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ROEPINGSVERKLARING
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
’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.

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 (tafelgesprekke) 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 volgens ons kerkverband op te tree
soos dit in ons Kerkorde weergegee word.
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1. VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN
SINODEBEPLANNING
Geagte voorsitter en afgevaardigdes
U taakspan doen soos volg verslag van sy
werksaamhede:
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
Die taakspan sinodebeplanning is saamgestel uit
die voorsitters en ondervoorsitters van sinodale
kommissies, lede wat die ring van Warrenton
aanwys het, nl. dr. JB Vos en ds. J Oosthuizen.
Prop. C Steenkamp het die sinodale gebied
verlaat – niemand is in sy plek aangewys nie.
Die predikant in sinodale diens, ds JPL Mostert
en die bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap, ds.
FD Hugo, het ampshalwe gedien.
Ds. JPJ van Tonder het as voorsitter van die
taakspan sinodebeplanning opgetree.

2.
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.

4.
REËLINGS VIR DIE SEWENTIENDE
VERGADERING VAN DIE SINODE VAN DIE
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
Die sinode het besluit:
dat as gevolg van gebrek aan terugvoer die
volgende sinodesitting te Kimberley sal
plaasvind.
Daar is aandag gegee aan die opdragte vir die
reël van ’n sinode soos verwoord in die
Kerkorde:
•

•

•

Die opdragte van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning is soos volg:
•

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).
3.1 Uitvoering
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is deur
30 afgevaardigdes by die 14de vergadering van
die algemene sinode van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk op 10 tot Oktober 2011
verteenwoordig.

Voorbereidings te doen vir sinodale vergaderings
(beplan agenda en temas in samewerking met
die ander kommissies) (Kerkorde NoordKaapland 2010, bepaling 35.5.2.1)

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

2.1 Uitvoering
Die taakspan sinodebeplanning het 5 keer
vergader – van die vergaderings was telefonies.

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 2010,
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
2010, 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
2010, Reglement van Orde, punt 3.2)

Praktiese reëlings: sinodale vergaderings
(Logistiek) (Kerkorde Noord-Kaapland 2010,
bepaling 35.5.2.2)

Die taakspan sinodebeplanning het in uitvoering
van bogenoemde voorskrifte van die Kerkorde
die agenda vir die vergadering voorberei.
4.1 Aanmelding van afgevaardigdes
Alle afgevaardigdes neem betyds sitplek in sodat
die konstituering op Maandag 15 Oktober 2012
om 13:00 in aanvang kan neem.
4.2 Opening
Ds. FP Avenant van Delportshoop 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). Ds. HW de Jager van
Brandvlei is as sekundus aangewys.
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Rede: leraars wat ouer as ds. FP Avenant is, het
al klaar die voorreg gehad om die opening waar
te neem.
4.3 Notulering
Die notulekommissie behartig die notule onder
die leiding van die predikant in sinodale diens.
4.4

Konstituering

4.4.1 Kennisgewing
Daar is kennis gegee van die vergadering in die
Kerkbode van 2 Maart 2012, sowel as per brief
gedateer 1 Februarie 2012 aan alle kerkrade.
4.4.2 Geloofsbriewe
Die geloofsbriewe Bylae 1 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).
4.4.3 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.
4.4.4 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 Warrenton te versoek
om ’n groslys te voorsien waaruit ’n voorsitter en
ondervoorsitter gekies kan word.
Die ring van Warrenton het dr. JB Vos en ds. J
Oosthuizen genomineer vir die groslys
waaruit ’n voorsitter en ondervoorsitter gekies
kan 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.
4.5 Werkswyse en tydsindeling
Die voorgestelde werkswyse (Bylae 2) en
tydsindeling (Bylae 3) van die vergadering is
aangeheg by hierdie verslag.

AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om die voorgestelde werkswyse (Bylae
2) en tydsindeling (Bylae 3) goed te keur
2
Indien ’n verslag nie afgehandel is by die
verstryking van die toegestane tyd nie,
besluit die vergadering of dit dadelik
afgehandel word of oorstaan tot ’n later
geleentheid.
4.6 Afsluiting van vergadering
Die sinode sal nie later as 12:00 Donderdag 18
Oktober 2012 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).
4.7 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
• Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika in
Kimberley
• Gereformeerde Kerk Kimberley
• Afrikaanse Protestantse Kerk
Groeteboodskappe sal 10 min voor ete of teetyd
plaasvind.
Kerke wat groeteboodskappe tydens die
sinodesitting bring is gevra om aan die volgende
aandag te gee:
1. Hoe gaan dit met die kerk wat jy
verteenwoordig?
2. Wat beskou die kerk wat jy verteenwoordig as
grootste uitdagings?
3. Hoe dink julle kan ons saam kerk van Jesus
Christus wees?
4.8 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.
4.9 Ander reëlings
4.9.1 Vorms waarop voorstelle geskryf word,
is voorberei. Geen voorstel wat nie op so ’n vorm
geskryf is, sal aanvaar word nie.
4.9.2 Tydelike kommissies kry geleentheid om
in die aande na afloop van die normale
sittingstyd te vergader.
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4.9.3 Afgevaardigdes word op ’n staande
besluit gewys, naamlik dat afgevaardigdes met
gemaklike – dog netjiese kleredrag sinodesittings kan bywoon.
4.10 Verteenwoordigers van teologiese
fakulteite
Geen verteenwoordigers is genooi nie.
4.11 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.
4.12 Tydelike kommissies (bepaling 35.6.1)
4.12.1. Kommissie vir aankondigings en
korrespondensie
Personeel
Ds. PL Louw (s)
Sekundus: Ds. VR Terblanche
4.12.2 Kommissie vir die besluiteregister
Personeel
Ds. GP Barnard (s)
Ds. PF Coetzee
4.12.3 Mediakommissie
Personeel
Ds. W Roets (s)
Dr. DL van Niekerk
’n Verteenwoordiger uit die notulekommissie
4.12.4 Kommissie vir hulpdienste
Personeel
Ds J Oosthuizen
Ds TE Smit
Ds. PG Otto
Mev. E Badenhorst
Oudl.
Oudl.
Sekundus: Ds. UP Malherbe
4.12.5 Kommissie vir algemene sake
Personeel
Ds. GJ Duursema (s)
Ds. SW Albertyn
Ds. J Oosthuizen
Ds. TE Smit
Ds. JPJ van Tonder
Ds. HK Viljoen
Ds. FP Avenant
Ds. N Venter
Tafelleiers (gee terugvoer ten opsigte van
tafelgesprekke)
Oudl.
Oudl.
4.12.6 Kerkordekommissie
Personeel
Ds GJ Duursema
Ds. SW Albertyn
Ds HW de Jager

Ds. PG Otto
4.12.7 Kommissie vir reiskoste
Personeel
Ds. LB de Villiers
Mev. E Badenhorst
4.12.8 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
4.12.9 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 TE Smit
Sameroeper: Ds TE Smit
4.12.10 Notulekommissie
Personeel
Ds. JPL Mostert (s)
Ds. K O’Callaghan
Dr. LM Basson
Ds. AD Niemandt
Sekundus:
4.12.11 Herderlike brief
Die ring van Warrenton neem verantwoordelikheid.
4.13 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 werkslading 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 werkslading van leraars nie
oneweredig versprei is nie.
4.14 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.
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4.15
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.

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).

4.16
Daggeld, reis- en verblyfkoste vir
sinode 2012
Reëlings is getref dat afgevaardigdes wat buite
Kimberley woon in gastehuise en by lidmate
tuisgaan.

Geen beskrywingspunte is ontvang nie.

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die koste teen R2-00 per kilometer vir
een voertuig per gemeente en twee vir ’n
gemeente met meer as twee leraars direk
ter vergadering aan afgevaardigdes
uitbetaal word, wat dit self onderling
verdeel.
2. R50 per dag aan afgevaardigdes vir
aandete betaal word.
4.17
Verteenwoordiger op die moderamen
van die algemene sinode (ASM)
’n Sekundus moet op die moderamen van die
algemene sinode benoem word aangesien dr. JJ
Knoetze (sekundus) uit die sinodale gebied van
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland verhuis
het.
AANBEVELING
Die sinode besluit om ’n sekundus
verteenwoordiger op die moderamen van die
algemene sinode te nomineer.
4.18
Afgevaardigdes
sinode

na

die

algemene

Sien
verslag
van
die
sinodale
kerkordekommissie, punt 16: afgevaardigdes
na die algemene sinode
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die sinodale
kerkordekommissie se aanbeveling (punt 16:
afgevaardigdes na die algemene sinode)
onmiddellik hanteer word.
4.19
Plek waar die volgende sinodesitting
gehou sal word

5.

TAAKSPAN SINODEBEPLANNING

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. ’n taakspan sinodebeplanning aangewys
word
2. die taakspan sinodebeplanning as volg
saamgestel word
a. die voorsitters van kommissies
b. verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland by moderamen van
die algemene sinode
c. die lede waarmee die ring die sinode
preadviseer met betrekking tot die
verkiesing van ’n voorsitter en
ondervoorsitter (Bepaling 34.2.1)
d. die predikant in sinodale diens
e. die bestuurder NG Welsyn NoordKaap.

6.
SLOT
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag
uitgevoer het.

7.
LEDE VAN DIE KOMMISSIE
Ds. JPJ van Tonder SKBO Voorsitter
Ds. HK Viljoen
SKBO Ondervoorsitter
Ds. FP Avenant
SKDG Voorsitter
Ds. N Venter
SKDG Ondervoorsitter
Ds. J Oosthuizen SKHD Voorsitter
Ds. GJ Duursema SKOK Voorsitter
Ds. SW Albertyn
SKOK Ondervoorsitter
Ds. W Roets
NG Welsyn Noord-Kaap
Dr. JS Henning
NG Welsyn Noord-Kaap
Dr. JB Vos
Ring van Warrenton
Ds. J Oosthuizen Ring van Warrenton
Ds. FD Hugo
Bestuurder
NG
Welsyn
Noord-Kaap
Ds JPL Mostert
(Predikant in sinodale diens)

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die volgende
sinodesitting te Kimberley plaasvind.
4.20

Beskrywingspunte

“Beskrywingspunte wat voor agt maande voor die
sinodesitting ontvang word, moet deur die toepaslike
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BYLAE 1

VOORLOPIGE LYS VAN AFGEVAARDIGDES
SOOS OP 1 AUGUSTUS 2012
GEMEENTES

PREDIKANTE

PRIMARII

SECUNDI

Angolana

M Hongolo

MJ Paulo

Me V Pedro

Askham-Noenieput

FA Fouché

R Barlow

DJ Knoetze

Augrabies

SJ Schoeman

PS van Wyk

GF Visser

Barkly-Wes

SD Marais

Me AA van der Linde

Me AJM Slazus

Brandvlei

HW de Jager

Me H Botes

NF Maritz

Britstown

N Kriek

Me LP Raath

Me MSS van Tonder

Carnarvon

HJG van Heerden

FA Jacobs

MM Smit

Daniëlskuil

SW Theart

SF Weideman

Me MC van der Walt

De-Aar-Noord

NB Roux

EJ VZ Greyling

EL Kamfer

Deben

JW Myburgh

W Lubbe

DEA Slabbert

Delportshoop

FP Avenant

WS van Zyl

G Faber

Diamantveld

P-R du Toit

JF du Plooy

JW van Niekerk

Douglas

FP Louw
JD van der Westhuizen

JH Smit
GP Stemmet

AJ Botes
Me CEN Stemmet

Dutoitspan

JS Kloppers

S Kruger

JH Erasmus

Goedvertrou

J Nel

LP Boshoff

AH Pretorius

Griekwastad

PG Otto

GG Swiegers

TH Meintjes

Groblershoop

FD Viljoen

JJ Carstens

CJ Nortje

Grootdrink

M VDS Loubser

AL Maass

JAC Burger

Grootrivier

PJJ Goussard

G Evert

Hanover

DJ Stander

CP van den Heever

Hartskroon

APS Botes

GF van Zyl

De Aar

Hartswater

MJ Coetzer
TC du Toit

WPL Olivier
P Burger

DJ Cloete
PW Barnard

Hopetown

JS Henning

HJ Rossouw

Me JS van Eck

Jan Kempdorp

SJ Strydom

MP van Wyk

WA Nel

Kakamas

PJL Blaauw
R Britz

Me LP Coetzee
CF Janse van Rensburg

W Janse van Rensburg
Me AH Mans

Kalahari

EZ Anthonissen

JA de Klerk

W Janse van Rensburg

Kameelboom

JH Rademeyer

G Nieuwoudt

T Maritz
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Kanoneiland

SL de Jager

Me HE Roux

HB Koch

Keimoes

JP Conradie

DJ Malan

JP Theron

Kenhardt

JIR van Niekerk

WJ van Niekerk

H Viviers

Kimberley

LM Basson

MD Botha

PJ Hansen

Kimberley-Bakenskop

WG Stumpfe
A Gerrits

MFL Le Roux
CJ Lourens

AGW van Tonder
EM Burger

Kimberley-Bet-El

GJ Duursema

Me S Hartbees

NC de Wee

Kimberley-≠Gacan

PW Manu

JSK Mushavanga

P Shangongoro

FM Mahongo

LD Andrate

Kathu

Kimberley !Xun
gemeenskap
Kimberley-Harmonie

AC Swanepoel
DJ Scheepers

LJ Enslin
AL Fraenkel

JH Deyzel
AC Human

Kimberley-Vooruitsig

W Roets
FD Hugo
JPL Mostert
W van Velden

WH van Aswegen
WJ Fourie
JD Le Roux
JJ du Toit

Me A du Plessis
D van Zyl
O Orffer
Me R Broderick

Kimberley-Wes

PL Gouws

AP Sharp

Me CM du Preez

Kuruman

P van Zyl
GF de Bruyn

NJB Rens
JT du Preez

Kuruman Die Oog

C Jonck

Me SM Joubert

JJJ du Plooy

Lime Acres

FJ Heymans (sekundus)

JJ Botha

Me C York

Louisvale

J Grobbelaar

DJ Liebenberg

JS van der Merwe

Louwna

MF Scholly

DD Kühn

Mafikeng

BJ Moncho
S du Toit (sekundus)

Me D du Toit
JTO Klynsmith

JH van der Merwe
JA Pretorius

Marchand

UA Badenhorst

PW Smit

GJJ Strauss

Mareetsane

JH Cronje

JA van der Linde

AD Spreeth

Modderrivier-Ritchie

EL Rischmüller

K Niemann

BJGW Badenhorst

Neilersdrif

JL van der Merwe

Me M van den Heever

Me A Richter

JM Brümmer

JC Els

HJ Steyn

Loxton

Noorderharts
Olifantshoek
Onder-Molopo
Orania

SW Albertyn

JC Strydom

Oranjevallei

GP Barnard

Me FC du Preez
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Petrusville
Petrusville-Uitsig
Philipstown

UP Malherbe

LJ de Jager

AL Hyman

Piet Plessis

LB de Villiers

BA Jonker

JJ Mans

Plooysburg

JG Cilliers (sekundus)

JF du Toit

Me J Snyman

Postmasburg

K O’Callaghan
AD Niemandt

P van Huyssteen

Prieska

CM Rautenbach
VR Terblanche
N Venter

Me AH Vivier
Me AM Ryan
Me L Laubscher

AA Visser
Me H van der Merwe
JH Janse van Rensburg

Reivilo

CR Scheepers

PH Coetzee

SW Coetzee

Stella

WP Vermaak

PJ Botha

JN Moolman

Strydenburg

IM Kluge

JL van der Walt

CP Booysen

Tadcaster

J Oosthuizen

KG Cronjé

EB Viviers

Upington

PL Louw

TD van Huyssteen

Me C Human

Upington-Blydeville

JJ van Zyl

J Pretorius

AJ Kruger

Upington-Noord

BJP Booysen

JJ Burger

PJ du Plessis

Upington-Oos

DL van Niekerk
AH Scholtz

JP Smit
BD van der Walt

JL Snyman
Me A de Villiers

Upington-Wes

TE Smit

DN Steenkamp

AJ van Rooyen

Van der Kloof

P VDW Coetzer

Me O Fourie

Vanwyksvlei

FJ Augustyn (sekundus)

JPP Vos

GJ Smit

Vanzylsrus

JPJ van Tonder

AA Noëth

S VE Benson

Vergelegen

WJ van Zyl

JP van den Berg

HJ Nieuwoudt

Vosburg

EL de Kock

MJ Jacobs

J van Rensburg

Vryburg Harmonie

LM Coreejes

CF Botma

Vryburg-Noord

AC van Wyk

Me EM Janse van
Rensburg

MC Cronje

Vryburg-Wes

PF Coetzee

NB Kotze

CJ Janse van Rensburg

Warrenton

JB Vos

J Koorts

Me JSB Marais

Williston

JH Smit

PH Marais

EHG Langner

WAARNEMERS
Angolana

FWC van Niekerk

Vrouelidmate

3 waarnemers

Kameelboom

Me M Rademeyer

NG Welsyn

3 waarnemers

Musiekbediening

K Vos
Me P Vos
Me H van der Merwe

Jonk NK

3 waarnemers
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BYLAE 2

VOORGESTELDE WERKSWYSE
Die sinode in Noord-Kaapland verwoord sy roeping as volg:
’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.
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 (tafelgesprekke) 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
volgens ons kerkverband op te tree soos dit in ons Kerkorde weergegee word.

Veilige ruimte
Om uitdrukking te gee aan ons roepingsverklaring en waardes daarin verwoord, is dit vir die taakspan
sinodebeplanning belangrik om die vergadering van die sinode so in te rig dat ons ’n veilige ruimte skep
waarbinne hierdie waardes gestalte kan kry.

Tema
Aangesien ons aan mekaar verbonde is, is die tema wat ons gesprek rig: “God met ons (συνοδοσ) op
pad” - συνοδοσ beteken “saam op pad”.
Inkleding van die vergadering van die sinode
Afgevaardigdes sal oplet dat kommissies anders as in die verlede slegs verslag doen van werksaamhede
en met byna geen aanbevelings na die sinode toe kom nie (behalwe vir die sinodale kerkordekommissie
wat ’n klompie redaksionele veranderinge aan die Kerkorde voorstel).
Die doel van die sinodesitting is om in die lig van die Woord en ons luister na gemeentes (die konteks
waarin ons gemeente is) opnuut ons roeping te ontdek. Met ander woorde: Waartoe roep die Here ons?
Waarop moet ons nou fokus? Waaraan moet die gemeentes, ringe en sinode vir die volgende 2 jaar
aandag gee?
Om hierby uit te kom word die verslae van SKHD, SKBO, SKOK en SKDG ter tafel geneem en aan die
hand van die volgende siklus van vrae as tafelgesprekke hanteer: (sien Bylae 3 tydsindeling)
_________________________________________________________________________________________________
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a. Hoe lyk ons tans? Wat sien ons as ons rondom ons kyk (konteks)?
b. Hoe voel ons oor dit wat ons doen/mee besig is?
c. Wat sê die Bybel hieroor?
d. Hoe behoort ons dit doen? Wat moet ons ophou doen en wat moet ons meer doen?
e. Wat/hoe nou verder... saam op pad?
Die aangewese tafelleiers begelei die gesprek en maak aantekeninge van alle insette gelewer volgens ’n
voorgestelde proforma.
Insette vanaf tafelgesprekke word deur die notulekommissie gekompileer (nie geïnterpreteer nie).
Die toepaslike tydelike kommissie (tydelike kommissie vir hulpdienste, kerkorde en algemene sake) saam
met die tafelleiers wat as luisterspan optree, neem die insette vanaf die tafelgesprekke in ontvangs. Die
vergaderings van hierdie tydelike kommissies vind saans plaas en is “oop” vergaderings waar
belanghebbendes die geleentheid het om insette te lewer.
Die inligting vanaf die tafelgesprekke word verwerk aan die hand van die volgende vrae:
a. Hoe hoor ons as sinode die Here se hart klop?
b. Op watter sake moet daar nou gefokus word (Wat is nou belangrik? Dringend?)
c. Wat hoort by die sinode, ringe – wat nie by die gemeente hoort nie?
d. Hoe kan ons mekaar help om ons roeping uit te leef?
Vanaf Woensdagmiddag kry die tydelike kommissies geleentheid om terugvoer te gee. Dit is ’n kontrole
maatreël om uit te vind: Het die tydelike kommissie die vergadering reg gehoor?
Hierdie verslae van die tydelike kommissies saam met alle tafelinsette word na afloop van die sinode aan
die “permanente kommissies” van die sinode oorhandig wat na goeddunke taakspanne saamstel ten
einde uitvoering te gee aan sy werksaamhede/bepaalde fokusse soos deur die sinode bepaal.
(Afgevaardigdes sal ter vergadering geleentheid kry om aan te dui by watter fokus/werksaamheid van die
sinode hulle graag sal wil betrokke wees).
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BYLAE 3

TYDSINDELING
MAANDAG 15 OKTOBER 2012
10:00 – 12:00

Registrasie

12:00 - 13:00

Ete

13:00 - 14:00

Konstituering en opening [±60 minute]

14:00 - 15:00

Verslag taakspan sinodebeplanning [±60 minute]

15:00 - 15:50

Verslag van die sinodale kerkordekommissie [±50 minute]

15:50 - 16:00

Groeteboodskap: Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Phororo [±10 minute]

16:00 - 16:30

Tee

16:30 - 17:45

Verslag van die sinodale kerordekommissie ±[75 minute]

17:45 - 18:00

Afsluiting

18:00 – 18:30

Ringe vergader
•

Wys verteenwoordigers op sinodale kommissies aan

18:30 - 19:30

Aandete by Ned. Geref. Kerk Harmonie (braai)

20:00

Tydelike kommissies vergader, indien nodig

DINSDAG 16 OKTOBER 2012
07:30 - 08:15

Ontbyt

08:30 - 09:00

Dagopening

09:00 - 09:10

Eerste verslag kommissie vir kommissies [±10 minute]

09:10 - 10:20

Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning [±70 minute]

10:20 - 10:30

Groeteboodskap Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika Phororo [±10 minute]

10:30 - 11:00

Tee

11:00 - 12:35

Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning [±95 minute]

12:35 - 12:45

Groeteboodskap Dutch Reformed Church in Botswana [±10 minute]

12:45 - 14:00

Middagete

14:00 - 14:50

Verslag van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning [±50 minute]

14:50 - 15:00

Groeteboodskap Reformed Church in Africa Pearl [±10 minute]

15:00 - 15:50

Verslag van die sinodale kommissie vir hulpdienste [±50 minute]

15:50- 16:00

Groeteboodskap Gereformeerde Kerk Kimberley [±10 minute]

16:00 - 16:30

Tee

16:30 - 17:45

Verslag van die sinodale kommissie vir hulpdienste [±75 minute]

17:45 - 18:00

Afsluiting

18:00 – 18:30

Sinodale kommissies vergader
•
•

Konstitueer
Afgevaardigdes na die algemene sinode van 2013
Sien sinodale kerkordekommissie se aanbeveling (punt 3.4: afgevaardigdes na die algemene sinode)

18:30 - 19:30

Aandete

20:00

Luisterspan (tafelleiers) en tydelike kommissie vir algemene sake vergader (oop
vergadering vir almal)
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WOENSDAG 17 OKTOBER 2012
07:30 - 08:15

Ontbyt

08:30 - 09:00

Dagopening

09:00 - 10:20

Verslag van die sinodale kommissie vir diens en getuienis [±80 minute]

10:20- 10:30

Groeteboodskap Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika in Kimberley [±10 minute]

10:30 - 11:00

Tee

11:00 - 12:35

Verslag van die sinodale kommissie vir diens en getuienis [±95 minute]

12:35 - 12:45

Groeteboodskap Afrikaanse Protestantse Kerk [±10 minute]

12:45 - 14:00

Middagete

14:00 - 15:00

Verslag van die sinodale kommissie vir diens en getuienis [±60 minute]

15:00 - 16:00

Verslae van tydelike kommissies [±60 minute]

16:00 - 16:30

Tee

16:30 - 17:45

Verslae van tydelike kommissies [±75 minute]

17:45 - 18:00

Afsluiting

18:30 – 19:30

Aandete

19:30 - 20:30

Luisterspan (tafelleiers) en tydelike kommissie vir algemene sake vergader (oop
vergadering vir almal)

20:30

Tydelike kommissies vergader, indien nodig

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012
07:30 - 08:15

Ontbyt

08:30 - 09:00

Dagopening

09:00 - 09:45

Terugvoer - sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning [±45 minute]

09:45 - 10:30

Terugvoer - sinodale kommissie vir diens en getuienis [±45 minute]

10:30 - 11:00

Tee

11:00 - 12:00

Afsluiting [±60 minute]
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2. VERSLAG VAN DIE SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes
U kommissie lê die volgende verslag aan die
sinode voor:
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
Op die konstitueringsvergadering van 12
Oktober 2010 is die volgende uitvoerende
komitee verkies: Ds. GJ Duursema (voorsitter),
ds. NJ Bonthuys (ondervoorsitter), ds. DG Smit
(skriba). Nadat ds. NJ Bonthuys uit die sinodale
gebied verhuis het, is ds. SW Albertyn as
ondervoorsitter verkies. Ds. PG Otto is
gekoöpteer.
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die
kommissie het soos verwoord in bepaling 35.5.6.

2.
VERTEENWOORDIGERS
BY
ALGEMENE
SINODE:
SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
Die sinodale kerkordekommissie het die sinode
in Noord-Kaapland by die volgende taakspanne
van die algemene sinode verteenwoordig, nl.:
1. Algemene taakspan regte.

3.
SAMESTELLING SINODALE KERKORDEKOMMISSIE
Die sinode het besluit:
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 R15,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
3.1
Uitvoering
Die sinodale kerkordekommissie het 18 keer
vergader en baie van die vergaderings was
telefonies.

4.
VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
Die sinode besluit dat ’n verteenwoordiger vir die
volgende aangewys word:
1. Algemene taakspan regte
4.1
Uitvoering
Die verteenwoordigers het die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland verteenwoordig met verslag
aan die sinodale kerkordekommissie.

5.
REDAKSIONELE
WYSIGINGS
AAN
KERKORDE 2010
1. Redaksionele wysigings is aan die Kerkorde
van 2010 aangebring soos deur die sinode
besluit:
• Bepaling 35.6.2.3
• Bepaling 35.6.2.4
2. Wysigings is aan die Kerkorde van 2010
aangebring soos deur die sinode besluit:
• Artikel 57.6.5
• Nuwe bepaling 7.2
• Bepaling 7.2.4
• Besluit by bepaling 7.6
• Bepaling 13.3
• Bepaling 35.5.2
• Huishoudelike
bepalinge
van
die
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning.
• Huishoudelike
bepalinge
sinodale
kommissie vir diens en getuienis.
3. ’n Samewerkingsooreenkoms tussen die
sinode van die Ned. Geref. Kerk NoordKaapland en NG Welsyn Noord-Kaap is deur die
sinodale kommissie vir diens en getuienis (17-18
Oktober 2011) en die sinodale kommissie vir
hulpdienste (9 November 2011) goedgekeur.
Daar is op ’n Samewerkingsooreenkoms in stede
van ’n Vennootskapsooreenkoms besluit.
Die samewerkingsooreenkoms tussen die sinode
van die Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland en NG
Welsyn Noord-Kaap sal in die Kerkorde van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland opgeneem
word.

6.
NUWE UITGAWE VAN DIE KERKORDE,
REGLEMENTE,
BESLUITE
EN
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
Die sinode het besluit
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.
6.1
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 NoordKaapland goedgekeur deur die sinode, Oktober
2010” is uitgegee.
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2. Bogenoemde is ook elektronies beskikbaar
by:http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/documen
ts/inligtingstukke/Kerkorde%20NGK%20NoordKaapland%202008.pdf

2.

3.
7.
GRAVAMEN
TEN
OPSIGTE
VAN
KERKORDE 2007: ARTIKELS 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”.
7.1
Uitvoering
Die sinodale kerkordekommissie het met die
algemene taakspan regte (ATR) in gesprek
getree. Die algemene taakspan regte het die
standpunte van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland aanvaar en artikel 3
gewysig om te lui:
3.1 Christus verrig al die dienswerk in sy kerk en
koninkryk deur sy Woord en Gees. Hy doen dit
ondermeer deur gebruik te maak van:
3.1.1 die dienswerk van die drie besondere ampte
in die kerk, te wete:
dié van bedienaar van die Woord
dié van ouderling,
dié van diaken,
om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in
die kerk en die wêreld; én
3.1.2 die dienswerk van al die gelowiges.
3.2 Die drie besondere 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.

AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om met dank kennis te neem van die
besluit van die algemene sinode met
betrekking tot artikel 3.
2. dat die gravamen ten opsigte van artikel
3 as afgehandel beskou word aangesien
die beginsels wat in artikel 3 op die spel
was, bevredigend geïmplementeer is.
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om met dank kennis te neem van die
besluit van die algemene sinode met
betrekking tot artikel 9.

4.

dat die gravamen as afgehandel beskou
word aangesien die meeste van die
beginsels wat in artikel 9 op die spel
was, bevredigend geïmplementeer is.
dat daar egter steeds voorbehoude is ten
opsigte van sekere formuleringe in die
nuwe artikel 9 (sien vrae vir bespreking
tydens die sinodesitting)
dat ’n gesprek om tafels plaasvind waar
onderstaande vrae aan die orde gestel
word.
Vrae vir bespreking tydens sinodesitting
Inleiding: In die Kerkorde artikels wat oor
die taak van die bedienaar van Woord
handel, vervang artikel 9.3, 9.4 en 9.6
Kerkorde
2011
die
woorde
“die
uitbreiding van die koninkryk van God”
in artikel 9.7 Kerkorde 2004, met die
woorde “die diens van die kerk in die
wêreld”.
Dit het na die mening van die sinodale
kerkordekommissie
verreikende
teologiese implikasies. Die sinodale
kerkordekommissie oordeel dat die
uitdrukking, “diens in die wêreld”, die
opdrag van Christus “uitbreiding van die
koninkryk van God” wysig.
Reageer hierop deur die volgende vrae te
bespreek.
a. Wat verstaan jy onder die begrip: “die
uitbreiding van die koninkryk van
God”? (Kerkorde 2004, artikel 9.7)
b. Wat verstaan jy onder die begrip: “die
diens van die kerk in die wêreld”?
(Kerkorde 2011, artikel 9.3, 9.4 en 9.6)
c. Beteken die twee begrippe dieselfde?
Watter een beskryf die Bybelse
opdrag aan gelowiges die beste?

8.
ROEPINGSVERKLARING VAN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-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.
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hanteer.
Die
betrokke
kerkvergadering kan ’n ander
soortgelyke kerkvergadering vra om
die aangeleentheid van nuuts af te
hanteer. (Kerkorde Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland 2010).
b.“...Waar ’n mindere kerkvergadering
egter die reëls van natuurlike
geregtigheid verontagsaam het, kan
dit nie deur ’n terugverwysing of
deur verdere getuienis reggestel
word nie. Dit kan alleen gedoen
word deur ’n ondersoek “de novo”
deur
die
mindere
kerkvergadering...” (Dr. THN Sadler
Die Kerklike Tughandeling – Bladsy
166).
3. besluit om die ring van Kimberley met
verwysing na artikel 63.1.7 (“As ’n situasie
ontstaan waardeur of die ondersoekliggaam
of die geïmpliseerde voel dat ’n regverdige
en billike ondersoek nie kan plaasvind met
die
huidige
samestelling
van
die
ondersoekliggaam nie, het beide die reg
om, met opgaaf van redes, aansoek te doen
dat ’n ander ondersoekliggaam die
ondersoek instel”) te adviseer om:
a. indien die ring van Kimberley sou
besluit om met die aangeleentheid voort
te gaan,
b. ’n ondersoekliggaam vanuit ’n ander
ring die ondersoek moet hanteer.

8.1
Uitvoering
Die “Roepingsverklaring van die Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland” is in die Kerkorde aangepas.

9.
BEPALING 57.6.5
Die sinode
versoek die kerkordekommissie om in
samewerking
met
die
taakspan
predikanteversorging Kerkorde artikel 57.6.5
te herformuleer.
9.1
Uitvoering
Sien Punt 11.26 - Bepaling 57.6.5.

10.

APPÈL DS. DJ KRITZINGER

AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis
a. Appèl is ontvang van ds. DJ
Kritzinger teen sy skuldigbevinding
deur die ring van Kimberley en
gevolglike skorsing uit die amp.
b. Die sinodale kerkordekommissie is
die gevolmagtigde appèlkommissie
van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk
in
Noord-Kaapland.
Sien
Bepaling 35.5.2.4(a)
Die kerkordekommissie dien as appélliggaam
tussen sinodes.

c. Die sinodale kerkordekommissie het
die appèl aangehoor.
d. Die appèl is gehandhaaf. Die sinodale
kerkordekommissie het as volg
besluit:
Die sinodale kerkordekommissie
1. besluit dat die appèl gehandhaaf word en
dat die bevindinge van die gevolmagtigde
kommissie van ondersoek van die ring van
Kimberley in sy geheel ter syde gestel
word.
Rede:
a. Die sinodale kerkordekommissie is van
oordeel dat die notule nie ’n volledig
weergawe van die getuienis is nie. Die
appellant is geregtig op ’n regverdige
en billike appèl en daarvoor word ’n
volledige rekord benodig anders kan die
appellant benadeel word.
b. Die sinodale kerkordekommissie is van
oordeel dat dit uit die notule blyk dat
daar vooroordeel teenoor die appellant
kon wees deurdat hy tydens die finale
ondersoek as leuenaar uitgemaak is.
2. besluit dat die aangeleentheid terugverwys
word na die betrokke kerkvergadering om
die aangeleentheid van nuuts af (“de novo”)
te hanteer.
a. Besluite by Artikel 23
23b7.2 Waar die appèl berus op
wesenlike onreëlmatighede tydens
die vergadering wat die besluit
geneem het, stel die appèlliggaam
die besluit van die betrokke
kerkvergadering ter syde en verwys
die aangeleentheid terug na die
betrokke kerkvergadering om die
aangeleentheid van nuuts af te

2.

Die sinode keur die optrede van die
sinodale kerkordekommissie goed.

