saam besig wees met dit wat werklik saak 
maak (vers 14 en 15).  
 
Kom ons gee onsself as gawes aan Christus vir 
die dienswerk in Sy kerk, sodat Hy al meer kan 
word in ons en Hy deur ons verheerlik kan 
word. 

 
Gebed  
 
Dankoffers  
 
Slotsang:  
Lied 532:1-3 

“Ons Vader, neem ons hande 
en maak ons een. 
Versterk u self die bande – 
gee ons u seën. 
Bind ons in u genade aan U, o Heer, 
en leer ons om met dade u Naam te eer. 
 
Heer, wees vir ons 'n Vader 
wat sorg en sien. 
Trek ons in Christus nader 
om U te dien. 
Laat, Heer, u Gees ons voorgaan, 
laat Hy ons lei, 
dat ons u Woord gehoorsaam, 
ons aan U wy. 
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Leer ons mekaar vergewe, 
mekaar vertrou. 
Laat ons die hele lewe 
op liefde bou. 
Laat heers oor ons u vrede, 
en bind ons saam. 
Verhoor tog ons gebede 
in Jesus Naam.” 
 

Seën 
“Broers en susters, vrede vir julle en liefde en 
geloof, van God die Vader en die Here Jesus 
Christus! Die genade sal by julle almal wees wat 
vir ons Here Jesus Christus met onverganklike 
liefde liefhet.” (Ef. 6:23,24)
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9. BESLUITEREGISTER 
 

Die sinode van die Ned Geref Kerke in Noord-Kaapland het tydens sy vergadering van 11-14 Oktober 2010 
die volgende besluite geneem: 
 
1. SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 

Ring Primarius Sekundus 
Carnarvon Ds. JP Jooste Ds. HJG van Heerden 
Deben Ds. JPJ van Tonder Ds. HK Viljoen 
Griekwastad Ds. EL Rischmüller Ds. FP Louw 
Hanover Ds. AJ du Plooÿ Ds. PJ Conradie 
Hopetown Ds. CM Rautenbach Dr. JS Henning 
Kenhardt Ds. JL. van der Merwe Ds. R Britz 
Kimberley Ds. P-R du Toit Ds. A Gerrits 
Mafikeng Ds. WP Vermaak Ds. WJ van Zyl 
Reivilo Ds. PF Coetzee Ds. MF Scholly 
Upington Ds. WF du Plooy Ds. PL Louw 
Warrenton Ds. SJ Strydom Oudl. JA van der Linde 
 
Uitvoerende komitee 

Voorsitter Ds. JP Jooste 
Ondervoorsitter Ds. JPJ van Tonder 
Skriba Ds. PF Coetzee 

 
Verteenwoordigers 

Algemene diensgroep gemeenteontwikkeling (ADGO) 
Primarius Ds. JP Jooste 
Sekundus Ds. JPJ van Tonder 

 
ADGO se taakspan evangelisasie 

Primarius Ds. AH van Rooyen 
 
ADGO se taakspan predikante begeleiding 

Primarius Ds. JPJ van Tonder 
Sekundus Ds. AJ du Plooÿ 

 
VBO Forum 

Primarius Ds. JPJ van Tonder 
Sekundus Ds. JPL Mostert 

 
ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging 

Primarius Ds. JG van Tonder 
Sekundus Ds. AC de Villiers 

 
ADGO se taakspan kategese 

Primarius Ds. HK Viljoen 
Sekundus Ds. R Britz 

 
Algemene sinode se kommissie vir leer en aktuele sa ke 

Primarius Dr. DL van Niekerk 
 
Seisoen van luister 

Primarius Ds. JG van Tonder 
 
Gemeentedienste netwerk 

Primarius Ds. PF Coetzee 
Sekundus Ds. CM Rautenbach 

 
JONK 

Primarius Ds. HK Viljoen 
Sekundus Ds. R Britz 

 
Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur 
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Primarius Ds. AC de Villiers 
 
Liturgie werkgroep (Communitas) 

Primarius Ds. JP Jooste 
Sekundus Ds. PJ Conradie 

 
Kerkbode 

Primarius Ds. N Venter 
Sekundus Dr. JB Vos 

 
Verteenwoordiger Kuratorium Pretoria 

Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. WP Vermaak 

 
Verteenwoordiger Kuratorium Stellenbosch 

Primarius Dr. DL van Niekerk 
Sekundus Dr. JB Vos 

 
Verteenwoordiger Kuratorium Vrystaat 

Primarius Dr. JS Henning 
Sekundus Dr. JD van der Westhuizen 

 
Taakspanne 

Predikanteversorging 
Ring Primarius Sekundus 
Carnarvon Ds. HJG van Heerden Me. EL Riley 
Deben Ds. JPJ van Tonder Ds. C Jonck 
Griekwastad Ds. SD Marais Oudl. LJP van Niekerk 
Hanover Ds. AJ du Plooÿ Ds. BJ Stroebel 
Hopetown Me. CM Coetzee Ds. CM Rautenbach 
Kenhardt Ds. JL van der Merwe Ds. PJL Blaauw 
Kimberley Ds. P-R du Toit Ds. JS Kloppers 
Mafikeng Ds. LB de Villiers Oudl. AP Conradie 
Reivilo Ds. MF Scholly Ds. PF Coetzee 
Upington Ds. AH Scholtz  
Warrenton Ds. BP Benadé Ds. JS du Plessis 

 
Uitvoerende komitee predikanteversorging 
Voorsitter Ds. JPJ van Tonder 
Ondervoorsitter Ds. AJ du Plooÿ 
Skriba Ds. BP Benadé 
Mentorskap Ds. MF Scholly 
Retraites Ds. WP Vermaak 
VBO Ds. JPJ van Tonder 
Fasilitering & mobiliteit Ds. SD Marais 
Pastor pastorum (moet nog aangewys word) 
 
Portefeuljes predikanteversorging 

Mentorskap 
Ds. AC de Villiers 
Ds. NB Roux 
Ds. R Britz 
Ds. MF Scholly 
Ds. PL Louw 

 
Retraites 

Ds. WP Vermaak 
Ds. WJ van Zyl 
Ds. J Oosthuizen 

 
VBO 

Voorsitter TPV 
Predikant in sinodale diens 
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Fasilitering & mobiliteit 

Ds. JG van Tonder 
Ds. J Oosthuizen 

 
Pastor pastorum 

Voorsitter TPV 
Predikant in sinodale diens 

 
Vrouelessenaar NK 

Ring Primarius Sekundus 
Carnarvon Me. MM Marais Me. T Jordaan 
Deben Me. H van Tonder Me. J van Zyl 
Griekwastad Me. M van der Westhuizen Me. M Lewis 
Hanover Ds. A du Plooÿ Me. M Pienaar 
Hopetown Me. A Boshoff  
Kenhardt Me. R van Zyl Me. C Stander 
Kimberley Me. A Human Ds. A Gerrits 
Mafikeng Me. J de Villiers Me. G van Rooyen 
Reivilo Me. S Fourie Me. C van den Berg 
Upington Me. F van Niekerk Me. B Strauss 
Warrenton Me. LS Oosthuizen Me. TW Human 

 
Bemagtiging van lidmate 

Ds. JG van Tonder 
Ds. AC de Villiers 

 
Erediens 

Ds. JP Jooste (s) 
Ds. PJ Conradie 

 
JONK NOORD-KAAPLAND 

Ds. HK Viljoen 
Prop. MvdS Loubser 
Ds. R Britz 
Ds. SJ Strydom 
Ds. PL Louw 
Mnr. Koot Becker 
Mnr. Charles Hayes 
Mnr. Wynand Janse van Rensburg 
Ds. A Gerrits 

 
Bedieningsvernuwing 

SKBO 
Ds. CM Rautenbach 
Ds. AJ du Plooÿ 

SKDG 
Ds. NB Roux 
Ds. N Venter 

SKHD 
Ds. C Steenkamp 
Ds. J Oosthuizen 

SKOK 
Ds. GJ Duursema 
Ds. NJ Bonthuys 

Taakspan predikanteversoring 
Ds. JPJ van Tonder 
Ds. HJG van Heerden 

Voormalige taakspan kerkbegrip en bedieningsvernuwing 
Ds. JG van Tonder 
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Ds. AC de Villiers 
 
 
 

2. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 
Ring Primarius Sekundus 
Carnarvon Ds. EP Vivier Ds. EL de Kock 
Deben Ds. GF de Bruyn Ds. JA van Schalkwyk 
Griekwastad Dr. JJ Knoetze Ds. FP Avenant 
Hanover Ds. NB Roux Ds. A du Plooÿ 
Hopetown Ds. N Venter Ds. IM Kluge 
Kenhardt Ds. SJ Schoeman Ds. JIR van Niekerk 
Kimberley Ds. DJ Scheepers Prop. LJ Enslin 
Mafikeng Ds. AH van Rooyen Oudl. S du Toit 
Reivilo Ds. AC van Wyk Ds. PF Coetzee 
Upington Ds. PW Maritz Ds. FA Fouché 
Warrenton Ds. MJ Coetzer Oudl. JA Visser 
 
Uitvoerende komitee 

Voorsitter Dr. JJ Knoetze 
Ondervoorsitter Ds. FP Avenant 
Skriba Ds. DJ Scheepers 
Addisionele lid Ds. AC van Wyk 
Addisionele lid Ds. N Venter 

 
Verteenwoordigers 

Algemene diensgroep diens en getuienis (ADD) 
Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. FP Avenant 

 
Verteenwoordiger taakspan kerkhereniging 

Primarius Ds. BJP Booysen 
Sekundus Ds. P van Zyl 

 
Verteenwoordiger kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR – ADD) 

Primarius Ds. FD Hugo 
Sekundus Me. CH Blömerus 

 
GKEF (Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening  in Frankryk) en Wêreldbiddag vir 
Mans 

Primarius Ds. AH van Rooyen 
Sekundus Ds. N Kriek 

 
Vigsforum 

Primarius Ds. PW Maritz 
Sekundus Ds. K O'Callaghan 

 
Bybelgenootskap 

Primarius Ds. GP Barnard 
Sekundus leraar Ds. PL Gouws 
Primarius lidmaat Mnr. S van der Linde (Barkley-Wes) 
Sekundus lidmaat Me. CM du Preez 

 
Christelike afhanklikheidsdiens  (CAD) 

Primarius Mnr. Hendrik Snyman 
Sekundus Ds. GF de Bruyn 

 
Kuratorium en eksamenkommissie NGKA 

Primarius Dr. JJ Knoetze 
Sekundus Ds. NB Roux 

 
Bestuursraad NG Welsyn Noord-Kaap 

Primarius Ds. W Roets 
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Primarius Ds. IM Kluge 
Primarius Ds. TE Smit 
Sekundus Ds. DJ Scheepers 

 
 
Taakspanne 
Botswana 

Dr. JJ Knoetze 
Ds. DJ O'Reilly 
Ds. JG van Tonder 
Ds. FA Fouché 
Ds. TC du Toit 

 
Wêreldsending 

Ds. N Kriek 
Ds. AH van Rooyen 
Oudl. DE Loots 

 
Diakonaat 

Ds. N Venter 
Ds. FP Avenant 
Ds. K O’Callaghan 
Ds. PW Maritz 
Ds. L Cornelissen (VGKSA Phororo) 
Ds. JA van Schalkwyk 
Oudl. GV Faber 
Ds. DJ O'Reilly 
Ds. FD Hugo 
Ds. GF de Bruyn 
Ds. SL de Jager 

 
Kerkhereniging 

Ds. JW Myburgh 
Ds. BJP Booysen 
Ds. P van Zyl 

 
Grondhervorming 

Mnr. A Pyper 
Ds. IM Kluge 

 
 

3. SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 
Ring Primarius Sekundus 
Carnarvon Oudl. FJ Augustyn Ds. EL de Kock 
Deben Oudl. AJW Agenbag Ds. EZ Anthonissen 
Griekwastad Ds. PG Otto Oudl. BJGW Badenhorst 
Hanover Ds. UP Malherbe Ds. BJ Stroebel 
Hopetown Ds. VR. Terblanche Oudl. HE Combrink 
Kenhardt Ds. AW Smit Ds. PJL Blaauw 
Kimberley Ds. C Steenkamp Dr. AC Swanepoel 
Mafikeng Ds. LB De Villiers Oudl. AP Conradie 
Reivilo Ds. WL Reichert Ds. LM Coreejes 
Upington Oudl. JP Smit Ds. TE Smit 
Warrenton Ds. J Oosthuizen Oudl. JD Gerrits 
 
Uitvoerende komitee 

Voorsitter Ds. C Steenkamp 
Ondervoorsitter Ds. J Oosthuizen 
Skriba Ds. TE Smit 
Addisionele lid Oudl. JP Smit 
Addisionele lid Oudl. AJW Agenbag 
Ampshalwe Me. E Badenhorst 



Besluiteregister 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

327 

 
 

Ampshalwe Ds. FD Hugo 
Ampshalwe Ds. JPL Mostert 

 
Verteenwoordigers 

Algemene taakspan fondse 
Primarius Ds. C Steenkamp 
Sekundus Ds. JPL Mostert (PSD) 

 
Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID) 

Primarius Ds. TE Smit 
Sekundus Ds. JPL Mostert (PSD) 

 
Predikante pensioenfonds (verkose lid) 

Primarius Ds. FD Hugo 
Sekundus Ds. TE Smit 

 
Predikante pensioenfonds (aangewese lid) 

Primarius Ds. JPL Mostert (PSD) 
Sekundus Ds. J Oosthuizen 

 
Amptenare pensioenfonds 

Primarius Ds. J Oosthuizen 
Sekundus Ds. C Steenkamp 

 
NGNK eiendomme 

Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland 
Ds. JPL Mostert 
Mnr. JP Smit 
Dr. AC Swanepoel 
Ds. C Steenkamp 
Ds. IM Kluge 
Mnr. AC Human 

NG Welsyn Noord-Kaap 
Ds. W Roets 

NG Welsyn Kimberley 
Mnr. SF Haasbroek 

NG Welsyn Vryburg 
Ds. PF Coetzee 

NG Kinderhuise in Noord-Kaapland 
Mnr. MF Viviers 

 
 

4. SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
Primarius Ds. GJ Duursema 
Primarius Ds. DG Smit 
Primarius Ds. NJ Bonthuys 
Primarius Ds. HW de Jager 
Primarius Ds. SW Albertyn 
Primarius Oudl. MD Botha 
Sekundus Ds. DJ O’Reilly 
 
Uitvoerende komitee 

Voorsitter Ds. GJ Duursema 
Ondervoorsitter Ds. NJ Bonthuys 
Skriba Ds. DG Smit 

 
Verteenwoordigers 

Algemene taakspan regte 
Primarius Ds. GJ Duursema 
Sekundus Ds. DG Smit 

 
 

5. VERTEENWOORDIGERS MODERAMEN ALGEMENE SINODE 



Besluiteregister 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

328 

 
 

Primarius Dr. AC Swanepoel 
Sekundus Ds. W Roets 
 
 

6. SINODEBEPLANNING 
 

SKBO 
Voorsitter Ds. JP Jooste 
Ondervoorsitter Ds. JPJ van Tonder 

SKDG 
Voorsitter Dr. JJ Knoetze 
Ondervoorsitter Ds. FP Avenant 

SKHD 
Voorsitter Ds. C Steenkamp 
Ondervoorsitter Ds. J Oosthuizen 

SKOK 
Voorsitter Ds. GJ Duursema 
Ondervoorsitter Ds. NJ Bonthuys 

Ring wat sinode reël wys twee lede aan 
(moet nog aangewys word) 
(moet nog aangewys word) 

 
 

7. AFVAARDIGING NA ALGEMENE SINODE 
Die volgende persone is deur die sinode  na die algemene sinode afgevaardig 

Primarius Sekundus 
Leraars 

SKBO Ds. JPJ van Tonder Ds. HK Viljoen 
SKDG Dr. JJ Knoetze Ds. N Venter 
SKHD Ds. PG Otto Ds. UP Malherbe 
SKOK Ds. GJ Duursema Ds. HW de Jager 

Kerkraad 
SKBO Oudl. WH Peek Me. S van Niekerk 
SKDG Oudl. GV Faber Oudl. AJW Agenbag 
SKHD Oudl. FJ Augustyn Oudl. JP Smit 
SKOK Oudl. MD Botha Diak. J Badenhorst 

 
Die volgende persone is deur die ringe  na die algemene sinode afgevaardig 
Carnarvon 

Leraars Ds. JP Jooste Ds. EL de Kock 
Kerkraad Oudl. JA Fourie Me. EL Riley 

Deben 
Leraars Ds. P van Zyl Ds. C Jonck 
Kerkraad Oudl. NJB Rens Oudl. DJ Olivier 

Griekwastad 
Leraars Ds. JG van Tonder Dr. JD van der Westhuizen 
Kerkraad Oudl. LJP van Niekerk Oudl. DG Cilliers 

Hanover 
Leraars Ds. NB Roux Ds. BJ Stroebel 
Kerkraad Me. SAC Klopper Oudl. JC Brown 

Hopetown 
Leraars Ds. VR. Terblanche Ds. CM Rautenbach 
Kerkraad Oudl. HJ Steyn Oudl. CH Loots 

Kenhardt 
Leraars Ds. SJ Schoeman Ds. R Britz 
Kerkraad Oudl. PJ Malan Oudl. GJJ van Niekerk 

Kimberley  
Leraars Ds. JS Kloppers Ds. A Gerrits 
Kerkraad Oudl. S Kruger Oudl. WJ Fourie 

Mafikeng 
Leraars Ds. LB de Villiers Ds. WJ van Zyl 
Kerkraad Oudl. S du Toit Oudl. BP Diedericks 
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Reivilo 
Leraars Ds. MF Scholly Ds. PF Coetzee 
Kerkraad Oudl. NB Kotze Oudl. WJ Becker 

Upington 
Leraars Ds. PL. Louw Ds. WF du Plooy 
Kerkraad Oudl. M vdS Loubser Oudl. NJ de Wet 

Warrenton 
Leraars Ds. BP Benadé Ds. MJ Coetzer 
Kerkraad Me. C Bennie Oudl. JA Visser 

 
1. ROEPINGSVERKLARING VAN DIE NED. GEREF. KERK IN N OORD-KAAPLAND 

Die sinode besluit dat 
1. die bewoording van die roepingsverklaring van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

verander word om te lui:  
’n Sinode is gemeentes wat in ’n kerkverband aan mekaar gebind is en as kerk saam na die 
Woord van die Here luister en die pad so saamloop dat ons ons roeping ontdek en mekaar 
moed en hoop gee om dit uit te leef. 

2. die kernwaarde 5 (“verbondenheid aan mekaar”) verander word om te lui 
Gemeentes is met mekaar versoen deur Jesus Christus. Hierdie verbintenis word uitgedruk in 
ons belydenis, nl. Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leer-
reëls. Ons deel ons roeping in die wêreld en het ooreengekom om ordelik volgens ons 
kerkverband op te tree soos dit in ons kerkorde weergegee word. 

(Bladsy 270-271, Voorstel) 
 
 

2. DAGGELD, REIS- EN VERBLYFKOSTE VIR SINODE 2010 
Die sinode besluit dat 
1. reiskoste soos volg betaal word: Die koste vir een voertuig per gemeente en twee vir ’n 

gemeente met meer as twee leraars word direk ter vergadering aan afgevaardigdes uitbetaal, 
wat dit self onderling verdeel. 

2. R50 per dag vir twee aandetes aan alle afgevaardigdes betaal word. 
3. daggelde gelykstaande aan die tarief wat aan Airport Hotel en Horseshoe Motel betaal word 

deur persone wat nie daar bespreek het nie, geëis kan word. 
(Bladsy 267, punt 2.18) 
 
 

3. AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE 
Die sinode besluit om slegs 30 persone na die algemene sinode af te vaardig, om ’n ewe getal te 
verkry (Artikel 38). 
(Bladsy 267, punt 2.20) 
 
 

4. PLEK WAAR DIE VOLGENDE SINODESITTING GEHOU SAL W ORD 
Die sinode besluit dat as gevolg van gebrek aan terugvoer die volgende sinodesitting te Kimberley 
sal plaasvind. 
(Bladsy 268, punt 2.21) 
 
 

5. TAAKSPAN SINODEBEPLANNING 
Die sinode besluit dat 
1. ’n taakspan sinodebeplanning aangewys word 
2. die taakspan sinodebeplanning as volg saamgestel word 

i. die voorsitters en ondervoorsitters van kommissies 
ii. verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by algemene sinode 
iii. die lede waarmee die ring die sinode preadviseer met betrekking tot die verkiesing van ’n 

voorsitter en ondervoorsitter (Bepaling 34.2.1) 
iv. die predikant in sinodale diens. 

(Bladsy 268, punt 3.1) 
 
 

6. SAMESTELLING SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSON DERSTEUNING 
Die sinode besluit dat 
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1. die huishoudelike bepalinge van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning gewysig 
word. (Aanhangsel 3) 

2. bepaling 35 van die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland gewysig word. 
(Aanhangsel 4) 

3. die huishoudelike bepalinge van die sinodale kommissie vir bedienings-ondersteuning asook die 
wysigings aan bepaling 35 van die kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland na die 
tydelike kerkordekommissie verwys word vir verandering aan die Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R33,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R36,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 271, punt 3.1) 
 
 

7. VERTEENWOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENI NGSONDERSTEUNING 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende aangewys word: 

i. Algemene Diensgroep Gemeenteontwikkeling 
ii. ADGO se taakspan evangelisasie 
iii. ADGO se taakspan predikante begeleiding 
iv VBO Forum 
v. ADGO se taakspan lidmaatbemagtiging 
vi. ADGO se taakspan kategese 
vii. Algemene sinode se kommissie vir leer en aktuele sake 
viii. Seisoen van luister 
ix. Gemeentedienste netwerk 
x. JONK 
xi. JONK se taakspan vir families 
xii. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur 
xiii. Liturgie werkgroep (Communitas) 
ivx. Kuratorium Pretoria 
xv. Kuratorium Stellenbosch 
xvi. Kuratorium Vrystaat 

2. daar gepoog moet word om so ver moontlik die toepaslike voorsitter (primarius) en onder-
voorsitter (sekundus) van die onderskeie taakspanne van sinodale kommissie vir bedienings-
ondersteuning as verteenwoordiger af te vaardig. 

3. verteenwoordigers onmiddellik na afloop van vergaderings, skriftelik verslag moet doen aan die 
uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir bedienings-ondersteuning van vergaderings 
en werksaamhede op algemene sinodale vlak. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike kommissie 
vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 271, punt 3.2) 
 
 

8. PORNOGRAFIESE EN ONGEWENSTE UITBEELDINGS OP TELE VISIE 
Die sinode besluit dat 
1. gemeentes en lidmate versoek word, om baie sterk beswaar te maak teen pornografiese en 

ongewenste uitbeelding op TV, soos byvoorbeeld e.tv. 
2. hierdie besware verkieslik skriftelik gedoen moet word en gerig word aan die Uitsaai 

Klagtekommissie, Posbus 412365, Craighall, 2024. 
(Bladsy 271-272, punt 3.3) 
 
 

9. POSITIEWE EN GROTER BLOOTSTELLING VAN DIE CHRIST ELIKE GODSDIENS/GELOOF OP 
TELEVISIE 
Die sinode besluit 
1. om die SABC en ander TV netwerke te versoek om in sy aktualiteitsprogramme 

i. ’n groter en meer gebalanseerde tydgleuf aan die Christelike geloof/godsdiens vir 
godsdiensprogramme te gee 

ii. die tydgleuf proporsioneel te verdeel tussen die verskillende Christelike groeperinge in SA. 
2. om sy dank teenoor RSG uit te spreek vir wye en goeie dekking in die verband. 
3. om die besluit van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland deur te stuur as ’n beskrywingspunt 

na die algemene sinode. 
(Bladsy 272, punt 3.4) 
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Die vergadering BESLUIT  dat die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning  die opdrag 
van beskrywingspunt 4  moet uitvoer. 
 