11. REDAKSIONELE VERANDERINGS AAN
KERKORDE 2010
11.1

Goedkeuring van punt 11.1 tot 11.27

AANBEVELING
Die sinode besluit om punt 11.1 tot 11.27 as
’n eenheid goed te keur.
11.2

Nommering

AANBEVELING
Die sinode besluit
1. Alle nommering in die Kerkorde sal
redaksioneel
reggestel
word
by
publikasie 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
2012.
11.3
Bedienaar van die Woord – leraar of
predikant

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die terme “leraar” of
“predikant” in al die bepalings en verwysings
van die Kerkorde vervang word met die term
“bedienaar van die Woord” om in
ooreenstemming te wees met die artikels van
die Kerkorde van die algemene sinode 2011.
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11.4

Verwysing by artikel 5

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die verwysing by
artikel 5 as volg gewysig word:
Ou bewoording
Die “reglement vir die reëling van die
opleiding
en
legitimasie
van
evangeliedienaars” word in die Kerkorde
van die Ned. Geref. Kerk 2007, bladsy 87,
weergegee
Nuwe bewoording
Die “reglement vir die reëling van die
opleiding
en
legitimasie
van
evangeliedienaars” word in die Kerkorde
van die Ned. Geref. Kerk 2012, bladsy XX,
weergegee.
11.5

Verwysing by artikel 7b1

AANBEVELING
Die sinode besluit dat verwysing 7b1 verval
aangesien die besluite by artikel 7 deur die
algemene sinode geskrap is.
Verwysing by 7b1
Vergelyk vorm 11 (Beroepingsbrief en
dienskontrak).
11.6

Verwysing 7

AANBEVELING
Die sinode besluit dat verwysing 7 geskrap
word, naamlik
In die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk
2007: sien funksionele besluite:
14. Kapelane (bladsy 127)
17. Legitimasie met beperkte opdrag
(bladsy 131)
20. Omruiling van standplase (bladsy 133).
11.7

Bepaling 7.3.2

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 7.3.2 geskrap
word, naamlik
7.3.2 ’n Kerkraad kan nie ’n beroep
uitbring as sy kontribusie-verpligting ten
opsigte van die Pensioenfonds nie in
orde is nie.
11.8

Bepaling 7.3.3

Kerkfamilie, sowel as vir kombinasie
gemeentes.
Nuwe bepaling
7.3.3 Kerkrade mag gesamentlik ’n leraar
vir ’n bepaalde pos beroep mits daar
vooraf ooreengekom is oor:
7.3.1.1 die instandhouding van die pos
en
7.3.1.2 watter kerkraad as die roepende
kerkraad sal optree.
7.3.1.3 Die bepalings geld ook vir ’n
sendingpos in een of ander lid van die
Ned.Geref. Kerkfamilie, sowel as vir
gemeentes in kombinasie.
11.9

Bepaling 7.3.4

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.3.4 as volg
te wysig:
Ou bepaling
7.3.4 Advies prosedure
7.3.4.1 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.
7.3.4.2 Die ring kan die sinodale
6
kommissie vir hulpdienste
en die
sinodale kerkordekommissie vir advies
nader.
Voetnota 6

Indien die gemeentes hulp uit die
gemeentebedieningsfonds sou benodig, sien
reglement vir gemeentebedieningsfonds

Nuwe bepaling
7.4 Advies prosedure
Wanneer ’n leraarspos vakant raak kom
die gemeentes van die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland met mekaar ooreen
om onderstaande advies prosedure te
volg vóórdat tot beroeping oorgegaan
word:
7.4.1 die advies van die ring in te win;
7.4.2 die advies van die sinodale
6
kommissie vir hulpdienste in te win en
om
7.4.3
die
advies
van
sinodale
kerkordekommissie in te win (veral t.o.v.
beroepingsprosedures en kontrakte.)
Voetnota 6

Indien die gemeentes hulp uit die
gemeentebedieningsfonds sou benodig, sien
reglement vir gemeentebedieningsfonds

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.3.3 as volg
te wysig:
11.10 Bepaling 7.3.5
Ou bepaling
AANBEVELING
7.3.3 Kerkrade mag ’n leraar vir ’n
Die sinode besluit om bepaling 7.3.5 as volg
bepaalde pos beroep mits daar vooraf
te wysig:
ooreengekom is oor die instandhouding
Ou bepaling
van die pos en watter kerkraad as die
7.3.5 Indien nodig wys ’n meerdere
roepende kerkraad sal optree. Die
vergadering (of sy gevolmagtigde
bepalings geld ook vir ’n sendingpos in
kommissie) ’n predikant vir diens in die
een of ander lid van die Ned. Geref.
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kerkverband aan. Daar word met ’n
plaaslike gemeente ooreengekom (in
samewerking met die betrokke ring) dat
hy deur die betrokke gemeente beroep
word, veral met die opdrag om die kerk
in breëre verband te dien
Nuwe bepaling
7.5 Bedienaars van die Woord vir die
kerkverband
Indien
nodig
wys
’n
meerdere
vergadering (of sy gevolmagtigde
kommissie) ’n bedienaar van die Woord
vir diens in die kerkverband aan. Daar
word met ’n plaaslike gemeente
ooreengekom (in samewerking met die
betrokke ring) dat hy deur die betrokke
gemeente beroep word, veral met die
opdrag om die kerk in breëre verband te
dien.
11.11

Bepaling 7.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.5 as volg te
wysig:
Ou bepaling
7.5 Besware teen ’n beroep
7.5.1 Besware moet skriftelik ingedien
word by die beroepende kerkraad tot op
die dag van die tweede afkondiging.
7.5.2 Die kerkraad stel die beswaar in die
hand van die ringskommissie.
7.5.3 Besware teen ’n beroep kan
betrekking hê op onreëlmatighede by die
beroep of teen die leer en lewenswandel
van die beroepe leraar.
7.5.4 In die geval van beweerde
onreëlmatighede by die uitbring van ’n
beroep, beslis die ringskommissie en,
indien die besware gehandhaaf word,
word ook die beroepene verwittig.
7.5.5 Oor die besware teen leer en
lewenswandel word die prosedure
gevolg ten opsigte van Kerklike Opsig en
Tug. (Sien artikel 59).
Nuwe bepaling
7.7 Besware teen ’n beroep
7.7.1 Besware moet skriftelik ingedien
word by die beroepende kerkraad tot op
die dag van die tweede afkondiging.
7.7.2
Die
kerkraad
stel
die
ringskommissie van die beswaar in
kennis.
7.7.3 Besware teen ’n beroep kan
betrekking hê op onreëlmatighede by die
beroepingsproses of teen die leer en
lewenswandel van die beroepe leraar.
7.7.4 In die geval van beweerde
onreëlmatighede
by
die
beroepingsproses,
beslis
die
ringskommissie daaroor en indien die
besware gehandhaaf word, word die

kerkraad in kennis gestel. Die beroepene
word deur die kerkraad daarvan
verwittig.
11.12

Bepaling 8

AANBEVELING
Die sinode besluit om die volgende punte in
bepaling 8 as volg te wysig:
Ou bepaling
Bepaling 8
8.1 Demissie
8.1.1 ’n Leraar versoek ’n kerkraad vir
demissie
8.1.2 Die akte van demissie word na
goedkeuring deur die
8.2.2 Die bevestiging van ’n leraar
geskied deur ’n leraar van die
kerkverband na goedkeuring van die
ring/ringskommissie.
8.2.5 Die skriba van die ringskommissie
gee dadelik kennis van die bevestiging
aan die predikant in sinodale diens en vir
die samesteller van die Jaarboek, met
vermelding
van
die
datum
van
bevestiging. In die geval van proponente,
gee die skriba van die Ringskommissie
aan die predikant in sinodale diens
kennis
van
die
bevestiging
en
laasgenoemde
reik
’n
Akte
van
Bevestiging op die voorgeskrewe vorm
uit. Die kennisgewing van die ringskriba
aan die predikant in sinodale diens moet
die volgende inligting bevat:
die volle name van die proponent; sy
geboortedatum; die datum van
bevestiging; die naam van die
gemeente; die naam van die leraar
wat die bevestiging waargeneem het;
die name van die leraars wat aan die
handoplegging deelgeneem het.
Nuwe bepaling
Bepaling 8
8.1 Demissie
8.1.1 ’n Leraar versoek ’n kerkraad om
aan hom/haar demissie te verleen.
8.2.2 Die bevestiging van ’n leraar
geskied deur ’n leraar van die
kerkverband
na
die
skriftelike
goedkeuring
van
die
ring/ringskommissie.
8.2.5 Die skriba van die ringskommissie
gee dadelik kennis van die bevestiging
aan die predikant in sinodale diens en vir
die samesteller van die Jaarboek, met
vermelding
van
die
datum
van
bevestiging.
8.2.6 In die geval van proponente, gee
die skriba van die ringskommissie aan
die predikant in sinodale diens kennis
van die bevestiging en laasgenoemde
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reik ’n Akte van Bevestiging op die
voorgeskrewe vorm uit.
8.2.6.1 Die kennisgewing van die
ringskriba aan die predikant in sinodale
diens moet die volgende inligting bevat:
8.2.6.1.1 die volle name van die
proponent;
8.2.6.1.2 sy geboortedatum;
8.2.6.1.3 die datum van bevestiging;
8.2.6.1.4 die naam van die gemeente;
8.2.6.1.5 die naam van die leraar wat die
bevestiging waargeneem het en
8.2.6.1.6 die name van die leraars wat
aan die handoplegging deelgeneem het.
11.13 Bepaling 11.6
Motivering
Die bepaling 11.6 word deur Reglement 11: 4
ondervang en uitgebrei.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 11.6 geskrap
word, naamlik:
11.6 ’n Emeritus kan op versoek van ’n
kerkraad en met die toestemming van die
ring/ringskommissie al die ampspligte
van ’n predikant uitvoer. Indien die
behoefte vir ’n termyn langer as een jaar
bly voortbestaan, moet die ring die
reëling jaarliks hersien.
11.14

Bepaling 13.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 13.5 as volg
te wysig:
Ou bepaling
Elke kerkraad of sinodale kommissie is
verantwoordelik vir die pensioenvoorregte,
volgens die reglement, van leraars in sy
diens.
Nuwe bepaling
Elke kerkraad of sinodale kommissie is
verantwoordelik vir die pensioenvoorregte,
volgens die reëls van die Predikante
Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in
Suid-Afrika, van leraars in sy diens.
11.15

Bepaling 14.2.2

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 14.2.2 te
wysig:
Ou bepaling
’n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar
bereik, is verplig om af te tree in die jaar
daarna voordat hy 66-jarige ouderdom
bereik.
Nuwe bepaling
’n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar
bereik, mag vir hoogstens 6 maande na
die bereiking van sy 65ste verjaarsdag

en met toestemming van die betrokke
kerkvergadering/kommissie in sy diens
aanbly.
11.16 Bepaling 15
Motivering
Die Kerkorde van die algemene sinode 2011,
artikel 15.2 bepaal dat kerkrade self die
dienstermyn van ouderlinge en diakens bepaal.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 15.3 geskrap
word, naamlik:
15.3 Dienstermyn
15.3.1 Alle kerkraadslede, behalwe in
geval van pasgestigte gemeentes, word
vir ’n termyn van twee jaar verkies, maar
kerkrade mag besluit om sommige vir
een jaar te kies om die aftrede eweredig
te kry.
15.3.2 Dit is gebruiklik dat kerkraadslede
vir twee jaar dien, waarna hulle
herkiesbaar is vir ’n volgende twee jaar.
Die termyn verstryk na vier jaar waarna
die kerkraadslid verkieslik vir ’n tydperk
van 6 maande rus.
Indien ’n gemeente se omstandighede
egter vereis dat sodanige kerkraadslid se
termyn vir ’n verdere twee jaar verleng
moet word, moet goedkeuring vanaf die
ring verkry word.
15.3.3 Elke kerkraad bepaal ’n eie stelsel
waarvolgens die tweejaar-termyn van
kerkraadslede bepaal word.
15.3.4 Bevestigde kerkraadslede wie se
termyn verstryk, bly in die diens aan (tot
’n maksimum tydperk van drie maande),
totdat 'n plaasvervanger bevestig is. By
bedanking bly ’n kerkraadslid aan diens
totdat sy skriftelike bedanking op ’n
kerkraadsvergadering aanvaar is, tensy
sy lidmaatskap van die gemeente vroeër
verval het.
11.17

Bepaling 16

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 16 geskrap
word, aangesien dit reeds in artikel 16 staan.
Bepaling 16
Aanvullende ampspligte van ouderlinge
16.1 Ouderlinge mag volgens Kerkorde
artikel
48.3.5
onder
bepaalde
omstandighede leesdienste waarneem.
16.2 Ouderlinge mag ook verkies word
met spesifieke opdragte soos deur die
kerkraad besluit.
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11.18

Bepaling 17

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 17 geskrap
word, aangesien dit reeds in artikel 17 staan.
Bepaling 17
Aanvullende ampspligte van diakens
Diakens mag ook verkies word met
spesifieke opdragte soos deur die
kerkraad besluit.
11.19

Bepaling 22

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 22 as volg te
wysig:
Ou bepaling
Bepaling 22
Sake na meerdere vergaderings verwys
22.1 Mindere vergaderings mag alleen
sake na meerdere vergaderings verwys
nadat hulle binne hulle vermoë met die
sake gehandel het en daaroor besluite
geneem het.
22.2 ’n Meerdere vergadering het die
bevoegdheid om ’n saak wat ’n mindere
vergadering moes hanteer onder die
volgende omstandighede ter hand te
neem, naamlik:
In gevalle waar die mindere vergadering
(kerkraad) nie bestaan nie; in gevalle van
onvermoë en wanbestuur by die mindere
vergadering; en in gevalle van hoër
beroep.
Nuwe bepaling
Bepaling 22
Hantering van sake deur meerdere
vergaderings
22.1 Mindere vergaderings mag alleen
sake na meerdere vergaderings verwys
nadat hulle binne hulle vermoë met die
sake gehandel het en daaroor besluite
geneem het.
22.2 ’n Meerdere vergadering het die
bevoegdheid om ’n saak wat ’n mindere
vergadering moes afhandel onder die
volgende omstandighede hanteer:
22.2.1 waar ’n mindere vergadering (bv.
’n kerkraad) nie bestaan nie;
22.2.2 in geval van onvermoë en
wanbestuur by die mindere vergadering.
11.20

Kerkorde en Bepalings Noord-Kaapland,
2010 en Reglement 2, bladsy 40 in die
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk
2007]).
Nuwe bepaling
26.3.3 Die kerkraad is verantwoordelik vir
die hou van ’n behoorlike doop- en
lidmateregister in elke gemeente. (Sien
die
Argiefreglement,
[Afdeling
5
Kerkorde en Bepalings Noord-Kaapland,
2012 en Reglement 2, bladsy 40 in die
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk
2007]).
11.21

Bepaling 29.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 29 as volg te
wysig:
Ou bepaling
29.5 Die ring kies ’n ringskommissie
bestaande uit die skriba plus nog twee
lede met drie sekundusse.
Nuwe bepaling
29.5 Die ring kies ’n ringskommissie
bestaande uit die skriba plus nog twee
lede met drie sekundi.
11.22

Bepaling 29.9

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 29.9 as volg
te wysig:
Ou bepaling
29.9
Die
voorsitter
van
die
ringskommissie neem die konstituering
van die ring waar. Die ring kan alleen
konstitueer indien twee-derdes van die
gemeentes teenwoordig is. Daarna vorm
die
helfte
plus
een
van
die
afgevaardigdes na die ring ’n kworum.
Nuwe bepaling
29.9
Die
voorsitter
van
die
ringskommissie neem die konstituering
van die ring waar. Vir ’n ring om te
konstitueer moet:
29.9.1 twee-derdes van die gemeentes
van die ring teenwoordig wees en
29.9.2 helfte plus een van die
afgevaardigdes van die gemeentes van
die
ring
soos
per
geloofsbrief
teenwoordig wees.

Bepaling 26.3.3

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 26.3.3 as volg
te wysig:
Ou bepaling
26.3.3 Die kerkraad is verantwoordelik vir
die hou van ’n behoorlike doop- en
lidmateregister in elke gemeente. (Sien
die
Argiefreglement,
[Afdeling
5

11.23

Bepaling 31.4

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 31.4 geskrap
word, naamlik
31.4 Gemeentegrense
31.4.1 Gemeentegrense word vasgestel
deur in die eerste plek die belange van
die koninkryk in ag te neem, maar
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terselfdertyd ook die
lidmate te konsidereer.
11.24

belange

van

Bepaling 31.6

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 31.6.1 tot
31.6.4 geskrap word aangesien dit reeds in
Afdeling 3: Riglyne vir die skriba van die ring
(Die taak van die ringskriba) vervat is en
vervang word met die aantekening by
bepaling 31, naamlik “Sien riglyne vir die
skriba van die ring afdeling 3 bepalings van
Noord-Kaapland 2012, bladsy XX”.
11.25

Bepaling 31.6.4

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 31.6.4 as volg
te wysig:
Ou bepaling
31.6.4 Skribas van ringe stel die
predikant in sinodale diens onverwyld in
kennis van die besonderhede van die
personeel van die ring. (Sien bepaling
35.5.4.4).
Nuwe bepaling
31.6.4 Skribas van ringe stel die
predikant in sinodale diens onverwyld in
kennis van die besonderhede van die
personeel van die ring. (Sien bepaling
29.5)
11.26

Bepaling 57.6.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 57.6.5 as volg
te wysig
Ou bepaling
Toesig
Die
toesig
oor
en
pastorale
ondersteuning van die predikant in
sinodale
diens
is
die
verantwoordelikheid van die voorsitters
van die sinodale kommissies. In rotasie
tree een van die voorsitters op as
skakelpersoon vir die predikant in
sinodale diens op ’n jaarbasis.
Nuwe bepaling
Toesig
Die toesig oor die predikant in sinodale
diens is die verantwoordelikheid van die
sinodale kommissie vir hulpdienste.
11.27 Vorm 7 – Akte van demissie op grond
van artikel 12.7.3
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om die opskrif van Vorm 7 as volg te
wysig:
Ou bewoording

2.

3.

Akte van demissie
Nuwe bewoording
Akte van demissie by die aanvaarding
van ’n beroep.
keur Vorm 8, Akte van demissie:
Emeritaat of met die oog op verdere
studie of op grond van Kerkorde art
12.7.3 (Bylae 1) goed.
Vorm 8 (b) verval.

12. VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN
BEPALINGS VAN DIE KERKORDE 2010
12.1

Bepaling 7.1.1

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.1. as volg te
wysig:
Ou bepaling
7.1 Wie is beroepbaar
7.1.1 Persone met predikant, proponent of emeritus status maar slegs emeriti
onder die ouderdom van 70 jaar, is
beroepbaar. (Sien artikel 11, funksionele
besluit 11.b.2).
Nuwe bepaling
7.1 Wie is beroepbaar
Alleenlik persone wat volgens die
rekords
van
die
algemene
bevoegdheidsraad
oor
die
ampsbevoegdheid van bedienaar van die
Woord, proponent of emeritus (onder die
ouderdom van 70 jaar) beskik, is
beroepbaar. (Sien ook bepaling 7.9).
12.2
Bepaling 7.2
Motivering
Bepaling 7.2 moet gewysig word om aan te pas
by die Kerkorde van die algemene sinode.
AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.2 as volg te
wysig:
Ou bewoording
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
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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:
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 die 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
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bevestiging in die vaste termynpos
gehad het.
7.2.2.2 Pastorale hulp (sien Kerkorde
2007 (algemene sinode) voetnoot 23, 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/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.
Nuwe bepaling
7.2 Tipe poste
Daar is net twee tipes poste in
gemeentes te wete permanente poste en
tydelike poste. Daar kan verskillende
aanstellings in die poste gemaak word.
7.2.1 Alle kontrakte/diensooreenkomste
moet
deur
die
ring
of
haar
gevolmagtigde kommissie goedgekeur
word.
7.2.2 In alle gevalle moet bedienaars van
die Woord volgens die voorskrifte van
die Kerkorde beroep en bevestig word
(Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2012,
artikel 4).
7.2.3 Gelykwaardigheid in diensvoordele
moet tussen aanstellings in vaste
termynposte en poste vir ’n onbepaalde
termyn gehandhaaf word.
7.2.4
Alle
aanstellings
is
pensioendraend, tensy die bedienaar van

die Woord wat die pos vul en die
betrokke kerkvergadering goedkeuring
van die trustees van die sinodale
pensioenfonds verkry het om by ’n ander
wetlik-goedgekeurde pensioenfonds in
te skakel, of om by hoë uitsondering by
die
trustees
van
die
sinodale
pensioenfonds
vrystelling
van
inskakeling te kry.
7.2.5 Tipe Aanstellings
7.2.5.1 Onbepaalde Termyn (of gewone
voltydse aanstelling) (Sien Kerkorde
Noord-Kaapland, artikels 4 tot 14.
7.2.5.2 Tentmakerpos of Deeltydse
aanstelling (Sien Kerkorde NoordKaapland,
Reglement
vir
Tentmakerposte)
’n Tentmakerspos vir ’n bedienaar van
die Woord is ’n deeltydse pos vir ’n
onbepaalde
termyn.
Die
begrip
“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 slegs ’n gedeelte van
sy lewensonderhoud van die gemeente
ontvang.
7.2.5.3 Vaste Termynposte (of tydelike
aanstelling
vroeër
verkeerdelik
“kontrakposte” genoem). (Sien Kerkorde
Noord-Kaapland, Reglement vir Vaste
Termynposte).
7.2.5.3.1 Vóórdat iemand so aangestel
mag word, moet die kerkraad eers
sodanige pos skep én dit moet deur die
ring goedgekeur word.
7.2.5.3.2 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.
7.2.5.3.3 ’n Kerkraad kan ’n termyn net
een maal hernu; daarna verander die pos
in ’n permanente pos.
7.2.5.3.4 Die pos verval aan die einde van
die termyn.
7.2.5.4 In hoogs uitsonderlike gevalle en
slegs met die toestemming van die ring,
mag ’n Tydelike aanstelling in ’n
permanente pos gemaak word.
7.2.5.4.1 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.
7.2.5.4.2 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.
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7.2.5.4.3 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.
7.2.5.4.4.1 Indien die pos opgradeer word
moet die nuwe diensooreenkoms aan die
huidige posbekleër aangebied word
waarin die opgegradeerde voorwaardes
vervat is.
7.2.5.4.4.2 Indien die pos nie opgradeer
kan word nie moet onderhandelinge met
die huidige posbekleër aangegaan word
vir ’n volgende termyn.
7.2.5.4.4.3 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.
7.2.5.4.5 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.)
7.2.6 Emeriti: Vir die beroep van emeriti
Sien
Kerkorde
Noord-Kaapland,
Reglement vir Vaste Termynposte en
bepaling 7.9 en 7.10).
12.3
Bepaling 7.4
Motivering
Kerkrade het ’n behoefte uitgespreek dat daar
groter duidelikheid oor die beroepingsproses/prosedure moet wees en daarom is
bepaling 7.4 (wyse van beroeping) uitgebrei in
die nuwe voorgestelde bepaling 7.6.
Sien in die verband Kerkorde van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2010 bepaling
7.4 en Kerkorde algemene sinode 2007 besluite
by artikel 7.
AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.4 as volg te
wysig:
Ou bepaling
7.4 Wyse van beroeping
7.4.1 Na ’n beroep uitgebring is, gee die
voorsitter van die kerkraadsvergadering
onverwyld aan die beroepe leraar kennis.
Hy stel Kerkbode in kennis van die
beroep, asook van die aanneming of
bedanking daarvan.
7.4.2 Die voorsitter sien toe dat die
nodige approbasie van die gemeente
verkry word na afkondiging van die

beroep op twee agtereenvolgende
Sondae.
7.4.3 Die voorsitter vergewis hom dat die
beroepsbrief binne drie dae na die
approbasie verleen is, aan die beroepene
gestuur word.
Nuwe bepaling
7.6 Wyse van beroeping
Beroeping geskied in die strengste
vertroulikheid.
7.6.1 Kerkrade moet hulle by die
algemene bevoegdheidsraad vergewis
dat die persoon wat beroep word, oor die
nodige
ampsbevoegdheid
beskik
voordat daar tot die stappe in 7.6.2
hieronder genoem, oorgegaan word.
7.6.1.1 Indien ’n beroep op iemand
uitgebring word wat nie in terme van
bepaling 7.6.1 hierbo beroepbaar is nie,
is die beroep ongeldig en moet daar ’n
nuwe beroepingsproses begin word.
7.6.2 Die beroeping vind aan die hand
van die volgende prosedure plaas:
7.6.2.1 ’n Groslys word op die volgende
wyse saamgestel:
7.6.2.1.1
Die
kerkraad
van
die
beroepende gemeente stel die groslys
saam en elke kerkraadslid het die reg om
soveel name op die groslys te plaas as
wat daar vakatures is.
7.6.2.1.2 Die lidmate van die gemeente
moet versoek word om by die skriba van
die kerkraad/pre-advieskommissie name
in te gee vir plasing op die groslys.
7.6.2.1.3 Die kerkraad kan die naam van
die beroepende gemeente en die datum
van die beroepsvergadering onder
amptelike berigte in die Kerkbode plaas.
Leraars en proponente kan dan indien
hulle wil, vertroulik daarop reageer deur
hulle name tesame met ’n curriculum
vitae aan die kerkraad voor te lê.
Kerkrade van beroepende gemeentes
kan aan leraars op die groslys ’n vraelys
uitstuur
waarin
uitdruklike
bedieningsgerigte vrae gestel word.
7.6.2.1.4 Die kerkraad kan ook geskikte
name van die ringskommissie en die
algemene
taakgroep
vir
predikantebediening aanvra om die
groslys aan te vul.
7.6.2.1.5 Indien die kerkraad van ’n preadvieskommissie gebruik maak, word
die beskikbare name aan die kommissie
voorgelê wat daaruit minstens drie name
kies en dit in alfabetiese volgorde aan
die kerkraad voorlê tesame met al die
ander name op die groslys. Enige lid van
die kerkraad het die reg om ’n verdere
naam op die groslys te plaas.
7.6.2.2 Die kerkraad het die reg om ’n
curriculum vitae aan te vra van enige
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leraar of proponent wie se naam op die
groslys verskyn.
7.6.2.3 Enige vorm van onderhandeling
met ’n persoon wie se naam op die
groslys verskyn, kan slegs plaasvind
nadat ’n beroep op hom/haar uitgebring
is. Kerkrade word daarop gewys dat
hulle in hierdie verband nie verder kan
gaan as waarvoor die besluite van die
algemene sinode ruimte laat nie.
7.6.3 Na ’n beroep uitgebring is, gee die
voorsitter van die kerkraadsvergadering
onverwyld aan die beroepe leraar kennis.
Hy stel die Kerkbode in kennis van die
beroep nadat approbasie deur die
gemeente verleen is. Hy moet ook die
Kerkbode in kennis stel van die
aanneming of bedanking van die beroep.
7.6.4 Die voorsitter moet toesien dat die
beroep op twee agtereenvolgende
Sondae
afgekondig
word
sodat
approbasie van die gemeente verkry kan
word.
7.6.5 Die voorsitter vergewis hom dat
7.6.5.1 die beroepsbrief deur die
ringskommissie goedgekeur is voordat
dit versend word;
7.6.5.2 die beroepsbrief binne drie dae na
die approbasie verleen is, aan die
beroepene gestuur word.
12.4

Bepaling 7.7

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.7 as volg te
wysig:
Ou bepaling
7.7 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 Kerkbode.
Nuwe bepaling
7.9 Beroep van iemand wat vroeg
geëmeriteer het
7.9.1 ’n Bedienaar van die Woord wat
weens gesondheidsredes geëmeriteer

het en wat wens om weer tot die
bediening terug te keer, moet daarvoor
aansoek
doen
by
die
ring/ringskommissie waar hy demissie
ontvang het. Sy aansoek moet vergesel
wees van ’n mediese sertifikaat van
resente
datum.
Nadat
die
ring/ringskommissie
die
aansoek
goedgekeur het, word by die sinodale
kerkordekommissie aanbeveel dat die
leraar beroepbaar verklaar word.
7.9.2 ’n Bedienaar van die Woord wat om
ander redes as gesondheidsredes voor
die ouderdom 65 emeriteer, en wat
begeer om tot die bediening terug te
keer, moet daarvoor aansoek doen by
die
ring/ringskommissie
waar
hy
demissie ontvang het. Die aansoek,
waarin die emeritus verklaar dat hy in
staat is om weer voltyds diens te
aanvaar, moet van ’n aanbeveling van
die ring waar hy na aftrede woonagtig
was, asook ’n resente mediese sertifikaat
vergesel
wees.
Nadat
die
ring/ringskommissie
die
aansoek
goedgekeur het, word by die sinodale
kerkordekommissie aanbeveel dat die
leraar beroepbaar verklaar word.
7.9.3 In beide gevalle (7.9.1 en 7.9.2) gee
die sinodale kerkordekommissie deur
middel van ’n verklaring hiervan kennis
in die Kerkbode.
12.5
Bepaling 11
Motivering
’n Nuwe bepaling 7.10 word ingevoeg en
vervang bepaling 11 ten einde alle sake met
betrekking tot die beroeping van emeriti onder
een hoof saam te vat.
AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 11.1 tot 11.5
as bepaling 7.10 by bepaling 7 in te voeg en
as volg te wysig:
Ou bepaling
11.1 Indien ’n emeritus in terme van
Kerkorde 11b2 beroep word, word hy/sy
as predikant van die gemeente bevestig.
Hy/sy het volle ampsbevoegdheid.
11.2 Indien die kerkraad na die
verstryking van die termyn in terme van
Kerkorde 11b2 die kontrak met die
emeritus wil hernu, word slegs die
kontrak gewysig maar die persoon word
nie weer bevestig nie.
11.3 ’n Leraar wat ouderdom 65 bereik en
in terme van bepaling 14.2.2 verplig is
om te emeriteer en van wie se dienste
die kerkraad steeds in terme van
Kerkorde 11b2 gebruik wil maak,
ontvang nie demissie nie. Hy emeriteer
wel soos vereis in bepaling 14. Hy word
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nie beroep en bevestig nie. Die kerkraad
sluit in terme van Kerkorde 11b2 ’n nuwe
kontrak.
11.4 Demissie word eers verleen
wanneer ’n leraar finaal die gemeente se
diens verlaat.
11.5 Sien ook bepaling 14.
11.6 ’n Emeritus kan op versoek van ’n
kerkraad en met die toestemming van die
ring/ringskommissie al die ampspligte
van ’n predikant uitvoer. Indien die
behoefte vir ’n termyn langer as een jaar
bly voortbestaan, moet die ring die
reëling jaarliks hersien.
Nuwe bepaling
7.10 Beroeping van emeriti bo die
ouderdom van 65 jaar en onder die
ouderdom 70 jaar. Sien reglement vir ’n
vaste termyn pos van die algemene
sinode 2011.
Bykomende bepalings
7.10.1 Indien ’n emeritus bo die
ouderdom van 65 jaar na ’n gemeente
beroep word, word hy/sy as bedienaar
van die Woord van daardie gemeente
bevestig.
Hy/sy
het
volle
ampsbevoegdheid.
7.10.2 ’n Leraar wat ouderdom 65 bereik
en in terme van bepaling 14.2.2 verplig is
om te emeriteer en van wie se dienste
die kerkraad steeds gebruik wil maak,
ontvang nie demissie nie. Hy emeriteer
wel soos vereis in bepaling 14, maar
hy/sy word nie weer beroep en bevestig
nie. Die kerkraad sluit met hom/haar ’n
nuwe kontrak.
7.10.3 Sodanige emeriti kan hoogstens
twee keer in dieselfde poste vir ’n
maksimum termyn van 5 jaar aangestel
word. ’n Termyn mag nie langer as 3 jaar
wees nie.
7.10.4 Demissie word eers verleen
wanneer ’n leraar finaal die gemeente se
diens verlaat.
12.6

Bepaling 14.1.1

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 14.1.1 as volg
te wysig:
Ou bepaling
14.1.1 Leraars wat die ouderdom 65
bereik, maar in terme van besluit 11b2
steeds in die diens van die gemeente wil
aanbly, sien bepaling 11.
Nuwe bepaling
14.1.1 Leraars wat die ouderdom 65
bereik maar steeds in die diens van die
gemeente wil aanbly, sien bepaling 7.

12.7

Bepaling 26.4.8

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 26.4.8
geskrap word, naamlik:
26.4.8 Lidmate wat nie onder tug is nie,
en hulle nie vir langer as ’n jaar
permanent in ’n gemeente gaan vestig
nie, of in die buiteland op reis gaan, mag
aansoek om reisattestate doen. (Sien
vorm 5)
12.8

Bepaling 28.1

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 28.1 toe te
voeg en 28.1.2 te skuif:
Nuwe bepaling
28.1 Kerkraadsvergadering
28.1.1 Om ’n wettige gekonstitueerde
vergadering te wees, moet al 3 ampte op
die vergadering teenwoordig wees.
28.1.2 ’n Kerkraadsvergadering is ’n
geslote vergadering.
12.9

Bepaling 35.4.2

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 35.4.2 en
35.4.3 te skrap en te vervang met ’n nuwe
bepaling 35.4.2
35.4.2 die sinode besluit tydens sy
gewone vergadering, voor die sitting van
die algemene sinode, op die wyse van
afvaardiging.
12.10

Bepaling 49.2

AANBEVELING
Die sinode besluit om aantekening 49.2 na ’n
bepaling te verander en dit in te voeg na die
opskrif van bepaling 49 en voor “49.1 Die
doop”.
Bepaling 49
Tot die wese van die sakramente behoort
dat hulle in die midde van die gemeente
by ’n erediens deur 'n bedienaar van die
Woord bedien word.
12.11 Formule vir sinodale bydraes, punt
2.2.11 Polis-inkomste
Motivering
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het op 23
Januarie 2012 besluit om die formule vir sinodale
bydraes, punt 2.2.11 te skrap.
AANBEVELING
Die sinode besluit om die formule vir
sinodale bydraes, punt 2.2.11 te skrap
2.2.11 Polis-inkomste
Sinodale bydrae is betaalbaar op ’n
inkomsteplan
met
’n
maandelikse

_________________________________________________________________________________________________

Kerkorde
25
_________________________________________________________________________________________________

opbrengs wat in die bedryfsrekening van
die gemeente gaan.
Geen sinodale bydrae is betaalbaar op ’n
polis in sy groeifase nie. Kapitaalgroei
aan die einde van die termyn word ook
nie in berekening gebring vir sinodale
bydraes nie.
12.12 Reglement van orde Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland
Motivering
Die reglement van orde is hersien in die lig van
die nuwe reglement van orde van die algemene
sinode en vorige besluite van die sinode van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland.
AANBEVELING
Die sinode keur die gewysigde Reglement
van orde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland (Bylae 2) goed. Wysigings is
onderstreep en dit wat deurgehaal is word
geskrap.
12.13 Formule vir sinodale bydrae toegewing
Per abuis het ’n aanbeveling by die verslag van
die sinodale kerkordekommissie, om die formule
van sinodale bydraes te wysig, uitgeval.
Die wysiging is goedgekeur deur die sinodale
kommissie vir hulpdienste (Notule SKHD-UK 2011-07-26, punt 24.5) en die sinodale
kerkordekommissie (Notule SKOK - 2011-11-8'9,
punt 10).
AANBEVELING
Die sinode besluit om formule vir sinodale
bydraes, punt 2.2 as volg te wysig
Ou bewoording
2.2 Toegewings
2.2.1 Nuwe gemeentes
Nuut afgestigte gemeentes kry vir ’n
tydperk van vier jaar jaarliks ’n afslag
van 50% op die sinodale bydraes
Nuwe bepaling
2.2 Toegewings
Aansoeke moet ingedien word binne die
finansiële jaar waarin die projek of
verandering plaasvind
2.2.1 Nuwe gemeentes
Nuut afgestigte gemeentes kry vir ’n
tydperk van vier jaar jaarliks ’n afslag
van 50% op die sinodale bydraes

13. PROFORMA
BEROEPSBRIEF
DIENSOOREENKOMS

EN

AANBEVELING
Die sinode besluit om die gewysigde Vorm
11,
proforma
beroepsbrief
en
diensooreenkoms, (Bylae 3) goed te keur.

14. PROFORMA DOKUMENTE VAN DIE
KERKORDE
WAT
DEUR
DIE
RING/RINGSKOMMISSIE
GOEDGEKEUR
MOET WORD
Motivering
Kerkrade, ringe en skribas moet bewus gemaak
word van die nodigheid dat bepaalde dokumente
deur die ring/ringskommissie goedkeur moet
word.
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. dat op alle proforma dokumente van die
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland ten opsigte waarvan die
Kerkorde
vereis
dat
die
ring/ringskommissie dit moet goedkeur,
’n ruimte aangebring moet word vir die
ondertekening en goedkeuring van die
ring/ringskommissie.
2. dat dit op die volgende dokumente
aangebring word:
a. Beroepsbrief
b. Diensooreenkoms
c. Akte van demissie
d. Akte van emeritaat

15. REGLEMENT VIR DIE ARGIEF VAN DIE
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
SUID-AFRIKA
Motivering
Sien verslag van die sinodale kommissie vir
hulpdienste, punt 32.2: Argief diensooreenkoms.
AANBEVELING
Die sinode besluit om die Reglement vir die
argief: A. Reglement vir die hantering van
argief- en museummateriaal (Bylae 4) en B.
Reglement vir die hantering van registers
(Bylae 5) van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika in die Kerkorde van
Noord-Kaapland op te neem.