 

10. A-Z HANDLEIDING VIR PREDIKANTE 
Die sinode besluit om Aanhangsel 5 ten opsigte van die A-Z Handleiding vir Predikante as ’n 
gespreksdokument in behandeling te neem en met die betrokke taakgroepe van die algemene 
sinode daaroor in gesprek te tree. 
Die tydelike kommissie vir algemene sake doen aan die hand dat die sinode dalk die bewoording: 
“die sinode besluit” (punt 4.8.3 en 8) met die woorde: “die sinode doen aan die hand”; en die “sinode 
besluit” (punt 7) met: “dis die sinode se uitgangspunt”, vervang. 
(Bladsy 277 +292, punt 3.5) 
 
 

11. TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING STRUKTUUR, DOELWI TTE EN TAKE 
Die sinode besluit dat 

die dokument, Taakspan predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take (Aanhangsel 6), as 
riglyn ten opsigte van predikanteversorging op sinodale, rings en gemeentelike vlak goedgekeur 
word. 

(Bladsy 272, punt 3.6) 
 
 

12. TOERUSTING EN BEGELEIDING VAN RINGSVERTEENWOORD IGERS 
Die sinode besluit dat 
1. die onderskeie ringsverteenwoordigers op die taakspan predikanteversorging 2 maal per jaar 

vergader om 
i. inligting na ringe en gemeentes deur te gee asook terugvoer te gee van werk wat in ringe 

gedoen word 
ii. toerusting te ontvang rakende predikanteversorging wat in ringe/gemeentes gedoen word. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R31,660-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R33,718-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 272, punt 3.7) 
 
 

13. FUNKSIONERING VAN DAGBESTUUR TAAKSPAN PREDIKANT EVERSORGING 
Die sinode besluit dat 
1. die dagbestuur van die taakspan predikanteversorging 3 maal per jaar vergader om sy 

werksaamhede te koördineer en die nodige beplanning van werksaamhede te doen. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R12,515-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R13,328-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 272, punt 3.8) 
 
 

14. RIGLYNE/ BEGINSELS VIR FINANSIËLE HULP VIR PRED IKANTE VIR VOORTGESETTE 
BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE 
Die sinode besluit dat 
1. gemeentes primêr verantwoordelik is om leraars finansieel in staat te stel om die nodige 

bedieningsvaardighede te behou deur aan die verskillende fasette (Aanhangsel 7) van 
voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) deel te neem. (’n Begroting van 1% van die totale 
uitgawe begroting van gemeentes vir VBO behoort min of meer die norm te wees.) 

2. indien gemeentes dit nie finansieel kan bekostig om hulle leraars op die wyse finansieel te 
ondersteun nie, kan hulle aansoek doen by die taakspan predikanteversorging om finansiële 
hulp uit die VBO reserwefonds. 

3. gemeentes jaarliks voor 30 November vir die daaropvolgende jaar aansoek moet doen. Die 
volgende inligting moet so ’n aansoek vergesel: 
i. Die stand van die betrokke leraar se krediete. 
ii. Beplanning van en begroting vir VBO geleenthede wat deur die betrokke leraar in die 

opvolgende boekjaar beoog word, asook ’n motivering tot die aansoek. 
iii. Die totale begroting van die gemeente, asook die finansiële state van die vorige boekjaar. 
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4. aansoeke deur die dagbestuur van die taakspan predikanteversorging hanteer word met 
inagneming van die motivering van die aansoeker, die meriete van die aansoek en beskikbare 
fondse. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R20,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R20,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 272-273, punt 3.9) 
 
 

15. ADMINISTRASIE VAN DIE VBO RESERWEFONDS (REGLEME NT) 
Die sinode besluit 

om die reglement van die VBO reserwefonds goed te keur. 
(Bladsy 272, punt 3.10) 
 
 

16. VBO DIENSVERSKAFFER 
Die sinode besluit dat 
1. die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland as eerste keuse Shepherd as VBO diensverskaffer 

gebruik 
i. om op ’n advieskomitee te dien waar inspraak gegee kan word oor die ontwikkeling van 

kursusse veral om die unieke behoeftes van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland te 
ondervang 

ii. om as kanaal te dien vir die akkreditering van kursusse wat in die sinode aangebied word of 
ontwikkel word 

iii. om van Shepherd as eerste keuse gebruik te maak veral vir die aanbieding van kursusse, 
retraites en ’n lenteweek/winterweek. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R10,160-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R10,820-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 277-278, punt 3.11, Amendement) 
 
 

17. ADMINISTRASIE VBO KREDIETE 
Die sinode besluit dat 
1. die sinode gebruik maak van CPD Solutions wat deur Shepherd ontwikkel is vir die administrasie 

van VBO krediete. 
2. alle krediete wat sedert 2009 deur predikante opgebou is en deur die sinodale kantoor 

geadministreer is aan CPD Solutions oorgedra word. 
(Bladsy 278, punt 3.12) 
 
 

18. GEMEENTELIKE INDUKSIEPROGRAM 
Die sinode besluit dat 
1. ’n induksieprogram in al die gemeentes in die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland, waar nuwe 

predikante hulle in gemeentes vestig, toegepas word. 
2. die ringsverteenwoordigers op die taakspan predikanteversorging as fasiliteerders van die 

induksieprogram opgelei word. 
3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R9,280-00 na die tydelike kommissie 

vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 272, punt 3.13) 
 
 

19. VOORTGESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSU SSE 
Die sinode besluit dat 
1. ’n jaarlikse kursus wat predikante in staat stel om 30 VBO krediete te verdien deur die sinode 

van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aangebied word. Hierdie kursus word 100% vanuit 
die VBO reserwefonds gesubsidieer. 

2. ’n lenteskool wat uit verskeie modules bestaan en oor 5 dae aangebied word deur die sinode 
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aangebied word. Die Lenteweek word 50% vanuit 
die VBO reserwefonds gesubsidieer. 

3. predikante en gemeentes jaarliks die geleentheid kry om aan te dui watter kursusse hulle graag 
sal wil doen vanuit die beskikbare kursusse wat aangebied word deur die onderskeie diens-
verskaffers. 
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4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R135,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R144,960-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 278, punt 3.14) 
 
 

20. RETRAITE SIKLUS OOR DIE REIS VAN GELOOFSVORMING  
Die sinode besluit 
1. dat na afhandeling van die huidige retraite siklus in Mei 2011 ’n nuwe siklus, nl. “reis van 

geloofsvorming” voortgesit word. Hierdie retraite siklus bestaan uit 9 byeenkomste wat oor ’n 
periode van drie jaar deur Communitas (Gys van Schoor) aangebied word. Predikante kan op 
enige stadium van die reis aansluit, of die reis verlaat, of die reis uitstel. 

2. om kennis te neem dat die retraitesiklus op die stadium so lyk: 
Jaar 1: Ontwikkeling van ’n gesonde spiritualiteit 

• Byeenkoms 1.1: Kontoere van emosioneel gesonde spiritualiteit 
• Byeenkoms 1.2: Groei in jou persoonlike identiteit in Christus 
• Byeenkoms 1.3: Reis van selfontdekking: bekering van die hart (Enneagram) 

Jaar 2: Om met Jesus te leer leef 
• Byeenkoms 2.1: Retreat: “Kom luister na wat Ek jou oor die lewe wil leer” 
• Byeenkoms 2.2: Teologiese kontoere: Om vandag saam met Jesus (die Here) in die 

koninkryk te lewe. 
• Byeenkoms 2.3: Vernuwing van die hart (Dallas Willard). 

Jaar 3: Christelike praktyke 
• Byeenkomste 3.1, 3.2 en 3.3 handel oor ’n seleksie van drie Christelike praktyke per 

byeenkoms wat deur die eeue deur christene beoefen is. 
3. dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R97,500-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R98,820-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 278, punt 3.15) 
 
 

21. MENTORSKAP PROGRAM 
Die sinode besluit 
1. om met sy mentorskap program vir beginnende predikante voort te gaan en ook die program uit 

te brei om voorsiening te maak vir: 
i. predikante langer in bediening 
ii. voor en na emeritaat. 

2. dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R73,100-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R78,300-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 278-279, punt 3.16) 
 
 

22. PASTOR PASTORUM 
Die sinode besluit 
1. om van die dienste van dr. George Roux gebruik te maak om aan leraars wat die behoefte het, 

’n pastorale spreekkamer binne die sinodale gebied te bied. 
2. om voorsiening ter maak dat leraars wat dringend die hulp van ’n Pastor Pastorum nodig het, na 

dr. Roux se spreekkamer in Somerset-Wes verwys kan word deur die predikant in sinodale 
diens en die voorsitter van taakspan predikanteversorging. 

3. dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R37,100-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R39,800-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 274, punt 3.17) 
 
 

23. TEOLOGIESE STUDENTE 
Die sinode besluit dat 
1. die predikant in sinodale diens en die verteenwoordigers van die onderskeie teologiese fakulteite 

verantwoordelik is vir die gereelde besoek en kontak met teologiese studente vanuit die sinodale 
gebied. 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R5,500-00 en die boekjaar 2012/2013 
ten bedrae van R5,500-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 275, punt 3.18) 
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24. TEOLOGIESE STUDENTE: FINANSIËLE ONDERSTEUNING 

Die sinode besluit 
om ringe en gemeentes te versoek om waar moontlik teologiese studente finansieel in die vorm 
van beurse, wat jaarliks toegeken word, te ondersteun. 

(Bladsy 275, Aanbeveling) 
 
 

25. SAMESTELLING TAAKSPAN VROUELESSENAAR (NK) 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan vrouelessenaar (NK) ringsgewys saamgestel word tydens die Vrouefees. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R28,985-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R37,055-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 275, punt 3.19) 
 
 

26. GEMEENTEBEDIENINGSFONDS - VERGOEDING VAN PREDIK ANTE 
1. Die sinode neem met groot empatie kennis van die taakspan vrouelidmate se kommer oor die 

vergoeding van predikante wat nie op die regte kerf vergoed word nie. 
2. Gemeente en ringe word herinner aan die sinodale gemeentebedieningsfonds wat daar is om 

hierin te help. 
3. Ringe word versoek om toe te sien dat gemeentes aansoek doen by die 

gemeentebedieningsfonds. 
(Bladsy 311, Voorstel) 
 
 

27. GEMEENTEBEDIENINGSFONDS – PRIORITEIT BY BEGROTI NG 
Die sinode besluit dat 

die sinodale gemeentebedieningsfonds prioriteit sal geniet by die sinode se begroting. Die 
sinodale kommissie word versoek om aanvullend daarvoor te begroot. 

(Bladsy 316, Voorstel) 
 
 

28. TAFELGESPREK: TEKORT AAN PREDIKANTE 
Die sinode besluit 

om kennis te neem van die studiestuk Tekort aan predikante – Implikasies en Uitdagings 
(Aanhangsel 9) en gee aan die vergadering geleentheid om deur middel van tafelgesprekke 
aandag te gee aan die volgende vrae. 
i. Is die sinode eens dat die dreigende tekort en vinnige verwisseling van predikante ’n 

wesentlike uitdaging is waarop die sinode behoort te fokus? 
ii. Hoe behoort ringe die saak aan te spreek? Wat moet ringe doen? 
iii. Hoe kan gemeentes die saak aanspreek? Wat behoort gemeentes nou te doen? 
iv. Hoe kan die sinode vir gemeentes, predikante en ringe help om die uitdagings rondom die 

dreigende tekort aan predikante aan te spreek. 
(Bladsy 292-293, punt 3.21) 
 
 

29. TEKORT AAN PREDIKANTE 
Die sinode besluit om 

kerkrade en ringe te versoek om kennis te neem van die studiestuk Tekort aan predikante – 
Implikasies en Uitdagings (Aanhangsel 9) en dat kerkrade en ringe die uitdagings wat ’n tekort 
aan predikante teweeg bring op toepaslike wyse aanspreek. 

(Bladsy 293, punt 3.22) 
 
 

30. BEDIENING EN BEDIENINGSTRUKTURE  
1. Die sinode bely en besluit dat die bediening en bedieningstrukture in ons kerk opnuut ondersoek 

en in die lig van die Woord en die uitdagings van ons tyd aangepas moet word. 
2. Die sinode wil in gehoorsaamheid aan die Here, elke lidmaat, gemeente en ring uitnooi en 

versoek om deel te word van hierdie poging sodat die liggaam van Christus kan groei na sy 
beeld en sodat elkeen in liefde sy en haar funksie kan vervul en uitleef. (Ef. 4) 
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3. Die sinode besluit om hierdie hele saak met al die aanbevelings beskrywingspunte, besluite en 
bespreking na ‘n spesiale taakspan “Bedieningsvernuwing” te verwys, wat soos volg saamgestel 
word: 
i. 2 lede deur elke sinodale kommissie genomineer, asook 2 lede van die taakspan 

predikanteversorging, asook 2 lede van die voormalige taakspan kerkbegrip en 
bedieningsvernuwing. 

ii. Die spesiale taakspan het die reg op verdere koöptering. 
iii. Die taakspan word versoek om na elke vergadering met ringe en gemeentes te kommunikeer 

ten einde maksimum deelname te verkry. 
4. Die taakspan word gemagtig om in oorleg met die ander kommissies van die sinode voor die 

volgende sinodesitting visioneringsprogramme en inisiatiewe te implementeer, aan die hand van 
die beskrywingspunte en besluite van die sinode. 

5. Die taakspan word versoek om die volgende vergadering van die sinode met ‘n volledige verslag 
en praktiese aanbevelings te bedien vir die implementering van skrifgefundeerde 
bedieningspraktyke wat aan die uitdagings en eise van ons tyd kan voldoen. 

6. Die taakspan word versoek om ook met verteenwoordigers van ander sinodale streke en 
fakulteite te skakel ten einde bestaande inligting en programme te benut. 

7. Ander taakspanne en kommissies van ons sinode word versoek om lede en begrotings 
beskikbaar te maak as ’n prioriteit vir hierdie spesiale taakspan. 

8. Die begroting van die taakspan sal in oorleg met die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning gefinaliseer word. 

(Bladsy 293, Voorstel) 
 
 

31. SINODALE INDUKSIEPROGRAM 
Die sinode besluit dat 

daar ’n induksieprogram vir nuwe predikante in die sinodale gebied ingestel word waarmee hulle 
vinniger aan die sinode bekend gestel word en ingetrek word in die sinodale werksaamhede. 

(Bladsy 276, punt 3.24) 
 
 

32. BEMAGTIGING VAN LIDMATE 
Die sinode besluit dat 
1. ’n taakspan vir die bemagtiging van lidmate daargestel word wat: 

i. ondersoek doen na geskikte materiaal vir die bemagtiging van lidmate veral ten opsigte van 
prediking en pastorale versorging 

ii. sodanige program implementeer en in stand hou. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R12,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R14,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 276, punt 3.25) 
 
 

33. TAFELGESPREK: “DIE DOOP VAN BABAS WAT UIT BUITE -EGTELIKE VERHOUDINGS 
GEBORE WORD 
Die sinode besluit dat 

’n tafelgesprek oor: “die doop van babas wat uit buite-egtelike verhoudings gebore word” gehou 
word. 

(Bladsy 281, punt 3.26) 
 
 

34. PREEKSTUDIES MET LITURGIESE RIGLYNE EN DIE LEES ROOSTERPROJEK VAN 
COMMUNITAS 
Die sinode besluit dat  
1. die taakspan erediens betrokke bly by die opstel en publisering van die Preekstudies met 

Liturgiese Riglyne en die Leesrooster vir lidmate. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R7,000-00 en die boekjaar 2012/2013 

ten bedrae van R7,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 276, punt 3.27) 
 
 

35. TAAKSPAN - “JONK NOORD-KAAPLAND” 
Die sinode besluit dat 
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1. die naam van die taakspan jeug verander na “JONK Noord-Kaapland”. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R21,616-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R21,616-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 276, punt 3.28) 
 
 

36. JEUGINDABA’S - MET KATEGESE AS FOKUSAREA 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan jeug van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland jeugindaba’s 

aanbied met kategese as fokusarea. 
2. hierdie jeugindaba’s aangebied word in die vorm van ’n “Roadshow” (aangebied vanaf ’n 

Vrydagaand 18:00 tot Saterdagmiddag 17:00) in ten minste 4 x streke in die sinode van die Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland ten einde dit vir volwasse jeugleiers moontlik te maak om ’n 
geleentheid te kan bywoon. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R30,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R30,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 276, punt 3.29) 
 
 

37. TAFELGESPREK: SPESIFIEKE BEHOEFTES RAKENDE DIE KATEGESE VAN GEMEENTES 
IN DIE SINODE VAN NOORD-KAAPLAND 
Die sinode besluit 
1. om kennis te neem van die spesifieke behoeftes rakende die kategese in die gemeentes van die 

Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland deur middel van tafelgesprekke oor die volgende vrae: 
i. Wat word in die kategese van gemeentes gedoen waaroor sinodegangers OPGEWONDE is? 
ii. Watter BEHOEFTES sien sinodegangers raak rondom die kategese in gemeentes? 

(Bladsy 281, punt 3.30) 
 
 

38. KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir diensgetuienis se naam verander na die sinodale kommissie vir diens 

en getuienis. 
2. die aangepaste huishoudelike bepalinge (Aanhangsel 1) goedgekeur word. 
3. die huishoudelike bepalinge van die sinodale kommissie vir diens en getuienis asook die 

wysigings aan bepaling 35 van die kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland na die 
tydelike kerkordekommissie verwys word vir verandering aan die Kerkorde. 

4. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R14,500-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R16,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 285, punt 3.1) 
 
 

39. VERTEENWOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende aangewys word: 

i. Algemene diensgroep diens en getuienis (ADD) 
ii. Taakspan kerkhereniging 
iii. Kerklike maatskaplike diensteraad (KMDR – ADD) 
iv. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk) en Wêreldbiddag vir 

Mans 
v. Vigsforum 
vi. Bybelgenootskap 
vii. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD) 
viii. Kuratorium en eksamenkommissie NGKA 

2. verteenwoordigers onmiddellik na afloop van vergaderings, skriftelik verslag moet doen aan die 
uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir diens en getuienis van vergaderings en 
werksaamhede op algemeen sinodale vlak. 

3. die begroting van die boekjaar 2011/2012 en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike kommissie 
vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 285, punt 3.2) 
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40. VERENIGDE SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUI ENIS 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir diens en getuienis in samewerking met die familiekerke se 

kommissies wat hulle diens en getuienis aksies hanteer, een verenigde sinodale kommissie vir 
diens en getuienis in Noord-Kaapland vorm. 

2. in samewerking met die ander kerke ’n reglement vir die verenigde kommissie opgestel word wat 
as werksdokument en riglyne sal dien totdat dit deur al die onderskeie streek sinodes 
goedgekeur is. 

(Bladsy 291, punt 3.3) 
 
 

41. REGLEMENT VIR SENDINGHULPFONDS 
Die sinode besluit dat 
1. die reglement vir sendinghulpfonds (Aanhangsel 2) goedgekeur word. 
2. ’n vrywillige deurkollekte jaarliks opgeneem word. 
(Bladsy 286, punt 3.5 + Bladsy 317, punt 5) 
 
 
 

42. ROEPINGS/ GELOOFS VERSTAAN VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD KAAPLAND 
Die sinode besluit om 
1. die dokument “Verklaring oor sending en ons roeping tot getuienis in en vanuit Afrika vandag” 

(Aanhangsel 3) te aanvaar as ons eie geloofsverklaring en verstaan van ons roeping. 
2. die dokument as basis dokument te gebruik wanneer ons oor bediening dink en fokus areas 

bepaal word. 
3. die dokument aan alle gemeentes te stuur. 
(Bladsy 286, punt 3.6) 
 
 

43. TAAKSPAN BOTSWANA 
Die sinode besluit dat 
1. daar ’n taakspan Botswana sal wees wat die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se amptelike 

skakeling met die Dutch Reformed Church in Botswana sal behartig. 
2. die taakspan ook die verantwoordelikheid het om in samewerking met en op versoek van die 

Dutch Reformed Church in Botswana mee te werk aan die opbou en uitbou van die koninkryk. 
3. die taakspan voortgaan met sy betrokkenheid by Kgolagano Kollege om die teologiese opleiding 

van die kerke in Botswana te verbeter tot op ten minste ’n BA graad in teologie. 
4. hierdie taakspan nie ’n projektaakspan is en nie maar ’n programtaakspan. Dus is daar nie ’n 

afhandeling nie tensy die sinode besluit om bande met die Dutch Reformed Church in Botswana 
te verbreek. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R20,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R20,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 286-287, punt 3.7) 
 
 

44. TAAKSPAN WÊRELDSENDING 
Die sinode besluit dat 
1. die taakspan vir wêreldsending moet voortbestaan. 
2. België en Suid-Oos Asië as fokusareas behou word. 
3. die taakspan vir wêreldsending gemeentes moet bedien met inligting oor hierdie gebiede. 
4. gemeentelede aangemoedig moet word om in te skakel by uitreike wat na hierdie gebiede 

beplan word. 
5. leraars aangemoedig moet word om sendingkursusse by te woon. 
6. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R15,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 287, punt 3.9) 
 
 

45. KGOLAGANO 
Die sinode besluit 
1. dat die uitstaande bedrag (R420,000-00) van die R840 000 soos by die sinode van 2008 

goedgekeur, in 2 paaiemente van R210,000-0, nl. vir 2011/12 en 2012/13 uitbetaal word. 
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2. om nie punt 2 van die aanbeveling op bladsy 121, punt 3.8, goed te keur nie, nl. 
die bedrag van R210,000-00 per jaar stelselmatig (met dieselfde persentasie as die predikante se 
salarispakket) moet verhoog soos die leraar se salaris verhoog. Die rente op die beskikbare R840,000-
00 kan moontlik hiervoor gebruik word. 

3. om punt 3 van hierdie aanbeveling op bladsy 121, punt 3.8, goed te keur, nl. 
die taakspan Dutch Reformed Church in Botswana die sinode bedien met ’n beplanning en 
beskrywingspunt rakende die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se betrokkenheid by Kgolagano. 

4. om nie punt 4 van die aanbeveling op bladsy 121, punt 3.8, goed te keur nie, nl. 
die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R13,650-00 en die boekjaar 2012/2013 ten 
bedrae van R28,187-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 316, punt 2) 
 
 

46. ADDENDUM BY BESKRYWINGSPUNT 8, PUNT 3: KGOLAGAN O 
Die sinode besluit 

om in die lig van aanbeveling 3.8 punt 3, bladsy 121, die addendum by beskrywingspunt 8, punt 
3, te verwys na die sinodesitting van 2012, sodat die sinode van 2012 ’n ingeligte besluit kan 
neem oor die NG Kerk in Noord-Kaapland se ondersteuning aan Kgolagano.  
Die addendum by beskrywingspunt 8 lui: 

3.1 in die lig van die ontwikkelinge by Kgolagano (sien motivering) daar ook vir die boekjare 
2013/2014 en 2014/2015 voortgegaan sal word met ’n finansiële bydrae (50% van die pos of 
R210,000-00) in ooreenstemming met punt 2 van beskrywingspunt 8 bladsy 145. 