16. AFGEVAARDIGDES
NA
DIE
ALGEMENE SINODE
Agtergrond
Die algemene sinode het in 2011 die volgende
besluit geneem:
Strukturering van die werksaamhede van die
algemene sinode: wysiging van Ko art 38 (vgl.
Agenda A.11 Bylaag 1 bl. 216 pt 4.4.1.1-4.4.1.4,
bl. 218 pt 5.4; Notule Dag 3 bl. ...)
4.4.1.1 Die Algemene Sinode word uit 200
afgevaardigdes wat bestaan uit ’n gelyke aantal
predikante en ouderlinge/diakens saamgestel.
4.4.1.2 Die eerste honderd afgevaardigdes word
uit 10 persone per Sinode saamgestel.
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4.4.1.3
Die
oorblywende
honderd
word
proporsioneel volgens die aantal belydende
lidmate van die Sinodes saamgestel.
4.4.1.4 Die Algemene Sinode vergader weer in
2013.

AANBEVELING
Die sinodale kerkordekommissie besluit om
as volg by die sinode aan te beveel:
Die sinode besluit:
1. om
die
volgende
beginsels
vir
afvaardiging na die algemene sinode
aanvaar
a. Die sinode self wys sy afvaardiging na
die algemene sinode aan
b.
Die
tydelike
kommissie
vir
kommissies stel ’n groslys saam, nadat
ringe
en
sinodale
kommissies
gekonstitueer het, met in agneming van
die volgende beginsels
i. afvaardiging uit elke sinodale
kommissie – primarius en sekundus
ii. afvaardiging uit elke ring
2. die groslys sal waarskynlik uit 26 name
bestaan wat as volg saamgestel is:
a. ’n lid uit elke sinodale kommissie
(waarskynlik 4)
b. 2 afgevaardigdes uit elke ring – ’n
kerkraadslid en ’n bedienaar van die
Woord (22)
3. dat die kommissie vir kommissies die
groslys prioritiseer
a. waarskynlik sal slegs 11 lede vanuit
die ringe aangewys kan word
b. ringe moet dus aanbeveel watter lede
die primarius- en watter die sekunduslid
is
4. dat indien die getal nie die waarskynlike
15 is nie, sal die sinodale kerkorde
kommissie op grond van bepaling
35.5.2.4(e) en op aanbeveling van die
voorsitters en die ondervoorsitters van
die
sinodale
kommissies
die
afgevaardigdes na die algemene sinode
finaliseer.
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. (Sien ook artikel
66.4.4.)

sinode verkies word en in daardie kommissie dien tot
by die volgende sinodale vergadering. Die personeel
kan alleen deur die sinode in sitting verander word,
behalwe in die geval waar beide primarius en
sekunduslede uit die ring wat hulle verteenwoordig
het, vertrek het. Die sinodale kerkordekommissie
wys die sinode op die bepalinge van die Kerkorde
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland:
35.5.3.1 Die dienstyd van sinodale kommissies strek
vanaf die verdaging van die sinode tot by die
aanvang van die volgende sinode.
35.5.3.4 Indien ’n primariuslid vertrek, neem die
sekundus sy plek. In die geval van vakatures versoek
die betrokke kommissie die ring om ’n nuwe
primariuslid en/of sekunduslid te benoem. Die skriba
van die ring gee kennis aan die predikant in sinodale
diens en die betrokke kommissie.

18. SAMESTELLING
ORDEKOMMISSIE

SINODALE

KERK-

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. ’n
sinodale
kerkordekommissie
saamgestel word soos voorgeskryf in die
huishoudelike
bepalings
van
die
sinodale kerkordekommissie.
2. die huishoudelike bepaling van die
sinodale kerkordekommissie gewysig
word sodat die kerkordekommissie in die
toekoms so ver moontlik ringsgewys
saamgestel kan word.

19. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag
uitgevoer het.

20. LEDE VAN DIE KOMMISSIE
Ds. GJ Duursema (voorsitter)
Ds. SW Albertyn (ondervoorsitter)
Ds. DG Smit (skriba)
Ds. HW de Jager
Ds. PG Otto
Ould. MD Botha
Ds. JPL Mostert (predikant in sinodale diens)

17. AANWYSING
VAN
SINODALE
KOMMISSIES
Die sinodale kerkordekommisie besluit om alle
sinodale kommissies daarop te wys dat die
personeel van die kommissie/taakspanne deur die
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BYLAE 1
VORM 8
AKTE VAN DEMISSIE:
Emeritaat
of
Met die oog op verdere studie
of
Op grond van Kerkorde art 12.7.3

Nederduitse Gereformeerde Kerk
[Vervang onderstaande donker gedrukte paragraaf met die toepaslike “kursief gedrukte paragraaf” –
sien punt 2.1 tot punt 2.3 hieronder]
Nadat die Kerkraad van ….………………………………….…….. die verskeie stukke gesien en in orde
bevind het met betrekking tot die emeritaat van ………........…………………………… leraar van die
gemeente ….…………………………………………….. ontslaan hy hom/haar hiermee eervol van
sy/haar diens as herder en leraar in die gemeente, en wens hom/haar van harte toe dat hy/sy
steeds die seën van die Here en ewige heil mag ondervind.
Verder sal aan die genoemde broeder/suster ’n attestaat uitgereik word deur die kerkraad vir die
oorplasing van sy/haar lidmaatskap na die gemeente waarheen hy/sy verhuis.
Gegee namens die kerkraad van ..……………………………………
Plek: …………………………………………………
Datum: ………………………………………………
Voorsitter: …………………………………………..
AANTEKENING:
1. Die “verskeie stukke” verwys na die nodige goedgekeurde pensioenreëlings en sake wat nog
nodig geag word.
2. Hierdie vorm word aangepas vir die verlening van demissie
2.1 Emeritaat
Nadat die Kerkraad van ….………………………………….……..die verskeie stukke gesien en in orde
bevind het met betrekking tot die emeritaat van ………........…………………………………
leraar van die gemeente ….…………………………………………….. ontslaan hy hom/haar hiermee
eervol van sy/haar diens as herder en leraar in die gemeente, en wens hom/haar van harte toe dat
hy/sy steeds die seën van die Here en ewige heil mag ondervind.
2.2 Demissie met die oog op verdere studie (Sien Reglement vir die Verlof van Predikante en
Sinodale Amptenare, punt 4: Studieverlof):
Op grond van die verklaring van die algemene bevoegdheidsraad insake die behoud van
bevoegdheid met betrekking tot die voorneme van ………....……………...…………………
leraar van die gemeente ……………………………………………........ om verder te gaan studeer het
die kerkraad besluit om hom/haar eervol te ontslaan en wens hom/haar van harte toe dat hy/sy
steeds die seën van die Here en ewige heil mag ondervind.
2.3 op grond van Kerkorde art 12.7.3
Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ........................................... en
ds..................................... het met goedkeuring van die ring van ................................. ooreengekom
om die kontraktuele ooreenkoms tussen die gemeente en ................................................... op grond
van Kerkorde 2011 artikel 12.7.3 te beëindig. Die gemeente ontslaan hom hiermee eervol en wens
hom/haar van harte toe dat hy/sy steeds die seën van die Here en ewige heil mag ondervind.
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BYLAE 2
REGLEMENT VAN ORDE
VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
ORDEREËLS VIR VERGADERINGE
(Hierdie onderstaande ordereëls, uitgesonderd dié wat spesifiek vir die sinode geld, word ook toegepas in
rings-, kerkraads- en kommissievergaderings.)
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

2.
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.5
2.2.6

OPENING EN KONSTITUERING
Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf bepaal. Die afgevaardigde leraar
met die langste diens en wat ook die oudste in jare is gaan voor in Skriflesing en gebed en tree
as voorsitter op totdat die voorsitter vir die vergadering verkies is. Die skriba (predikant in
sinodale diens) help met die konstituering van die vergadering en die verkiesing van die
voorsitter. By ’n buitengewone sinodesitting tree personeel van die vorige sinodesitting op.
Die geloofsbriewe van afvaardigings moet minstens drie maande voor die aanvang van die
vergadering in die hande van by die predikant in sinodale diens ingehandig wees. Hy/sy sal wat
dit tesame met die gewysigde geloofsbriewewysigings, wat tot voor die vergadering by hom
ingedien is kan word, vir goedkeuring ter tafel lê.
Die vergadering word deur die voorsitter gekonstitueer uit die afgevaardigdes wie se
geloofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van die afgevaardigdes na die vergadering
ingevolge artikel 33 van die Kerkorde, maak vorm ’n kworum uit.
Die kworum vir ’n kerkraadsvergadering is meer as die helfte van die kerkraadsposte. In
buitengewone omstandighede kan ’n kerkraad by die ring toestemming verkry dat ’n kworum uit
een derde van die getal kerkraadsposte bestaan.
Onmiddellik na die konstituering van die vergadering word ’n voorsitter en ondervoorsitter per
geslote stembrief gekies. Daar word ter vergadering ’n nominasielys gevorm. Die opneem en tel
van die stemme word aan ’n kommissie opgedra wat vooraf deur die sinodale kommissie vir
hulpdienste benoem word.
Die predikant in sinodale diens tree ampshalwe as die skriba van die vergadering op.
Die vergadering word met oop deure gehou, tensy die vergadering anders besluit.
Elke sittingsdag word op ’n gepaste wyse geopen met Skriflesing en gebed en gesluit met
gebed.
’n Lid van die vergadering moet vooraf skriftelik verskoning maak indien hy/sy vir ’n deel van die
vergadering afwesig gaan wees. ’n Sekundus kan in sy of haar plek verskyn. Geen lid mag
sonder verlof die vergadering verlaat nie.
STEMMING
Elke stemming geskied deur al die lede wat aanwesig is. Vir 'n beslissing word ’n volstrekte
meerderheid van stemme van die aanwesige lede vereis, behalwe in die gevalle waar die
Kerkorde ’n tweederde meerderheid vereis (artikel 44.1).
Indien die stemming op die kiesing van persone betrekking het, ook by die beroeping van leraars
en kiesing van kerkraadslede, geskied dit per geslote stembrief op die volgende wyse:
Eers word ’n groslys gevorm. Daarvoor plaas elke stemgeregtigde nie meer name op die groslys
as die getal persone wat gekies moet word nie.
Uit die name op die groslys stem elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal persone wat
gekies moet word.
Hy/sy op wie die meeste stemme verenig word, is gekies indien die getal stemme op hom/haar
uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige lede uitmaak.
Indien een of meer van die vereiste aantal nie die volstrekte meerderheid van stemme van die
aanwesige lede verkry nie, vind daar 'n nuwe stemming plaas uit die name wat die hoogste getal
stemme gekry het en saam ’n volstrekte meerderheid vorm.
Indien ’n gelyke getal stemme op twee of meer name op die stemlys verenig is op so ’n wyse dat
daardeur meer name verkry is as wat vereis word, word deur die lot die benodigde getal gevind.
As die stemme staak, beslis die lot. Indien daar ’n staking van stemme is wat nie deur verdere
stemming opgelos kan word nie, word die benodigde getal deur die beslissing van die lot gevul.
By die vorming van ’n nominasielys word geleentheid gegee dat saaklike inligting oor
genomineerdes gegee kan word, en dat diegene wat nie verkiesbaar is volgens die Kerkorde en
Bepalinge nie, se name van die lys verwyder kan word.
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2.2.7
2.2.8
3.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

3.11
3.12

3.12.1
3.12.1.1
3.12.1.2
3.12.1.3
3.12.1.4
3.12.2

3.13
3.14
3.14.1

Die beginsel van pre-advies vir alle kerklike vergaderinge word aanvaar. Elke vergadering
besluit self of hy van pre-advies gebruik wil maak al dan nie.
In die geval van die beroeping van ’n leraar sien bepaling 7.
BEHANDELING VAN SAKE
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.
Die gedeelte van die rapport van die sinodale kommissie vir hulpdienste agenda wat op die reël
van die vergadering betrekking het, word eerste in behandeling geneem.
By die voorbring behandeling van sake volg die voorsitter die orde wat vir hom die geskikste
voorkom. Hy dra die sake wat behandel moet word duidelik voor en gee by die behandeling
daarvan die nodige inligting. As die geleentheid dit vereis, mag hy wenke aan die hand doen om
tot ’n besluit te kom.
In gevalle waarvoor hierdie reglement geen voorsiening maak ten opsigte van die leiding van die
vergadering nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie oordeel. In geval van beswaar teen
die handelswyse van die voorsitter, beslis die vergadering.
Geen lid mag ’n spreekbeurt skriftelik of mondeling aanvra voordat 'n bepaalde saak aan die
orde gestel is nie. Die voorsitter reël die volgorde van die spreekbeurte.
Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt oor dieselfde saak nie,
behalwe met die verlof van die vergadering of om as voorsteller repliek te lewer.
Voorstelle en amendemente van lede moet skriftelik ingedien word en deur die voorsteller en
sekondant onderteken wees. Aanbevelings van ’n permanente of ’n tydelike kommissie word as
voorstelle aan die vergadering beskou. Indien ’n tydelike kommissie 'n aanbeveling doen wat ’n
aanbeveling van 'n permanente kommissie raak, het die permanente kommissie die voorstel en
moet die tydelike kommissie amendeer. Indien meer as een permanente kommissie ’n voorstel
oor dieselfde saak voor die vergadering het, reël die voorsitter watter een die voorstel is.
Geen voorstel of amendement mag deur die voorsitter ontvang word voordat hy die saak aan die
orde stel nie. Die voorsitter behoort reg aan die begin van die vergadering, voordat die eerste
verslag aan die orde gestel word, dit baie duidelik as ’n vaste reëling aan te kondig dat geen
spreekbeurte aangevra mag word alvorens 'n saak aan die orde gestel is nie. Die reëling moet
konsekwent gehandhaaf word.
’n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die verlof van die vergadering
teruggetrek word nie. As ’n voorstel teruggetrek word, verval die amendement(e).
Die inleier van ’n beskrywingspunt of die indiener van ’n voorstel word beperk tot 8 minute, met 5
minute tyd vir repliek, en ander sprekers tot 5 minute. Die vergadering mag in bepaalde gevalle
van hierdie tydsbeperking aanpas.
Die voorsitter het die reg om, wanneer na sy oordeel die saak onder behandeling genoegsaam
bespreek is, dit aan die vergadering te stel of laasgenoemde nie tot stemming wil oorgaan nie.
’n Mosie van orde is ’n voorstel wat betrekking het op die volgorde waarin sake ter tafel moet
kom, of dat die bespreking van 'n bepaalde saak opgeskort, beëindig of afgestap word.
’n Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die voortgang van die bespreking ingedien word.
Daaroor word dadelik sonder bespreking gestem. Dit word egter aan die oordeel van die
voorsitter oorgelaat om die mosie terug te hou as hy van mening is dat dit aangewend word om
’n behoorlike bespreking van die onderwerp te voorkom.
Mosie van orde
’n Mosie van orde is ’n voorstel wat betrekking het op:
die volgorde waarin sake ter tafel moet kom; of
die opskorting van die bespreking van ’n bepaalde saak; of
die verwysing van ’n bepaalde saak; of
die afstap van ’n bepaalde saak.
’n Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die voortgang van die bespreking ingedien word.
Daaroor word dadelik sonder bespreking gestem. Dit word egter aan die oordeel van die
voorsitter oorgelaat om die mosie terug te hou as hy/sy van mening is dat dit aangewend word
om ’n behoorlike bespreking van die onderwerp te voorkom.
Voorstelle wat van die vloer af gemaak word, sal verkieslik nie voor die vergadering dien voordat
dit eers na 'n tydelike kommissie vir besinning en aanbeveling verwys is nie.
Die stemming verloop soos volg:
Oor alle sake, wat nie algemene instemming ontvang nie, word daar gestem òf deur opsteek van
hande, òf in die geval van kontensieuse sake op ’n geslote stembrief indien die voorsitter so reël.
Die meerderheid van stemme bepaal die besluit.
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3.14.2

3.14.3
3.14.4

4.
4.1

4.2

4.2.1.
4.2.2

4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.2

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
5.
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

In die geval van voorstelle en amendemente, word die amendemente eers tot stemming gebring
in opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien is en daarna die voorstel soos deur die
aanvaarde amendemente gewysig. Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem die
vergadering oor die oorspronklike voorstel.
Na elke stemming word die uitslag bekend gemaak – nie die getal stemme vir of teen die
voorstel of amendement uitgebring nie, maar of dit aanvaar of verwerp is.
Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, mag aan die besprekinge
deelneem, maar nie stem nie.
AANTEKENING VAN STEM IN MINDERHEID EN REVISIE
Dit staan elke lid van die vergadering vry om sonder opgaaf van redes te laat aanteken dat hy in
die minderheid gestem het, of dat hy nie teenwoordig was toe die besluit geneem is nie. Die
inhoud van die Aantekening by Art 23.1 moet egter altyd in berekening gebring word.
Revisie
Besluite wat eenmaal geneem is mag alleen na voorafgaande kennisgewing en met die
toestemming van die vergadering op 'n tyd deur die voorsitter bepaal, in revisie gebring word.
Revisie is die hersiening van ’n besluit by dieselfde of ’n volgende vergadering op versoek van ’n
lid van die vergadering (Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2012, Reglement 17: 1.1.1).
Die aansoek om revisie word op skrif gestel, aan die vergadering voorgelê en die vergadering
beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien toegestaan, word die saak
weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n gewysigde of ander besluit kom of
die vorige besluit kan gehandhaaf word of herroep word (Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2012,
Reglement 17: 1.2.2).
Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat:
in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering aan sekere aspekte daarvan
glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie;
daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
Die voorafgaande kennisgewing van revisie wat vereis word, kan by ’n vergadering gegee word
om op ’n volgende vergadering te dien of dit kan vooraf op ’n sakelys van ’n vergadering geplaas
word. Besluite van ’n vergadering in sitting kan met die toestemming van die vergadering en op
’n tydstip deur die voorsitter bepaal, op dieselfde vergadering in revisie gebring word.
Kennisgewing van revisie tydens sinodesitting
Elke kennisgewing van revisie word na die tydelike kerkordekommissie verwys.
Die aansoeker stel sy redes vir die aansoek om revisie vir die tydelike kerkordekommissie.
Die tydelike kerkordekommissie doen ’n aanbeveling ten opsigte van elke kennisgewing van
revisie aan die sinode.
Die indiener van die revisie behou die reg om die saak aan die sinode te stel en repliek te lewer.
KOMMISSIES
Tydelike kommissies word op voorstel van die taakspan sinodebeplanning met opsteek van
hande deur die vergadering benoem.
Beskrywingspunte word deur die sinodale kommissie vir hulpdienste na die tydelike kommissie
verwys waar dit in wese tuishoort. Die tydelike kommissies behandel die beskrywingspunte wat
na hulle verwys word en dien die sinode met aanbevelings.
Tydelike kommissies maak nie aanbevelings oor die verslag van permanente kommissies nie,
tensy daar ’n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring, of wanneer
’n saak deur die sinode na hulle verwys is.
Tydelike kommissies moet sover moontlik uit die lede van die ooreenstemmende permanente
kommissies bestaan.
Die tydelike kommissies soos deur die sinodale kommissie vir hulpdienste volgens die agenda
aangewys, mag voor die aanvang van die sinode met hulle werksaamhede begin.
Insenders van beskrywingspunte kan die betrokke punt aan die tydelike kommissie toelig.
Die benoeming van tydelike kommissies gedurende die sitting van ’n vergadering word op
voordrag van die moderator/voorsitter deur die vergadering met opsteek van hande benoem.
Permanente kommissies en verteenwoordigers word deur die vergadering met opsteek van
hande benoem op voordrag van ’n tydelike kommissie vir kommissies waarin ’n sameroeper, al
die ringskribas en die voorsitters (indien hy nie kan nie, die skriba) van die vorige permanente
kommissies dien.
’n Vergadering kan van enige lidmaat gebruik maak om in 'n kommissie te dien.
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6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3

6.4
7.
7.1
7.2

7.3

8.
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5
8.6
9.

SAKE VIR BEHANDELING
Kerkrade, ringe, afgevaardigdes, sinodale kommissies en verteenwoordigers van die sinode
mag beskrywingspunte en sake vir behandeling indien.
Beskrywingspunte
Beskrywingspunte en sake vir behandeling is alleen ontvanklik as dit minstens drie maande voor
die vergadering in die hande van by die predikant in sinodale diens ingehandig is.
Beskrywingspunte en sake vir behandeling is alleen ontvanklik in ooreenstemming met artikel 35
van die Kerkorde.
Spoedeisende sake van besondere en algemene belang mag deur die vergadering in
behandeling geneem word indien die vergadering dit goedkeur. Die vergadering bespreek die
saak nadat dit eers na ’n tydelike kommissie verwys is, vir ’n aanbeveling.
Lidmate mag hulle by wyse van versoekskrif tot ’n vergadering wend.
VERSLAE
Verslae van kommissies moet minstens vyf maande voor die vergadering in die hande van by
die predikant in sinodale diens ingehandig wees.
Dringende sake wat in die vyf maande-tydperk voor die vergadering voorkom en deur
kommissies behandel is, mag by wyse van addendum-verslae, met verlof van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, ter tafel gelê word.
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het die bevoegdheid om verslae deur die
kommissies ingedien, te laat verkort indien dit onnodig lank is.
NOTULE
Die skriba, met behulp van die tydelike notule kommissie, teken aan wat in die vergadering
behandel word en neem notuleer die voorstelle woordeliks. oor.
Al Ddie voorstelle en amendemente wat deur lede ingedien word, ook dié wat nie aanvaar word
nie, word volledig in die notule opgeneem.
Die besluit van die vergadering word volledig in die notule opgeneem, dit wil sê dat ook die
aanbevelings van kommissies soos aanvaar, volledig en woordeliks in die notule weergegee
word.
Die notule van elke sittingsdag word deur die tydelike notulekommissie versorg en op die
volgende
sittingsdag
deur
die
vergadering
goedgekeur
en
deur
die
voorsitter/ondervoorsitter/ringskommissie onderteken.
Die notule van die laaste sitting word deur die sinodale kerkorde kommissie/ringskommissie
finaal goedgekeur en onderteken.
Kerkraadsnotules word by die volgende vergadering goedgekeur.
SLUITING
Die vergadering word met Skriflesing en gebed deur die moderator/voorsitter of iemand deur
hom daartoe versoek, afgesluit.
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BYLAE 3
Vorm 11
PROFORMA BEROEPSBRIEF
Beroep uitgebring deur die Nederduitse Gereformeerde Gemeente:
........................................................................................................ (Naam en adres van gemeente)
en gerig aan:
........................................................................................................ Naam en adres van beroepene)
AANHEF
Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en van die Here Jesus Christus! Die kerkraad
van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ................................................................ het die genoeë
om u in kennis te stel dat u by ’n vergadering gehou op ....................................... tot herder en leraar van
hierdie gemeente beroep is, sodat u hier alles kan kom doen wat van ’n herder en leraar volgens die
Woord van God, die Kerkorde en ander bepalings van die Nederduitse Gereformeerde Kerk verwag kan
word.
DIENSAANBOD
Dit is vir die kerkraad van ................................................................. ’n voorreg en ’n vreugde om met
vrymoedigheid die pos van predikant van die gemeente vir u aan te bied, terwyl ons terselfdertyd ook
biddend die vertroue uitspreek dat u hierdie diensaanbod (beroep) gunstig sal oorweeg. Die kerkraad
onderneem namens die gemeente dat aan u die nodige agting en liefde bewys sal word en lojale
samewerking en ondersteuning verleen sal word sodat u in die vervulling van u taak aangemoedig kan
word en ook daarin vreugde kan ervaar.
DIENSOMSKRYWING
U sal die verantwoordelikheid aanvaar om binne die gemeente die ampspligte soos omskryf in artikel 9
van die Kerkorde uit te voer. Hierbenewens word die spesifieke pligte wat van u verwag word in ’n
afsonderlike posbeskrywing vervat wat hierby aangeheg is as Bylae X (sien Bestuurshandleiding vir
Diensverhoudinge in die NG Kerk 2010 vir ’n konsep posbeskrywing), en wat van tyd tot tyd op ’n redelike
wyse tussen die partye ooreengekom kan word om aan die vereistes van die gemeente te voldoen. ’n
Proforma diensooreenkoms is aangeheg as Bylae 1.
LEWENSONDERHOUD
Die kerkraad onderneem om met betrekking tot u lewensonderhoud uitvoering te gee aan die bepaling
van artikel 13 van die Kerkorde. Die volgende is in hierdie opsig van belang:
(a) U totale vergoedingspakket word saamgestel soos in Bylae 2 uiteengesit
(b) Huisvesting:
[’n Kerkraad kan kies tussen (i) of (ii) of beide aanbied na gelang van plaaslike omstandighede]
(i) Die kerkraad voorsien gratis behuising, waarby water en ligte ingesluit is, aan die bedienaar
van die Woord en is verantwoordelik vir alle redelike instandhoudingskoste wat die geboue,
dienste en tuin insluit. Die behuisingsvoordeel word addisioneel tot die pakket geag.
(ii) Die kerkraad voorsien ’n huistoelaag sodat u die keuse kan uitoefen om u eie huisvesting te
bekom in welke geval die kerkraad ’n spesifieke ooreenkoms met u sal aangaan.
(c) U verlof word gereël volgens die Reglement vir Verlof van predikante en sinodale amptenare en met
inagneming van die gemeente se personeelbeleid.
(d) Die staande besluite van die sinode van Noord-Kaapland is van toepassing met betrekking tot u
deelname aan die pensioenfonds, mediese skema of enige ander versekeringskema.
(e) ’n Telefoon (selfoon of beide) vir amptelike gebruik word u aangebied met die reëling dat uself
verantwoordelikheid neem vir alle privaat oproepe.
(f) Af-dae en Af-naweke: U is daarop geregtig om u tyd so te reël dat u een af-dag per week en een afnaweek per kwartaal van u normale pligte verskoon word.
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WERKSURE
Vanweë die aard van u pos is vaste diensure nie moontlik nie. ’n Minimum van 45 werksure per week
word egter op ’n skiktyd-grondslag veronderstel. Die werksure moet dus so gereël word dat alle pligte van
die pos nagekom word en by die gemeente se roetines inpas.

BETROKKENHEID BY KERKVERBAND
Aangesien die gemeente deel van die kerkverband is, word aanvaar dat u ook werk vir die kerkverband
sal doen indien dit van u verwag word.
PRIVAATWERK
Terwyl u in diens van die kerkraad is, mag u geen privaat en/of ander werk verrig of addisionele inkomste
verdien van enige aard, sonder vooraf goedkeuring van die kerkraad nie.
DISSIPLINE
U sal onderworpe wees aan die dissiplinêre en griewe prosedure soos vervat in die Kerkorde, Bepalings
en Reglemente, asook die personeelbeleid van die gemeente.
DIENSBEËINDIGING
Diensbeëindiging anders as deur aanvaarding van ’n beroep, word gereël deur artikels 11, 12 en 14 van
die Kerkorde en met inagneming van die spesifieke besluite van die algemene sinode oor 65 jaar as
verpligte aftreeouderdom.
FINALISERING VAN OOREENKOMS
Indien u hierdie aanbod positief oorweeg, is die kerkraad bereid om deur middel van onderhandeling ’n
diensooreenkoms ingevolge hierdie aanbod met u te finaliseer, voordat u die beroep aanvaar. Finale
reëlings oor die datum van bevestiging sal getref word tydens hierdie onderhandelinge.
AANVANGSDATUM
Die datum waarop die verpligtinge van die van die kerkraad teenoor die bedienaar van die Woord ’n
aanvang neem is:
[Die kerkraad moet hier (a) of (b) hier invul en die ander een uithaal.]
(a) in die geval van leraars in diens van gemeentes of in diens van die kerkverband, die datum van
demissie.
(b) in ander gevalle waar ’n beroep aanvaar is, is die aanvangsdatum die datum van bevestiging of ’n
datum soos ooreengekom.
WYSIGINGS
Enige wysiging of verandering aan enige diensooreenkoms sal alleen geldig wees as beide partye na
onderhandeling skriftelik daartoe instem en sodanige wysiginge of veranderinge deur beide partye
geteken is.
VERKLARING DEUR KERKRAAD
Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar die
Nederduitse Gereformeerde Gemeente .................................... as werkgewer dat ons ons neerlê by die
artikels en bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode, sowel as die Sinode van
Noord-Kaapland soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en die personeelbeleid van die
kerkraad.
Geteken te .................................................. op hierdie ................... dag van .........................
As getuies:
1. ...................................................
2. ...................................................

...........

..................................................................
(VOORSITTER VAN DIE KERKRAAD)

VERKLARING DEUR BEROEPENE
Ek .............................................................. neem kennis van die diensaanbod van die Nederduitse
Gereformeerde Gemeente .................................................... en (Merk wat van toepassing is)
• aanvaar hiermee die diensaanbod soos in hierdie beroepsbrief uiteengesit.
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•

versoek hiermee dat ek graag verdere onderhandelinge wil voer met die oog op die finalisering
van ’n diensooreenkoms.

Ek verklaar ook hiermee dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen my is nie en bevestig by
hernuwing dat ek getrou sal bly aan die legitimasieverklaring wat ek onderteken het en wat ek aanvaar as
kode vir optrede deur ’n predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ek dat ek
as werknemer my neerlê by die artikels en bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene
Sinode, sowel as die sinode van Noord-Kaapland soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike
wetgewing en die personeelbeleid van die kerkraad.
Geteken te .................................................. op hierdie ................... dag van .........................

...........

As getuies:
1. ...................................................
2. ...................................................

..................................................................
BEROEPENE
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AANHANGSEL 1
PROFORMA DIENSOOREENKOMS
aangegaan deur en tussen
_______________________ (gemeente),
__________________________________________ (adres)
(hierna genoem die gemeente in sy hoedanigheid as werkgewer)
en
__________________________, (Naam)
__________________________________________, (ID nommer)
__________________________________________, (Adres)
(hierna genoem die werknemer)

1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

2.3

INLEIDING
Die ________________________________ (gemeente) is gesetel in ___________________
(dorp) binne die ring van _____________________. Die gemeente onderskryf die Bybel as die
heilige en onfeilbare Woord van God, die Belydenisskrifte wat die NG Kerk bely, die Kerkorde
Bepalinge en Reglemente, asook besluite van die algemene sinode en die van die NederduitseGereformeerde Kerk in Noord-Kaapland.
___________________________ is ’n gelegitimeerde bedienaar van die Woord van die NG Kerk,
wat die legitimasieverklaring onderteken het en wat nie deur enige ander ooreenkomste,
teenstrydige oortuigings of beperkings daarvan weerhou word om diens as bedienaar van die
Woord in die gemeente te lewer nie.
PLIGTE VAN DIE BEDIENAAR VAN DIE WOORD
Die pligte van die bedienaar van die Woord word in ’n afsonderlike posbeskrywing vervat wat
hierby aangeheg is en wat van tyd tot tyd op ’n redelike wyse tussen die partye ooreengekom kan
word om aan die vereistes van die gemeente te voldoen. Die posbeskrywing sluit die primêre
funksies van ’n bedienaar van die Woord in soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
Die bedienaar van die Woord erken dat sy/haar voorbeeld, optrede en ywer die kwaliteit van
gemeentelike funksionering mede-bepaal en hy/sy onderneem om:
• erns met sy/haar persoonlike Bybelstudie en gebedslewe te maak;
• sy/haar lewensinstelling en optredes op die hoë morele standaard van die Skrif te bou;
• aan sy/haar primêre funksie, naamlik die van Bedienaar van die Woord, getrou te bly;
• die waardigheid en selfrespek van elke persoon met wie hy/sy in die loop van sy dienslewering
in aanraking kom, te erken, te handhaaf en te bevorder;
• lojaal aan die NG Kerk, sy leer en sy besluite te wees en om enige bedenkinge op ’n
verantwoordelik manier deur middel van die ruimte wat deur die Kerkraad en ander
kerkvergaderinge geskep is, met die betrokke instansie daaroor in gesprek te tree;
• goeie verhoudings met sy/haar mede-bedienaars van die Woord as hoë prioriteit te stel en dit
deur sy/haar optrede daadwerklik te bevorder; en
• alles in sy/haar vermoë te doen om die Gemeente se belang te alle tye te bevorder.
Die bedienaar van die Woord onderneem om die primêre funksies van ’n bedienaar van die
Woord soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, te vervul. Verder onderneem hy/sy om
hom/haar by die spesifieke pligte te hou soos in ’n afsonderlike posbeskrywing vervat word en
waaroor van tyd tot tyd op ’n redelike wyse tussen die bedienaar van die Woord en die kerkraad
onderling ooreengekom kan word om aan die veranderende vereistes van die gemeente te
voldoen. Die meting van prestasie en die resultate wat verwag word ten opsigte van die uitvoering
van hierdie pligte word as deel van die posbeskrywing gereken.
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3.
3.1

3.2

PLIGTE VAN GEMEENTE
Die kerkraad onderneem om binne die vermoë van die gemeente dit vir die bedienaar van die
Woord moontlik te maak om sy/haar pligte te verrig en om aan hom/haar die liefde en
medewerking van die Here te bied sodat hy/sy tot vervulling van sy/haar taak ondersteun word.
In die besonder onderneem die werkgewer om:
• die bedienaar van die Woord as leraar van die gemeente te erken en om sy/haar waardigheid
en selfrespek te beskerm en te bevorder;
• aan hom/haar, binne praktiese perke, alle moontlike hulp te verleen wat hom/haar in staat stel
om sy/haar diens in die gemeente te verrig;
• saam met hom/haar ’n bedieningstrategie vir die gemeente uit te werk waarin die onderlinge
werksaamhede van die bedienaar(s) van die Woord, kerkraad en ander rolspelers in die
gemeente bepaal word;
• aan hom/haar, binne die raamwerk van die bedieningstrategie, die ruimte tot kreatiwiteit en
inisiatief te gee;
• sy/haar integriteit in die bepaling van sy/haar tydsindeling en prioriteite in werksaamhede te
erken;
• die finansies van die gemeente so te help bestuur dat daar finansiële sekuriteit aan hom/haar
gegee kan word;
• sy/haar lewensonderhoud, soos van tyd tot tyd ooreengekom en vasgestel, stiptelik te betaal of
te voorsien;
• in sy/haar welstand belang te stel deur hom geestelik te ondersteun, aan hom/haar en sy gesin
genoegsame ruimte tot privaatheid en ontspanning te gee en om hom te beskerm teen
uitbranding
• vir hom/haar die billike geleentheid te bied om enige saak wat sy/haar persoon of funksionering
raak, met die werkgewer te bespreek;
• enige besware teen, of probleme met sy/haar optrede in die gemeente, op ’n persoonlike en
verantwoordelike manier met hom/haar te bespreek; en
• ’n klimaat in die gemeente te skep waarin die bedienaar van die Woord teen
onverantwoordelike opmerkings deur lidmate beskerm word.

4.

DIENSVOORDELE EN VOORWAARDES
Die aanstelling is onderworpe aan die bepalings van die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente, die
toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die gemeente. Die volgende spesifieke bepalings
ten opsigte van die bedienaar van die Woord word vervolgens omskryf:

4.1

AANSTELINGSTERMYN
Die bedienaar van die Woord is vanaf __________________ (datum) in ’n permanente
hoedanigheid aangestel.

4.2
4.2.1

VERGOEDINGSPAKKET
As vergoeding en beloning vir die uitvoering van sy pligte ontvang die werknemer ’n bruto jaarlikse
Totale Koste van Indiensnemingspakket (TKVI). Die bruto TKVI -pakket sluit in, benewens die
kontant vergoeding, toelaes, diensbonus en behuisingsubsidie (indien van toepassing), die bedrae
wat deur die werkgewer betaal word vir die werknemer se mediese skema en sy aftreefonds. Die
uiteensetting van die TKVI-pakket is in Aanhangsel A vervat. Die TKVI-pakket sal jaarliks op
________________ (datum) hersien word.
Die bedienaar van die Woord se vergoeding word op die laaste dag van die maand elektronies in
die bedienaar van die Woord se rekening inbetaal.

4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

BONUS
Diensbonus (Dertiende Tjek)
Die diensbonus is ingesluit in die bruto jaarlikse TKVI-pakket en word volgens die keuse van die
werknemer maandeliks of jaarliks of aan die einde van die maand waarin die werknemer verjaar,
uitbetaal.
Prestasiebonus
’n Prestasiebonus, indien toegestaan, word op die werknemer se prestasie en die werkgewer se
finansiële posisie gebaseer.
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4.4
4.4.1

4.4.2

JAARLIKSE VERLOF
Die bedienaar van die Woord is geregtig op twee-en-veertig (42) kalenderdae jaarlikse verlof teen
volle betaling vir elke voltooide twaalf (12) maande tydperk, soos bepaal in die Kerkorde (2011) en
soos verder omskryf in die personeelbeleid.
op enige stadium mag slegs 30 kalenderdae opgehoop word, waarna alle verdere opgehoopte
verlof sal verval.

4.5

SIEKTEVERLOF
Die werknemer is geregtig op een honderd-en-twintig (120) kalenderdae siekteverlof in elke siklus
van drie (3) jaar soos bepaal in die Kerkorde (2007, Reglement 19) en soos verder omskryf in die
personeelbeleid.

4.6

WERKSURE
Vanweë die aard van die werknemer se pos is vaste diensure nie moontlik nie. ’n Minimum van 45
werksure per week word op ’n skiktyd grondslag veronderstel. Die werksure moet so gereël word
dat alle pligte van die pos nagekom word en by die gemeente se roetines inpas. Daar sal van tyd
tot tyd van die werknemer verwag word om pligte buite sy normale werksure te verrig. Vergoeding
vir werk buite normale kantoorure en oor naweke word geag ingesluit te wees by die werknemer
se TKVI-pakket.

4.7

AF-DAE EN AF-NAWEKE
Die bedienaar van die Woord is daarop geregtig om sy tyd so te reël dat hy/sy een af-dag per
week en een af-naweek (Vrydag 13h00 - Sondag 24h00) per kwartaal van sy/haar normale pligte
verskoon word.

4.8

PENSIOENFONDS VOORDELE
Lidmaatskap van die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika is
verpligtend. Die maandelikse bydraes moet deur die gemeente en die predikant betaal word
volgens die riglyne van die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika.
Die werkgewer se bydrae vorm deel van die werknemer se TKVI-pakket.

4.9

MEDIESE SKEMA
Lidmaatskap van ’n mediese skema ingestel volgens die Wet op Mediese Skemas en soos
goedgekeur deur die sinode van Noord-Kaapland, is verpligtend. In geval waar die werknemer se
gade oor ’n mediese skema beskik, is lidmaatskap egter nie verpligtend nie. Die bydraes wat die
werkgewer betaal aan die mediese skema vorm deel van die werknemer se TKVI-pakket.

4.10

DISSIPLINE
Die bedienaar van die Woord sal onderworpe wees aan die dissiplinêre en griewe prosedure soos
vervat in die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente, asook die personeelbeleid van die gemeente.

4.11

MOTOR- EN REISTOELAE
Daar word van die werknemer verwag om ter uitvoering van sy gemeentelike pligte voorsiening te
maak vir geskikte vervoer. ’n Motor- en reistoelae ter vergoeding van die vaste- en lopende koste
van die voertuig, gebaseer op die riglyne van die Algemene Taakspan Fondse van die algemene
sinode, is ingesluit in die jaarlikse TKVI-pakket.

4.12
BEHUISING
4.12.1 Dit is die gemeente se beleid om gratis huisvesting aan bedienaar van die Woorde te voorsien (of
om ’n behuisingsubsidie te betaal wat die werknemer in staat behoort te stel om sy eie huisvesting
te bekom).
Indien die gemeente gratis huisvesting aan die werknemer voorsien
4.12.2 Die werkgewer is verantwoordelik vir alle redelike instandhoudingskoste van die geboue,
munisipale belasting en -dienste en instandhouding van die tuin. Sodanige uitgawes sal direk deur
die werkgewer betaal word of aan die werknemer terugbetaal word by voorlegging van behoorlike
stawende bewysstukke. Die werknemer sal toesien dat die uitgawes redelik en nie buitensporig is
nie.
4.12.3 Die gratis huisvesting en terugbetaling van gemelde uitgawes is addisioneel tot en vorm nie deel
van die jaarlikse TKVI-pakket nie.
of in geval van ’n behuisingsubsidie:
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4.12.1 Die werkgewer betaal ’n behuisingsubsidie aan die werknemer, bereken volgens die gemeente se
behuisingsbeleid.
4.12.1 Die behuisingsubsidie vorm deel van en is ingesluit in die werknemer se jaarlikse TKVI-pakket.
4.13 TELEFOON-, SELFOON- EN INTERNET UITGAWES
Dit word van die werknemer verwag om in die uitvoering van sy gemeentelike pligte te alle tye
maklik bereikbaar te wees. Die werknemer sal verantwoordelik wees om self te reël vir sy eie
telefoon-, selfoon- en internetkontrakte. Die uitgawes wat die werknemer aangaan vir
gemeentelike doeleindes en ter uitvoering van sy pligte sal deur die werkgewer aan die
werknemer terugbetaal word by voorlegging van behoorlike stawende bewysstukke en na
aftrekking van uitgawes aangegaan vir privaat doeleindes.
Die terugbetaling van gemelde uitgawes is addisioneel tot en vorm nie deel van die jaarlikse TKVIpakket nie.
5.

WYSIGING
Enige wysiging of verandering aan hierdie ooreenkoms sal alleen geldig wees as beide partye
daartoe skriftelik ingestem het en sodanige wysiging of veranderings deur beide partye geteken is.

6.

VERKLARING DEUR DIE BEDIENAAR VAN DIE WOORD
Die bedienaar van die Woord bevestig dat alle dokumente, inligting en getuigskrifte aan die
werkgewer voorgelê ter ondersteuning van sy aansoek vir werk, eg is en stem toe dat as bewys
sou word dat dit vals is, die werkgewer geregtig sal wees om sy dienste onmiddellik te beëindig.

7.

PRIVAATWERK
Die bedienaar van die Woord word geag voltyds in diens van die gemeente te wees en mag geen
privaat en/of ander werk verrig of addisionele inkomste verdien van enige aard, sonder vooraf
skriftelike goedkeuring van die kerkraad nie.

8.

PERSONEELBELEID
By ondertekening van hierdie ooreenkoms verklaar die bedienaar van die Woord dat hy/sy
vertroud is met die inhoud van die gemeente se personeelbeleid, hierdie ooreenkoms, asook
sy/haar posbeskrywing en dit aanvaar as bindend en inbegrepe by hierdie ooreenkoms.

9.

BEËINDIGING VAN DIE OOREENKOMS
Een (1) maand wedersydse skriftelike kennisgewing word vereis vir die beëindiging van hierdie
ooreenkoms onderworpe aan betrokke kerkordelike bepalinge en ander besluite.

Geteken te ___________________________ op hierdie _________ dag van ____________________
As getuies:
1. ________________________
2. ________________________

__________________________________
(namens Kerkraad)

As getuies:
1. ________________________
2. ________________________

__________________________________
(Bedienaar van die Woord)
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BYLAE 4
REGLEMENT VIR DIE ARGIEF VAN DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA
A. REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN ARGIEF- EN
MUSEUMMATERIAAL
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

2.
2.1

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.9

3.
3.1
3.2
3.2.1

BEGINSELS
In ooreenstemming met die karakter van die kerk, het sy argief- en museumarbeid primêr ’n
Skriftuurlik-teologiese grondslag. Eerstens is dit dus op teologies-wetenskaplike en daarna op
sekulêr-wetenskaplike diens ingestel.
Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n
logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit. Die kerk se argief huisves gevolglik
ook die skriftelike en ander getuienisse wat die kerk teen ongeregverdigde aansprake en duur
eise beskerm.
Die versameling, bewaring en gebruik van argief- en museummateriaal beteken die hantering
van getuienisse oor die handelinge van God Drie-enig in en deur Sy kerk in ’n bepaalde gebied.
As dienaar van die kerk, het die argief die taak om hierdie getuienisse deur die dienste van
versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasie te verwerk.
Die argiefbewaarplek en museum is ’n gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die kerk en
sy verskillende kennisvelde, met besondere klem op die teologie en meer bepaald die
ekklesiologie.
Dit dien vanweë sy ryke inligting, ook ander wetenskappe, beantwoord as akademiese instansie
akademiese navrae en gee aan navorsers voorligting in die metodiek van navorsing en
geskiedskrywing.
TERMINOLOGIE EN VERANTWOORDELIKHEDE
Argief- en museummateriaal beteken die dokumente of alle ander materiaal wat inligting oor
gemeentes, ringe, sinodes en hulle kommissies, sowel as moontlike kerklike inrigtings binne
hulle grense, bevat. Dit behels alle inligting deur alle middele oor die kerklike lewe in sy nouste
en breedste verband binne ’n bepaalde gebied.
Vir doelmatige argief- en museumdienste het kerkrade, ringe, sinodes en ander argief- en
museumlewerende instansies die volgende verantwoordelikhede ten opsigte van kopieë vir
bewaring:
die voorsiening van verstaanbare, noukeurige en taalkundig goed versorgde en
gedokumenteerde inligting, sowel as die gevraagde museummateriaal;
duidelike rekenaaruitdrukke met hoë letterkwaliteit;
netjiese en leesbare skrif in ’n ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan word nie;
korrigeerlak (Tipp-Ex) mag onder geen omstandighede gebruik word nie;
die gebruik van duursame argiefpapier van A4-formaat van 100 gram per vierkante meter;
tik- of skryfwerk of druk- of kopieerwerk verkieslik op albei kante van die papier met ’n oop
ruimte van minstens 2,5 cm aan die binnekant van die teks met die oog op inbinding en 1,5 cm
aan die oop kant;
die volledige datering, ondertekening en/of parafering en stempel van alle dokumente soos
wanneer en waar wetenskaplike en gemeenregtelike argiefbeginsels dit vereis;
die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimtebesparing in die argief deur die stelselmatige
vernietiging van wegdoenbare materiaal soos deur die Algemene Sinode in sy beleid vir
rekordbeheer beskryf en
die inlewering van argief- en museummateriaal by die betrokke sinodale bewaarplek onder die
dekking van ’n behoorlike inventaris.
DIE KERKRAAD
Elke kerkraad benoem ’n argiefkommissie waarvan die skriba of administratiewe beampte lid is.
Hierdie kommissie sien toe dat:
die gemeente oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel beskik, waarby ingesluit is ’n
doeltreffende lêersisteem, asook die nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of vertrek;
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3.2.2

die kerkraad aan al die kerklike, juridiese, argivaliese en museumkundige vereistes vir die
betrokke materiaal en dienste voldoen:
3.2.2.1 deur ’n inventaris wat voldoen aan die vereistes van die Wet op die Bevordering van Toegang tot
Inligting [Wet 2 van 2000] op te stel en jaarliks by te hou vir deursending aan die Argief van die
NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch;
3.2.2.2 deur te voldoen aan die vereistes gestel in die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en
aangevul in Goewermentskennisgewing Nr 1313 van 25.10.2002]
3.2.2.2.1 wat alle strukture – of gedeelte daarvan – wat ouer is as 60 jaar, beheer en
3.2.2.2.2 wat bepaal dat geen “erfenis objek” [boeke, manuskripte, dokumente, argivalia, kaarte, afdrukke,
foto’s, films, klankmateriaal en enige materiaal wat uniek is en wat die mondelinge geskiedenis
van Suid-Afrika aanvul] sonder toestemming of ’n permit vervreem, vernietig, beskadig, bekrap,
verander, gerestoureer of herstel mag word nie;
3.2.2.3 deur in samewerking aan die kerkraad leiding te gee met betrekking tot die ordening,
instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief, die vernietiging van
wegdoenbare stukke, die inlewering van gemeentelike argivalia by die argief en alle ander
verpligtinge ten einde te voldoen aan die vereistes gestel in die Kerk se beleid ten opsigte van
rekordbeheer soos van tyd tot tyd aangepas en by die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika te
Stellenbosch beskikbaar is;
3.2.3
die getekende en geparafeerde handelinge van die kerkraad, sy kommissies, diensaksies en
ander gemeentelike vergaderings in ’n behoorlike, goed versorgde en argivalies aanvaarbare
notuleboek of notulelêer aangeteken en die betrokke bylaes daarby gevoeg word;
3.2.4
lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op datum gehou en versorg word;
3.2.5
regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek aangebring word nadat
die aansoeke, met die nodige bewysstukke, deur die kerkraad en die argivaris goedgekeur is;
3.2.6
alle ander belangrike argivalia soos konsistorieboeke, afkondigingsboeke, duplikate van
uitgaande briewe en die oorspronklike inkomende briewe, behoorlik versorg word;
3.2.7
gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings opgestel en op die bestemde tyd aan die
ring besorg word.
3.2.8
jaarliks sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, geparafeerde en ondertekende afskrifte van
die lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op voorgeskrewe wyse aangebring en na die
Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch gestuur word;
3.2.9
alle stukke wat deur die Argief vir verbetering/aanvulling/vervanging na gemeentes terugverwys
is, binne vier weke na die vergadering in die verlangde toestand aan die argief besorg word;
3.2.10 alle argief- en museummateriaal waartoe ooreengekom is, vir veilige bewaring, versorging en
oordeelkundige gebruik deur navorsers aan die argief toevertrou word volgens besluit van die
sinode;
3.2.11 skriftelike en mondelinge oorkondes wat ’n bydrae kan lewer tot die getuienis van die handelinge
van God in Sy kerk, bewaar en aan die argief besorg word;
3.2.12 museummateriaal versamel en versorg word en
3.2.13 die nodige besonderhede oor die gemeente jaarliks aan die Sinodale Kerkkantoor deurgegee
word vir versending aan die hoofredakteur van die Jaarboek van die Ned Geref Kerke.
4.
4.1
4.1.1

DIE RING
Die ring benoem ’n argiefkommissie.
Die argiefkommissie sien toe dat die ring oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel
beskik waarby ingesluit is afskrifte van die ring se behoorlik ondertekende notules, stukke in
verband met die ring se administrasiefonds, ringskommissienotules en ’n doelmatige
lêersisteem, asook die nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of –vertrek.
4.1.2
Die argiefkommissie sien toe dat die ring aan al die kerklike, juridiese en argivaliese vereistes vir
dokumentêre materiaal en dienste voldoen (sien 3.2 hierbo).
4.1.3
Die argiefkommissie sien toe dat die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy/haar verpligtinge soos
beliggaam in die Argief- en Museumreglement, naamlik:
4.1.3.1 Agenda
4.1.3.1.1 alle verslae word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding van die naam van
die betrokke sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie, diensaksie en dergelike meer en
datum van vergadering en/of verslag;
4.1.3.1.2 oorspronklike verslae word behoorlik onderteken en in volgorde gebind;
4.1.3.1.3 volledige verduidelikings word verstrek waar verslae en ander dokumente nie volledig
onderteken kon word nie;
4.1.3.1.4 alle oorspronklike verslae en bylaes by die ringskriba ingelewer, word vir bewaring na die
argiefbewaarplek gestuur;
4.1.3.2 Ringsnotules
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4.1.3.2.1 word korrek en deurlopend genumereer;
4.1.3.2.2 elke bladsy van notules word geparafeer, die laaste bladsy behoorlik onderteken deur die
voorsitter en skriba en in volgorde gebind;
4.1.3.2.3 alle notules word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding van die naam van
die betrokke sinodale gebied, ring en datum van vergadering.
4.1.4
Die argiefkommissie sien toe dat die ring die volgende argief- en museummateriaal van die
gasheergemeente by ringsittings nagaan:
4.1.4.1 notules (kerkraad, kerkraadkommissies en gemeentelike aksies);
4.1.4.2 verslae van kerkraadskommissies;
4.1.4.3 dooplidmate- en lidmateregisters;
4.1.4.4 attestate en lidmaatbewyse;
4.1.4.5 teenblaaie of rekenaarinskrywings van attestate/lidmaatbewyse en doopseels uitgereik;
4.1.4.6 doopaansoekvorms;
4.1.4.7 huweliksregisters;
4.1.4.8 konsistorieboeke en kerkraadsregisters;
4.1.4.9 aankondigingsboeke of -blaaie;
4.1.4.10 personeellêers: dienskontrakte en verlofregisters;
4.1.4.11 korrespondensie, liassering en liasseerstelsel;
4.1.4.12 foto’s, foto-albums en plakboeke;
4.1.4.13 museumuitstallings.
4.1.5
Die argiefkommissie sien toe dat die ring argivalia by die argiefbewaarplek inlewer.
4.1.5.1 Inlewer van ringstukke: die volgorde van die inventaris word gebruik.
4.1.5.2 Binne twee maande na elke ringsitting word die oorspronklike handelinge van die vergadering,
asook alle bylaes en alle verslae en gemeentelike stukke wat voor die ring gedien het, onder
dekking van die voorgeskrewe inventarisvorm aan die betrokke argief gestuur.
4.1.5.3 Die notule en korrespondensie van alle ringskommissies, wat nie meer vir onmiddellike naslaan
benodig word nie, moet aan die argief gestuur word.
4.1.5.4 Alle argiefmateriaal, insluitend korrespondensie, moet van tyd tot tyd aan die argief gestuur
word.
4.1.5.5 Alle stukke wat vir verbetering/aanvulling/vervanging terugverwys is, moet so gou moontlik na
ontvangs en noukeurige kontrole deur die ringskommissie, aan die betrokke argiefbewaarplek
gestuur word.
4.1.6
Die argiefkommissie verleen hulp aan gemeentes. Kerkrade word begelei met die ordening,
instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief; die vernietiging van
wegdoenbare stukke; die inlewering van gemeentelike argivalia by die argief; en alle ander
verpligtinge ten einde te voldoen aan die vereistes gestel in die Kerk se beleid ten opsigte van
rekordbeheer (Sien 6.2.7 hier onder).
4.1.7
Die argiefkommissie sien toe dat die nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan die Sinodale
Kerkkantoor deurgegee word vir versending aan die hoofredakteur van die Jaarboek van die
Ned Geref Kerke.
4.1.8
Die argiefkommissie sien toe dat ’n besluiteregister tydens die ringsvergadering opgestel word
en dat ’n indeks van ringsbesluite, waar moontlik, bygehou word.
5.
5.1
5.2.1

5.2.2

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9

DIE SINODE
Die Sinode wys ’n taakspan vir die argief aan om
die nodige advies aan die sinode vir die voorsiening van ’n doelmatige sinodale argief en
moontlike museumdiens en toereikende personeel te gee en/of ’n toepaslike en doelmatige
argiefdiens by ’n erkende argief aan te koop;
die nodige leiding aan die sinode in sake die versameling, versorging, bewaring en gebruik van
argief- en museummateriaal en implementering en benutting van die rekenaar in die verband, te
gee;
reëlings te tref vir die versameling van argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe, sinodes,
kerklike kommissies en -inrigtings met die oog op die bewaring daarvan in die sinodale argief;
belangrike teologiese (veral kerkhistoriese) geskrifte of publikasies vir die sinodale argief, ook by
wyse van afskrifte, afdrukke of kopieë daarvan, te verkry;
toesig te hou oor die werk van die argiefpersoneel;
’n verslag oor die werk in die argief, saam met ’n begroting van inkomstes en uitgawes, aan elke
vergadering van die sinode op te stel;
finaal te beslis oor die moontlike vernietiging van efemere stukke;
belangrike kerkhistoriese en ander materiaal te oorweeg en te publiseer en
’n in memoriam-verslag op te stel indien die sinode dit verlang.
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6.
6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2
6.2.3

6.2.4
6.2.5

6.2.6

6.2.7

INLEWERING VAN ARGIVALE BRONNE
Moderature, sinodale kommissies, ringskommissies, kerkrade en ander kerklike
instansies
Moderatuurslede, skribas van alle sinodale kommissies, sinodale amptenare wat
verantwoordelikheid beklee by diensaksies, verenigings, inrigtings, institute, byeenkomste,
maatskappye, trusts, pensioenfondse, skemas, kerkkantore, rade, ensovoorts – en alle ander
kerklike ampsdraers – moet van tyd tot tyd ingevolge beskikkingsmagtiging, en met eerbiediging
van alle argiefvereistes soos in hierdie reglement gestel, alle argivalia en gevraagde
museummateriaal by die betrokke sinodale kerkargief of die Argief van die NG Kerk in SA te
Stellenbosch inlewer of daarmee handel soos skriftelik met die Argief te Stellenbosch
ooreengekom. Dit behels behoorlik ondertekende, geparafeerde, gedateerde en genumereerde
agendas, notules en bylaes, stelselmatig en argivalies korrek geliasseerde korrespondensie,
aktes, registers, finansiële stukke, alle stukke wat betrekking het op die interne funksionering en
kronologie van werksaamhede, statistiek en gegewens, manuskripte, aantekeninge, ensovoorts.
Die skriba van ’n sinode en die aktuarius het die verantwoordelikheid om so gou moontlik na
elke sinodale vergadering die gepubliseerde agenda, notule en kerkorde aan die Argief van die
NG Kerk in SA te Stellenbosch vir bewaring en navorsing te besorg.
Rekordbeheer
Gemeentes beskik oor hulle eie argivalia en lewer dit in by die Argief van die NG Kerk in SuidAfrika te Stellenbosch vir bewaring, volgens die riglyne in die Agenda van die Algemene Sinode
1998, p 142, naamlik tien jaar (of vroeër) nadat ’n register of boek afgesluit (of vol) is.
Kommissies van die kerk in breër verband lewer gereeld hulle argivalia (alle stukke ouer as tien
jaar) by die betrokke argief in vir bewaring.
Waar ’n gemeente met ’n ander gemeente verenig, word alle gemeentestukke van die gemeente
wat sluit, behalwe dokumente van die laaste vyf jaar en die gemeenteregisters, by die argief
ingehandig vir bewaring voor datum van eenwording.
Gemeentes wat ophou bestaan, lewer voor datum van ontbinding alle argivalia by die Argief van
die NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch in.
Argiefskeppende instansies en amptenare moet by die inlewering van argivalia, die Argief
adviseer met betrekking tot stukke wat gesluit behoort te word. Sulke stukke is vir navorsers
gesluit en word alleen beskikbaar gestel met goedkeuring van die argiefskeppende instansie of
indien die Argief deur ’n hof daartoe gelas word.
Argiefskeppende instansies moet behulpsaam wees met die versameling en bewaring van
ongepubliseerde verhandelinge (teologiese/historiese navorsing), gemeenteblaaie, fotomateriaal
en akoestiese materiaal.
Vir doeltreffende rekordbeheer word die riglyne vir die Bewaring en Vernietiging van Dokumente
(Agenda van die Algemene Sinode 1998, p 142 tot 147) aanvaar as beleid wat van tyd tot tyd
aangepas word in ooreenstemming met wetgewing. Die nuutste inligting hieroor is in
Stellenbosch by die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika beskikbaar.

Die Wette en Regulasies, die vorms ten opsigte van die Inligtingswet, die voorgeskrewe
bewaringstydperke, riglyne vir ’n liasseerstelsel en notuleboeke kan alles by die Argief van die NG Kerk in
Suid-Afrika te Stellenbosch aangevra word of meestal op die Argief se webblad gevind word.
Posadres
Posbus 34, Stellenbosch, 7599
Telefoon
021-882-9923
Faks
086-617-5963
E-pos
argief@kaapkerk.co.za
Webblad
www.kerkargief.co.za
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BYLAE 5
REGLEMENT VIR DIE ARGIEF VAN DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA
B. Reglement vir die hantering van registers
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.6
1.6.1

1.7
1.7.1

1.8
1.8.1
1.8.2

1.8.2.1

1.8.2.2

ALGEMEEN
Noodsaak van ’n lidmateregister
Elke gemeente moet ’n lidmateregister vir doop- en belydende lidmate hê – óf ’n handgeskrewe
(of getikte) register óf ’n gerekenariseerde register óf albei.
Kontrolering
Kontroleer gegewens deeglik voor elke inskrywing in ’n register om te verseker dat name, vanne,
gemeentename en datums korrek is. Die voorletters en vanne van leraars; die name en vanne
van alle ander persone; die name van gemeentes; en alle datums moet volledig en korrek
verstrek word.
Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van name vir inskrywing in die register te
verseker, moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument toon wat by die
registrasie van die kind se geboorte uitgereik is. Ongeregistreerde dooplidmate moet vóór
belydenisaflegging ’n doopseel inlewer.
Afkortings
Die name en vanne van persone en die name van gemeentes moet volledig en korrek verstrek
word. Afkortings soos BFN vir Bloemfontein en PE vir Port Elizabeth, en populêr-gebruikte maar
nie-amptelike name soos “Groote Kerk” vir Kaapstad en “Bosmanstraat-kerk” vir Pretoria is
ontoelaatbaar. Die korrekte name verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke.
Skryfwyse van datums
Datums word volgens die agtsyferstelsel, in die orde van dag, maand, jaar geskryf en met punte
verdeel. [Voorbeeld: 3 April 1992 word as 03.04.1992 geskryf]
Geen herhalingstekens
Geen herhalingstekens of woorde soos “do” of “ditto” is toelaatbaar nie.
Alfabetiese inskrywings
Inskrywings geskied in alfabetiese orde. Vanne soos Van der Merwe en Van Rensburg kom
onder die letter V. ’n Van soos Janse(n) van Rensburg, waar die Janse(n) ’n deel van die van
uitmaak en die betrokke persoon dit self so gebruik, kom onder J.
Ooplaat van reëls
Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reël tussen twee inskrywings in die
lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate oopgelaat nie. Om dieselfde rede begin die
inskrywings van elke volgende nuwe jaar of termyn nie telkens op ’n nuwe bladsy nie. Waar dit
nodig geag word om ’n nuwe jaar of termyn aan te dui, kan ’n reël oopgelaat word, met
toevoeging van die jaartal.
Opmerkingskolom
As algemene reël geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of ’n stigma dra nie.
Opmerkings soos “buite-egtelik”, “vader onbekend” of “enkelouer” is heeltemal ontoelaatbaar.
Inligting wat in die opmerkingskolom van die dooplidmateregister verstrek word, moet verklarend
wees ten opsigte van buitengewone omstandighede wat die kerkregtelike posisie van die
doopouers, dopeling of bedienaar van die doop raak, of wat op die wese en implikasie van die
sakrament betrekking het.
Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om ’n
ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet die dooplidmateregister aandui dat die
betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het nie. In so ’n geval word met die opmerking
“Vader/Moeder lê belofte alleen af” volstaan. Waar by ’n registerinskrywing addisionele inligting
van nut kan wees, mag dit – met eerbiediging van die gestelde riglyn – in die opmerkingskolom
aangeteken word, selfs al maak die Reglement nie spesifiek daarvoor voorsiening nie.
In die geval waar iemand na belydenis gedoop, deur doopouers aangeneem, óf na ouderdom
van 7 jaar gedoop word, word dit in die opmerkingskolom aangeteken met verwysing na die
datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeelde: “Na oud 7 gedoop. KR 10.02.2012” of “Gedoop na
belydenis. KR 10.02.2012”]
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2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3

2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2

2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2

2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.2.1

WYSIGINGS EN/OF AANVULLINGS
Begripsomskrywing
Rektifikasie [regstelling] beteken om ’n fout in die register, byvoorbeeld “Johannis” tot
“Johannes” of 20.04.1967 tot 21.04.1967, reg te stel.
Naamsverandering beteken om ’n bepaalde voornaam of van, byvoorbeeld “Petrus” deur
“Hermanus” of “Conradie” deur “Nienaber”, soos dikwels by aanneming gebeur, te vervang.
Versuimde registrasie is die aanvulling van inligting in die register vir doop- of belydende
lidmate wat deur versuim direk na die gebeurtenis agterweë gebly het.
Vorms en adres
Aansoeke vir wysiging/aanvulling word in tweevoud [Sien 2.4 hier onder] op die voorgeskrewe
vorm of in die voorgeskrewe formaat en met die nodige bewysstukke/stawende dokumente
ingedien
by die kerkraad van die gemeente waar die doop plaasgevind het,
of in die geval van ’n belydende lidmaat, by die kerkraad van die gemeente waar die inskrywing
versuim of foutief is
of, wanneer die oorspronklike inskrywing nie opgespoor kan word nie, waar die belydende
lidmaat tans aangeteken is.
Bewysstukke
Ten opsigte van ’n rektifikasie en naamsverandering is die vereiste bewysstukke/stawende
dokumente as volg:
In die lidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat.
In die dooplidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat.
In die dooplidmateregister vir ’n wettige aanneming: die aannemingsorder en ’n
identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. Die nommer en datum van die aannemingsorder
moet agter die name van die aanneemouers geskryf word. Aangesien die moeder se
nooiensvan nie op dié order verskyn nie, moet dit verkry en duidelik op die aansoekvorm ingevul
word.
Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n doop:
Skriftelike verklarings van twee betroubare en ongesensureerde lidmate, doopouers uitgesluit,
dat die betrokke persoon wel gedoop is
of ’n skriftelike verklaring deur die leraar wat die doop waargeneem het, vergesel van ’n afdruk
van die betrokke bladsy in die doopkladboek en, indien beskikbaar, ’n doop- of
lidmaatskapkaart/-boekie of ’n foto van die gebeurtenis.
Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n
belydenisaflegging:
skriftelike verklarings verkry van twee betroubare en ongesensureerde lidmate dat die betrokke
persoon wel belydenis van geloof afgelê het
of ’n verklaring deur die betrokke leraar vergesel van ’n afdruk van die betrokke bladsy in die
lidmaatskapkaart/-boekie.
Prosedure
Tydens ’n kerkraadsvergadering gaan die kerkraad die aansoek na en keur dit goed.
Hierna word albei die voltooide aansoekvorms saam met die bewysstukke by die argivaris
ingedien. [Die aansoek kan ook per e-pos in PDF-formaat ingedien word in welke geval die
duplikaat nie nodig is nie. Die nodige bewysstukke moet steeds aangeheg word.]
Die argivaris kontroleer of die aansoek aan al die vereistes voldoen, teken die
wysiging/aanvulling in die betrokke registerafskrif aan en stel die kerkraad daarvan in kennis.
Die skriba van die kerkraad bring nou die goedgekeurde wysiging in die oorspronklike register
aan.
Aantekening in registers
Geen skrapings in die registers is toelaatbaar nie. Die korrekte besonderhede word met rooi ink
bo die foutiewe gegewens, wat in alle gevalle met rooi ink onderstreep word, ingeskryf. In die
opmerkingskolom word daar, ook met rooi ink, aangeteken dat die argivaris dit goedgekeur het,
met verwysing na die datum. Die amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit met
vermelding van sy/haar amp. [Voorbeeld: Arg 10.02.2012 KM Skriba]
By versuimde registrasie word die inskrywing in rooi ink gedoen in die register van die jaar
waarin en so naby moontlik aan die plek waar dit versuim is, met, indien nodig, ’n
verwysingsnota.
In die opmerkingskolom word daar, ook in rooi ink, die nodige aantekening gemaak. Die
amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit met vermelding van sy/haar amp. [Voorbeeld:
Vers reg. Arg. 11.09.2012. ARB Skriba].
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2.5.2.2

2.5.3

2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.4
2.5.5

2.6

3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2
3.1.2.3

3.2
3.2.1
3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1

3.4.2

Indien die inskrywing nie by die spesifieke jaar waar dit versuim is, gedoen kon word nie, moet ’n
verwysingsnota by die jaar waar die inskrywing moes plaasgevind het (byvoorbeeld 1983),
aangebring word. [Voorbeeld: Jooste, Pieter N – sien 2012].
’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is, moet dadelik (sonder aansoek om rektifikasie)
reggestel word deur die fout met rooi ink te onderstreep en die regstelling in rooi ink daarbo in te
skryf. Die skriba parafeer dit.
In die registerafskrifte word die korrekte besonderhede dan sonder meer oorgeskryf.
’n Skryffout word gemaak wanneer die skriba wel die korrekte besonderhede ontvang het, maar
’n fout maak met die inskryf daarvan in die register en dit dadelik opmerk.
’n Naamsverandering in die lopende jaar word hanteer soos in 2.5.1 hier bo.
Waar die persoon se van verander is, moet ’n verwysing in rooi ink gemaak word by die
relevante plek. [Byvoorbeeld: “Van der Merwe, Pieter N – Sien by Jooste, Pieter N” moet by die
V’s ingevoeg word as die persoon se van van “Jooste” na “Van der Merwe” verander is]
Waar ’n gemeente slegs ’n gerekenariseerde register het, moet daar steeds jaarliks ’n Doop- en
Lidmaatregisterafskrif gedruk en bewaar word, benewens die stel wat na die Argief versend
moet word [Sien 6 hier onder]. Wysigings (soos bedoel in hierdie paragraaf 2) word op hierdie
afskrifte (in die gemeente se besit) gedoen én in die gemeente-administrasieprogram. Die
alternatief is dat ’n nuwe stel registerafskrifte vir die betrokke jaar gedruk word, nadat die data op
die gemeente-administrasieprogram gewysig is. Dit nuwe stel word saam met die verouderde
stel en die goedkeuringsbrief van die Argief bewaar.
DOOPLIDMATEREGISTER
Van en voornaam
Die dopeling
Die dopeling word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn
met die name van die biologiese ouers voluit geskryf.
Die ouers
Slegs die nooiensvan van die moeder word saam met haar volle voorname ingeskryf en nie haar
getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar getroude van dieselfde is, word “geb.”
duidelikheidshalwe voor haar nooiensvan geskryf. [Byvoorbeeld: Louise geb. Dippenaar]
Alle voorname van ouers en dopelinge word voluit geskrywe.
Waar die vader of moeder nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om ’n ander rede
nie by die doop teenwoordig is nie, moet die lidmateregister vir dooplidmate dit aandui dat die
betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het nie (Sien 1.8.2.1 hierbo).
Buite-egtelike kind
Die dopeling word langs die gewone weg geregistreer.
Slegs die nooiensvan en voornaam van die moeder word ingeskryf. Indien dit ’n weduwee of
geskeide vrou is, word haar getroude van in hakies langsaan aangebring [Byvoorbeeld: “Susan
Spies (nou Nel)”]. Die reël vir die vader se naam word oopgelaat. In die opmerkingskolom word
aangebring: “Moeder lê belofte alleen af” (Sien ook 1.8.2.1 hierbo).
Aangenome kind
Waar ’n dopeling voor die doopbediening aangeneem is, word die dopeling onder die van van
die aannemende ouers ingeskryf en word die name van die aannemende ouers voluit in die
ouerkolom ingeskryf.
Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry, word die
voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (Sien 2 hier bo). Onder geen omstandighede
mag die naam van die oorspronklike ouers geskrap word nie. Ter wille van die alfabetiese orde
moet ’n verwysing in rooi ink van die nuwe van na die ou van in die betrokke register gemaak
word (Sien 2.5.5 hier bo).
Indien slegs die van van die kind verander is, sonder dat die kind wettiglik aangeneem is, kan
die name van die ouers nie verander word nie.
By die uitreiking van ’n doopseel of ’n dooplidmaatskapsertifikaat word die volle name van die
aannemende ouers sonder meer ingevul.
Kind in pleegsorg
Waar die dopeling voor die doopbediening in pleegsorg geneem is, word die dopeling onder
sy/haar eie van ingeskryf, terwyl die naam van die pleegsorgouers voluit in die ouerkolom
verskyn. In die opmerkingskolom word die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken.
[Voorbeeld: KR 26.02.2012]
Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry, word die
voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (Sien 2 en veral 2.5.5 hier bo). Onder geen
omstandighede mag die naam van die oorspronklike ouers geskrap word nie.
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3.5
3.5.1