3.2 die taakspan Botswana in 2012 terug rapporteer aan die sinode en ook verdere beplanning 
aangaande die betrokkenheid by Kgolagano aan die sinode voorlê. 

(Bladsy 316, punt 3) 
 
 

47. TAAKSPAN DIAKONAAT 
Die sinode besluit dat 
1. alle kerkrade opgeroep word om intens te besin oor ’n lewende, aktiewe 

barmhartigheidsbediening (diakonaat) in en vanuit (missionêr) elke gemeente. 
2. ’n taakspan diakonaat saamgestel word bestaande uit ’n minimum van 6 lede met die volgende 

opdrag, nl. 
i. dat dit gefokus navors en op ’n deurlopende basis aan gemeentes, kerkrade, diakonieë en 

bedieninge inligting deurgee. 
ii. dat die taakspan diakonaat met NG Welsyn Noord-Kaap sal saamwerk in die ontwikkeling van 

gemeente- en gemeenskapsgerigte programme met ’n onvervreembare Woord en 
daadkarakter. 

ii. dat ’n diakonale konferensie gereël word met die fokus op gemeentes, kerkrade, diakonieë, 
bedieninge en gemeenskappe – verkieslik nie later as einde Maart 2011 nie. 

iv. dat spesifiek navorsing gedoen word oor die moontlikhede wat die gereformeerde kerkreg en 
–geskiedenis bied vir die kreatiewe groei van ’n lewende, gefokusde diakonale 
gestaltegewing en –diens binne gemeente en samelewing/wêreld. 

3. kennis geneem word van die riglyne met betrekking tot ’n lewende en effektiewe diakonaat vir 
vandag se wêreld (sien punt 7 onder motivering: riglyne barmhartigheidsbediening/diakonaat). 

4. ’n geleentheid vir ’n tafelgesprek oor Galasiërs 6:10 in die huidige konteks (gestuurde 
gemeentes/missionêre teologie) gegee word met terugvoer aan die vergadering. 

5. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R66,720-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R79,220-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 287-288, punt 3.10) 
 
 

48. TAAKSPAN DIAKONAAT VERTEENWOORDIG BY ADD 
Die sinode besluit dat 

’n lid van die taakspan diakonaat, soos deur die taakgroep self aangewys, saam met die lid van 
die sinodale kommissie vir diens en getuienis, die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die 
ADD verteenwoordig. Fondse hiervoor word gevind met besparings op die taakgroep diakonaat 
se begroting, of uit bronne deur die taakgroep self gevind. 

(Bladsy 288, Voorstel) 
 
 

49. TAAKSPAN KERKHERENIGING 
Die sinode besluit dat 



Besluiteregister 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

339 

 
 

1. daar ’n taakspan kerkhereniging saamgestel word wat uit nie meer as 4 lede bestaan nie. 
2. die begroting van die boekjaar 2010/2011 ten bedrae van R18,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R18,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 294, punt 3.13) 
 
 

50. HERDEFINIËRING NG WELSYN NOORD-KAAP 
Die sinode besluit dat 
1. die sinodale kommissie vir hulpdienste ’n maatskappy sonder winsoogmerk moet oprig waarin 

NG Welsyn Noord-Kaap geplaas kan word. 
2. die NG Kerk Kinderhuis, NG Welsyn Kimberley en NG Welsyn Vryburg in dieselfde nie-

winsgewende maatskappy geplaas word as NG Welsyn Noord-Kaap. 
3. die ouetehuise Silwerhof, Kokerboom-oord en Huis Andalusia saam met hulle onderskeie 

behuisingskemas in afsonderlike trusts geplaas word. 
(Bladsy 288, punt 3.14) 
 
 

51. FONDSE - ARTIKEL 21-MAATSKAPPY VAN NG WELSYNSDI ENSTE 
Die sinode besluit om die volgende fondse oor te plaas na die ter stigte Artikel 21-maatskappy van 
NG Welsynsdienste: 

Algemene maatskaplike hulpfonds 
Hospitaalbearbeidingsfonds 
NGK Maatskaplikediens motorreserwefonds 
Kersfonds 
PJJS Lategan Trustfonds 

(Bladsy 288, Voorstel) 
 
 

52. NG WELSYN NOORD-KAAP – KONSTITUSIE 
Die sinode besluit dat 
1. die Konstitusie van NG Welsyn Noord-Kaap (Aanhangsel 5) goedgekeur word. 
2. Die opskrif van Aanhangsel 5 (agenda bladsy 164) sal lui: Konstitusie van NG Welsyn Noord-

Kaap 
3. punt 7.2.2.1 (Aanhangsel 5 - agenda bladsy 164) sal lui: “die uittredende bestuursraad sal ’n 

kennisgewing in ten minste een koerant in ten minste drie amptelike tale adverteer vir 
belanghebbendes of genomineerdes wat hulle belangstelling of nominasie saam met ’n volledige 
CV skriftelik indien by die kantoor van NG Welsyn Noord-Kaap”. 

(Bladsy 289, punt 3.16, Amendement) 
 
 

53. VENNOOTSKAPSOOREENKOMS TUSSEN DIE SINODE VAN DI E NED. GEREF. KERK NOORD-
KAAPLAND EN DIE WELSYNSORGANISASIE VAN DIE NED. GER EF. KERK IN NOORD-
KAAPLAND 
Die sinode besluit 

om die vennootskapsooreenkoms tussen die sinode van die Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland 
en die Welsynsorganisasie van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland (beskrywingspunt 15 en 
addendum 15) asook die samewerkingsooreenkoms tussen die Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland en NG Welsyn Noord-Kaap te verwys na die sinodale kommissie vir diens en getuienis 
en die sinodale kommissie vir hulpdienste vir goedkeuring. 

(Bladsy 289, Voorstel) 
 
 

54. POS VAN PROGRAMBESTUURDER MAATSKAPLIKE DIENSTE 
Die sinode besluit dat 
1. vir die pos van programbestuurder maatskaplike dienste by NG Welsyn Noord-Kaap begroot 

word vir die boekjaar 2011/2012. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys 

word. 
(Bladsy 289-290, punt 3.17) 
 
 

55. POS VAN SEKRETARESSE BY NG WELSYN 
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Die sinode besluit dat 
1. vir die pos van sekretaresse by NG Welsyn Noord-Kaap begroot word vir die boekjaar 

2011/2012. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys 

word. 
(Bladsy 290, punt 3.18) 
 
 

56. BEURSE VIR MAATSKAPLIKE WERKSTUDENTE 
Die sinode 
1. besluit om beurse beskikbaar te stel vir maatskaplike werkstudente. 
2. gee opdrag aan die sinodale kommissie vir hulpdienste om fondse beskikbaar te stel vir die 

beurse. 
3. gee opdrag aan die sinodale kommissie vir hulpdienste om in samewerking met NG Welsyn ’n 

reglement op te stel waarin die reëls en die voorwaardes vir die toekenning van die beurse 
vervat word. 

4. besluit dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R40,000-00 en boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R40,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 290, punt 3.19, Amendement) 
 
 

57. BYBELGENOOTSKAP (VERTEENWOORDIGER BYBELGENOOTSK AP) 
Die sinode besluit dat 

die Streekraad vir Bybelgenootskap Noord Kaap streek sal voortgaan soos in die verlede en 
verslag sal doen van die werksaamhede, nie net opdragte wat deur die sinode opgedra is nie, 
maar ook wat die Bybelgenootskap in die land en streek doen. 

(Bladsy 290, punt 3.20) 
 
 

58. GRONDHERVORMING 
Die sinode 
1. neem met kommer kennis van die negatiewe gerugte en uitsprake oor grondhervorming. Die 

owerheid, landbou- en landelike sektor, en veral ons lidmate wat hierby betrokke is, word opnuut 
verseker van die kerk se begrip, bystand en voorbidding om wysheid en kalmte. 

2. spreek sy kommer uit oor die onrealistiese en selfs onmoontlike verwagtings wat geskep word 
met beloftes oor grondhervorming, asook die nuwe vorme van onreg, ontwrigting en verarming 
wat tans met sommige van hierdie pogings gepaard gaan. 

3. bedank lidmate, landbou besighede en plaaslike owerhede wat op verantwoordelike wyse by 
grond- en landelike hervorming betrokke is, en vra dat sulke verhale van hoop en sukses gedeel 
sal word met die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. 

4. beskou dit as ’n saak van erns om alle moontlike ondersteuning te gee aan pastorale sorg van 
ons lidmate, gemeentes en gemeenskappe wat negatief geraak word deur grond- en 
landbouhervorming. 

5. besluit dat daar ’n taakspan grondhervorming sal wees en gee opdrag aan die taakspan 
grondhervorming om voort te gaan met sy opdrag en taak soos in vorige besluite vervat. 

6. besluit dat die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R33,000-00 en die boekjaar 
2012/2013 ten bedrae van R35,145-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 290-291, punt 3.21) 
 
 

59. ANC EN KOMMERSIËLE LANDBOU 
Die sinode besluit om die beskrywingspunt te verwys na die taakspan grondhervorming om verder 
daarmee te handel. 
(Bladsy 272 + -292, Voorstel - Aanbeveling) 
 
 

60. BEGROTINGSBELEID SINODE VAN DIE NED. GEREF. KER K IN NOORD-KAAPLAND 
Die Begrotingsbeleid sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland - Bylae 4 is goedgekeur 
(Bladsy 297, Aanbeveling) 
 
 

61. SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 
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Die sinode besluit dat 
1. ’n sinodale kommissie vir hulpdienste saamgestel word soos voorgeskryf in die huishoudelike 

bepalinge van die sinodale kommissie vir hulpdienste. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R40,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R40,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 297, punt 3.1) 
 
 

62. VERTEENWOORDIGERS SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDI ENSTE 
Die sinode besluit dat 
1. verteenwoordigers vir die volgende aangewys word: 

i. Algemene taakspan fondse 
ii. Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID) 
iii. Predikante pensioenfonds (verkose lid) 
iv. Predikante pensioenfonds (aangewese lid) 
v. Amptenare pensioenfonds 
vi. NGNK eiendomme 
vii. NG Welsyn Noord Kaap 

2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 en die boekjaar 2012/2013 na die tydelike kommissie 
vir hulpdienste verwys word. 

(Bladsy 297, punt 3.2) 
 
 

63. BELEGGINGSBELEID VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NO ORD-KAAPLAND 
Die sinode besluit dat 
1. die beleggingsbeleid van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aangevul word met ’n punt 

“beleggingsportefeulje”. 
2. die beleggingsportefeulje van die sinode as volg saamgestel word: 

i. 40 % op korttermyn 
ii. 30% op mediumtermyn 
iii. 30% op langtermyn 

(Bladsy 297, punt 3.3) 
 
 

64. PENSIOEN VIR TERMYN-KONTRAK AANSTELLINGS 
Die sinode besluit dat 
1. die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA en die algemene taakspan fondse en die 

algemene taakspan regte versoek word om vir termyn-kontrak aanstellings voorsiening te maak. 
3. met dank kennis geneem word van 

i. die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA versoek om ondersoek in te stel na die 
moontlikheid om minstens dekking vir die termyn-kontrak aanstellings onder die verwante 
groeplewens- en ongeskiktheidskema te verkry 

ii. die skrywe aan die algemene taakspan regte waarin hulle versoek word om aandag te gee 
aan die voorsiening vir pensioen en risiko groepversekering vir termyn-kontrak leraars. 

4. die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA versoek word om ondersoek in te stel na 
die moontlikheid dat traumadekking deel vorm van die groepslewensskema. 