Doop van kinders ouer as sewe jaar
In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kind van sewe jaar en ouer rekenskap gegee
word met vermelding van die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR 26.02.2012]
3.6
Doop van kinderhuiskinders ouer as sewe jaar
3.6.1
’n Ongedoopte kinderhuiskind van sewe jaar en ouer wie se kinderhuisplasing min of meer ’n
permanente vorm aangeneem het, en wat dit begeer, kan gedoop word. Die implikasie is dat ’n
persoon of persone naas die eie, pleeg- of aanneemouer by die doop op die formulier kan
antwoord en vir die geestelike opvoeding van ’n kinderhuiskind verantwoordelikheid kan neem.
3.6.2
Die kinderhuis of gemeente kan nie korporatief as pleegouer optree vir doeleindes van die aflê
van en die uitvoering van die doopbelofte nie. Kerkrade kan wel, nadat die biologiese ouers,
waar moontlik, daaroor geraadpleeg is, lidmate van die gemeente wat bereid is om
verantwoordelikheid te neem vir die verbondsopvoeding, aanwys om as doopgetuies of
geestelike voogde op die formulier te antwoord by die bediening van die doop aan ’n
kinderhuiskind van sewe jaar of ouer.
3.6.3.
Die dopeling word in die Dooplidmateregister geregistreer onder die van soos dit op sy/haar
identiteitsdokument/geboortesertifikaat verskyn met die name van die biologiese ouers voluit
geskryf.
3.6.3.1 Indien die naam van een of albei van die biologiese ouers nie bekend is nie, word daar in die
betrokke ouerkolom aangeteken dat dit nie beskikbaar is nie. [Voorbeeld: Vader se naam nie
beskikbaar nie].
3.6.3.2 Indien die kinderhuiskind ’n buite-egtelike kind is, word slegs die voornaam en nooiensvan van
die moeder ingeskryf. Indien die moeder ’n weduwee of geskeide vrou is, word haar getroude
van in hakies langsaan aangebring [Byvoorbeeld: “Susan Spies (nou Nel)”]. Die reël vir die vader
se naam word in hierdie geval dus oopgelaat (Sien ook 1.8 en 3.2.2 hier bo).
3.6.4
Die volle voorname en van van die doopgetuies wat as doopouers optree, kom voluit in die
volgende twee reëls in die kolom vir die ouers. Die nooiensvan van ’n vrou word ingeskryf met
haar getroude van in hakies.
3.6.5
In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kinderhuiskind ouer as sewe jaar rekenskap
gegee word met vermelding van die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR
26.02.2012]
3.7
Onopspoorbare bewys van dooplidmaatskap
3.7.1
Waar geen dooplidmaatinskrywing opgespoor kan word nie, maar die dooplidmaat (of die
dooplidmaat se ouers/voogde) ’n verklaring ingedien het dat hy of sy wel gedoop is en die
kerkraad met die verklaring tevrede is [Gebruik 2.3.2 hier bo as riglyn], word die persoon in die
lidmateregister ingeskryf. In die opmerkingskolom word aangeteken dat ’n verklaring ingelewer is
asook die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Verklaring ingel. KR 10.06.2012]
3.8
Doop in ’n ander gemeente
3.8.1
In die geval waar met toestemming van die plaaslike kerkraad die doop in ’n ander gemeente
bedien word, registreer die skriba van die gemeente waar die doop bedien is, die doop in die
dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ’n bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die
gemeente waar die dopeling woonagtig is, gestuur word vir registrasie in dié gemeente se
dooplidmateregister.
3.8.2
Die skriba wat die dooplidmaatskap oorplaas, teken in die opmerkingskolom aan van watter
gemeente toestemming vir die doop ontvang is. [Voorbeeld: Toest. Maitland]
3.9
Doop van kinders uit ander kerke
3.9.1
In die opmerkingskolom moet van die doop van kinders uit ander erkende kerke rekenskap
gegee word deur die kerk te vermeld in die opmerkingskolom. [Voorbeeld: Van RKK Kaapstad].
3.10
Doop van kinders uit buiteland
3.10.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon, hulle kind in ’n ander gemeente as hulle
tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hulle tuisgemeente verkry. Sien verder 3.8 hier bo.
3.10.2 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ’n gemeente inskakel, hulle kind
in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hulle gemeente in die
buiteland verkry. Die doopgesprek word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer
en na die doop registreer die skriba die doop in die dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ’n
bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar die dopeling woonagtig is, gestuur
word vir registrasie. Die opmerkingskolom word voltooi soos in 3.8.2 of 3.9.1.
3.10.3 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en nie daar by ’n gemeente kan inskakel nie,
hulle kind in Suid-Afrika wil laat doop, vra die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat
doop, hulle attestate aan vanaf die gemeente waar hulle lidmate was voordat hulle geëmigreer
het. Die doopgesprek word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer en na die
doop registreer die skriba die doop in die dooplidmateregister.
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3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3
3.12
3.12.1

3.12.2

3.12.3
3.13
3.13.1
3.13.2

3.13.3
3.14
3.14.1

3.14.2
3.15
3.15.1
4.
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.2

Volwasse doop
Waar ’n volwassene na belydenis gedoop word, word die inskrywing in beide die dooplidmateregister en die belydende lidmateregister gedoen en word dit in die opmerkingskolom
aangeteken met ’n verwysing na die datum van kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Gedoop na
belydenis. KR 12.03.2012].
Die name van die ouers word steeds voluit in die dooplidmateregister geskryf. Indien die name
van die ouers onbekend is, word in die ouerkolom aangeteken: “Name nie beskikbaar nie”. Sien
ook 1.8.2.2 hier bo.
Die doopinskrywing van ’n getroude vrou geskied onder haar nooiensvan met die huidige van
tussen hakies. [Voorbeeld: Rossouw (nou Nel)].
Doop na moeder se hertroue
In die geval waar ’n weduwee of ’n geskeide vrou weer trou en die kinders uit die vorige huwelik
nog gedoop moet word, word die kinders geregistreer onder die van van die natuurlike
(biologiese) vader. Albei die natuurlike ouers se name moet steeds in die ouerkolom aangeteken
word. In die opmerkingskolom word aangeteken dat die moeder die belofte alleen afgelê het en
dat die vader oorlede is of dat die egpaar geskei is. [Voorbeelde: Vader oorlede op 12.12.1981.
Moeder lê belofte alleen af / Geskei op 12.12.1981. Moeder lê belofte alleen af].
Alleen indien die kind se van langs geregtelike weë verander is, kan die kind by die doop onder
die nuwe van geregistreer word en slegs indien bogenoemde ouer se nuwe man of vrou die kind
wettiglik aangeneem het, kan sy /haar naam, in plaas van die biologiese ouer s’n, in die
ouerkolom aangeteken word. In so ’n geval moet die dokumentêre bewys (aannemingsorder in
geval van wettige aanneming) aan die betrokke kerkraad voorgelê word. Verder word presies
gehandel soos in 3.3.1 uiteengesit.
Indien so ’n aanneming eers na die doop plaasvind, moet langs die voorgeskrewe weg aansoek
om naamsverandering in die dooplidmateregister gedoen word (Sien 2.3.1.3, asook 2.4 en 2.5).
Doopgetuies
Die inskrywing van die name van doopgetuies by ’n “normale doop” word ontmoedig omdat dit
eintlik geen kerklike doel dien nie.
Die name van getuies wat as doopouers optree kom in die ouerkolom en wel onder die ruimte vir
die ouers se name. Dit gebeur egter slegs wanneer die ouers nie self die dopeling ten doop kan
bring nie. Sulke gevalle moet hoogs uitsonderlik wees en deur die kerkraad goedgekeur word en
so in die opmerkingskolom aangeteken word [Voorbeeld: Doopgetuies lê belofte af. KR
26.02.2012]. Die naam van die wettige ouers word normaalweg in die ouerkolom geskryf.
Die voorname en van van die doopgetuies word voluit geskryf. Die nooiensvan van die vrou
word ingeskryf met haar getroude van in hakies.
Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente
Wanneer ’n dooplidmaat met of sonder sy/haar ouers na ’n ander gemeente vertrek, reik die
skriba ’n bewys van dooplidmaatskap uit wat in die nuwe gemeente ontvang, afgelees en in die
dooplidmateregister ingeskryf word. Die geboortedatum en datum van doop en die naam van die
leraar wat die doop bedien het, moet ook op die uitgereikte bewys van dooplidmaatskap
verskyn.
Die dooplidmateregister word verder net soos die lidmateregister voltooi. Sien 4.2.1 tot 4.2.5 hier
onder.
Lidmaatskap oor gemeentegrense heen
Sien 4.5.1 hier onder.
DIE BELYDENDE LIDMATEREGISTER
Aflegging van geloofsbelydenis
Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die belydende lidmaat word in die
betrokke kolom ingeskryf. Wanneer die belydende lidmaat na ’n ander gemeente vertrek, moet
die geboortedatum op die uitgereikte attestaat/bewys van lidmaatskap verskyn.
Wanneer ’n vrou belydenis aflê, word dit onder haar nooiensvan in die register aangeteken en
die van behou sy deurgaans in lidmateregisters vir belydende lidmate aan hoeveel gemeentes
sy daarna ook al mag behoort en hoeveel male sy ook al mag trou. Dit kan alleen verander word
as sy haar nooiensvan wettig laat verander en dan ook aansoek doen om naamsverandering in
die lidmateregister vir belydende lidmate. Waar ’n vrou uit ’n ander gemeente of kerk kom en
haar getroude van verskyn op die attestaat/bewys van lidmaatskap/verklaring, moet sy nogtans
onder haar nooiensvan aangeteken word. Telkens word haar geldende getroude van in hakies
bygevoeg. [Voorbeeld: Dippenaar (nou Odendaal)].
Sien 3.11.1 hier bo vir iemand wat na belydenis gedoop is.
Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente
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4.2.1

In die geval van ’n lidmaat wat by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap uit ’n ander
gemeente kom, word die naam van die betrokke gemeente in die regte kolom ingeskryf. Die
datum van inskrywing in die register geld as datum van aankoms in die gemeente.
4.2.2
In die geval van ’n vertrekkende lidmaat word die datum wanneer en die gemeente waarheen
hy/sy vertrek, in die betrokke kolom ingeskryf op die plek waar die naam oorspronklik in die
register ingeskryf is.
4.2.3
Waar ’n getroude vrou by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap van ’n ander gemeente
(Sien 4.2.1) oorkom, word haar naam en nooiensvan soos dit op die attestaat of bewys van
lidmaatskap voorkom, in die register ingeskryf. Die huidige van word tussen hakies geskryf
(Sien ook 4.1.2).
4.2.4
Aangesien ’n predikant se akte van demissie ook sy/haar attestaat is, word sy/haar
bevestigingsdatum as die datum van sy/haar oorkoms aangeteken.
4.2.5
Wanneer ’n persoon te sterwe kom, moet dit teen sy/haar naam in die opmerkingskolom
aangeteken word. [Byvoorbeeld: Oorl 10.02.2011]
4.3
Oorkoms van ’n ander kerk of Christelike groep
4.3.1
Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom, doen hy/sy self die nodige om te bedank/bewys
van lidmaatskap van die vorige kerk te verkry.
4.3.2
Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom en – na die voorgeskrewe prosedure – lidmaat van
die gemeente word, word die korrekte naam van die vorige kerk in die kolom “VAN WAAR”
geskryf en in die opmerkingskolom die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken.
4.3.2.1 Lidmate uit kerke wat die Drie Formuliere van Enigheid onderskryf:
4.3.2.1.1 Die kerkraad besluit oor die aansoek om lidmaatskap.
4.3.2.1.2 In die opmerkingskolom van die register word verwys na die datum van die kerkraadsbesluit.
[Voorbeeld: KR 10.06.2012].
4.3.2.2 Lidmate uit ander kerke:
4.3.2.2.1 Die aansoeker voltooi Vorm 6 (Verklaring vir ondertekening deur lidmate van ander
kerkgenootskappe). Nadat daar aan die vereistes voldoen is wat vir die betrokke persoon geld of
bepaal is, besluit die kerkraad oor die aansoek om lidmaatskap. In die opmerkingskolom van die
register word verwys na die betrokke vorm en datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Vorm
6; KR 10.06.2012]
4.4
Vertrek na ’n ander kerk
4.4.1
Waar ’n persoon na ’n ander kerk wil oorgaan, bedank hy/sy self en beteken dit die beëindiging
van lidmaatskap van die Ned. Geref. Kerk. Die prosedure van 4.6 hier onder word gevolg.
4.5
Lidmaatskap oor gemeentegrense heen
4.5.1
In alle gevalle waar die kerkraad ’n besluit moes neem, moet die datum van die kerkraadsbesluit
in die opmerkingskolom aangeteken word. [Voorbeeld: KR 10.02.2012].
4.6
Verlies van lidmaatskap en herregistrasie
4.6.1
Aangesien die NG Kerk geen interkerklike attestaat of bewys van lidmaatskap het nie en die
oorgaan van lidmate by wyse van ’n “Verklaring insake lidmaatskap” (Vorm 7) moet geskied,
moet verlies van lidmaatskap (byvoorbeeld: oorgaan na ’n nie-erkende kerk of afsnyding) en
oorgaan na ’n erkende kerk (byvoorbeeld: om huweliksredes na ’n kerk met ’n gereformeerde
belydenis) op presies dieselfde wyse hanteer word deur die uitreiking van ’n Vorm 7 ná besluit
deur die Kerkraad.
4.6.1.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit
in die opmerkingskolom aangeteken dat die lidmaatskap verval het. Die datum van die
kerkraadsbesluit word ook vermeld. [Voorbeeld: Lm verval. KR 10.02.2012].
4.6.1.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit by
die oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom, met verwysing na die datum van die
kerkraadsbesluit, aangeteken. Met vermelding van die naam, jaar van inskrywing en datum van
die kerkraadsbesluit, word die saak per brief aan die Argief oorgedra vir aantekening in die
betrokke registerafskrif.
4.6.1.3 Indien die naam van die kerk waarheen die persoon oorgegaan het, bekend is, moet dit ook in
die opmerkingskolom aangeteken word. [Voorbeeld: Lm verval. Oor na RKK. KR 10.02.2012.]
4.6.1.4 Wanneer ’n persoon by wyse van belydenisaflegging of oorkoms weer lidmaat word, word dit so
in die register aangeteken met verwysing na die kerk en die datum van die kerkraadsbesluit in
die opmerkingskolom.
4.6.1.5 Waar ’n persoon ’n gemeente verlaat sonder om by ’n ander kerk aan te sluit en dan weer na
berou na die kerk terugkeer, moet hy/sy weer belydenis van geloof aflê en dit moet so in die
register aangeteken word. By verlating word in die opmerkingskolom aangeteken dat die
lidmaatskap verval het.
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4.7
4.7.1

Onopspoorbare bewys van lidmaatskap
Waar geen lidmaatinskrywing opgespoor kan word nie, maar die lidmaat ’n verklaring ingedien
het dat hy of sy wel belydenis van geloof afgelê het in ’n Ned. Geref. gemeente en die kerkraad
daarmee tevrede is, word die persoon in die lidmateregister ingeskryf. In die opmerkingskolom
word aangeteken dat ’n verklaring ingelewer is asook die datum van die kerkraadsbesluit.
[Voorbeeld: Verklaring ingel. KR 10.06.2012].

5.
5.1

HUWELIKSREGISTER (OPSIONEEL)
In elke gemeente word die huwelike wat daar bevestig word in ’n huweliksregister aangeteken
(gebruik die “Kerklike Huweliksaantekeningboek”, beskikbaar by Bybel-Media). Hierdie
huweliksregister is nie die huweliksbevestiger se huweliksregister nie, maar ’n register van
huwelike wat in die betrokke kerkgebou of gemeente bevestig is.
Hierdie registers word sover moontlik ook deur die kerkraad se argiefkommissie gekontroleer en
moet, net soos in die geval van ander registers, na die Argief gestuur word wanneer dit nie meer
deur die gemeente benodig word nie.

5.2

6.
6.1

6.1.1

6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.2

6.2
6.2.1
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6
6.3
6.3.1

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.2.1

REGISTERAFSKRIFTE
Alle afskrifte moet ’n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike registerinskrywings
wees. Vertrekkende lidmate word nie aangeteken nie, behalwe as hulle vertrek het in dieselfde
kerkjaar as wat hulle aangekom het.
As ’n register egter gebrekkig aangelê is, beteken dit nie dat die gebreke in die afskrifte herhaal
moet word nie. Die gegewens in die register moet met ander woorde in hul korrekte vorm
oorgeskryf of-getik word. Die kerkraad moet die afskrifte nagaan:
deur al die besonderhede in die lidmateregister vir dooplidmate met dié in die doopkladboek te
vergelyk;
deur die name in die lidmateregister vir belydende lidmate met die attestate/bewyse van
lidmaatskap en die lys van name van persone wat belydenis afgelê het, te vergelyk;
deur die teenblaaie van die lidmaatsertifikaat- en attestaatboek met die lidmateregisters vir
belydende lidmate te vergelyk en
deur die besonderhede in die afskrifte noukeurig met dié in die lidmateregisters vir doop- en
belydende lidmate te vergelyk.
Die parafering en handtekening van die kommissie/persone deur die kerkraad aangewys,
beteken dat die afskrifte nagegaan, waar nodig gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer
is. Alle wysigings moet ook geparafeer word.
Voltooiing van die registerafskrifte
Op die voorblad verskyn slegs die naam van die gemeente en die tydperk waaroor die afskrifte
strek. Die naam van die gemeente en die jaartal word verder op elke bladsy aangedui.
Lê die binneblaaie soos ’n boek oop. Begin met die inskrywings op die agterkant van die eerste
blad en gaan dan voort soos dit in die register voorkom. Nommer die bladsy so dat wanneer die
“boek” oop lê, die registrasieruimte op elkeen van die twee velle dieselfde nommer kry.
Daar mag geen bladsye tussenin oopgelaat word nie. Moet dus nie elke letter van die alfabet op
’n nuwe bladsy begin nie. Hoogstens mag daar tussen die name wat met verskillende letters van
die alfabet begin, ’n reël oopgelaat word.
Geen gewone regstelling mag bo-oor ’n skryffout van die registerhouer aangebring word nie. Die
fout moet met rooi ink onderstreep en die regstelling in rooi ink daarbo ingeskryf word. Alle
regstellings word geparafeer. Let wel: ’n gewone regstelling of korreksie is geen wysiging of
rektifikasie nie.
Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder die laaste inskrywing sertifiseer die kerkraad
dat die afskrifte ’n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike register is. Elke
binnebladsy word ook regs onder klein en netjies geparafeer.
Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie.
Gebrekkige registerafskrifte
Die kerkraad moet toesien dat alle stukke wat deur die argief vir verbetering, aanvulling of
vervanging na hulle kerkraad terugverwys is, binne vier weke aan die Argivaris terugbesorg
word. (Sien ook Reglement A: 3.2.9).
Registersrekenaar
Waar gemeentes hulle registers en/of registerafskrifte op rekenaar doen, geld al die voorskrifte
soos reeds genoem. Sien veral 1.2 tot 1.6 hierbo.
Let ook op die volgende vereistes (Sien Reglement A: 2.2.2 tot 2.2.5):
Die papier wat gebruik word, moet duursame A4-papier wees wat 100 gram per vierkante meter
weeg. Argiefpapier is beskikbaar by Bybel-Media.
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6.4.2.2
6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.2.5

6.4.2.6

Drukwerk moet met netjiese en leesbare lettertipes gedoen word met ink wat nie maklik verbleik
of uitgewis kan word nie.
Die spasiëring tussen lyne mag nie kleiner as die huidige spasiëring wees nie. Indien
ongelinieerde papier gebruik word, moet lyne daarop aangebring word. Inskrywings moet steeds
genommer word.
Daar moet voorsiening gemaak word vir presies dieselfde kolomme in dieselfde volgorde as in
die oorspronklike registers (dit hoef nie noodwendig dieselfde wydte te wees nie). Indien
ongelinieerde papier gebruik word, moet kolomlyne daarop aangebring word.
Drukwerk moet op beide kante van die papier wees, met genoeg spasie vir inbinding (lê die
binneblaaie soos ’n boek oop – die regterkantlyn van die linkerbladsy en die linkerkantlyn van
die regterbladsy moet ten minste twee sentimeter wees).
Sommige van die rekenaar sagteware programme wat gebruik word om afskrifte van
lidmateregisters te druk, kan nie al die vereistes van 6.4.2 hier bo nakom nie. Dit word egter wel
onder bepaalde omstandighede deur die Argief aanvaar. Skakel asseblief vooraf met die Argief
om te verneem of ’n bepaalde pakket se drukstukke vir die Argief aanvaarbaar is.

Vir inligting oor argiefpapier, sagteware vir gemeente-administrasie, die goedgekeurde lys van afkortings,
rektifikasievorms en enige navrae oor die hantering van die registers, kan die Argief van die NG Kerk in
Suid-Afrika te Stellenbosch gekontak word. Inligting (en vorms) kan ook op die Argief se webblad gevind
word.
Posadres
Posbus 34, Stellenbosch, 7599
Telefoon
021-882-9923
Faks
086-617-5963
E-pos
argief@kaapkerk.co.za
www.kerkargief.co.za
Webblad
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3. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
Die kommissie doen soos volg verslag van sy
werksaamhede:
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
Op die konstitueringsvergadering van 12
Oktober 2010 is die volgende uitvoerende
komitee verkies: ds. JP Jooste (voorsitter), ds.
JPJ van Tonder (ondervoorsitter) en ds. PF
Coetzee (skriba). Nadat ds. JP Jooste uit die
sinodale gebied verhuis het, is ds. JPJ van
Tonder as voorsitter en ds. HK Viljoen as ondervoorsitter verkies. Di. JP Jooste en WF du Plooy
het intussen die sinodale gebied verlaat en is
onderskeidelik vervang met di. HJG van
Heerden en FD Viljoen.
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die
kommissie het soos verwoord in bepaling 35.5.3.

2.
TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning
het
die
volgende
taakspanne
saamgestel om opdragte aan hom, deur die
sinode, uit te voer:
1. Bedieningsvernuwing
2
Bemagtiging van lidmate
3. Erediens
4. JONK Noord-Kaapland
5. Predikanteversorging
Portefeuljes predikanteversorging
Fasilitering & mobiliteit
Mentorskap
Pastor pastorum
Retraites
VBO
6. Vrouelessenaar NK

3.
VERTEENWOORDIGERS BY ALGEMENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het die sinode in Noord-Kaapland by
die volgende taakspanne van die algemene
sinode verteenwoordig, nl.:
1. Algemene diensgroep
gemeenteontwikkeling (ADGO)
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
12. Gespreksgroep oor diversiteitsbestuur
13. Liturgie werkgroep (Communitas)
14. Kerkbode
15. Kuratorium Pretoria
16. Kuratorium Stellenbosch
17. Kuratorium Vrystaat

4.
SAMESTELLING
SINODALE
KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
Die sinode besluit dat
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 bedieningsondersteuning 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.
4.1
Uitvoering
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning het 3 keer vergader en die dagbestuur
het 3 keer vergader. Die dagbestuur se
vergaderings was meestal telefonies.

5.
VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE
VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
Die sinode het 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
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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 ondervoorsitter (sekundus) van die onderskeie
taakspanne van sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning
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 bedieningsondersteuning 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.
5.1
Uitvoering
Die verteenwoordigers het die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland verteenwoordig met verslag
aan die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning.

6.
POSITIEWE EN GROTER BLOOTSTELLING
VAN
DIE
CHRISTELIKE
GODSDIENS/GELOOF OP TELEVISIE
Die sinode het 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.
Die vergadering BESLUIT dat die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning die
opdrag van beskrywingspunt 4 moet uitvoer.
6.1
Uitvoering
Die besluiteregister van die sinode van 2010 is
aan alle gemeentes gestuur.

7.
A-Z HANDLEIDING VIR PREDIKANTE
Die sinode het 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.
7.1
Uitvoering
Die uitvoerende komitee van die taakspan
predikanteversorging
het
besluit
dat
’n
verteenwoordiger
van
die
taakspan
predikanteversorging, op koste van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland (begrotingsitem
“predikanteversorging”), ’n vergadering van die
taakspan vir ampsbevoegdheid van die
algemene sinode op 8-9 Februarie 2011 te
Pretoria bywoon. Die kommissie het ook besluit
dat ds. GJ Duursema die vergadering namens
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland bywoon.

8.
TAAKSPAN
PREDIKANTEVERSORGING STRUKTUUR, DOELWITTE EN TAKE
Die sinode het besluit
die
dokument,
Taakspan
predikanteversorging: Struktuur doelwitte en take
(Aanhangsel 6), as riglyn ten opsigte van
predikanteversorging op sinodale, rings en
gemeentelike vlak goedgekeur word.
8.1
Uitvoering
Die dokument: Taakspan predikanteversorging:
struktuur doelwitte en take is as riglyn op die
webbladsy van die Ned. Geref. Kerk ’n NoordKaapland geplaas.

9.
TOERUSTING EN BEGELEIDING VAN
RINGSVERTEENWOORDIGERS
Die sinode het 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 R33,71800 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
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9.1
Uitvoering
Die ringsverteenwoordigers van die taakspan
predikanteversorging het as volg vergader:
• 28 Februarie tot 2 Maart 2011: Lede ontvang
induksie opleiding wat deur dr. Roelf
Opperman aangebied is.
• 15-16 Augustus 2011: Riglyne rakende die
rol van die ring rondom predikanteversorging
is gegee.
• 1-2 Februarie 2012: Ringsverteenwoordigers
het geleentheid gekry om oor die volgende
terugvoer te gee:
o Watter mooi dinge gebeur in julle ring
ten opsigte van predikanteversorging?
o Wat is die probleme wat julle ervaar?
o Wat sien julle tans as die grootste
uitdaging?
o Hoe gaan dit met die predikante in julle
ring?
• 1-2 Augustus 2012
10. FUNKSIONERING VAN DAGBESTUUR
TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING
Die sinode het 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 R13,32800 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.

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 R20,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
11.1
Uitvoering
Skrywes is in Oktober 2011 aan gemeentes in
die verband uitgestuur. Geen aansoeke om hulp
is vanuit gemeentes ontvang nie.

12. ADMINISTRASIE
VAN
DIE
VBO
RESERWEFONDS (REGLEMENT)
Die sinode het besluit
om die reglement van die VBO reserwefonds
goed te keur.

10.1
Uitvoering
Die dagbestuur het soos beplan vergader.

12.1
Uitvoering
Die “Reglement van die VBO reserwefonds” is in
die Kerkorde opgeneem.

11. RIGLYNE/
BEGINSELS
VIR
FINANSIËLE HULP VIR PREDIKANTE VIR
VOORTGESETTE
BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE
Die sinode het 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.

13. VBO DIENSVERSKAFFER
Die sinode het 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
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R10,820-00 na die tydelike kommissie vir
hulpdienste verwys word.

13.1
Uitvoering
Goeie samewerking met Shepherd word
gevestig. Di. JPJ van Tonder en/of JPL Mostert
woon gereeld die vergaderings van die VBOadviesraad by.

14. ADMINISTRASIE VBO KREDIETE
Die sinode het 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.
14.1
Uitvoering
1. Kodes vir kursusse wat sedert 2009 deur
predikante bygewoon is en deur die sinodale
kantoor geadministreer is, is aan alle predikante
heruitgereik. Predikante is versoek om die kodes
by CPD solutions te registreer.
2. Gedurende Julie 2011 is verslae aan ringe
geprosesseer. Hierdie verslae het baie gebreke
gehad en is daarom nie as amptelike verslae
aan ringe deurgegee nie. Die gebrekkige verslae
het veral daarmee te doen dat:
• daar waarskynlik nog predikante is wat glad
nie geregistreer is by CPD-solutions wat die
administrasie van krediete behartig nie.
• predikante nog nie hulle gemeentes
gekoppel het aan hulle persoonlike profiel
nie
• of nog nie die kodes wat hulle ontvang het
vir kursusse bygewoon, geregistreer het nie.
3. Ringsverteenwoordigers is versoek om tydens
ringsittings leraars by te staan en te help om te
registreer by CPD Solutions en hulle kodes in te
voer.

15. GEMEENTELIKE INDUKSIEPROGRAM
Die sinode het 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.

Die ringsverteenwoordigers van die taakspan
predikanteversorging het op 28 Februarie tot 2
Maart 2011 induksie opleiding ontvang. Dit is
deur dr. Roelf Opperman aangebied.
Alhoewel die sinode besluit het dat ’n
induksieprogram in al die gemeentes in die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland, waar nuwe
predikante hulle in gemeentes vestig, toegepas
word, word dit in weinig gevalle gedoen.

16. VOORTGESETTE
BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE
Die sinode het 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 NoordKaapland 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 NoordKaapland 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.
16.1
Uitvoering
1. VBO Kursusse
Gedurende 2011 is die kursus, Missionêre
leierskap, deur dr. Nelus Niemandt, aangebied.
57 – persone het die kursus bygewoon.
Gedurende 2012 is die kursus, Emosionele
intelligensie, deur dr. Pieter van Jaarsveld,
aangebied. Hierdie kursus is ook oopgestel vir
predikantsvroue. 23 Predikantsvroue en 37
predikante het die kursus bygewoon.
2. Lenteweek
Met die beplanning van die voorgenome
Lenteweek vir 2011 is besef dat ’n Lenteweek as
gevolg van ’n baie vol program nie haalbaar is.
Aangesien Shepherd se Winterweek (20-22
Junie) met die tema, Vinnige wêreld – Stadige
kerk, nou aangesluit het by die tema wat NoordKaapland in gedagte gehad het vir die
Lenteweek, is besluit om ten nouste met
Shepherd saam te werk en eerder hulle
Winterweek finansieel te ondersteun en dit vir
predikante moontlik te maak om die Winterweek
by te woon.
3. Verskeie kort kursusse

15.1
Uitvoering
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• In samewerking met Shepherd en die
Fakulteit Teologie UOVS is ’n aantal 1 dag
kursusse aangebied in die verskeie ringe.
Kimberley, Reivilo en Upington
o Werkswinkel Paasprediking - A-B-C van
Lydenstyd
o Werkswinkel Good news for the poor and
the sick: The challenges of poverty and/or
HIV/Aids
o Werkswinkel - Trinitariese herontdekking –
implikasies vir die bediening
o Werkswinkel – Op soek na ons roeping…
saam op reis
• Huweliksberading is aangebied deur dr.
George Roux

17. RETRAITE SIKLUS OOR DIE REIS VAN
GELOOFSVORMING
Die sinode het 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 R98,82000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
17.1
Uitvoering
1. Roepingsretraite

Die laaste in die siklus onder leiding van dr G.
Roux is van 11-14 April 2011 vir die ringe van
Hanover en Griekwastad aangebied. Die
geleentheid is bygewoon deur 9 leraars.
Aangesien daar heelwat leraars is wat met
hierdie siklus nie die kursus kon bywoon nie en
daar ook baie verwisseling van predikante in die
sinodale gebied was, is besluit om die kursus
weer gedurende 20-22 Augustus te Upington
aan te bied saam met die Pastorale
spreekkamer.
2. Reis in Geloofsvorming:
Die eerste siklus is reeds 22-24 Augustus 2011
aangebied, en bygewoon deur 18 leraars.
Die tweede siklus vind plaas 4-7 Junie 2012 te
Pro Regno.
Die derde siklus vind plaas10-13 September
2012 te Uizip.

18. MENTORSKAP PROGRAM
Die sinode het 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 R78,30000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
18.1
Uitvoering
1. Beginnende predikante:
Daar is jaarliks drie geleenthede gereël vir
beginnende predikante.
1.1. Die groep het die volgende behoeftes
geïdentifiseer:
i. Algemene oriëntering t.o.v. die strukture van
die sinode.
ii. Kerkraad en kerkraadsvergaderings: Hoe om
’n kerkraadsvergadering se agenda op te stel en
notule te skryf? Hoe om die kommissies te
struktureer?
Hoe
om
taakspanne
of
bedieningsgroepe te organiseer?
iii.
Pastoraat:
Hoe
om
doopkategese,
huweliksvoorbereiding en huwelikspastoraat te
doen. Hoe hanteer 'n mens lidmate wat verlies
(dood, egskeiding, werkloos, ens.) ervaar? Kan
hulpbronne geïdentifiseer word?
iv Liturgie: Daar is op kweekskool baie min
aandag aan liturgie gegee. Kan hulpbronne
geïdentifiseer word?
v. Spiritualiteit: Kan die program Koeltebome van
Gods Genade van Communitas aangebied
word? Wat veroorsaak die stryd oor sang en
liedere (Liedboek, VONKK en FLAM) in ons
gemeentes?
vi. Kategese: Watter metode of inhoud is die
beste? Kan hulpbronne geïdentifiseer word?
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vii. Gesinsbediening: Kan die Positiewe
Ouerskap en Familiegewoontes programme van
Communitas aangebied word?
viii. Fasilitering: Daar is 'n behoefte aan
fasiliteringsvaardighede.
ix. ’n Missionêre of koninkryksbenadering: Hoe
om 'n gemeente te begelei om hulle missionêre
roeping te ontdek.
x. Gemeenskapsbetrokkenheid: Hoe om die
gemeente by die nood in die gemeenskap
betrokke te kry?
xi. Lidmaatbemagtiging: Hoe rus ek lidmate toe
om hulle roeping te vervul?
xii. Mentorgroep/Ondersteuningsgroep.
xiii. Selfsorg, bedieningsvreugde en roeping: Wat
moet ek as predikant doen om geestelik,
emosioneel en fisies gesond te wees en te bly.
Wanneer om verlof te neem en hoe om my
vakansie te reg in te rig (rus-ritme)?
xiii. Diensverhoudinge
xiv. 100-dae program: Wat moet ek doen,
wanneer moet ek dit doen en hoe moet ek dit
doen, as ek nuut in die bediening is en in my
eerste gemeente aankom? Wat om te doen
wanneer die “wittebrood-tyd” verby is? Hoe
hanteer 'n mens kritiek?
1.2. Onderwerpe behandel
i. Behoeftes, vrae, frustrasies, probleme en
vreugdes
ii. Roeping: DVD oor roeping van Schalk Naude
en Piet Naude bespreek. DVD van Reggie Joiner
bespreek
iii. Bedieningsvreugde
iv. Ontwikkeling van 'n bedieningstrategie en
bedieningsprioriteite
v. Selfsorg
vi. Liturgiese voorstelle en moontlike bronne wat
gebruik kan word.
2. Predikante langer in bediening
Die mentorskap opleiding deur dr. Theo Swart
het op 13-15 September 2011 te Pro Regno
kampterrein plaasgevind en is deur 10 persone
bygewoon.
Persoonlike profiele van die persone wat die
menstorskapskursus deurloop het, asook die
dokument, Hoe/watter manier kan mentorskap
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland help?, is
opgestel en op die webbladsy geplaas.
Daar vind gedurende 2012 geen opleiding van
nuwe mentors plaas nie.
Daar word wel 'n een dag opfrissingsgeleentheid
vir mentors wat alreeds opgelei is gereël vir 3-4
Mei 2012 te Pro Regno.
3. Beperkte bevoegdheid leraars
Daar is van ds. FWC van Niekerk se kundigheid
en diens gebruik gemaak om ook mentorskap
gesprekke te voer met die leraars met beperkte
bevoegdheid nl. ds. Mario Hongolo (Angolana),
ds. Petrus Manu van die NG Kerk Kimberley≠Gacan (San – Boesmans) en prop. Mario

Mahongo van die Khum gemeenskap (San –
Boesmans).
4. Emeriti
’n Byeenkoms vir predikante, voor en na
emeritaat word vir 5-6 September 2012 gereël te
Pro Regno.

19. PASTOR PASTORUM
Die sinode het 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 R39,80000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
19.1
Uitvoering
Dit gebeur dikwels dat predikante weens
vasgelooptheid of uitbranding in gemeentes
professionele pastorale hulp nodig het. Dr.
George Roux het met die aanbieding van
roepingsretraites en sy pastorale betrokkenheid
by leraars in die sinode van die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland ’n goeie pastorale verhouding
met baie van die predikante in Noord-Kaapland
opgebou. By 4 geleenthede is ’n pastorale
spreekkamer aangebied:
14-15 April 2011
Kimberley
25-26 Augustus 2011
Upington
16-17 April 2012
Kimberley
22-24 Augustus 2012
Upington
Gemeentes is self verantwoordelik vir reis- en
verblyfkoste van predikante wat van die
pastorale spreekkamer gebruik maak. Waar
gemeentes nie self die kostes hieraan verbonde
kan dra nie, kan gemeentes aansoek doen om
finansiële hulp vanuit die begrote fondse
(pastorale spreekkamer). 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.

20. TEOLOGIESE STUDENTE
Die sinode het 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.
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2. die begroting van die boekjaar
2011/2012 ten bedrae van R5,500-00 en die
boekjaar 2012/2013 ten bedrae van R5,50000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
20.1
Uitvoering
Tans gee die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland beurse aan 8 studente, naamlik: HL
(Hes-Mari) Bam, M (Marida) Hancke, A
(Annatha) Human, B (Bianca) van Aswegen, JG
(Org) van der Watt, F VDB (Frans) du Plessis, R
(Rouchelle) Pitchers, J (Jana) Dickason.
Die predikant in sinodale diens het kontak met
die studente. Elke student het ook ’n voogdosent
wat hulle besoek.
In 2012 doen 3 studente hulle gemeentejaar in
Noord-Kaapland, nl. Kathu, Hartswater en
Kimberley-Harmonie.

21. TEOLOGIESE STUDENTE: FINANSIËLE
ONDERSTEUNING
Die sinode het besluit:
om ringe en gemeentes te versoek om waar
moontlik teologiese studente finansieel in
die vorm van beurse, wat jaarliks
toegeken word, te ondersteun.
21.1
Uitvoering
Hierdie
besluit
is
deurgegee
in
besluiteregister aan gemeentes en ringe.

die

22. SAMESTELLING TAAKSPAN VROUELESSENAAR (NK)
Die sinode het 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.
22.1
Uitvoering
Die sinode het ’n paar jaar gelede die benamings
en diensterreine van die verskillende kommissies
verander. Met hierdie indeling het die
Vrouediens as kommissie verval en is die
bediening van die vrouelidmate onder die
gemeentebedieningskommissie
ingedeel.
Daarmee het die ou reglement van die
vrouediens eintlik verval. Hierdie besluit van die
sinode het dit vir gemeentes moontlik gemaak
om met groter vryheid die bediening van
Vrouelidmate uit te voer.
In baie gemeentes het die vrouediens steeds
voortgegaan om soos voorheen te funksioneer.
In ’n paar gemeentes het die vrouediens
heeltemal ophou funksioneer – sommige van

hulle reeds voor die besluit van die sinode. In
ander gemeentes het die vroue hulle op ander
wyses georganiseer om steeds in die geestelike
behoeftes van vrouelidmate te voorsien.
Mettertyd het die behoefte ontstaan dat daar tog
’n oorkoepelende komitee sal wees wat die
onderskeie vrouebedieninge met mekaar kan
laat skakel en saamwerk. Sodoende kan ons by
mekaar leer en mekaar beter leer ken en
ondersteun. Die Vrouelessenaar NK vervul
hierdie rol. Die Vrouelessenaar NK is dus die
vergadering waar verteenwoordigers van die
vrouedienste (van die gemeentes waar dit nog
bestaan) en ander vrouebedieninge van die NG
Kerk met mekaar kan gesels.
Dit is belangrik dat ons sal besef dat die vrou
van vandag in ’n veeleisende wêreld van beroep,
gesin, eggenote, ouer of enkelouer, staan.
Verder word vroue met geweldige uitdagings op
ekonomiese, emosionele en geestelike gebied
gekonfronteer. Die tradisionele rol van vroue het
gedurende die laaste dekades geweldig
verander en dit skep nuwe uitdagings vir die
kerk. Vroue het begeleiding, ondersteuning,
bemoediging, inspirasie en motivering nodig. As
die kerk hierdie dinge nie bied nie, gaan sy dit
elders soek. Dit kan tot gevolg hê dat ons baie
van ons vrouelidmate “verloor”.
In die praktyk kom dit dus daarop neer dat elke
gemeente self kan soek na die mees effektiewe
wyse waarop daar aan die behoeftes van
vrouelidmate aandag gegee kan word. Elke
gemeente kan ook hul eie aksies loods, waar
vroue betrokke kan wees in hul dienswerk vir
Christus. Die belangrikste bly, dat daar gekyk
word na maniere, om vroue geestelik toe te rus
vir die uitdagings waarvoor hulle staan –
uitdagings wat dikwels drasties verskil van dié
van mans.
Die Vrouelessenaar NK wil graag hê dat elke
gemeente spesifiek aandag sal gee aan
vrouelidmate:
• Dat vroue geïnspireer en bemagtig sal word
om hul roeping en gawes, voluit, tot eer van
God en tot opbou van die liggaam van
Christus uit te leef – as deel van
gemeentebediening.
• Dat, deur interaksie met die Woord en met
mekaar, vroue toegerus word, begelei word
op die pad van geestelike groei, versorg word
en geleenthede vir diens geskep word.
• Dat daar ruimte vir die uitlewing van vroue se
eiesoortige behoeftes en belange geskep
word
• Dat die vrouepotensiaal ontwikkel en benut
sal word, op alle terreine van die kerk se
werksaamhede.
Dit is ons bede dat alle vrouelidmate tuis sal voel
in die NG Kerk en dat hulle in hul eie gemeente,
geleenthede sal hê om toegerus te word, maar
ook om die Here te dien deur praktiese
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dienswerk en so by te dra tot die opbou van die
Liggaam van Christus.
Die Vrouelessenaar NK hou elke ses maande ’n
vergadering, waartydens beplanning gedoen en
ondersteuning gebied word.
Twee afgevaardigdes het die vergadering van
die Vrouelessenaar van die Algemene Sinode
bygewoon. By die geleentheid kon ons baie leer
uit die werksaamhede van ander sinodale streke,
maar kon ons ook ’n bydrae lewer in die poging
om werklik te soek na God se wil vir die vroue
van die NG Kerk.
Met die hulp van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland kon ons ook ’n heerlike
Vrouefees aanbied. Die samekoms van ’n groep
christenvroue was onvergeetlik en verseker baie
opbouend.
Die Vrouelessenaar NK wil graag help om die
bediening aan vrouelidmate in elke gemeente te
bevorder. So ver moontlik wil ons kerkrade en
predikante se hande vat, om die unieke
behoeftes van vroue aan te spreek, sonder om
voorskriftelik te wees. Elke gemeente het ’n eie
karakter en moet daarom die vryheid hê om die
vrouelidmate te bedien soos wat prakties
uitvoerbaar is in die gemeente.
Dit is egter goed vir die onderlinge
verbondenheid en opbou dat ons as vroue van
die die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by
mekaar kan leer en mekaar kan ondersteun.
Hiermee bedank ons ook die sinode vir fondse
wat in die verlede aan ons toegestaan is, om met
die werksaamhede te kon voortgaan.

23. GEMEENTEBEDIENINGSFONDS
VERGOEDING VAN PREDIKANTE
Die sinode het besluit
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.
23.1
Uitvoering
Hierdie
besluit
is
deurgegee
in
besluiteregister aan gemeentes en ringe.

die

24. TEKORT AAN PREDIKANTE
Die sinode het 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.

24.1
Uitvoering
Hierdie
besluit
is
deurgegee
in
besluiteregister aan gemeentes en ringe.

die

25. BEDIENING
EN
BEDIENINGSTRUKTURE
Die sinode het besluit
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 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.
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25.1
Uitvoering
1. Personeel
Die
personeel
van
die
taakspan
bedieningsvernuwing is saamgestel uit 2
verteenwoordigers uit elke sinodale kommissie
(bedieningsondersteuning, diens en getuienis,
hulpdienste,
kerkordekommissie),
taakspan
predikanteversorging, die voormalige taakspan
kerkbegrip en bedieningsvernuwing asook 2 lede
elk van die ringe van Kimberley en Carnarvon.
Adviserend was : die predikant in sinodale diens
en bestuurder NG Welsyn.
Al
die
lede
was
nie
by
al
die
vergaderings/gesprekke teenwoordig nie –
sommige nie by enige van die gesprekke – dit
het die proses bemoeilik.
Die taakspan bedieningsvernuwing het die
volgende uitvoerende komitee verkies: ds. JPJ
van Tonder (voorsitter), ds. CM Rautenbach
(ondervoorsitter) en ds. N Venter (skriba).
2. Gebruik van fasiliteerder
Tydens die eerste vergadering van die taakspan
op 27-28 Oktober 2010 is besluit om van ds. Jan
Woest van Namibië gebruik te maak as
fasiliteerder vir die vergadering van 2-4
Februarie 2012.
Hy lewer waardevolle insette rondom die
verstaan van oorgangstye, die begeleiding van
gemeentes in sulke tye asook die rol van
leierskap in oorgangstye.
Die vergadering word ook bewus daarvan dat
bedieningsvernuwing alleen kan geskied binne ’n
proses van geloofsonderskeiding. Bedieningsvernuwing begin waar die kerk onder leiding van
die Woord en Gees (verdiepte spiritualiteit)
opnuut sy roeping binne die konteks waarin hy
leef ontdek en gehoorsaam sy roeping uitleef. Hy
beklemtoon ook die rol van verdiepte
verhoudinge. Bedieningsvernuwing vind plaas
waar betekenisvolle verhoudinge gevestig word
en ’n kultuur van openheid, vertroue en
leerbaarheid ontstaan. Om gemeentes in hierdie
proses van geloofsonderskeiding te begelei vra
’n nuwe soort leierskap:
• Wat hulle fokus en hul roeping van God
ontvang: Bv. Moses in Eksodus 3; Maria in
Lukas 1;
• Wat gelowiges bemagtig om na God en sy
Woord te luister;
• Wat gelowiges help om verleentheid (nood)
raak te sien en geleenthede aan te gryp;
• Wat nie “quick fix” -oplossings soek nie;
• Wat geloofsgemeenskappe waar egte
koinonia beoefen word, help vorm;
• Wat oor tradisionele grense na “die ander”
uitreik;
• Wat meer aktief in wêreld as in kerk is en
ekumenies werk
• Wat nie alle antwoorde het nie, maar wat op
pad is.
3. Vergaderings

Tot en met Januarie 2012 word ses vergaderings
gehou. Die taakspan was dit van die begin af
eens dat een van die uitkomste van die taakspan
moet wees dat ’n proses in die sinodale streek
op gang moet kom waarin gemeentes begelei
word om opnuut na dink oor hulle roeping binne
hulle
konteks
(geloofsonderskeidende
gesprekke). Die vordering om so ’n breëre
gesprek (proses) op gang te kry, het om verskeie
redes stadig gevorder:
• Daar was binne die die taakspan verskille
rondom die mandaat van die taakspan.
• Die taakspan val vas rondom teologiese
verskille.
• Verskeie taakspanlede bedank sodat slegs 7
van die oorspronklike lede oorgebly het. Dit
kan toegeskryf word aan:
o Oorvol programme van predikante
o Frustrasie omdat die gesprek stadig
vorder.
Desondanks die stadige vordering wat gemaak
is, is ’n waardevolle gesprek begin en op ’n wyer
vlak gestimuleer in en deur verskeie aksies deur
ander kommissies en taakspanne (sien
hieronder). Die aanvanklike gesprek wat deur die
taakspan bedieningsvernuwing begin is, het ook
die grondslag gelê en het oorgespoel na die
taakspan sinodebeplanning rondom hulle
beplanning van die 2012 sinode. (sien Verslag
van die taakspan sinode beplanning, bladsy
2, punt 4.5 – voorgestelde werkswyse.
4 Stimulasie van gesprek op wyere vlak
4.1
Algemene
sinode:
Klein-gemeente
konferensie.
Ds. JPJ van Tonder verteenwoordig die sinode
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by
’n konferensie oor klein-gemeentes gedurende
4-6 Mei 2011 te Kemptonpark. Sy bydrae tot die
gesprek word aangeheg (Bylae 1). Tydens
hierdie konferensie is waardevolle insigte
rondom klein-gemeentes met mekaar gedeel.
Die gesprek dien dan ook as basis vir die verslag
aan die algemene sinode van 2011 (Bylae 2).
Op die webwerf http://kleingemeentes.co.za/ is
verskeie waardevolle artikels gepubliseer oor die
bediening in klein-gemeentes.
4.2 Vergadering van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning
met
ringsverteenwoordigers en ringskribas.
Op 19-10 Julie 2011 word ’n vergadering gereël
met
al
die
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning
se
ringsverteenwoordigers. Die doel van die vergadering was
om inligting oor die proses ten opsigte van
bedieningsvernuwing deur te gee. Op die
vergadering word klem gelê op die belang van
ringe en hulle funksionering. Daar word ook
gefokus op die rol van leierskap in die
begeleiding van ringe om opnuut hulle roeping te
ontdek. Om hiermee te help gee ds. JPJ van
Tonder riglyne vanuit die werk van Otto
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Scharmer: Theory U: From Ego- to EcoSystems.
4.3 Plattelandse gemeente ondersteunings
inisiatief (PGO)
Die ring van Carnarvon (sinode van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland) en die ring van
Calvinia (Sinode van Wes- en Suid-Kaapland)
het gedurende 2010 gesamentlik ’n program
geloods wat hulle die Plattelandse gemeente
ondersteunings inisiatief (PGO) noem. Prof. HJ
Hendriks het gedurende Maart-April 2011 en
September 2011 die gemeentes in die
onderskeie ringe besoek wat ook opgevolg is,
met ’n klein-gemeente-konferensie in Oktober
2011. ’n Artikel na aanleiding van die besoek
word aangeheg as Bylae 3.
4.4 VBO Kursusse
Gedurende 28-30 April 2012 bied prof. Nelus
Niemandt die kursus, Missionêre leierskap aan.
Hierdie kursus het ’n waardevolle bydrae
gemaak in die vorming van predikante wat die
kursus bygewoon het.
Shepherd se Winterweek (20-22 Junie 2011)
met die tema, Vinnige wêreld – Stadige kerk, het
nou aangesluit het by verskeie temas rondom
bedieningsvernuwing. 21 Predikante uit die
sinode van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland het die Winterweek bygewoon.
Die Verslag aan klein-gemeente konferensie
aan die klein-gemeente konferensie gehou te
Kemptonpark 4-6 Mei 2011 is aangeheg as
Bylae 1.
Die ADGO se verslag klein gemeentes algemene sinode agenda bladsy 148-161 is
aangeheg as Bylae 2.
Die interaksie tussen plattelandse gemeentes
en die gemeenskap in die Wes-Kaap - H
Jurgens Hendriks aangeheg as Bylae 3.

26. SINODALE INDUKSIEPROGRAM
Die sinode het 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.
26.1
Uitvoering
Die opdrag is uitgevoer.

27. BEMAGTIGING VAN LIDMATE
Die sinode het 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 R14,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
27.1
Uitvoering
Die taakspan vir die bemagtiging van lidmate het
deel
geword
van
die
gesprek
oor
bedieningsvernuwing.

28.
PREEKSTUDIES MET LITURGIESE
RIGLYNE EN DIE LEESROOSTERPROJEK
VAN COMMUNITAS
Die sinode het 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 R7,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
28.1
Uitvoering
Ds. JP Jooste was betrokke en na sy vertrek uit
die sinodale gebied is ds. J Conradie betrokke.

29.
TAAKSPAN
“JONK
NOORDKAAPLAND”
Die sinode het 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 R21,61600 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
29.1
Uitvoering
JONK Noord-Kaapland het die volgende
vergaderings gehou:
1. Vergadering: 29-30 Oktober 2010 by Kalahari
Waters te Keimoes
By hierdie geleentheid is die toedeling gedoen
van subsidies wat deur gemeentes aangevra is
vanuit die Jeugwerkfonds. Agtien (18) aansoeke
is toegestaan in die totale bedrag van R93,23000. Dit sluit agt (8) nuwe aansoeke in van
gemeentes wat nie die vorige jare aansoek
gedoen het vir subsidie uit die Jeugwerkfonds.
Die vergadering spandeer baie tyd aan die
beplanning van konsepte (moontlike inhoud en
formaat)
van
’n
toekomstige
Kategese
Padberaad (“Roadshow”) met die uitsluitlike doel
om kategete (vrywillige volwasse jeugleiers) toe
te rus en te motiveer vir die groot
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verantwoordelikheid wat op hul skouers rus in
die geestelike begeleiding van ons kinders en
tieners in die gemeentes van die sinode in
Noord-Kaapland.
2. Telefoonkonferensie: 13 Februarie 2012
By hierdie geleentheid is die toedeling gedoen
van subsidies wat deur gemeentes aangevra is
vanuit die Jeugwerkfonds. Vyftien (15) aansoeke
is toegestaan in die totale bedrag van R91,44000. Dit sluit vier (4) nuwe aansoeke in van
gemeentes wat nie die vorige jare aansoek
gedoen het vir subsidie uit die Jeugwerkfonds.
JONK Noord-Kaapland merk met kommer op dat
minder gemeentes as in vorige jare aansoek
doen vir subsidie uit die Jeugwerkfonds, en dat
die gemeentes wat wel aansoek doen, soms vir
buitensporige hoë bedrae aansoek doen. Die
vergadering neem ook met kommer kennis van
gemeentes waar kerkrade baie min geld in
begrotings beskikbaar stel vir jeugwerk.
Inisiatiewe en befondsing van gemeentelike
jeugwerk kom dan in sulke gevalle van lidmate
wat ’n passie het vir kinder- en tienerbediening.
JONK Noord-Kaapland sal hierdie tendens van
nader ondersoek met die beplande Kategese
Padberade en by ons vergadering aan die einde
van 2012 in diepte bespreek.
3. Vergadering: 9 Maart 2012 te Kimberley
By hierdie geleentheid het ons gefokus op die
detailbeplanning van hierdie komende jaar se
drie Kategese Padberade
4. Lede van JONK Noord-Kaapland
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heinrich Viljoen: heinrich@ngkathu.co.za Sel:
082 352 6611
StephanStrydom: sstrydom@smilax.co.za Sel:
082 946 2331
Rion Britz: rionb2207@yahoo.com Sel: 082 972
9555
Melt Loubser: melt.loubser@absa.co.za Sel: 084
432 5574
Charles Hayes:
Upington.Stat.Comm@saps.org.za Sel: 084 583
2235
Wynand Janse van Rensburg:
wynandjvr@webmail.co.za Sel: 082 932 7498
Arina Gerrits: arina@ngbakenskop.co.za 082 323
0127
Hannes du Plessis:
hannesduplessis7@gmail.com 079 885 5535
Wouter van Velden:
wouter.vanvelden@gmail.com 082 419 2118

30.
JEUGINDABA’S - MET KATEGESE
AS FOKUSAREA
Die sinode het 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 R30,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
30.1
Uitvoering
1. Kategese Padberade word in vier streke soos
volg beplan:
9 Junie 2012 te Upington (Upington Gemeente)
4 Augustus 20’12 te Kimberley (Bakenskop
Gemeente)
JONK Noord-Kaapland is van mening dat dit nie
sinvol is om ’n Kategese Padberaad in die 4de
Kwartaal van die jaar aan te bied nie, aangesien
alle aktiwiteite in ’n gemeente se jeugbediening
dan afplat.
Kwartaal 1 van 2013 te Vryburg (datum en plek
sal in die 4de Kwartaal van ’12 bepaal word)
Kwartaal 2 van 2013 te Britstown (datum sal in
die 4de Kwartaal van 2012 bepaal word)
2. Die Kategese Padberaad se program lyk soos
volg:
08:00 Registrasie, Koffie, Tee en Beskuit
09:00 Kenmekaar en Verwagtinge
09:30 Praise and Worship: Verskillende
spiritualiteite
09:50 Sessie 1: Wandel in die Woord met die
fokus op elkeen se persoonlike wandel
met God
10:45 Take-a-Break: Verversings
11:15 Praise and Worship: Kindermusiek
11:20 SESSIE 2: Verstaan kinders en
jongmense se verkillende stadia van
geloofsvorming wanneer
jy
kinders/tieners se geloofshuis bou.
12:30 ETE
13:15 Praise and Worship: Tienermusiek
13:40 SESSIE 3: Inligting oor ‘Resources’:
kategese modelle, webwerwe, hoe werk
YouTube?
14:30 Afluiting en wegsending
15:00 Ons gaan verryk uit mekaar........
3. Ons gee volwasse jeugleiers blootstelling aan
die volgende hulpmiddels:
Verskillende
Kategesemodelle
en
Kategesemateriaal wat tans beskikbaar is (bv.
Modkats,
KidsXpress,
Bybel-Media
se
Katalogus, Webwerwe, YouTube, DVD met
Videoclips en prentjies wat vir “powerpoint
backgrounds” gebruik kan word; verskillende
Kinder- en Tienermusiek wat gebruik kan word
twv lofsang by Jeugbyeenkomste.
4. Volgende Kategese Padberade
JONK NK beplan om na afloop van hierdie vier
geleenthede (wat eintlik een geleentheid is wat
net op vier plekke aangebied word), ’n volgende
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Kategese Padberaad van stapel te stuur met
nuwe inhoud ter wille van die energering en
toerusting van kategete (vrywillige volwasse
jeugleiers) in die gemeentes van die sinode in
Noord-Kaapland.

31.
PORNOGRAFIESE EN ONGEWENSTE
UITBEELDINGS OP TELEVISIE
Die sinode het 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.
31.1
Uitvoering
Hierdie
besluit
is
deurgegee
in
besluiteregister aan gemeentes en ringe.

die

32.
VERSLAG
VAN
DIE
VERTEENWOORDIGER
VAN
DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE
KURATORIUM
VAN
DIE
TEOLOGIESE
FAKULTEIT,
UNIVERSITEIT
VAN
DIE
VRYSTAAT
Die Verslag van die verteenwoordiger van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die
kuratorium van die teologiese fakulteit,
Universiteit van die Vrystaat is aangeheg as
Bylae 4.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die sinode van die Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland sy opregte dank aan die
dosente van die Teologiese Fakulteit van
die Vrystaat uitspreek vir die diens wat
hul verrig ten opsigte van die opleiding
van predikante vir die NG Kerk;
2. die lede van die Fakulteit verseker word
van ons voorbidding;
3. ’n skrywe aan die rektor van die UV, prof.
Jansen gerig word waarin die sinode
hom sterkte toewens vir sy taak en
verseker van ons voorbidding;
4. daar tydens ’n gebedsgeleentheid, soos
deur die voorsitter gereël, voorbidding
gedoen word vir lede van die Fakulteit
Teologie en die Rektor van die UV.
5. die verslag goedgekeur word.

KURATORIUM
VAN
DIE
TEOLOGIESE
FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
Die Verslag van die verteenwoordiger van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die
kuratorium van die teologiese fakulteit,
Universiteit van Pretoria is aangeheg as Bylae
5.

34.
VERSLAG
VAN
DIE
VERTEENWOORDIGER
VAN
DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE
KURATORIUM STELLENBOSCH
Die Verslag van die verteenwoordiger van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die
kuratorium van die teologiese fakulteit,
Universiteit van Stellenbosch is aangeheg as
Bylae 6.

35.
VERSLAG VAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF. KERK IN
NOORD-KAAPLAND BY GEMEENTEDIENSTE
NETWERK
Die Verslag van die verteenwoordiger van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by
Gemeentedienste Netwerk is aangeheg as
Bylae 7.

36.
SAMESTELLING
SINODALE
KOMMISSIE
VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning saamgestel
word soos voorgeskryf in die huishoudelike
bepalinge van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning.

37. SLOT
Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning vertrou dat hy sy opdrag uitgevoer het.

38. LEDE VAN DIE KOMMISSIE:
Ds. JPJ van Tonder
Ds. HK Viljoen (ondervoorsitter)
Ds. PF Coetzee (skriba)
Ds. HJG van Heerden
Ds. EL Rischmüller
Ds. AJ du Plooÿ
Ds. CM Rautenbach
Ds. JL. van der Merwe
Ds. P-R du Toit
33.
VERSLAG
VAN
DIE
Ds. WP Vermaak
VERTEENWOORDIGER
VAN
DIE NED.
Ds. FD Viljoen
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE
Ds. SJ Strydom
Ds JPL Mostert (predikant in sinodale diens)
_________________________________________________________________________________________________

Bedieningsondersteuning
63
_________________________________________________________________________________________________

BYLAE 1
VERSLAG AAN DIE KLEIN-GEMEENTE KONFERENSIE GEHOU TE
KEMPTONPARK 4-6 MEI 2011
1. Sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland: Tendense
Die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland bestaan huidig uit 11 ringe en 81 gemeentes

2. Gemeentegetalle
< 100
6 (6) gemeentes
100-150
12 (7) gemeentes
150-200
8 (3) gemeentes
200-300
11 (5) gemeentes
300-500
18 (3) gemeentes
500-1000
16 (2) gemeentes
1000 +
8 gemeentes
Die getalle tussen hakies probeer ’n aanduiding gee van gemeentes wat van termynbepaalde poste,
emeriti, tentmakers gebruik maak vanuit finansiële oorwegings. In totaal is dit 26 gemeentes (byna ’n
derde) wat finansiële druk beleef.

3. Lidmaatverspreing volgens streektipes
Sedert die opname van Kerkspieël 2 in 1986 is gemeentes volgens streektipes geklassifiseer. Vir die doel
van Kerkspieël opnames word die streke soos volg gedefinieer:
• Klein Plattelandse gemeente: ’n Gemeente wat op ’n heel klein dorpie/gemeenskap geleë is waar
daar net een leraar is.
• Plattelandse gemeente: ’n Gemeente wat in ’n dorp geleë is wat so groot is dat daar twee tot vier
NG leraars werksaam is (ongeag die aantal gemeentes).
• Grootdorp gemeente: ’n Gemeente wat geleë is in ’n dorp met meer as vier NG leraars, ongeag
die aantal gemeentes.
• Woonstel/buitengewone gemeente: Dit sluit onder andere in: enkelindustrie-, militêre-, middestad, studentegemeentes en gemeentes vir andertaliges. Die kategorie is met die 2006 opname saam
met die voorstedelike kategorie gevoeg.
• Voorstedelike gemeente: ’n Gemeente in ’n voorstad geleë en sluit woonhuise, meenthuise en
woonstelle in. Dit kan ook kleinhoewes insluit.
In die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland lyk die verspreiding as volg:
Klein platteland
35% (55 gemeentes)
Platteland
31% (13 gemeentes)
Grootdorp
9% (5 gemeentes)
Voorstedelik
26% (8 gemeentes)
Die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het die hoogste persentasie gemeentes (84%)
wat funksioneer in klein plattelandse of plattelandse gemeentes. Dit verteenwoordig 60% van die totale
lidmaattal.

4.Verlies van lidmate sedert 1990 (gegewens volgens jaarboek)
NK Sinode (in totaal):
DL: -54% BL: -26%
Karoo gemeentes (De Aar nie ingesluit):
DL: -67% BL: -43%
Vaalharts skema:
DL: -60% BL: -33%
Kleiner Gemeentes Noord van Oranje
DL: -59% BL: -27%
(groter sentra, myngemeenskappe en Vaalharts uitgesluit)
Myngemeenskappe:
DL: -44% BL: -26%
(Postmasburg toon 5 % groei)
Gemeentes langs Oranje:
DL: -34% BL: -17%
(Kakamas bly konstant, Neilersdrif (42%), Augrabies(16%)en Douglas (3%) toon groei)
In die groter sentra was die daling/groei van lidmate as volg:
De Aar (3)
DL: -74% BL: -46%
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Mafikeng (1)
Prieska (1)
Kathu (1)
Kimberley (8)
(Bakenskop groei (34%)
Kuruman (2)
Upington (5)
(Blydeville groei (30%)
Vryburg (3)

DL: -69%
DL: -53%
DL: -21%
DL: -63%

BL: -42%
BL: -38%
BL: -34%
BL: -27%

DL: -43% BL: -18%
DL: -31% BL: -15%
DL: -61% BL: -15%

5. Rede vir die vermindering van lidmate
Die migrasie na ander kerke het waarskynlik ’n klein invloed. Volgens Kerkspieël (2004) was daar in die
tydperk van 2000-2003 die volgende wisseling:
Geref. En Herv. Kerk:
Oorgekom: 2805
Oorgegaan: 672
APK:
Oorgekom: 82
Oorgegaan: 78
Charismaties:
Oorgekom: 80
Oorgegaan: 49
Ook by die ander denominasies word dieselfde krimpende tendens waargeneem (behalwe by die
Charismatiese kerke en en ander Apostoliese kerke wat vanaf 1996 tot 2001 ’n groter persentasie van die
Blanke bevolking verteenwoordig)
Die volgende word deur Statistiek SA aangedui as lidmaatgetalle van die onderskeie kerke asook
uitgedruk as persentasie van die totale blanke bevolking:
1996
2001
NG Kerk
69 438 (66%)
66 237 (64,9%)
Charismaties
3438 (3,3%)
5525 (5,4%)
AGS
6943 (6,7%)
1399 (1,4%)
Ander Apostolies
2674 (2,6%)
6477 (6,3%)
Ander Geref
5292 (5,1%)
3271 (1,4%)
Ontvolking speel die grootste rol in die grootste rol in die vermindering van lidmate. Volgens Statistiek SA
se bevolking sensusse van 1996 en 2001 was daar ’n afname van 8.76 % in blanke bevolking in die
Noord-Kaap. Dit kan veral aan die volgende faktore toegeskryf word:
• Regstellende aksie
• Grondhervorming
• Ekonomiese realiteite
• Dalende geboortesyfer
6. Kleinerwordende en ouerwordende gemeentes
Huidig is daar groot kommer oor klein- en plattelandse gemeentes, maar uit die gegewens hierbo sien ons
dat lidmaatgetalle skerp gedaal het, behalwe vir enkele uitsonderings, in bykans alle gemeentes in die
sinodale streek. Dit is waarskynlik meer gepas om in ons sinodale streek te praat van kleinerwordende
gemeentes.
Saam daarmee is die kerk ook beduidend aan die ouer word. In 1990 was 33% lidmate van die totale
aantal lidmate, dooplidmate. In 2011 daal dit na 23%. Hierdie selfde tendens word gestaaf vanuit
Statistiek SA se bevolkingsensus van 1996 en 2001. Net in hierdie 5 jaar periode sien ons ’n daling in
kinders (0-19jr) en ’n styging van bejaardes bo 65jr.
1996
2001
0-19jr
32,1 %
28.7% (as persentasie van die totale blanke bevolking)
65jr +
9.5%
12.4%
Hierdie tendens kom landwyd voor. Kerkspieël dui aan dat in 1977 was dooplidmate 30% van die totale
lidmaattal, 25% in 1994 en 17% in 2011.

7. Konteks waarbinne gemeentes in die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
funksioneer
Die konteks waarbinne gemeentes funksioneer is wyd uiteenlopend. Ons het in die sinode van van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland klein gemeentes met minder as 100 lidmate tot grootdorp en
stadsgemeentes met meer as ’n 1000 lidmate. Sommige klein plattelandse gemeentes floreer terwyl daar
selfs enkele grootdorp of stadsgemeentes is wat weens demografiese skuiwe toenemend sukkel om
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finansieel kop bo water te hou. Ander gemeentes weer kan as groeipunte beskou word, veral die in die
Benede-Oranjerivier gebied en dorpe wat setel rondom myboubedrywighede. In voortgaande beskrywing
van die konteks word veral gefokus op die kleiner- en kleinerwordende gemeentes in die sinode van
Noord-Kaapland
7.1 Ekonomiese realiteite
Die ekonomie in die Noord-Kaap word hoofsaaklik gedra deur die volgende bedrywe:
Mynbou
Besproeiing
Ekstensiewe veeboerdery
Jag & gastehuisbedryf
Die mynboubedryf speel ’n groot rol in baie dorpe in die Noord-Kaap. Aan die een kant het die opbloei in
die yster- en mangaanbedryf ’n groot impak op gemeentes soos Kathu, Postmasburg, Hotazel en
Kuruman. Die toevloei van nuwe intrekkers, waarvan ’n groot groep slegs as kontrakteurs tydelik instroom
in die gebiede, bied ’n goot uitdaging. Aan die ander kant weer het die ineenstorting van die
diamantbedryf ’n groot impak gelaat op gemeentes met delwersgemeenskappe.
Die landbou-landskap het dramaties oor die afgelope dekades verander. Dit het ’n besliste impak op klein
plattelandse gemeentes. Boerdery-eenhede is groter, wat beteken minder mense woon op landbougrond.
Die boere, of eienaars van die grond, woon ook dikwels elders (en dit is nie noodwendig die naaste dorp
nie). Insetkoste het geweldig gestyg. Die regering is ook nie meer simpatiek teenoor die landbou nie.
Grondhervorming en plaasmoorde het ook ’n negatiewe impak op boerdery. Verder is die ineenstorting
van wêreldmarkte, tesame met uitmergelende droogtes wat van tyd tot tyd voorkom, faktore wat die
finansiële oorlewing van plattelandse bediening net soveel moeiliker maak.
7.2 Verswakking van dienste
Die platteland word in talle gemeenskappe gekenmerk deur ’n vermindering van besighede en
professionele dienste. Talle dorpe toon tekens van swakker bestuur en die agteruitgang van openbare
dienste. Paaie en infrastruktuur is beduidend besig om te verswak. Wat skole betref, het opsigtelike
verwaarlosing op baie plekke ingetree. NG Kerk lidmate se kinders gaan grotendeels na goeie skole buite
die plattelandse konteks. Skoolkarry het deel van die kultuur geword. Meer gegoede mense mag van
privaatskole gebruik maak, en tuisonderrig word ook benut.
7.3 Gemeentes en finansiële oorlewing
Meer en meer gemeentes sukkel om finansieel die mas op te kom. Hoewel plattelandse lidmate dikwels ’n
veel hoër gemiddelde dankoffer gee as die lidmate van groot en stedelike gemeentes, gebeur dit maklik
dat die gemeente nie meer sy verantwoordelikhede kan nakom nie. Die grootste uitgawes op gemeentes
se begroting blyk die onderhoud en instandhouding van geboue asook die salarispakket van die predikant
te wees.
Waar gemeentes nie meer finansieel kan oorleef nie word daar na twee kante toe na oplossings gesoek:
7.3.1 Vergroot inkomste
Meer en meer gemeentes is afhanklik van addisionele bronne van inkomste. In hierdie opsig is baie
gemeentes innoverend en kry ekstra inkomste deur die verhuring van geboue, gemeentes bedryf
boerderye, verdien rente op kapitaal, het samewerkingsooreenkomste met groter gemeentes (Williston en
Strooidak gemeente in die Paarl hou saam vleisfees)
7.3.2 Besnoei op begroting.
Baie klein plattelandse gemeentes beskik oor groot kerkgeboue wat opgerig is in tye toe daar groot,
florerende gemeenskappe bestaan het. Hierdie geboue is dikwels pragtig en lidmate heg groot sentiment
daaraan, terwyl die geboue eintlik te groot, onprakties en onpersoonlik geraak het. Waar gemeentes op
die instandhouding van geboue begin besnoei gaan hierdie geboue merkbaar agteruit.
Dan is ook gemeentes wat op die salarispakket van die leraar probeer besnoei. Sommige gemeentes
betaal daarom nie hulle predikant volgens skaal nie of maak gebruik van emeriti, tentmakers of
termynbepaaldde poste.
Finansiële probleme lei meermale daartoe dat die gemeente se fokus verskuif, weg van ’n
koninkryksgerigtheid na ’n gespook en gespartel om oorlewing. Selfhandhawing en oorlewing bepaal die
agenda.