(Bladsy 297-298, punt 3.3, Amendement) 
 
 

65. VERHOOGDE PENSIOENGEWENDE VERGOEDING 
Die sinode besluit dat 

die Ned. Geref. Kerke in Noord-Kaapland ooreenkom om waar moontlik en met verslag aan die 
ring ten minste die verhoogde vlak A (19,2% bydraevlak) tot die fonds by te dra. 

(Bladsy 298, punt 3.5, Amendement) 
 
 

66. SINODALE BYDRAES 
Die sinode besluit dat 
1. die besluit van 2008 ten opsigte van surplus verdeling opgeneem word in die sinodale bydrae 

formule by punt 2 (formule), nl. 
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus gelykop aan die gemeentes terugbetaal word. 

Nuwe punt 2 
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Die formule werk met die beginsel dat die sinode die werk doen met die geld wat deur die 
gemeentes voorsien word volgens ’n vaste persentasie. Die sinode slaan nie gemeentes aan 
volgens ’n voorafopgestelde begroting nie. Ons werk nie met ’n behoeftebegroting nie, maar met 
’n inkomstebegroting. 
Die formule lê ’n baie groot verantwoordelikheid op die sinodale kommissies, sowel as die 
gemeentes. Sinodale kommissies moet baie fyn beplan om met die beskikbare fondse hulle 
werk gedoen te kry. Die gemeentes se verantwoordelikheid is om te sorg dat daar genoeg 
fondse beskikbaar is om die werk te doen. 
Die sinode besluit dat die jaarlikse surplus gelyko p aan die gemeentes terugbetaal word . 

 

3. die formule vir sinodale bydraes by punt 2.2.4 (huurgeld) as volg gewysig word 
Ou punt 2.2.2 
Sinodale bydraes word bereken op die netto wins van die verhuring 
Nuwe punt 2.2.2 
sinodale bydraes word bereken op die bruto inkomste van die verhuring. 

 

5. die formule vir sinodale bydraes by punt 3.1.1 (die volgende sinodale kollektes is goedgekeur as 
verpligte kollektes) as volg gewysig word 

dat die benaming van die teologiese studiefonds gewysig word om te lees: teologiese en 
maatskaplike werk studiefonds 

 

6. ’n nuwe punt 2.2.12, gemeenskapsprojekte, by die sinodale bydrae formule ingevoeg word: 
2.2.12 GEMEENSKAPSPROJEKTE 
� Donasies/fondse wat ontvang word vir ’n projek, met die oog op dienslewering buite die 

gemeenteverband, word vrygestel van die (nou 6%) sinodale verpligting. 
� Die onaangewende surplus van hierdie projek is jaarliks aan die einde van die boekjaar 

onderhewig aan sinodale bydrae (nou 6%). 
� Gelde wat in die gemeente ingesamel/ontvang word vir gemeentelike barmhartigheidsdiens 

bly onderhewig aan die sinodale heffing. 
� Wanneer ’n gemeente in aanmerking wil kom vir kwytskelding van die sinodale bydrae op 

gemeenskaps-projekte (toegewings, ten opsigte van sinodale- en ringsbydraes) moet die 
volgende prosedure gevolg word. 

� Die kerkraad stel ’n behoorlike beplanning vir elke nuwe projek op wat die oogmerk van die 
projek, die begunstigdes, verwagte inkomste-bronne en die duur van die projek aandui. 

� Die beplanning word eers aan die ring voorgelê wat oordeel of dit wenslik is dat die 
gemeente die projek aanpak en of die gemeente dit kan bekostig. 

� Die ring moet die beplanning voorlê aan die sinodale kommissie vir hulpdienste wat die ring 
adviseer in terme van die aansoek. 

� Die ring kan nadat die advies van die sinodale kommissie vir hulpdienste ingewin is ’n besluit 
neem. Die ring is ook verantwoordelik vir die deurlopende toesig by die projek. 

� Hierdie proses moet jaarliks vir die duur van die projek herhaal word met jaarlikse 
verslagdoening aan die ring. 

 

7. die formule vir sinodale bydraes dienooreenkomstig aangepas word. 
(Bladsy 298-299, punt 3.6) 
 
 

67. GEBOUE VAN SINODE – OOK HOSPITAAL OORNAGHUIS 
Die sinode besluit om die volgende besluite en optrede van die sinodale kommissie vir hulpdienste te 
bekragtig 
1. Kantore 

i. Die verskuiwing van die kantore van NG Welsyn na die kantoorkompleks by die Kestell 
kampus. 

ii. Die verskuiwing van die kantore van Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland na die 
kantoorkompleks by Kestell kampus. 

iii. Die uitgawes wat aangegaan is om die kantoorkompleks by Kestell kampus vir bogenoemde 
in te rig. 

iv. Die “ou” sinodale gebou (Villiersstraat 15) as kantoorruimte te verhuur. 
v. Die hersonering van die 4 eiendomme in Kimberley van die Ned. Geref. Kerk in Noord-

Kaapland sodat die gebruik daarvan “wettig” is. 
2. Hospitaal Oornaghuis 

i. Die Hospitaal Oornaghuis na die beskikbare wooneenhede by Kestell kampus te verskuif. 
ii. Die reeds goedgekeurde R1,000,000-00 aan te wend om die nodige veranderinge aan die 

gebou by Kestell kampus aan te bring. 
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iii. dat die eiendom wat tans as oornaghuis gebruik word (Hemmingstraat 3, Kimberley, Erf 601), 
oorgedra word na die artikel 21-maatskappy NGNK eiendomme. 

iv. Dat voorsiening gemaak word om pasiënte en familie hospitaal en stad toe te vervoer. 
3. Buro 

i. Die buro vir gemeenteondersteuning en oornagplekke vir leraars en hul gades in die 
beskikbare “koshuis-gedeelte” by Kestell kampus in te rig. 

ii. Die nodige vergaderlokale, kombuis-geriewe en onthaalarea ook ingerig word. 
4. Die kantoorkompleks en kinderhuis by Kestell kampus moet duidelik afgebaken word. 
5. Sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag te gee om voort te gaan om bogenoemde 

veranderinge te bestuur. 
(Bladsy 300, punt 3.7, Amendement) 
 
 

68. INRIGTING, BEFONDSING, ONDERHOUD EN VERSEKERING VAN DIE GEBOUE VAN DIE 
MAATSKAPPY NGNK EIENDOMME 
Die sinode besluit om die sinodale kommissie vir hulpdienste opdrag te gee om 
1. dringend aandag te gee aan die instandhouding van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se 

geboue. 
2. dringend aandag te gee aan die elektriese voldoeningsvereistes van die kerk se geboue. 
3. ’n duidelike onderhoudsplan vir die geboue van die kerk op te stel en ’n ooreenkoms in hierdie 

verband met die Maatskappy NGNK eiendomme aan te gaan sodat deurlopend aandag gegee 
word aan die instandhouding van die eiendomme van die kerk. 

4. ’n duidelike ooreenkoms aan te gaan met genoemde maatskappy oor die versekering van die 
geboue. 

5. die fondswaarde van die onderhoudsfonds van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland as 
skenking aan die maatskappy NGNK eiendomme oor te dra. 

(Bladsy 301, punt 3.8) 
 
 

69. OPLEIDING KERKPERSONEEL/ SKRIBA’S 
Die sinode besluit dat 
1. daar voortgegaan moet word met die indiensopleiding van kerkkantoorpersoneel van gemeentes 

in die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R10,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R10,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 301, punt 3.9) 
 
 

70. DIGITALISERING VAN ARGIVALIA EN OOREENKOMS MET GISA 
Die sinode besluit 
1. om met dank kennis te neem van die digitering van gemeentelike argivalia van die ou “Noord-

Kaaplandse gemeentes” deur die GSU en deur ABID. 
2. om die beplande, kostelose digiteringsprojek vir die verfilming (digitering) van alle lidmaat- en 

huweliksregisters wat nog by gemeentes in die sinodale gebied van die Ned. Geref. Kerk in 
Noord-Kaapland is, te ondersteun. 

3. om ABID te versoek om die digiteringsprogram in samewerking met die predikant in sinodale 
diens en die gemeentes te beplan én om te verseker dat die koeriers die registers in brandvaste 
houers van en na die gemeentes sal vervoer. 

4. dat die sinode deel word van bogenoemde proses sonder dat dit finansiële implikasies vir die 
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland inhou. 

(Bladsy 301, punt 3.10) 
 
 

71. ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING EN DIE NG KERK 
Die sinode besluit 
1. om al die gemeentes, ringe, kerklike instansies en die sinodale kerkkantoor te versoek om as ’n 

saak van dringendheid uitvoering te gee aan die vereistes van Wet 2 van 2000 deur sonder 
versuim ’n inventaris by ABID in te dien wat jaarliks hersien word. 

2. om ABID te versoek om aan elke ring ’n lys voor te lê wat die stand van sake aantoon ten 
opsigte van gemeentes se indiening van die jaarlikse inventarisvorm ten einde te voldoen aan 
die vereistes van Wet 2 van 2000. 
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3. om al die gemeentes, ringe, kerklike instansies en die sinodale kerkkantoor te versoek om 
kennis te neem van die implikasies van Wet 25 van 2002 en die vereiste dat dokumente wat 
elektronies geskep word (op ’n rekenaar/skandeerder); elektronies gestuur en ontvang word (e-
pos/faks), ook aan alle wetlike vereistes ten opsigte van bewaring moet voldoen. 

(Bladsy 301, punt 3.11) 
 
 

72. BESOEKE/HULP AAN GEMEENTES, RINGE EN SINODES 
Die sinode besluit dat 
1. sinodale kommissies, instansies (aan die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland verbind), ringe en 

gemeentes al hulle argivalia en dokumente in ’n brandvaste (instap) kluis volgens die vereistes 
van Rekordbestuur (KO NG Kerk, 2007, Reg 2.2, 3.2.1) moet bewaar. 

2. sinodale kommissies, instansies (aan die Ned. Geref Kerk in Noord-Kaapland verbind), ringe en 
gemeentes wat vier-laai liasseerkabinette vir liassering gebruik, dié kabinette ook in hulle 
brandvaste (instap) kluis vir veilige bewaring plaas. 

3. gemeentes wat nie oor amptelike kerkkantore beskik nie en van amptenare se huise vir dié doel 
gebruik maak, reëlings vir die inrig van brandvaste kluise vir die bewaring van gemeentelike 
argivalia tref. 

4. gemeentes waar amptenare gemeentelike registers, notules en finansiële dokumentasie heen 
en weer tussen die kerkgebou en huise vervoer, die nodige reëlings tref dat dié dokumentasie in 
brandvaste houers vervoer word om dit teen vernietiging in geval van ’n ongeluk te beskerm. 

(Bladsy 301, punt 3.12) 
 
 

73. HUWELIKSREGISTERS (verteenwoordiger Argief- en bestuursinligtingsdienste (ABID)) 
Die sinode besluit dat 
1. waar huwelike in ’n Ned. Geref. gemeente en/of deur ’n leraar van die Ned. Geref Kerk bevestig 

word, die huwelik ook in ’n amptelike huweliksregister van die gemeente aangeteken kan word. 
2. leraars van die Ned. Geref. Kerk wat huwelike bevestig so gou moontlik ’n kopie van die (derde) 

afskrif in die leraar se amptelike register maak en dit by die gemeente waar hy/sy werk of woon 
(nie-gemeenteleraars) inhandig, wat dit jaarliks saam met die registerafskrifte na die Kerkargief 
stuur. 

3. die saakgelastigde van die gemeente waar die huwelik voltrek word - of waar die leraar werk 
indien die huwelik dalk op ’n plaas, in ’n park ensovoorts bevestig is, óf waar die 
huweliksbevestiger aan ’n ander kerk behoort - onmiddellik ook ’n kopie van die (derde) afskrif in 
die leraar se amptelike register maak en dit hou om dit saam met die jaarlikse registerafskrifte na 
die Kerkargief te stuur. 