8. Positiewe waardering
Alhoewel klein gemeentes unieke probleme ervaar, lê daar in klein gemeentes ook ’n unieke dinamiek
opgesluit wat positief waardeer moet word. Klein gemeentes word gekenmerk deur:
• ’n hoë vlak van betrokkenheid en toewyding
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•
•
•
•

Beskik oor hoë kwaliteit mensemateriaal wat bereid is om veral in krisistye leiding te neem
’n noue verbondenheid aan mekaar en intimiteit tussen lidmate
Is meer informeel gestruktureerd
’n baie sterk wil om selfstandig te bly voortbestaan

9. Uitdagings
9.1 Hou by jou “size”
Alice Mann (1998) onderskei op grond van erediensbywoning 4 gemeente tipes. Hy gaan uit van die
veronderstelling dat die kultuur en struktuur van gemeentes wissel na aanleiding van die grootte daarvan.
Dit kan as volg opgesom word:
Vier groottes gemeentes
Pastor-gesentreerd

Pastoraal
Erediensbywoning: 70-200
Leraar: Pastor
KR: Herders
Homogene verhoudinge

Korporatief
Erediensbywoning: >350
Leraar: Visiedraer
KR: Strategiese leiers
Komplekse verhoudinge

Groep-gesentreerd

Familie
Erediensbywoning: 25-100
Leraar: Familie-vriend
KR: Patriarge en matriarge
Homogene verhoudinge

Program
Erediensbywoning: 150-350
Leraar: Toeruster
KR: Bedieningsleiers
Komplekse verhoudinge

Organisme

Organisasie

Die meeste gemeentes in die sinodale gebied het sodanig kleiner geword dat hulle ’n heeltemal nuwe
karakter vertoon. Kleiner word, beteken dat rolle verander, verhoudings anders lyk, die kultuur van die
gemeente heeltemal verander en bedieninge wat in die verlede goed gefunksioneer het, eenvoudig
platval. Gemeentes wat kleiner word, ervaar groot verliese, waar bv. die jeug sodanig minder geword het,
en ’n jeugbediening nie meer sinvol mee voort gegaan kan word nie, of programme nie volhoubaar
voortgesit kan word nie. Daar word in menige gemeente gepraat van die goeie ou dae en daarna terug
gehunker, maar die groot uitdaging vir sulke gemeentes is om die bediening in die gemeente aan te pas
by die gemeentegrootte en tipologie. In die opsig sal gemeentes weer kreatief moet besin rondom die
bedieningstrategie in die gemeente. Rolle moet opnuut uitgeklaar word, nuwe waardes moet gevestig
word en strukture daarby aangepas word.
9.2 Daar is hoop vir klein gemeentes
Die lot van klein gemeentes word meermale in terme van ’n krisis beskryf, as ’n oorlewingstryd. Soms
word die term vasgelooptheid gebruik om sulke gemeentes mee te beskryf. Dit het waarskynlik daarmee
te doen dat ons ’n geïdealiseerde beeld het van hoe gemeentes behoort te lyk en funksioneer. Hierdie
geïdealiseerde beeld word meermale gevorm vanuit groot gemeentes met veelvuldige programme wat
diversifiseer om almal se behoeftes aan te spreek. Indien die norm die die groot gemeente of
voorstedelike bedieningstyl is, het klein gemeentes inderdaad ’n krisis. Indien die norm vir bediening een
predikant per gemeente is, het klein gemeentes in baie gevalle ’n onoorkomelike probleem.
Salarisverpligtinge asook die onderhoud van die kerkgebou en pastorie skep haas onoorkomelike
uitdagings. Ons sal ander maatstawwe en bedieningstyle vir klein gemeentes moet skep. Klein gemeentes
sal moet besef:
• 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
• Programme bepaal nie gemeentes se sukses nie, maar die vermoë om betekenisvolle
verhoudings te koester.
9.3 Geen maklike oplossings
Die krisis in kleiner wordende gemeentes word meestal beskryf in terme van ’n finansiële krisis. Daarom
fokus baie gemeentes op finansiële herstel en gaan alle energie in die gemeente daarin om die die
gemeente finansieel te laat oorleef. Waar die kerk so ingestel raak op selfhandhawing begin die kerk sy
roeping verloor. Die probleem van kleiner wordende gemeentes is veel eerder ’n teologiese probleem as
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’n finansiële probleem. Die uitdaging van kleiner wordende gemeentes is daarin geleë dat hulle ophou om
slegs die simptome te dokter en die wese van kerkwees binne hulle konteks herontdek.
Bedieningsvernuwing in gemeentes kry gestalte waar (i) spiritualitietsverdieping plaasvind en (ii)
betekenisvolle verhouding begin gestalte kry.
i) Spiritualiteit verdieping vind plaas waar die Woord van God, geloofsonderskeidend gelees word en so
ook die agenda van die gemeente bepaal. Bedieningsvernuwing vind plaas waar elke indiwiduele lidmaat
opnuut sy roeping ontdek en begin uitleef en waar persoonlike insigte van wat ons identiteit en roeping is,
ook gedeelde insigte word.
ii) Die waarde van betekenisvolle verhoudinge sal herontdek moet word. Die ring en sinode en ook ander
ondersteuningsnetwerke en ondersteuningsisteme sal opnuut weer ’n groter rol moet speel binne ons
kerklike landskap. Ondersteuningstrukture en netwerke word gevorm vanuit die die Nuwe Testamentiese
insigte en beskrywing van koinonia. Onderlinge sorg vir mekaar, liefde vir mekaar, ondersteuning van
mekaar kan alleen gestalte kry binne verhoudings waarin ons mekaar beter leer ken, mekaar respekteer
en ons oor grense heen na mekaar uitreik.
Die vorming ondersteuningstrukture en -netwerke vloei voort vanuit ’n proses van geloofsonderskeiding en
verdiepte spiritualiteit. Ons besig wees met die Skrif breek grense af en skep openheid. Die omgekeerde
is ook waar. Die proses van geloofsonderskeiding word voltooi wanneer persoonlike insigte, gedeelde
insigte word.
Ons klem op verhoudings gaan uit van die belangrike beginsel dat ons mekaar nodig het – ons antwoorde
op probleme nie lê by die indiwidu nie, maar in ons saamdink en saamworstel voor die aangesig van die
Here.
9.4 ’n Nuwe soort leierskap
Die grootste uitdaging lê hier waarskynlik rondom die rol van die predikant teenoor die rol van lidmate
rondom leierskap. In pastorale grootte gemeentes is die leierskap sterk gesetel in die persoon van die
predikant en by familiegrootte gemeentes in ’n patriarg of matriarg. Leierskap wat gesetel is in magsfigure
moet skuif na gedeelde leierskap waar kerklike leiers saam verantwoordelikheid begin neem vir die
geestelike begeleiding en versorging van die gemeente. Waar die klem in die verlede sterk gelê het op die
bestuur van bedieninge sal gemeenteleiers toenemend meer moet fokus op die skep van ’n omgewing
waarin lidmate aanmoedig en begelei word om saam God se toekoms vir die kerk te ontdek. Otto
Scharmer skryf in sy artikel: Theory U: Leading From the Future as It Emerges: “The leader must create or
“hold a space” that invites others in. You never hand over the completed cake. Instead, you invite people
into your kitchen to collectively bake the cake.”
Leierskap verskuif van die een wat beheer en bestuur na die een wat saamwerk en samewerking bewerk.
Leierskap beskik oor die vermoë om mense oor grense heen aan mekaar te verbind. Leiers het
verhoudings-intelligensie (RI) (Steve Saccone)
Die verslag oor leierskap wat voor die Reformed Ecumenical Council gedien het, praat van “shared
leadership” en omskryf dit as volg: “Leadership is no longer a lone-ranger function. The world, society,
organizations, and the changes we are experiencing are just too complex. The problems we face are too
complex to be managed by one person. We require more than one brain to solve them.” (REC 2005:326)
Sam Kobia, Algemene sekretaris van die Wêreldraad van Kerke: “If you want to walk fast, walk alone. If
you want to go far, walk together”.
9.5 Om met waagmoed vorentoe te beweeg
Toenemend is daar ’n besef dat oplossings nie geleë is in ou gebaande weë nie, maar dat
bedieningstrategie kreatief en nuut bedink moet word. Tog laat vrees vir verandering en ons
gebondenheid aan die kerkorde, gemeentes huiwer om nuwe grense oor te steek nuwe en nuwe
bedieningstrategieë te vestig. Op ’n breëre kerklike vlak sal ons vir kleiner wordende gemeentes die
ruimte moet skep om innoverend met nuwe bedieningsstrategieë te eksperimenteer en sodoende beste
praktyke te vestig. Dit kan alleen plaasvind binne ’n kultuur van vertroue en voortdurende gesprek met
mekaar.
Ds JPJ van Tonder
Voorsitter Taakspan bedieningsvernuwing
Sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
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BYLAE 2
ADGO SE VERSLAG KLEIN GEMEENTES
ALGEMENE SINODE AGENDA bladsy 148-161
1. OPDRAG
1.1 Algemene sinode 2007
1.1.1 Die Algemene Sinode besluit tydens die 2007-vergadering as volg: Die Algemene Sinode beveel
aan dat die saak van klein gemeentes verwys word na die ADGO en GDN om die nodige navorsing te
doen en met behulp van sinodale gebiede waar baie klein gemeentes voorkom, te werk aan prosesse en
bedieningsvoorstelle wat klein gemeentes op ’n konkrete wyse kan help. Die NG Kerkfamilie moet so ver
moontlik ook hierby betrek word
(Agenda 2007 Deel III (Handelinge) bl. 124 en bl 203 pt 11.9).
1.1.2 Hierdie besluit volg op vorige navorsingsopdragte wat reeds tydens die Algemene Sinodes van 2002
en 2004
gegee is (vgl. Agenda 2007 Deel 1 bl. 287 pt 7, asook ADGO Bylaag 7 bl. 316).
1.1.3 ADGO Bylaag 7 (Agenda 2007 Deel 1 bl. 316-7) verskaf die breë kontoere van ’n
navorsingsraamwerk oor klein gemeentes.
1.1.4 Die Moderamen het in die reses ’n span saamgestel om hierdie opdrag uit te voer.

2. WERKSWYSE
2.1 Literatuur en bronne
2.1.1 Verskeie sinodes het reeds self nagedink oor klein gemeentes, taakspanne aangestel wat
bevindings geformuleer het en modelle vir bediening in klein gemeentes geïmplementeer het. Hierdie
sinodale inisiatiewe, dokumente en gevolglike praktiese ervaring lewer ’n geweldige belangrike bydrae.
2.1.2 Verskeie navorsers is tans besig met studie rondom klein gemeentes binne die NG Kerk, VGKSA en
NGKA.
Soos navorsingsresultate beskikbaar word, sal dit bekendgestel word by www.kleingemeentes.co.za.
2.1.3 ’n Uitgebreide lys literatuur en navorsingsresultate is saamgestel en is beskikbaar by
www.kleingemeentes.co.za. ’n Literatuurlys word ook aan die einde van hierdie verslag verskaf.
2.2 Konferensie
2.2.1 Ten einde akademiese kennis oor die onderwerp, praktiese ervaring, en sinodale insette te
integreer, is ’’n konferensie oor klein gemeentes van 4-6 Mei 2011 te Kemptonpark gehou. Een
verteenwoordiger per sinode, asook akademici, het die konferensie bygewoon. By hierdie geleentheid is
indringend oor die onderwerp besin.
2.2.2 Die konferensie het onder die vaandel van die Algemene Sinode plaasgevind. Groot waardering vir
die inisiatief is deur die konferensie uitgespreek met die versoek dat dit in die toekoms ’n jaarlikse
instelling word en verder uitgebrei kan word.
2.2.3 Die personeel vir die konferensie was as volg: Danie Mouton (sameroeper, Oos-Kaapland), Bossie
Muller (Wes-en-Suid-Kaap), Kobus van Tonder (Noord-Kaapland), Ben van Dyk en Willie Pieters
(Kwazulu-Natal), Carin van Schalkwyk (Oranje-Vrystaat), Johan Rademeyer (Wes-Transvaal), Wimpie
Jordt (Noordelike Sinode), Sam Heine (Hoëveld), Danie Dreyer (Oostelike Sinode), Jan Woest (Namibië),
Kobus Schoeman (Kerkspieël) en Jurgens Hendriks (deskundige lid). Zach Pienaar (VGKSA) en Joseph
Pali (NGKA) is ook na die konferensie genooi maar kon op kort kennisgewing weens persoonlike
omstandighede nie teenwoordig wees nie.
2.2.4 Hierdie verslag is die produk van die konferensie se besinning. Die werkswyse stel ’n
navorsingsmodel daar waarmee die groep graag wil voortgaan. ’n Aanbeveling hieroor volg later in die
verslag.
2.3 Hoopvol
Hoe meer genoemde konferensie oor klein gemeentes gewerk het, en na die verhale van klein gemeentes
geluister het, hoe meer is ons met hoop en verwondering vervul. Die kwaliteit van lidmate in klein
gemeentes – plattelands en stedelik – is verstommend. Die worsteling wat klein gemeentes beleef, is nie
siektepyne of sterwenspyne nie, maar geboortepyne. Klein gemeentes is nie siek nie, hulle is swanger.
Die sleutel lê in die kapasiteit om uit ’n institutêre bediening (wat op oorlewing of selfhandhawing fokus) te
breek na ’n herontdekking van God en van die hele gemeenskap.
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3. WAT IS ’N KLEIN GEMEENTE?
3.1 Streektipes
Sedert die opname van Kerkspieël 2 in 1986 is gemeentes volgens streektipes geklassifiseer. Vir die doel
van Kerkspieëlopnames word die streke soos volg gedefinieer:
- Klein Plattelandse gemeente: ’n Gemeente wat op ’n heel klein dorpie/gemeenskap geleë is waar daar
net een leraar is.
- Plattelandse gemeente: ’n Gemeente wat in ’n dorp geleë is wat so groot is dat daar twee tot vier NG
leraars werksaam is (ongeag die aantal gemeentes).
gemeentes.
- Woonstel/buitengewone gemeente: Dit sluit onder andere in: enkelindustrie-, militêre-, middestad-,
studentegemeentes en gemeentes vir andertaliges. Die kategorie is met die 2006 opname saam met die
voorstedelike kategorie gevoeg.
- Voorstedelike gemeente: ’n Gemeente in ’n voorstad geleë en sluit woonhuise, meenthuise en
woonstelle in. Dit kan ook kleinhoewes insluit.
3.2 Klein gemeentes as streektipe in die NG Kerk
3.2.1 Verspreiding van lidmate
Volgens Kerkspieël 2006 woon 12% van lidmate van die NG Kerk in klein plattelandse gemeentes, en ’n
verdere 15% in plattelandse gemeentes. ’n Totaal van 27% - ’n beduidende groep lidmate – bly dus in
plattelandse omgewings. Meer as die helfte van die NG Kerk se lidmate (55%) is egter in voorstedelike
gebiede te vind.
3.2.2 Verspreiding per sinodale gebied
Sinodale gebiede verskil beduidend wat die aantal klein gemeentes betref. Die volgende grafiek dui die
verspreiding van gemeentes/lidmate in die platteland aan (2006). Die eerste staaf dui op die persentasie
lidmate in die sinode wat in klein-plattelandse en plattelandse kontekste woon, en die tweede staaf op die
persentasie gemeentes in die sinode in dieselfde kategorie. Byvoorbeeld: 84% van Noord-Kaapland se
gemeentes funksioneer in die plattelandse, en 60% van die lidmate is in daardie gemeentes. Sinode
Hoëveld is die mees verstedelikte gebied, terwyl Noord-Kaapland die meeste lidmate in kleingemeentelike kontekste bedien.
Grafiek 1: Verspreiding van lidmate en gemeentes per sinodale gebied – Kerkspieël 2006

3.2.3 Klein gemeentes in ander kontekste
Klein gemeentes kom nie net in plattelandse kontekste voor nie. Dit is ook ’n stedelike fenomeen,
spesifiek waar demografiese skuiwe gemeentes laat verklein. Binne stede is dit egter relatief maklik vir
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hierdie gemeentes om met ander saam te smelt, indien hulle wil. In plattelandse kontekste is dieselfde
opsie nie so geredelik beskikbaar nie.
3.3 Gemeente-grootte tipologie
3.3.1 Vier groottes
Daar is ook ander maniere om klein gemeentes te beskryf. Die gewildste gemeente-tipologie is dié van
gemeentegrootte.
Die model werk met erediensbywoning en gaan uit van die veronderstelling dat die kultuur en struktuur
van gemeentes wissel na aanleiding van die grootte daarvan. Volgens Alice Mann (1998) kan daar vier
groottes gemeentes onderskei word. Dit kan as volg opgesom word:
Tabel 1: Vier groottes gemeentes

3.3.2 Beskrywing van die familie-grootte
Volgens Mann se tipologie is klein gemeentes (stedelik of plattelands) organismes wat meer relasioneel
as struktureel in homogene verhoudinge verbind is, en groep-gesentreerd. ’n Klein gemeente is ’n familie
met patriarge en matriarge wat in beheer is. Hulle is sterk op oorlewing ingestel en laat hulle dus nie
sommer deur die kerkverband sluit nie. Nuwe lidmate word deur ’n komplekse proses van sosiale
aanneming ingesluit. Net soos by gewone families word jy deel van die familiesisteem slegs deur óf
geboorte óf aanneming.
Predikante se rol is om dié funksies uit te voer wat die lidmate nie self kan doen nie (bv. doop, nagmaal,
begrawe, preek), maar die predikant wat aanneem dat hy/sy die hoof-uitvoerende beampte is, maak ’n
reuse fout.
Predikante funksioneer meer in ’n kapelaansrol sonder uitvoerende bemagtiging. Predikante moet hierdie
gemeentes daarom lief hê en vir drie jaar niks probeer verander nie. Hoe langer die predikant bly, hoe
meer invloed verwerf hy/sy en word maklik ’n bedreiging vir die patriarge en matriarge. Daar word dus
dikwels krisisse geskep om te verseker dat die dominee korter bly eerder as langer. Indien die leraar vir
langer as vyf jaar kan bly, word egte transformasiemoontlikhede ’n werklikheid.
Volgens Mann begin baie predikante hul bediening in hierdie gemeente-grootte, maar dit is die moeilikste
tipe bediening vir pas-afgestudeerde predikante. Die geesdrif en entoesiasme van die jong dominee pas
gewoonlik nie by die rolverwagting van tradisionele pastorale versorging nie (Mann 1998).
3.4 Waardering vir die klein gemeente-grootte
3.4.1 Kwaliteit van lidmate
Hoewel klein gemeentes unieke sosiale uitdagings ervaar, soos deur Mann beskryf, moet daar
waarderend na hierdie gemeente-grootte gekyk word. Die kwaliteit van lidmate óók in hierdie gemeentegrootte is ’n bron van dankbaarheid. Tydens die klein gemeente-konferensie kon al die sinodes
bevestigende verhale vertel van die bruikbare mensemateriaal en toewyding van lidmate in hierdie
gemeentes.
3.4.2 Unieke kapasiteit
Juis vanweë hulle grootte is hierdie gemeentes in staat om:
* nabyheid en intimiteit in die geloofsgemeenskap te beliggaam;
* verhoudingsgedrewe eerder as formeel gestruktureerd te funksioneer;
* ’n daadwerklike gemeenskapwye impak te maak; en
* ’n prominente publieke profiel deur diensbaarheid te verwerf.
Klein gemeentes is ’n wêreldwye fenomeen. Getalsgewys is waarskynlik die meeste gemeentes klein
gemeentes.
3.4.3 Verhoudinge
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Klein gemeentes is verhoudinggedrewe gemeentes. Nie die charisma van die predikant, of die kwaliteit
van die program, verskaf die kohesie nie. Die kohesie groei uit die kwaliteit van die verhoudinge – met
God, met mekaar en met die gemeenskap. Juis hierin lê geweldige potensiaal opgesluit.
3.5 Dink nuut oor klein gemeentes
In hierdie paragraaf is tot dusver twee wyses om klein gemeentes te beskryf (ligging en grootte),
bespreek. Beide help ons om waardevolle aspekte raak te sien en die uitdaging vir klein gemeentes te
verstaan. Aangesien hierdie gemeentes so ’n groot deel van die NG Kerk uitmaak, sal die impak van die
kerkverband se besluite en reëlings op hierdie gemeentes doelbewus verreken moet word.
3.5.1 Wat is die norm vir bediening?
Die meerderheid NG Kerklidmate leef in voorstedelike gemeentes. Dit gebeur gevolglik maklik dat die
voorstedelike bediening die norm vir bediening word. Alle gemeentes moet dan ’n voltydse predikant, ’n
pastorie, ’n goedversorgde kerkgebou, ’n belegging, en ’n uitmuntende program van gemeentelike aksies
en dienswerk hê. Indien hierdie bedieningspatroon die norm word, sal klein gemeentes permanent
beskaam word en bloot kan hunker na iets soortgelyks. Dit sou egter ’n massiewe fout wees. Klein
gemeentes is ’n legitieme gestalte van die kerk van die
Here.
3.5.2 Is groter beter?
Die konsep van makro-gemeentes het oor die afgelope jare prominensie in die NG Kerk geniet. Tov
insette oor leierskap, toerusting en evangelisasie gryp buitelandse makro-konstruksies soos Willow Creek
en Saddleback die verbeelding aan. Vorme van innovering in die kerklike lewe wat heelwat aan bronne
(bv kapitaal en menslik) verg, is in die nuus. Dit marginaliseer klein gemeentes.
3.5.3 Klein, maar begaafd
Geïdealiseerde gestaltes van gemeentewees laat klein gemeentes dikwels ontmagtig voel. Dit is
heeltemal onnodig omdat die bedieningsmatige gawes van klein gemeentes op ander vlakke lê. Die NG
Kerk benodig bedieningstrategieë wat hierdie gawes na die voorgrond bring. Waardering vir klein
gemeentes waar die fokus op die koninkryk van God val, en God se goedheid en genade na
gemeenskappe gedra word, sal die rolmodelle in hierdie gemeente-grootte skep wat ’n nuwe seisoen vir
klein gemeentes sal inlui.

4. UITDAGINGS VIR KLEIN GEMEENTES
Hierdie paragraaf skilder slegs ’n oorsigtelike en daarom veralgemeende beeld van uitdagings vir klein
gemeentes.
Die bedoeling is om die landskap waarin klein gemeentes funksioneer te beskryf. Die fokus is veral op
plattelandse gemeenskappe. In soverre die prentjie negatief klink, is die bedoeling nie om verlammend te
wees of krisisvure te stook nie. Die bedoeling is om realisties te wees sodat die roeping en uitdagings
waarop die gemeenskapsoekende Drie-enige God hierdie gemeentes se aandag fokus, helder omlyn kan
word.
4.1 Dalende lidmaattal
Die Jaarboek van NG Kerke vertel die verhaal van die ontvolking van die platteland en die daling in
lidmaattalle.
Die NG Kerk in Wes-en-Suid-Kaap het in ’n onlangse studie die lidmaattal van 8 plattelandse gemeentes
aan die hand van die Jaarboek vergelyk. Lidmaatgetalle vir 2011, saam met dié vir 1994, die jaar waarop
die nuwe bedeling 17 jaar gelede ingelui is, asook die 1977–getalle (ŉ verdere 17 jaar terug in die verlede)
illustreer die tendens duidelik. Die huidige 2,518 totale lidmatetal van die agt gemeentes is maar 62% van
wat dit in 1994 was (4,067) en 40% van wat dit in 1977 was (6,227). Een rede vir die dalende getalle is die
dalende geboortesyfer. In 1977 was dooplidmate 30% van die totale lidmaattal, 25% in 1994 en 17% in
2011.
In stede is baie welvarende voorstedelike gemeentes as gevolg van demografiese skuiwe in klein
gemeentes verander. Sommige van hierdie gemeentes het met ander saamgesmelt.
4.2 Ekonomiese konteks
Die landbou-landskap het dramaties oor die afgelope dekades verander. Dit het ’n besliste impak op klein
plattelandse gemeentes. Boerdery-eenhede is groter, wat beteken minder mense woon op landbougrond.
Die boere, of eienaars van die grond, woon ook dikwels elders (en dit is nie noodwendig die naaste dorp
nie).
Insetkoste het geweldig gestyg. Die regering is ook nie meer simpatiek teenoor die landbou nie.
Grondhervorming en plaasmoorde het ook ’n negatiewe impak op boerdery.
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Verder is die ineenstorting van wêreldmarkte, tesame met uitmergelende droogtes wat van tyd tot tyd
voorkom, faktore wat die finansiële oorlewing van plattelandse bediening net soveel moeiliker maak.
4.3 Verswakking van dienste
Die platteland word in talle gemeenskappe gekenmerk deur ’n vermindering van besighede en
professionele dienste. Talle dorpe toon tekens van swakker bestuur en die agteruitgang van openbare
dienste. Wat skole betref, het opsigtelike verwaarlosing op baie plekke ingetree. NG Kerk lidmate se
kinders gaan grotendeels na goeie skole buite die plattelandse konteks. Skoolkarry het deel van die
kultuur geword. Meer gegoede mense mag van privaatskole gebruik maak, en tuisonderrig word ook
benut.
4.4 Duur bedieningsmodel
Baie klein plattelandse gemeentes beskik oor groot kerkgeboue wat opgerig is in tye toe daar groot,
florerende gemeenskappe bestaan het. Hierdie geboue is dikwels pragtig en lidmate heg groot sentiment
daaraan. Die klein gemeentetjie “verdwyn” egter op ’n Sondag in die gebou. Talle sitplekke is leeg en die
erediens verloop onpersoonlik. Verder is die onderhoudskoste hoog en moet die gemeente baie geld
daarvoor opsysit.
In hierdie gemeentes begin die gebou die gemeente besit en word die instandhouding van die gebou ’n
dominerende faktor in die missie van die gemeente.
Hoewel plattelandse lidmate dikwels ’n hoër gemiddelde dankoffer gee as die lidmate van groot en
verstedelikte gemeentes, gebeur dit maklik dat die gemeente nie meer sy verantwoordelikhede kan
nakom nie. Daarom word die predikante van talle plattelandse gemeentes nie op skaal vergoed nie.
Uit ervaring weet boerdery-gemeenskappe dat daar geld opsygesit moet word om die wa deur die drif te
trek in tye van nood soos droogte of ander rampe. Dit is nie vreemd dat ’n gemeente wat sy dominee nie
op skaal besoldig, of sy gebou nie na behore kan versorg, tog ’n groot bedrag op belegging het nie. Die
teologiese probleem hiermee is dat selfhandhawing en oorlewing die agenda bepaal.
4.5 Mobiliteit van predikante
Daar is talle voorbeelde van plattelandse predikante wat reeds in baie lang dienstermyne in dieselfde klein
gemeentes werk. Hierdie predikante kom onder geweldige druk as konflik in gemeenskappe sy tol begin
eis.
Konflik kan daartoe lei dat dankoffers daal en frustrasie toeneem. Die leraar kan in so ’n situasie moeilik
skuif en word uitgelewer aan ’n vasgevalde situasie waar psigiese en emosionele skade – ook vir die res
van die pastoriegesin – die uiteinde is. Vanselfsprekend kry die res van die gemeente ook seer. Die
kerkverband sal meer weë moet ondersoek om in so ’n situasie in te gryp.
4.6 Bestuur van verhoudings en diversiteit
Stedelike gemeentes het die luukse dat gelowiges na ŉ gemeente kan gaan waar hulle inpas in terme van
sake soos spiritualiteit, teologie en styl. ŉ Plattelandse gemeente is ŉ uitgebreide familie. Die kerk en
gemeenskap het al sy lede nodig om te oorleef want samewerking is essensieel vir die voortbestaan van
die kleiner gemeente, finansieel maar veel meer. Die mense is op mekaar aangewese van skoolkar ry,
sprinkane spuit, vure veg in die somer tot die hantering van elke vorm van krisis.
Tipies van alle klein plattelandse gemeentes die wêreld oor, speel die leraar die sleutelrol as
gemeenskapsleier, as ŉ ietwat onafhanklike inkommer, as die een wat die diversiteit in die gemeente en
gemeenskap moet bestuur. ŉ Verhoudingsensitiewe leraar wat die gemeente in sy swaarkry-tye kan help
om in geloofsvertroue op God te bly fokus en in voorspoed-tye die gemeente kan help om nie die Here te
vergeet nie (Deut 8), en wat as apostel-leier profetiese, koninklike en priesterlike funksies vervul, is
onontbeerlik. Die leraar help die gemeente om missionaal op God se agenda gefokus te bly en nie te
verval in ŉ instandhoudingsbediening nie.
Hiervoor is verhoudinge nodig. Die leraar moet by die vendusie wees en die koöperasie ken, die polisie
besoek en die ouetehuis nie vergeet nie! Gemeenskappe waardeer dit as die leraar uitreik en oor grense
beweeg. Hy/sy moet al die kerke en hulle dominees ken. Hy/sy is die brugbouer, die een wat versoening
bewerk en gesamentlike projekte help loots. Hy/sy moet die voorbeeld stel van wat dit beteken om ŉ
koninkryksvisie te hê.
Hierdie vaardighede is vandag onder groot druk, ook in plattelandse kontekste. Individualisme is tiperend
van die DNA van die Westerse beskawing. Die televisie en sy variante se invloed is goed bekend. Dit
word egter gebalanseer met die ongelooflike groei van sosiale netwerke. Hiervoor is daar talle voorbeelde:
van selfone tot Facebook en talle ander. Soos die een tipe sosialisering dus uitsterf en skipbreuk lei deur
samelewingsveranderinge duik ander weer op. Nogtans is die netto resultaat tans ŉ netto toename in
diversiteit.
Diversiteit het baie vorme. Ras, taal en kultuur is verantwoordelik vir die groot groeperinge. Diversiteit het
egter veel kleiner skakerings. In die platteland is die volgende skerp op die voorgrond: spiritualiteit,
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ouderdom of generasies, geslagte, geloof, klas/opvoeding/geleerdheid en vele meer. Die NG Kerk se
gemeentes betrek basies Afrikaanse blanke gelowiges. Binne die groep is daar baie diversiteit, maar in
die platteland word diegene wat Afrikaans is saamgebind en word daar hard probeer om tussen hulle
eenheid binne verskeidenheid te verkry.
Hierdie groep het die meeste ekonomiese en intellektuele mag of potensiaal.
Die NG Kerk se lidmate het die politieke mag in 1994 verloor. Die grootste groep ook in plattelandse
gemeenskappe is arm mense van kleur. ŉ Klein plattelandse gemeente het ŉ groter verantwoordelikheid
as net teenoor sy eie lidmate. Om as gemeenskap vrede te hê en te kan saamwerk en saamleef vra
onvermydelik dat daar mense moet wees wat oor grense kan beweeg en kan saamwerk. Die NG Kerk het
tradisioneel nie sy rol in hierdie opsig goed verstaan nie. Apartheid het nie net teen die wese van die Skrif
ingedruis nie, dit het ook mense en gemeenskappe van mekaar vervreem, iets wat in die platteland
besonder destruktief getref het.
4.7 Patriargie
ŉ Saak wat diep versluier in meeste plattelandse gemeentes voorkom, het te make met die unieke
situasie van die boerdery en erfplase. Daar is baie gevalle waar daar groot ongelukkigheid is tussen pa’s
en seuns. So-ook tussen die geslagte, veral van die kant van vroue wat van elders kom en getroud is met
plaaslike mans wat boer en wat hulle hele lewe as ŉ inkommer ervaar.
Eersgenoemde is die situasie van die pa (patriarg) wat nie die plaas oorgee na hy “aftree” nie en die seun
wat telkens soos ŉ slaaf bly werk en aan ŉ lyntjie gehou word. Naas dit is daar die situasie dat die seun
wat die plaas erf dikwels broers en susters in gelyke dele moet uitbetaal wat hom in ŉ situasie plaas dat
hy eintlik nooit finansieel op sy voete kan kom nie. So ŉ vererwing beteken dat die kind wat boer eintlik tot
finansiële ondergang of swaarkry verdoem word. Die verskil tussen boerdery voor 1994 en boerdery na
1994 is aansienlik. Hier is diep seer. Dit sal baie help as dit in die oopte gebring en aangespreek kan
word.
4.8 Prosesse van rou
ŉ Aspek van die plattelandse bediening wat mens help om die ouer mense te verstaan, is om in te sien
dat hulle verlies ervaar en terug hunker na wat nou onthou word as “die goeie ou dae.” Daar is baie wat
die tye onthou toe kerke gebou is en toe die Afrikaner uit sy armoede opgestaan het, dae van harde werk
en saamwerk. Vir hulle is die nuwe bedeling in Suid-Afrika soos die vaarwel sê van ŉ tyd toe daar
vastigheid en sekuriteit was. Hulle ervaar dat alles nou op losse skroewe staan en hulle verstaan nie die
jonger geslag en die onherroeplike veranderinge wat wêreldwyd ingetree het nie. Die realiteit moet met
groot empatie hanteer word en waar moontlik moet die lidmate begelei word.
4.9 Einde van die christendom-era
Die Christendom-era in die kerk se geskiedenis is tans aan die verbrokkel. As tegniese term verwys
Christendom na ’n fusie tussen kerk en staat in die magsentrum van die samelewing waar die kerk
bepaalde publieke verantwoordelikhede gehad het. Die kerk het vir eeue die Westerse beskawing geborg
en verantwoordelikheid geneem om goeie burgers vir die samelewing te vorm.
Die kerk het oor eeue in Europa, maar veral sedert die middel van die twintigste eeu, sy posisie in die
sentrum van die samelewing verloor. Die kerk is op die kantlyn geplaas. In baie plattelandse
gemeenskappe beliggaam die sentrale en opsigtelike ligging van die kerkgebou in die middel van die dorp
die ou Christendom-paradigma.
Dit beteken dat die sentrale gesagsposisie van die kerk in die gedrang gekom het. ’n Christendomkerk
verloor die kapasiteit om oor grense te gaan, mense te beïnvloed en gasvry te ontvang. In die
Christendom-era was daar kragte in die samelewing wat mense na die kerk gebring het (jy sou bv.
moeiliker werk kry sonder ’n getuigskrif van die dominee). Noudat hierdie kragte verdwyn het, beleef
kleiner gemeentes, waar almal se deelname so wesenlik is vir voortbestaan, dat vanselfsprekende
ondersteuning ook verdwyn het.
Dit verg die ontwikkeling van nuwe vaardighede, houdings, gesindhede en gewoontes in die lewe van
gemeentes.
4.10 Globalisering
Die sosioloog Manuel Castells verduidelik in sy boek, The Power of Identity, hoe die informasietegnologie
en globalisering die wêreld verander. Twee goed verander: Eerstens: mag kry al hoe meer ŉ nuwe
inhoud. Mag was oor millennia fisiese mag: die mag van die sterkste, die mag van wapens. Dit is aan die
verander. Inligting en kennis is al hoe meer ŉ sterker mag as fisiese krag en wapens.
Tweedens: Mense en groepe se identiteit word nou anders gevorm. Identiteit, sê hy, word op drie wyses
gevorm. Tradisioneel het dit van bo na onder plaasgevind (legitimizing identity formation). Die sterkere het
sy mag gebruik om die res te vorm na sy smaak (ideologie). Hierdie top-down manipulasie kan geïllustreer
word met hoe in die apartheidperiode wit Afrikaners bymekaar gehou (gemaak) is.
_________________________________________________________________________________________________

Bedieningsondersteuning
74
_________________________________________________________________________________________________

Teen sodanige dominasie en manipulasie het resistance identity formation wêreldwyd ontstaan. Oral oor
die wêreld is daar opstande teen regerings, diktature en verskillende vorms van oorheersing – die nuutste
is in Egipte, Tunisië, Libië en die Arabiese wêreld te sien. Islam is ŉ vorm van legitimizing identity
formation waar wettiese godsdiens ŉ baie groot rol speel. Daar is opstand teen die manipulerende mag
van mans oor vroue en kinders.
Derdens is daar project identity formation. ŉ Voorbeeld van laasgenoemde is die ekologiese beweging en
die missionale kerkontwikkeling. Kerke wat van bo veranderinge probeer forseer met behulp van
dogmatiese uitsprake val in die eerste kategorie en val nou uit die bus uit. Die koninkryk van God is God
se projek – dis die evangelie en as sodanig goeie nuus in deurmekaar tye – wêreldwyd!
In baie plattelandse gemeenskappe word identiteit deur patriarge en matriarge in ’n beweging van bo af
beskerm.
Dit vervreem dikwels jonger mense wat op ’n meer deelnemende styl ingestel is, skep wrywing en bring
spanning en verdeeldheid. Thomas Friedman sê in sy boek The world is flat. A brief history of the twentyfirst century dat “people moved from being an audience to being participants and co-laborers.” Dit beteken
dat mense toenemend sin en vervulling in projekidentiteit vind.
Waar klein gemeentes hierop kapitaliseer, floreer verhoudinge en kry die gemeente dit reg om oor grense
te beweeg.