(Bladsy 302, punt 3.13) 
 
 

74. MEDIESE SKEMAS – PREDIKANTE 
Die sinode besluit dat 

die besluit wat tydens die 1999 sinode sitting geneem is, nl. dat alle gemeentes van die sinode 
in Noord-Kaapland se predikante verplig is om aan ’n mediese skema ingestel volgens die Wet 
op Mediese Skemas en goedgekeur deur die sinode in Noord-Kaapland te behoort, gewysig 
word sodat kerkrade in oorleg met hul predikante outonoom mag optree en self kan besluit aan 
watter mediese skema die predikante mag behoort. 

(Bladsy 302, punt 7) 
 
 

75. FINANSIËLE IMPLIKASIES DEUR DIE KOMMISSIES NA D IE TYDELIKE KOMMISSIE VERWYS 
Die sinode 
1. aanvaar dat alle sake met ’n finansiële implikasie waaroor hy ’n besluit geneem het, slegs in 

beginsel goedgekeur is. 
2. aanvaar dat hierdie besluite ingevolge die Begrotingsbeleid uitgevoer moet word 
3. gee opdrag aan die onderskeie kommissies om binne die beperkings van die inkomstebegroting, 

met mekaar ooreen te kom oor die uitvoering van die sake wat binne die begroting gediens kan 
word. 

(Bladsy 316, punt 1) 
 
 

76. SAMESTELLING SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
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Die sinode besluit dat 
1. ’n sinodale kerkordekommissie saamgestel word soos voorgeskryf in die huishoudelike 

bepalinge van die sinodale kerkordekommissie. 
2. die begroting van die boekjaar 2011/2012 ten bedrae van R15,000-00 en die boekjaar 

2012/2013 ten bedrae van R15,000-00 na die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys word. 
(Bladsy 307, punt 3.1) 
 
 

77. VERTEENWOORDIGERS SINODALE KERKORDEKOMMISSIE 
Die sinode besluit dat ’n verteenwoordiger vir die volgende aangewys word: 

1. Algemene taakspan regte 
(Bladsy 307, punt 3.2) 
 
 

78. REDAKSIONELE WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008 
78.1 Bepaling 35.6.2.3 

Nuwe bepaling 
Wys verteenwoordigers en sekunduslede aan by die volgende instansies: 
Een verteenwoordiger plus sekundus per fakulteit in die kuratorium, eksamen-kommissie en die 
kieskollege by elk van die teologiese fakulteite van die universiteite te Stellenbosch, Pretoria, 
Bloemfontein en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika. 
Een verteenwoordiger plus sekundus op die Argiefkommissie van die Ned. Geref. Kerk in SA; 
Een verteenwoordiger plus sekundus by die SA Bybelgenootskap. 

(Bladsy 307, punt 2.5.1) 
 
 

78.2 Bepaling 35.6.2.4 
Nuwe bepaling 

Kommissies van die algemene sinode: 
Sodra die sinodale kommissies gekonstitueer het, adviseer hulle die tydelike kommissie vir 
kommissies ten opsigte van die verteenwoordigers (primarius en sekundus) van die sinode in 
Noord-Kaapland by kommissies en taakspanne van die algemene sinode. 
Vakatures word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie, met kennis aan die predikant in 
sinodale diens in Noord-Kaapland en skriba van die betrokke kommissie van die Algemene 
Sinode. (Sien ook Bepaling 35.4.2). 

(Bladsy 307, punt 2.5.2) 
 
 

79. WYSIGINGS AAN KERKORDE 2008 
79.1 Nuwe bepaling 7.2 

Die sinode besluit om ’n nuwe bepaling 7.2 in te voeg wat as volg lui 
7.2 Tipe poste: 
 Daar is twee tipes poste in gemeentes te wete Permanente  poste en Tydelike  poste.  
7.2.1 Permanente Predikantsposte : 
 Alle kerke beskik oor ten minste een permanente predikantspos. Dit is die “gewone” 

predikantspos. 
 Hierdie poste kan op drie maniere GEVUL  word, te wete 
7.2.1.1 ’n Voltydse aanstelling  in ’n permanente pos: 
 Dit verwys na ’n persoon wat na ’n bepaalde gemeente beroep is en daar bevestig is. 

Hy/sy ontvang volgens die dienskontrak sy/haar volle lewensonderhoud en toelaes van 
die gemeente en arbei voltyds in die gemeente. (Sien Kerkorde 2007 [algemene 
sinode], artikels 4, 6, 7, 8, 9 en 11.) 

7.2.1.2 ’n Deeltydse aanstelling  in ’n permanente pos: 
 Dit verwys na die bediening van ’n leraar wat in ’n bepaalde gemeente bevestig is en 

wat volgens diensooreenkoms vir ’n vasgestelde gedeelte van sy tyd in die gemeente 
arbei en slegs ’n gedeelte van sy lewensonderhoud van die gemeente ontvang. Dit 
staan bekend as ’n tentmakers pos . Hulle moet self vir ’n gedeelte van hulle 
lewensonderhoud voorsien deur bv. ’n addisionele beroep te volg. Hoewel hulle 
deeltyds  in die pos arbei , is die aanstelling permanent . (Sien reglement vir 
tentmakerbediening, Kerkorde 2007 [Algemene Sinode] bladsy 109).  

7.2.1.3 ’n Tydelike aanstelling  in ’n permanente pos: 
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7.2.1.3.1 Kerkrade mag, wanneer daar definitiewe aanwysbare motiverings  bestaan, 
soos beperkende finansies soos aangedui in die kerkraad se geouditeerde state, ’n 
predikant vir ’n bepaalde termyn beroep. 

7.2.1.3.2 In hierdie geval bestaan daar ’n permanente pos  wat op daardie tydstip - 
vanweë genoemde definitiewe aanwysbare motiverings (sien punt 7.2.1.3.1) - nie 
deeltyds (tentmaker) gevul kan word nie. 

7.2.1.3.3 Aan die einde van die termyn moet genoemde definitiewe aanwysbare motiverings (sien 
punt 7.2.1.3.1) heroorweeg word ten einde te bepaal of die pos nie opgradeer kan word 
na ’n voltydse of tentmaker pos nie. 

7.2.1.3.4.1 Indien die pos opgradeer word moet ’n nuwe diensooreenkoms aan die huidige 
posbekleër aangebied word waarin die opgegradeerde voorwaardes vervat is. 

7.2.1.3.4.2 Indien die pos nie opgradeer kan word nie moet onderhandelinge met die huidige 
posbekleër aangegaan word vir ’n volgende termyn. 

7.2.1.3.4.3 Indien die huidige posbekleër nie beskikbaar is om langer in die gemeente te dien nie, 
kan ’n nuwe proses begin word om die pos te vul. 

7.2.1.3.5 Dié tipe pos kan nooit gebruik word om ’n leraar vir ’n sekere termyn te beroep en sou 
die kerkraad nie 100% tevrede met die bediening van die leraar wees nie, die kerkraad 
die geleentheid te bied om van sodanige leraar ontslae te raak nie. Die Wet op 
Arbeidsverhoudinge bepaal dat elke werknemer die reg het tot billike ontslag en die 
wyse waarop dit moet geskied word deeglik deur die Kerkorde gereël (sien artikels 12 
en 64). 

7.2.1.4 Persone word in al drie hierdie permanente poste beroep  en bevestig . 
7.2.2 Tydelike Predikantsposte: 
7.2.2.1 Vaste Termynposte  (“fixed terms”). 
7.2.2.1.1 Soos die naam aandui, is ’n vaste termynpos geheel en al tydelik  en die pos 

termineer  wanneer die bepaalde taak waarvoor die predikant beroep is, voltooi is. 
7.2.2.1.2 ’n Kerkraad beroep  ’n predikant vir ’n bepaalde taak  wat vir ’n vasgestelde 

termyn  duur (sien besluit 11b1 by artikel 11, Kerkorde 2007 (algemene sinode). Let 
daarop dat die klem nie hier op die termyn val nie, maar juis op die bepaalde taak 
waarvoor die pos geskep is. Hierdie taak dra nie die karakter van ’n permanente  
pos nie soos omskrywe in Kerkorde 2004 artikel 9 . 

7.2.2.1.3 Die termyn behoort nie langer as 3 jaar te wees nie. 
7.2.2.1.4 ’n Kerkraad kan ’n termyn net een maal hernu ; daarna moet so ’n pos in ’n 

permanente pos verander. 
7.2.2.1.5 Indien die pos opgradeer word moet ’n nuwe diensooreenkoms eers aan die huidige 

posbekleër  aangebied word waarin die opgegradeerde voorwaardes vervat is. 
7.2.2.1.6 Die termyn en die bepaalde taak waarvoor die termynpos geskep is, moet duidelik in die 

diensooreenkoms beskryf word. 
7.2.2.1.7 Met ’n vaste termynpos verval die pos aan die einde  van die termyn . 
7.2.2.1.8 ’n Vaste termynpos mag nie aangewend word om aan ’n leraar wat in ’n permanente 

pos is, wat voor die ouderdom 65 emeriteer, die geleentheid te bied om na sy/haar 
aftrede in dieselfde pos aan te bly nie. 

7.2.2.1.9 Dit is die beroepende vergadering se plig om, alvorens bevestiging plaasvind, in die lig 
van veranderende wetgewing vas te stel wat die heersende wetgewing én ons eie 
pensioenfondsreëls in verband met die pensioenfonds is, en om aan die vereistes van 
sodanige wetgewing en reëls te voldoen. 

7.2.2.1.10 Tans word bepaal dat die beroepene predikantsbevoegdheid kry en vrystelling kry van 
die gemeente se pensioenaandeel. 

7.2.2.1.11 Na die verstryking van die termyn behou die persoon die ampsbevoegdheid wat hy/sy 
voor die bevestiging in die vaste termynpos gehad het. 

7.2.2.2 Pastorale Hulp  (sien Kerkorde 2007 (algemene sinode) voetnoot 32, p. 110) 
7.2.2.2.1 ’n Pastorale hulp is iemand wat die (permanente) leraar in die gemeente tydelik  van 

hulp is of wat tydens ’n vakature tydelik  in die gemeente met die bediening behulpsaam 
is. Die pos vir ’n pastorale hulp is in terme van die arbeidswet ook ’n Vaste Termynpos . 

7.2.2.2.2 ’n Kerkraad mag iemand as pastorale hulp in ’n gemeente aanstel , maar daar is 
geen sprake dat die persoon beroep word nie. Die persoon word dus ook nie  in die 
gemeente bevestig nie . 

7.2.2.2.3 ’n Pastorale hulp dien ook nie op die kerkraad nie tensy hy/sy as ouderling/ diaken in die 
gemeente verkies en bevestig is. 

7.2.2.2.4 Indien daar slegs ’n pastorale hulp in die gemeente is, moet die konsulent wat deur die 
ring aangewys is, teenwoordig wees op elke kerkraadsvergadering in die gemeente 
(sien artikel 28.4) 
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7.2.2.2.5 ’n Pos vir pastorale hulp, gewoonlik ’n proponent, ’n leraar wat met behoud van 
ampsbevoegdheid uit diens gestel is of ’n emeritus, is nie ’n tydelike leraarspos nie, 
maar is ’n pos met ’n vasgestelde dienstermyn. 

7.2.3 Alle kontrakte/diensooreenkomste moet deur die ring  of haar gevolmagtigde 
kommissie goedgekeur word . 

7.2.4 Emeriti: Vir die beroep van emeriti onder die ouderdom van 70 jaar – sien Bepaling 11. 
(Bladsy 209-311, punt 3.3) 
 
 

79.2 Bepaling 7.2.4 
Die sinode besluit om bepaling 7.2.4 as volg te wysig 
Ou bepaling 

Die gemeentes van die NG Kerk in Noord-Kaapland kom ooreen dat wanneer ’n leraarspos in 
die sinodale gebied vakant raak, die betrokke kerkraad eers die goedkeuring van die Ring en die 
advies van die SKHD moet verkry voordat die pos gevul word. 

Nuwe bepaling 
7.2.4 ADVIES PROSEDURE 
7.2.4.1 Die gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland kom ooreen dat 
wanneer ’n leraarspos in die sinodale gebied vakant raak, die betrokke kerkraad die advies van 
die ring verkry. 
7.2.4.2 Die ring kan die sinodale kommissie vir hulpdienste en die sinodale 
kerkordekommissie vir advies nader. * 
* Voetnota: Indien die gemeente hulp uit die gemeentebedieningsfonds sou benodig sien 
reglement vir gemeentebedieningsfonds. 

(Bladsy 311, punt 3.4) 
 
 

79.3 Besluit by bepaling 7.6 
Die sinode besluit om bepaling 7.6 as volg te wysig 
Ou bepaling 

7.6 Beroep van iemand wat vroeg geëmeriteer het 
In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde leraar wat weens ongeskiktheid vir diens geëmeriteer 
het, wens om weer tot die bediening toegelaat te word, moet hy daarvoor aansoek doen by 
die ring/ringskommissie waar hy demissie ontvang het en sy aansoek moet vergesel wees 
van ’n mediese sertifikaat van resente datum. Nadat die ring/ringskommissie die aansoek 
goedgekeur het, word die leraar beroepbaar verklaar deur die predikant in sinodale diens 
deur middel van ’n kennisgewing in Die Kerkbode. 

Nuwe bepaling 
7.6 Beroep van iemand wat vroeg geëmeriteer het 

In alle gevalle waar ’n geëmeriteerde leraar wat weens ongeskiktheid vir diens geëmeriteer 
het, wens om weer tot die bediening toegelaat te word, moet hy daarvoor aansoek doen by 
die ring/ringskommissie waar hy demissie ontvang het en sy aansoek moet vergesel wees 
van ’n mediese sertifikaat van resente datum. Nadat die ring/ringskommissie die aansoek 
goedgekeur het, word die leraar beroepbaar verklaar deur die ring wat demissie verleen het 
en word die predikant in sinodale diens deur die ringskriba in kennis gestel. 
Die predikant in sinodale diens gee deur middel van ’n verklaring hiervan kennis in Die 
Kerkbode. 

(Bladsy 312, punt 3.5) 
 
 

79.4 Bepaling 13.3  
Die sinode besluit om die besluit by bepaling 13.3 as volg te wysig 
Ou besluit by bepaling 

1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat kerf 1 (die pakket) van die riglyne van die 
algemene sinode nie in die sinode in Noord-Kaapland net as riglyn sal dien nie, maar ’n 
minimum voorwaarde sal wees vir ’n predikantspos, ook ten opsigte van beperkte termynposte. 
2. Indien ’n gemeente dit nie kan bekostig nie, moet met die ring en sinode in gesprek getree 
word rakende finansiële hulp (gemeentebedieningsfonds), deelbediening of samesmelting met 
buurgemeentes. (vgl. Bepaling 7.2.4 Kerkorde Noord-Kaapland). 

Nuwe besluit by bepaling 
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1. Die sinode in Noord-Kaapland aanvaar dat kerf 1 (volgens bepaling 13.3 soos van 
toepassing) van die riglyne van die algemene sinode ’n minimum voorwaarde sal wees vir alle 
aanstellings volgens bepaling 7.2. 

(Bladsy 312, punt 3.6) 
 
 

79.5 Bepaling 35.5.2 
35.5.2 Die sinode kan die volgende 3 kommissies benoem, nl. die kommissie vir 

bedieningsondersteuning, die kommissie vir hulpdienste en die kommissie vir diensgetuienis. 
• Die kommissies word ringsgewys saamgestel. 
• Die voorsitters van taakspanne soos deur die sinode vir die betrokke kommissies 

aangewys. 
• Benoemings in die kommissies geskied op advies van die afgevaardigdes uit ’n 

ringsgebied. 
• Die predikant in sinodale diens is ampshalwe ‘n adviserende lid van die sinodale 

kommissies. 
• Kommissies het die reg tot koöptering tot ’n maksimum van drie kundige lede. 

(Bladsy 312, punt 2) 
 
 

79.6 Huishoudelike bepalinge van die sinodale kommi ssie vir bedieningsondersteuning 
2.2 Die voorsitters van taakspanne soos deur die sinode vir die kommissie aangewys. 
 

3.1 Die SKBO voer opdragte van die sinode uit deur middel van taakspanne wat deur die 
uitvoerende komitee bestuur en gekoördineer word in ooreenstemming met die 
roepingsverklaring/visie en bepaalde prioriteite van die sinode, met verslag van al sy 
werksaamhede aan die sinode. 

3.5 Die SKBO kan in die uitvoering van die opdrag van die sinode of op versoek van ringe en 
gemeentes, spesifieke projekte loods wat ten doel het om die werksaamhede van die sinode te 
stimuleer en ringe en gemeentes te ondersteun. 

3.6 Die SKBO skakel met ander kommissies van die sinode soos nodig. 
 

4.2 Die konstitueringsvergadering bestaande uit ringsverteenwoordigers verkies ’n uitvoerende 
komitee bestaande uit ’n voorsitter, ondervoorsitter, skriba. 

 

6 Aanwysing en funksionering van verteenwoordigers na algemene Sinodale kommissies 
en taakspanne 

6.1 Op ’n gewone vergadering van die sinode word die volgende verteenwoordigers plus sekundi 
deur die kommissie vir kommissies aangewys: per fakulteit in die kuratorium, 
eksamenkommissie en die kieskollege by elk van die drie teologiese fakulteite van die 
Universiteite te Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein (Bepaling 35.6.2.3) 

6.2 Sodra die SKBO gekonstitueer het op ’n gewone vergadering van die sinode adviseer hulle die 
tydelike kommissie vir kommissies ten opsigte van verteenwoordigers (primarius en sekundus) 
van die sinode in Noord-Kaapland by kommissies en taakspanne van die algemene sinode. 
(Bepaling 36.6.2.4) Daar moet gepoog word om so ver moontlik die toepaslike voorsitter 
(primarius) en onder-voorsitter (sekundus) van die onderskeie taakspanne van SKBO as 
verteenwoordiger af te vaardig. 

6.3 Verteenwoordigers moet onmiddellik na afloop van vergaderings, skriftelik verslag doen aan die 
uitvoerende komitee van die SKBO van vergaderings en werksaamhede op algemeen sinodale 
vlak. 

6.4 Indien ‘n betrokke verteenwoordiger nie lid van die SKBO se uitvoerende komitee is nie, kan so 
‘n verteenwoordiger deur die SKBO uitvoerende komitee op ‘n vergadering gekoöpteer word 
ten einde die vergadering toe te lig. 

 

7 Die funksionering van ringsverteenwoordigers 
7.1 Ringsverteenwoordigers ontvang notules en toepaslike inligting  van die uitvoerende komitee 

asook alle taakspanne van die SKBO en komunikeer sodanige inligting na vergaderings van 
ringe en kerkrade. 

7.2 Sien toe dat opdragte/versoeke van die sinode aan ringe, wat betrekking het en verband hou 
met die werksaamhede van SKBO in ringsverband organiseer en uitgevoer word. 

(Bladsy 313 – 314, punt 1) 
 
 

79.7 Huishoudelike bepalinge sinodale kommissie vir  diens en getuienis 
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2. TAAKOMSKRYWING  
Diens en getuienis se primêre doel is om God te aanbid (leitourgia). Diens en getuienis is 
God se werk (missio Dei), terwyl dit nie die gemeente se werk uit sluit nie (missionis 
ekklesia). Daarom glo ons dat God deur sy gemeente: 
• Sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig (kerugma) 
• ’n gemeenskap van gelowiges uit alle nasies tot stand bring (koinonia) 
• ’n diens aan die wêreld in nood lewer (diakonia) 
• sy opdrag om die skepping te bewaar en te bewerk sigbaar tot uitdrukking kom 

(ekologie) 
• sy geregtigheid aan die samelewing en die wêreld verkondig (diakonia) 

 

3.2 Die voorsitters van taakspanne soos deur die sinode vir die kommissie aangewys. 
 

3.6 Een verteenwoordiger van die teologiese fakulteit van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 
Afrika en Bybelgenootskap (Bepaling 35.6.2.3) 

 

5.2  Die konstitueringsvergadering bestaande uit ringsverteenwoordigers verkies ’n uitvoerende 
komitee bestaande uit ’n voorsitter, ondervoorsitter, skriba en indien nodig hoogstens twee 
addisionele lede. 

(Bladsy 314 – 315, punt 3) 
 
 

80. ARTIKEL 57.6.5 
Die sinode 

versoek die kerkordekommissie om in samewerking met die taakspan predikanteversorging 
Kerkorde artikel 57.6.5 te herformuleer. 

(Bladsy 316, Voorstel) 
 
 

81. NUWE UITGAWE VAN DIE KERKORDE, REGLEMENTE, BESL UITE EN AANTEKENINGE VIR 
GEBRUIK IN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
Die sinode besluit dat 

na die verskyning van elke nuwe kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland sal een 
kopie op rekening van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aan elke 
kerkkantoor versend word. 

(Bladsy 312, punt 3.7) 
 
 

82. GRAVAMEN TEN OPSIGTE VAN KERKORDE 2007: ARTIKEL S 3 EN 9 
Die sinode 
1. neem kennis van die Gravamen (Bylae 8, bladsy 192) 
2. versoek die sinodale kerkordekommisse om met die ATR in gesprek te tree oor ’n 

Skrifgefundeerde kontekstuele bewoording van artikel 3 en 9 van die Kerkorde. 
3. versoek die algemene sinode om die laaste sin van artikel 3.2 in die Kerkorde van 2004 weer in 

die Kerkorde op te neem. Dit lui: “By die uitoefening van hulle roeping mag geen ampsdraer oor 
ander ampsdraers heerskappy voer nie, aangesien Christus die Enigste Hoof, Koning en 
Meester van Sy kerk is”. 

(Bladsy 313, Voorstel) 
 
 

83. NOORD-KAAPLAND eNUUS - E-POS ADRESSE LIDMATE 
Die sinode besluit dat 
1. leraars en skribas versoek word om die inligting van die taakspan wêreldsending, wat deur 

Noord-Kaapland eNuus versprei word, verder in die gemeente versprei. 
2. skribas van gemeentes e-pos adresse van hul lidmate aan die sinodale kantoor beskikbaar stel. 
(Bladsy 313, Voorstel) 
 
 

84. MEELEWING EN VOORBIDDING TEENOOR PROF. CWH BOSH OFF 
Die sinode betuig sy meelewing en voorbidding teenoor prof. CWH Boshoff met sy siekte. 
Die sinode wil prof. CWH Boshoff van harte bedank vir ’n leeftyd van diens en die talle bydraes in 
ons kerk. 
Die sinode bid prof. CWH Boshoff die innige nabyheid en genade van die Here toe. 
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(Bladsy 294, Voorstel) 
 
 

85. NED. GEREF. KERK KIMBERELY – DANK VIR ETE 
Die vergadering wil sy hartlike dank betuig aan die gemeente Harmonie vir die genoeglike aand wat 
vir ons gereël is. Die reëlings en ete was puik. Spesiale woord van dank ook aan die Manne Aksie 
wat baie moeite gedoen het. 
(Bladsy 294, Voorstel) 
 
 

86. CHILI - SUKSESVOLLE REDDING VAN MYNWERKERS 
1.  Die sinode juig saam met Chili vir die suksesvolle redding van mynwerkers. 
2.  Die sinode verseker alle mynwerkers van Suid-Afrika van ons opregte dank en voorbidding vir 

die groot werk wat hulle doen, soms onder baie moeilike omstandighede, tot ekonomiese 
voordeel van ons land. 

 