5. DIE KRISIS AS GELEENTHEID
5.1 Die kerkverband sien ’n krisis
Dit is opvallend dat die verslag oor klein gemeentes wat voor die Algemene Sinode van 2007 gedien het
(Agenda 2007 Deel 1 bl 316-7), die omstandighede van klein gemeentes as ’n krisis beskryf. Hul situasie
word as ’n “noodkreet in ons midde” beskryf, hulle is in ’n “krisisbestaan”, besig met ’n “oorlewingstryd”,
het ’n “swak selfbeeld”, en sukkel met “kwynende getalle”, “finansiële tekorte” en “groot afstande.”
Waarom sien ons krisis as ons na klein gemeentes kyk? Waarskynlik weens die geïdealiseerde prentjies
wat ons van bediening het. Indien die norm die voorstedelike bedieningstyl is, het klein gemeentes
inderdaad ’n krisis.
Indien die norm vir bediening een predikant per gemeente is, het klein gemeentes in baie gevalle ’n
onoorkomelike probleem. Salarisverpligtinge asook die onderhoud van die kerkgebou en pastorie skep
haas onoorkomelike uitdagings. Ons sal ander maatstawwe en bedieningstyle vir klein gemeentes moet
skep.
Een van die uitdagings is dat die Kerkorde se konseptualisering van gemeentelike bediening ’n
struikelblok vir klein gemeentes word. Die reg om eredienste te lei en sakramente te bedien is voorbeelde
hiervan.
’n Krisis is altyd ook ’n geleentheid wat nuwe moontlikhede bied. Die situasie van klein gemeentes is nie
troosteloos nie. Indien hier betekenisvolle bedieningsvernuwing geïnnoveer kan word, kan klein
gemeentes die kerkverband baie help.
5.2 Op die snypunt van betekenisvolle verandering
Klein gemeentes is uniek geposisioneer om reg op die betekenisvolle snypunt van bedieningsvernuwing in
die NG Kerk te funksioneer.
Helderder as op talle ander plekke sien mens in die lewe van klein gemeentes die krisis waarin ’n
agterhaalde kerkbegrip die hele kerkverband dompel. Hierdie gemeentes het nie die bronne om
tradisionele selfhandhawende bedieninge in stand te hou nie. Hulle kan nie realiteite verdoesel nie. Hulle
illustreer dat ’n kerk wat sy fokus verloor op die Here se opdrag in Matteus 28:16-20 en nie na die hele
omgewing met die goeie nuus gaan nie sy doodvonnis teken.
Daar is betekenisvolle verhale te vertel van die innovering in klein gemeentes wat hulle fokus op die Here,
hulle Bybelse identiteit en hul visie op die koninkryk van God herwin.
Daarom kan die hele kerkverband baie by klein gemeentes leer.
5.3 Deernis en bystand gevra vir mense vasgevang in die krisis
Hoewel betekenisvolle innovasie by verskeie klein gemeentes plaasvind, is die harde werklikheid dat
ménse in die maalkolk van die oorgang en vernuwing die bediening verkeer. Harde spanningslyne
bestaan tussen die status quo en die vernuwing. Diepe vasgelooptheid kom in klein gemeentes voor. Daar
is predikante wat in hierdie gemeentes begin dien het toe hulle nog verseker kon wees van ’n salaris maar
nou maand tot maand self in ’n finansiële oorlewingstryd is. Daar is onbegrip by lidmate wat
bedieningsvernuwing aktief teenstaan en daarom die gemeentes in verdere krisisse dompel, dikwels
finansieel van aard. In die hitte van die stryd is dit moeilik om te verstaan wat aan die gebeur is. Konflik
spiraal baie vinnig in talle klein gemeentes buite beheer.
Veral ringe, maar ook sinodes, moet hul verantwoordelikheid opneem om hierdie predikante aktief te
ondersteun.
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Dit is nie genoeg om net vir ’n broer en suster te sê om warm te word nie. Daar moet ook komberse
uitgedeel word.
Later in hierdie verslag word ’n aanbeveling rondom die kerkordelike hantering van hierdie vasgevalde
situasie ook gemaak.
Ons het die kapasiteit en geloof nodig om met konflik te werk as iets wat die Here se missie vir die kerk
kan dien.
5.4 Verhale van hoop
Talle sinodes kon tydens die klein gemeente-konferensie verhale van sulke florerende klein gemeentes
vertel. Dit is gemeentes waar die greep van institutêre instandhouding oorkom is, en die gemeentes op ’n
diep vlak met God en die omgewing gekonnekteer het. Waar lidmate snap wat die Here van hulle in sy
koninkryk vra, en hul lewe en gemeenskaplike bediening daarvolgens inrig, gebeur daar wonderwerke.
Ons noem enkele voorbeelde:
* Op Philippolis in die Suid-Vrystaat het verskillende gemeentes skouer aan die wiel gesit om ’n nuwe
gebou op te rig sodat ’n bestaande bruin kleuterskool ’n nuwe heenkome kom hê. Mense het oor
verskillende grense heen saamgewerk. Boere het boumateriaal verskaf terwyl die bruin gemeenskap die
arbeid voorsien het. Voor jy kon sê “mes” het wit, bruin en swart skouer aan skouer gestaan en gebou.
Vrouelidmate het die MIV-positiewe babas geabba terwyl die mans met die bouwerk aan die gang was.
Mense, wat mekaar vroeër nie geken het nie, se harte het vir mekaar oopgegaan. Nou, lank na die
bouprojek, stel mense nog in mekaar belang en bly vriende. Hulle volg die kinders se ontwikkeling.
* In die swart kultuur word nie oor Vigs gepraat nie. In ’n klein swart gemeente, noord van Pretoria, het
die gemeente God se hart leer verstaan vir mense wat swaarkry en gemarginaliseer is. Daar is gemiddeld
60 mense in die erediens. Op Vroue-Sondag stap ’n moeder met ’n pap babatjie vorentoe. Sy bedank die
gemeente vir hul gebede vir haar en haar kind. Sy is MIV-positief. Vandeesweek is die kindjie getoets. Hy
is MIV-negatief. Sy bedank die gemeente vir hulle gebede vir haar en haar kind en vra dat hulle die Here
nou saam sal dank. Dit is ’n wonderwerk dat so iets, gegewe die kultuur, in ’n gemeente kan gebeur.
* Op Ugie in die Oos-Kaap het ’n klein gemeente ’n groep kinders (uit die hele gemeenskap) tydens die
Wêreldsokkerbeker deur Kids Games geestelik begelei. Die aantal kinders was meer as twee keer die
gemeente se grootte.
* Op die naasliggende Elliot het onderlinge versorging oor kultuur- en rassegrense na ’n taxi-ongeluk
daartoe gelei dat die taxi-vereniging mense uit die hele gemeenskap na die NG Kerkbasaar karwei om te
kom koop.
* Oshakati was in die dae van die bosoorlog ’n geweldige groot gemeente maar moes agterna met
geweldige inkrimping saamleef. Die gemeente het met ’n Life Change-sentrum begin en is onder andere
’n stad op ’n berg vir vigswesies. Selfs al is die gemeente klein is daar ’n konstante stroom versorging in
die vorm van klere, komberse en etes vir hierdie kinders.
* Eshowe is ’n klein gemeente wat nie langer ’n voltydse leraar kon bekostig nie maar onder leiding van
’’n tentmaker bedien. Die gemeente en predikant is by die Christelike Seemansorganisasie en Operasie
Mobilisasie betrokke. Die gemeente het ekumenies uitgereik na ander kerke in die gemeenskap en ander
kerke hou nou saam met hulle erediens. Die gemeente het geleer om anders te dink oor die bediening.
* In Winterton het vyf kerkgemeenskappe saamgespan om ’n kerk in ’n behoeftige gedeelte van die dorp
op te rig. Dit maak effektiewe bediening moontlik. Gesamentlike eredienste oor grense heen, tot voordeel
van die hele gemeenskap, aangesien gemeentes nou saam ’n publieke rol opneem, is uit hierdie inisiatief
gebore.
* In Noord-Wes werk ’n aantal gemeentes saam aan die Noord-Wes-uitreik waar die armstes van die
armes bereik word. Gelowiges het mede-gelowiges oor grense leer ken.
* Breyten, in die Oostelike Sinode, het ook ’n tentmakerleraar aangesien hulle nie ’n voltydse predikant
kan bekostig nie. Die gemeente neem verantwoordelikheid vir versorging in die gemeenskap.
Wolprodukte word bv. verwerk en en só word werkskeppingsprojekte geïnisieer. Beide ouer en jonger
lidmate koop op hierdie aksies in. Die gemeente verstaan hulleself op ’n nuwe manier, het hoop, en
beoefen gasvryheid.
* Marken is ’n bitter klein gemeente in die Noordelike Sinode. Hierdie gemeente het sy
instandhoudingsgerigtheid afgelê en lig en sout vir die hele omgewing geword. Die hele gemeenskap
word by bediening betrek.
* Ellisras-Wes is ’n gemeente wat die hele gemeenskap by bediening insluit en hard werk aan die bou
van verhoudinge oor alle grense heen. Nie alle lidmate verstaan dié bediening nie, soos ook op ander
plekke, maar die seën van die Here bly nie uit nie.
* Dutoitspan-gemeente in Noord-Kaapland het deur die meule gegaan as gevolg van demografiese
skuiwe. Die gemeente het egter die hele gemeenskap raakgesien en haar bediening op die hele
gemeenskap gefokus. Vandag is dit ’n gemeente wat hoop en versoening dra en mense wat deur
MIV/Vigs geraak word daadwerklik ondersteun.
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Wat stede betref, het betekenisvolle vernuwing plaasgevind in die middestadsbediening in stede soos
Pretoria, Bloemfontein en Port Elizabeth. Demografiese skuiwe het gemeentes drasties laat verklein maar
uit ’n geestelike transformasieproses is merkwaardige nuwe bedieninge aan die ontplooi.
5.5 Opsommend
In tye van groot verandering kom die mees betekenisvolle transformasie dikwels van die periferie af. Klein
gemeentes bevind hulle in hierdie situasie. Omdat hulle nie oor groot hoeveelhede bronne beskik nie is
die eerste effekte van skuiwe in die samelewing by hulle te bespeur. Die effekte van demografiese skuiwe,
sekularisasie, resessie en migrasie oor kerklike grense heen – om enkele faktore te noem – is baie vinnig
in klein gemeentes voelbaar. Dit beteken dat hulle die eerstes is wat diep hieroor moet nadink en hul
bedieningspatrone moet aanpas.
Die kerkverband kan by hierdie gemeentes gaan leer hoe die toekoms van die kerk lyk.

6. WAT HET KLEIN GEMEENTES NODIG OM TE FLOREER?
Hierdie paragraaf beskryf ’n paradigmaskuif wat klein gemeentes kan help om te floreer. Aangesien
aanpassende verandering nodig is, word die paradigmaskuif in terme van die dieptedimensie van die
gemeentelike lewe (oortuigings, waardes, kultuur) beskryf eerder as in terme van oppervlaktendense en
tegnieke.
6.1 Aanpassende versus tegniese verandering
Tegniese verandering veronderstel dat ’n kundige reeds oor die kennis beskik om ’n probleemsituasie uit
te sorteer. Probleme met die klanksisteem in ’n kerkgebou of leemtes in ’n boekhoustelsel is voorbeelde
hiervan.
Mens kan eksperte benut en die probleem is uitgesorteer.
Aanpassende verandering weet dat niemand weet hoe om die situasie te hanteer nie. Ons moet leer en
innoveer.
In hierdie proses moet jy én ander saam dink, eksperimenteer en reflekteer. Luister word ’n belangrike
vaardigheid.
Die konteks van klein gemeentes plaas hulle vierkantig in die sfeer van aanpassende verandering.
Dink aan die verlies van jong mense uit die kerk. Dit gaan nie met tegniese verandering alleen reggestel
word nie hoewel daar altyd ruimte is om tegnies beter te presteer. Die oorsteek van grense in die plaaslike
konteks, biddende afhanklikheid van die Here, bereidheid om nuwe vaardighede en houdings aan te leer,
én ander af te leer, is wesenlik belangrik. Biddende afhanklikheid van die Here en ’n nuwe verbintenis tot
die verhaal van God se betrokkenheid in die wêreld en die uitleef daarvan is voorwaardes. In die proses
word mense verander en vernuwe.
Die dinamiese voortbestaan van klein gemeentes veronderstel ’n proses van aanpassende verandering.
Beide die klein gemeente self, maar ook die kerkverband wat deur besluite, reëlings en voorbeeld help om
die ruimte te skep waarbinne klein gemeentes funksioneer, moet verander.
6.2 Lewe in gemeenskap met Vader, Seun en Heilige Gees
In alle gevalle waar klein gemeentes betekenisvol vernuwe, het dit gepaard gegaan met ’n herontdekking
van wie God is, ’n hernude fokus op God, en afhanklike, waagmoedige gehoorsaamheid aan God. Vir die
lewensgevoel van moderne mense is God uitgeskuif na die rand van ons bewussyn en is God nie daagliks
naby en aktief werksaam in ons omgewing nie. Godsdiens is eerder iets wat mense doen en geestelike
groei is ’n toename van private innerlike belewenisse van God.
Ons het nodig om God nuut te sien met geestesoë wat deur God self geopen is sodat ons God se werk
kan raaksien – nie net in die kerk nie, maar ook in die gemeenskap. Ons het nodig om God se hart van
liefde en deernis te ontdek, en sy roepstem te hoor
’n Herontdekking van die lewende Triniteit is belangrik. Die God van die Bybel is ’n Verhoudingswese.
Binne God self is daar verhoudinge en liefdesbande. God is divers: die Vader is nie die Seun en die Gees
nie, maar Vader, Seun en Gees is in verhoudinge van liefde, diens en wedersydse selfontlediging by
mekaar betrokke.
Jesus leer ons dat Hy en die Vader een is (Joh 10:30). Die eenheid van Vader en Seun is die eenheid van
wedersydse inwoning in mekaar. Hierby kom die Heilige Gees. Die Drie is Een, omdat hulle inwoon in
mekaar. Die drie Persone interpenetreer mekaar só dat hulle een is. CS Lewis noem hierdie eenheid die
dans van die Triniteit (Mere Christianity, bl. 136). Teologies word die eenheid as perichoresis beskryf – die
Griekse woord vir wedersydse inwoning.
Om te sê dat die Drie Een is, is om te sê dat die een God ’n gemeenskap van wedersydse inwonende
Persone is waar die elke Persoon vreugdevol met die ander dans in eindelose, heilige liefde. Hierdie
perichoretiese dans is die liefde van die Persone in die Triniteit vir mekaar – die Vader vir die Seun en die
Gees, die Seun vir die Vader en die Gees, en die Gees vir die Vader en die Seun. “Theologians and
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philosophers remind us that his perichoretic love is the origin, the tone, and the standard for all the love in
the universe. There is no other love than God’s love” (Scot McKnight, 40 Days living the Jesus Creed, bl
26).
6.3 Die plot van die evangelie
In die evangelie ontmoet ons die liefdevolle God wat ons wêreld geskep het en trou bly daaraan. God reik
na ons uit, ons wat uit die verhouding met God geval het, stuur sy Seun en giet sy Gees uit sodat ons
teruggetrek kan word in ’n herstelde verhouding met God.
Die sosiale God, verhoudingswese par excellance, maak gelowiges deel van die huisgesin van God, die
volk van God, die bruid van Christus. Hierdie is almal terme wat herstelde verhoudinge uitbeeld.
God se missie op aarde is om gemeenskap te stig. Dit gebeur deur die werk van die lewende, Heilige
Gemeenskap, die Drie-eenheid van Vader, Seun en Gees. Hierdie nuwe gemeenskap oorstyg alle grense,
en bind mense oor allerlei mure saam.
6.4 Gemeentes neem deel aan God se missie
Hierdie Godsbeeld en aktiwiteit van God moet deur gemeentes gereflekteer word. Gemeentes neem deel
aan die werk van God. Uit die verhale van hoop waarna hierbo verwys is, blyk duidelik hoedat klein
gemeentes presies hierdie gemeenskapskeppende inisiatiewe geneem het en hoeveel hoop en nuwe
energie dit vir hulle bring.
6.5 Ekklesiologie
Die identiteit van Christelike gemeentes word ten diepste nié bepaal deur ligging, getalle, geografiese
omvang, etniese samestelling, beskikbare fasiliteite, die amptenary, finansiële vermoë, die sosiologiese
dinamika of profiel daarvan nie.
Gemeentes ontstaan en bestaan – selfs soms ten spyte van menslike praktyke en prosedures – primêr
vanweë die gemeenskapstigtende werking van die Heilige Gees. Gemeentes van watter omvang en/of
grootte ook al is ten diepste Trinitaries-gekonstitueerde gemeenskappe van mense wat dink, praat en leef
voor die Aangesig van God en ook vanuit die konstante bewussyn van die teenwoordigheid van God in
hulle midde.
Die primêre identiteitsverstaan wat tradisionele, denominasiegerigte gemeentes oor hulleself het, moet op
grond van die Skrif skuif. ’n Skuif word benodig weg van die formele, modernistiese, organisatoriese
perspektief wat tans oorheersend is na ’n besef en erkenning van hulleself as basiese Christus-gefokusde
geloofsgemeenskappe. Die skuif is ’n beweging weg van die institusionele praktyk na ’n dinamies
gemeenskap wat God se beweging oor grense beliggaam. Christus het die grens na ons oorgesteek.
Christus stuur en bemagtig die kerk. Die kerk lewe deur deel te neem aan hierdie beweging van Vader,
Seun en Gees.
Die deurslaggewende dinamika vir gemeentes – des te meer vir klein gemeentes – bly gesonde en
opbouende verhoudinge. Daarom behoort gekonsentreer te word op die ontwikkeling en begeleiding van
gemeenteleiers en lede wat betref hulle kapasiteit tot verhoudingsvestiging, verhoudingsgroei en
verhoudingsbestuur. Die Triniteit wat deur die gemeente aanbid word, is immers wesenlik
verhoudingsmatig. Derhalwe kan die gemeente wat geroep is
om sy beeld en gelykenis te vergestalt en te vertoon nie hulle energie en krag verspil op baie ander dinge
as om deurlopend te verdiep in hulle verhoudingskapasiteit en verhoudingskwaliteit nie.
Die 20ste eeu met sy dominante modernisties-professionele inslag en benadering het baie kerke – veral
tradisies soos ons gereformeerdes met ’n sterk kognitiewe kultuur – verarm. Hierdie armoede het
spesifiek met hoë kwaliteit verhoudinge te doen.
Waar verhoudinge gevestig, gebou en gekoester word binne die geestelike raamwerk van Christus se
verhouding deur sy lewegewende Gees met elkeen van die gemeentelede persoonlik en die
geloofsgemeenskap as geheel, is dit op bykans menslik-onverklaarbare maniere moontlik om volhoubaar
gemeente te wees, ten spyte van allerlei ander opsigtelike materiële en fisiese tekorte, moeilikhede en
uitdagings. Waar geloofsgenote vanuit die lewende verhouding met die Here van die gemeente in
verhouding met mekaar leef, sien hulle kans en kry hulle dit reg om in verdraagsaamheid baie vêr en steil
paaie saam met mekaar te loop en aan te hou loop. Waar nuwe gemeenskap of nuwe verhoudinge oor
grense aangeknoop word, bring dit nuwe vitaliteit in die lewe van die gemeente.
6.6 Roeping
Uit bogenoemde Godsverstaan en beskrywing van gemeentelike identiteit vloei ’n helder roepingsverstaan
voort. Jesus se woorde in Johannes 20:21v rig die gemeentelike lewe: “’Vrede vir julle!’ sê Hy weer vir
hulle. ‘Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.’ Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê:
‘Ontvang die Heilige Gees!”
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Let op die trinitariese wyse waarop die teks gelowiges se gestuurdheid kommunikeer. Die Vader stuur
Jesus, die Heilige Gees word oor die dissipels gegiet, en dit geskied met die oog op die voortsetting van
die trinitariese roeping. Die roeping het met die vrede te doen wat Jesus gee.
God werk aktief in gemeenskappe om nuwe geloofsgemeenskap te skep. Waar gemeentes hierdie
dinamika snap, God se uitnodiging om deel te neem aan God se sending hul agenda maak, en draers van
God se vrede na gemeenskappe word, ontvang hulle lewe en vitaliteit vanuit hul roepingsvervulling.
Waar gemeentes hul lewe aflê in God se diens, en nie daarop fokus om hul lewe vir hulself te behou nie,
ontvang hulle nuwe lewe uit God se hand.
6.7 Konteks
Een van die gemeenskaplike faktore in al bogenoemde verhale van hoop is die feit dat gemeentes geleer
het om hul konteks raak te sien. Die institutêre kerkmodel wreek homself op gemeentes omdat dit oë sluit
vir die omgewing. Die gemeente is altyd met die gemeente self besig. Die wagwoord is betrokkenheid wat
lidmate se aandag op die instituut en dié se belange fokus eerder as op God, roeping en konteks.
Ons moet egter versigtig wees om instandhoudingsfunksies in gemeentes af te speel teenoor
roepingsvervulling na buite. Gemeentes het instandhouding nodig. Instandhouding versus missionale
uitreik en die gasvrye verwelkoming van die vreemdeling is ’n polariteit, en aan beide pole van hierdie
kontinuum moet aandag gegee word.
6.8 Rol van die predikant
In die proses van aanpassende verandering moet predikante se rol in klein gemeentes daadwerklik
verander. Die predikant word
* ’n geestelike leier wat mense aanmoedig om God se toekoms saam te ontdek.
* ’n reisgids wat gelowiges begelei om God se aanwesigheid en roeping vir hul lewens te ontdek.
* ’n persoon wat Godsvrae vra en die geloofsgemeenskap begelei om vanuit die Skrif onder leiding van
die Gees op God se teenwoordigheid te reageer.
Die rol van die predikant in ’n institusionele versus ’n verhoudingsgedrewe, missionale kerk kan as volg
gekontrasteer word:

Institusioneel
Predikant moet by elke geleentheid teenwoordig
wees, anders is die geleentheid nie belangrik nie
Predikante versorg lidmate pastoraal
Predikant gee oplossings

Predikant is die algemene praktisyn – moet alles
kan doen en die wendrie druk
Vermy konflik en spanning
Bestuurder van bedieninge
Kerk se belange
Held, bewonderde leier

Verhoudingsgedrewe
Predikante is afrigters en mentors van dissipels
– dissipels se betrokkenheid bepaal die
belangrikheid
Predikante rus lidmate toe – onderlinge
versorging vind plaas
Predikant vra vrae wat die verbeelding stimuleer
en kreatiwiteit bevorder sodat lidmate se gawes
tereg kan kom
Skep positiewe omstandighede waarin lidmate
hulle gawes ontdek en in die gemeenskap
betrokke raak
Fasiliteer konflik en spanning tot voordeel van
die gemeente se roeping
Geloofsonderskeiding, geestelike leier
Inkarneer gasvryheid teenoor die vreemdeling in
die gemeente se lewe
Vennoot, roepman

Op die Gemeentedienste-Netwerk se webblad vir kleingemeentes verskyn ’n artikel wat hierdie paragraaf
verder toelig: http://gemeentes.co.za/kleingemeentes/missionaal/van-institusioneel-na-missionaal/
6.9 Netwerkvorming in die gemeenskap
Die uitdagings waarvoor klein gemeentes in plaaslike gemeenskappe te staan kom om die wese van God
te beliggaam en die Here se roeping uit te voer, kan net realiseer as die gemeentes hulself toenemend as
ondersteuningsisteme tot heil van hul wêreld verstaan. Gemeentes moet hierdie goeie nuus wees. Om
goeie nuutste wees, beteken dat klein gemeentes oor grense moet netwerk met vennote in die omgewing.
Op hierdie wyse kan die goeie nuus ingeweef word in die vesel van die gemeenskap.

_________________________________________________________________________________________________

Bedieningsondersteuning
79
_________________________________________________________________________________________________

Prakties beteken dit dat die skole (al is daar kwalik gemeentekinders in die skool), die maatskaplike
diensorganisasies, die plaaslike munisipaliteit, gemeenskapsorganisasies van alle soorte, ander kerke, die
tuinmaakvereniging, almal as vennote vir die missie van die gemeente kwalifiseer.
6.10 Bemoediging
Klein gemeentes het die kerkverband nodig. Verbandstrukture (ring, sinode, Algemene Sinode) moet
toenemend as netwerke funksioneer waarin gemeentes bemagtig, bemoedig, vertroos en aangespoor
word. Dit sal harde werk verg om verbandstrukture intensioneel van kontrolerende gemeenskappe na
bemoedigende vriendekringe te verander.
Ondersteuningstrukture en netwerke word gevorm vanuit die Nuwe Testamentiese insigte en beskrywing
van koinonia. Onderlinge sorg vir mekaar, liefde vir mekaar, ondersteuning van mekaar ... kan alleen
gestalte kry binne verhoudings waarin ons mekaar beter leer ken, mekaar respekteer en ons oor grense
heen na mekaar uitreik. Die vertel van ons stories – die verhaal van gemeentes – help ons om ons eie
identiteit te ontdek maar ook mekaar beter te leer ken.
Die vorming van ondersteuningstrukture en -netwerk vloei voort vanuit ’n proses van geloofsonderskeiding
en verdiepte spiritualiteit. Ons help mekaar om die regte ding te doen. Ons soek saam na die regte
gestaltes van gehoorsaamheid aan die Here vir ons tyd. Ons besigwees met die Skrif breek grense af en
skep openheid. Die omgekeerde is ook waar. Die proses van geloofsonderskeiding word voltooi wanneer
persoonlike insigte gedeelde insigte word.
6.11 Begeleidende leierskap
Klein gemeentes het ’n nuwe styl van leierskap nodig. Leierskap verskuif van die een wat beheer en
bestuur na die een wat saamwerk en samewerking bewerk. Leierskap in ’n nuwe paradigma beskik oor
die vermoë om mense oor grense heen aan mekaar te verbind. Leiers benodig verhoudings-intelligensie.
Ons klem op verhoudings gaan uit van die belangrike beginsel dat ons mekaar nodig het – ons antwoorde
op probleme nie lê by die individu nie maar in ons saamdink en saamworstel voor die aangesig van die
Here.
In 2005 het ’n verslag oor leierskap voor die Reformed Ecumenical Council gedien. Die verslag praat van
“shared leadership” en omskryf dit soos volg: “Leadership is no longer a lone-ranger function. The world,
society, organizations, and the changes we are experiencing are just too complex. The problems we face
are too complex to be managed by one person. We require more than one brain to solve them.” (REC
2005:326). Sam Kobia, vorige Algemene Sekretaris van die Wêreldraad van Kerke, het eenmaal gesê: “If
you want to walk fast, walk alone. If you want to go far, walk together...”
Hierdie verslag bepleit dus verbandstrukture waar die uitdagings vir gemeentes deel word van ’n
gesamentlike geloofsonderskeidingsproses binne die ruimte van versorging en ondersteuning. Dit moet
baie prakties gedoen word.

7. HOE DIE KERKVERBAND KLEIN GEMEENTES KAN HELP
Klein gemeentes het die kerkverband nodig. Die 2007-besluit van die Algemene Sinode is gebore uit ’n
versugting dat die kerkverband meer sensitief vir die behoeftes en bemagtiging van klein gemeentes sal
wees. In hierdieparagraaf word verken op watter wyses die kerkverband klein gemeentes kan bystaan.
7.1 Teologiese opleiding
Uit die gemeente-grootte tipologie van Alice Mann blyk dat die opleiding van predikante voorsiening maak
vir veral die pastorale-, program- en korporatiewe-grootte gemeente. Die blootstelling van studente aan
praktiese opleiding is waarskynlik ook oorwegend binne hierdie drie groottes.
Die familie-grootte gemeente is dié tipe waar baie predikante hul bediening begin. Die vraag is of daar
voldoende toerusting vir studente is om hierdie grootte te hanteer. Teologiese fakulteite moet versoek
word om meer aandag aan hierdie aspek te gee.
Klein gemeentes kan baat by ’n sisteem waar ’n ring, of groep ringe, gesamentlik ’n predikant vir ’n paar
klein gemeentes beroep. In so ’n geval is die predikant primêr die toeruster van leiers in die verskillende
gemeentes en nie die persoon wat die bediening waarneem nie. Die kennis, vaardighede en gewoontes
wat hiermee gepaardgaan, moet reeds in die teologiese opleiding oorgedra word.
7.2 Voortgesette bedieningsontwikkeling
VBO is ’n besonder geskikte instrument om leraars in familie-grootte gemeentes te begelei. VBOinstansies behoort oriënteringsprogramme vir leraars in hierdie bedieningskategorie te ontwikkel.
Temas vir VBO kan onder meer die volgende insluit (pasgemaak vir klein gemeentes):
• Die leierskapsrol van die leraar as transformasieleier en bemagtiger van lidmate
• Unieke uitdagings van klein gemeentes
• Die transformasie van gemeentelike kultuur
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• Hantering van diversiteit
• Geloofsonderskeiding as vergaderstyl
• Netwerkvorming
• Praktiese kerkbestuur vir leraars en gemeenteleiers
• Benutting van tentmakerbediening
7.3 Pasgemaakte opleiding vir tweedeloopbaanpredikante
Tweede loopbaan-predikante is persone wat eers ’n ander beroep gevolg het en wat dan geroep word om
voltydstot die gemeentebediening toe te tree. Hierdie persone het afhanklikes en moet bly werk terwyl
hulle opgelei wordas predikante. Die NG Kerk se opleidingsmodel maak nie werklik hiervoor voorsiening
nie. Dit gebeur wel in ander denominasies soos die Presbiteriaanse Kerk wat van afstandsonderrig
gebruik maak (vgl bv www.tee.co.za).
Klein gemeentes kan geweldig baat by tweedeloopbaanopleiding. ’n Boer, ’n onderwyser, ’n jeugwerker,
enige ander professionele persoon, sou opgelei kon word as predikant en uiters waardevolle bediening
waarneem.
Tydens die konferensie oor klein gemeentes kon die verskillende sinodes persone by die naam noem wat
die roeping ervaar om predikante te word maar weens die huidige ekstraksie-model nie oor die hoë hekkie
kan kom nie.
7.4 Aanwending van emeriti
Emeriti kan – en doen reeds – uiters waardevolle bydraes in die kleingemeente-bediening lewer. Dit word
aanbeveel dat ’n toerustingspakket vir emeriti saamgestel word ter oriëntering vir ’n nuwe fase in hul
bediening. Die bedoeling is om emeriti bewus te maak van die teenswoordige uitdagings in die bediening
van klein gemeentes.
Die volgende kursusse word voorgestel:
• Brugpredikant (transformasieleier)
• Induksieproses
• Mentorskap
• Gemeentefasilitering.
7.5 Bemagtiging van lidmaat-leiers
Hoewel dit vir die hele kerk waar is, sien mens soveel duideliker by klein gemeentes dat die toekoms van
die kerk
in die hande van lidmate is. Waar klein gemeentes floreer, sal dit wees omdat lidmate groter
verantwoordelikheid
neem. Kerkrade moet dus die leiding neem om die amp van die ouderling aan te wend vir bepaalde
bedieningstake
wat verskil van die tradisionele ouderlingrol. Die volgende bedieningsrolle en toerusting word voorgestel:
• Prediking (veral ouderlinge wat vir hierdie doel bevestig word), insluitende liturgiese leiding
• Pastoraat
• Leierskap en bestuur
• Gespesialiseerde areas soos jeugbediening, bejaardebediening en groepwerk
• Netwerkvorming en vennootskappe met ander gemeenskapsinstansies
• Bediening van die sakramente.
Wat die sakramente betref, sal die kerk moet werk aan ’n toerustings- en bemagtigingsmodel wat dit vir
ouderlinge
moontlik maak om die doop en die nagmaal te bedien. Verdere studie behoort hieroor onderneem te word.
Die Oos-Kaaplandse Sinode het reeds ’n beleid vir die opleiding lidmaat-leiers met die oog op prediking
en liturgiese leiding goedgekeur. Die beleid kan gelees word by: http://ngkok.co.za/beleid-woordbedien2011.pdf
7.6 Mobiliteit van predikante
Die implementering van die huidige beroepstelsel in die NG Kerk het met goeie teologiese oorwegings te
doen.
Daar is egter ’n groep predikante in klein gemeentes wat moeilik kan skuif. Terselfdertyd is hulle in
vasgevalde situasies wat menslik onmoontlik is om op te los.
Die kerkverband moet ernstige moeite daarmee doen om ’n kerkordelike meganisme te skep wat
verantwoordelikheid toegepas kan word om hierdie skuiwe te fasiliteer. ’n Sisteem van verplasing waar
eksterne fasilitering (vanuit die sinodale verband) en oorleg tussen die kerkraad en leraar plaasvind, is
broodnodig. ’n Kerkordelike meganisme moet as ’n saak van uiterste prioriteit geskep word.
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7.7 Aanpassings in die Kerkorde
Die Kerkorde kan op bepaalde punte aangepas word om die bediening van klein gemeentes meer
doelgerig te bevorder. Die belangrikste bydrae sal wees om bevoegdheid te verleen aan wyer kategorieë
vir die amptelike bediening van die Woord en sakramente. Indien toegeruste ouderlinge hierdie
verantwoordelikheid as bevestigde ampsdraers kan neem, skep dit kapasiteit in die kerk vir klein
gemeentes om missionêr op hul omgewing gerig te wees eerder as om in ’n finansiële oorlewingstryd te
spartel om duur bediening te bekostig.
Meganismes waarmee predikante in vasgevalde posisies na ander werkkringe verskuif kan word (vergelyk
die vorige paragraaf) kan ook ’n groot bydrae lewer.
7.8 Netwerk vir klein gemeentes
Die konferensie rondom die bediening in klein gemeentes wat van 4 tot 6 Mei 2011 in Kemptonpark gehou
is, het insig, moed, hoop en ’n toekomsverwagting vir klein gemeentes meegebring. Hierdie konferensie
meen dat die Algemene Sinode voorsiening moet maak vir ’n jaarlikse konferensie met klein gemeentes.
Hierdie konferensie moet toeganklik wees vir almal wat wil saamdink en saamgesels rondom klein
gemeentes.
Die Netwerk vir Klein Gemeentes moet die skuif na lewenskragtigheid fasiliteer en dié gemeentes help
verstaan hoe belangrik die bydrae is wat hulle in hul gemeenskappe kan lewer. Klein gemeentes dink nie
vanselfsprekend pro-aktief en hoopvol oor die toekoms nie. Baie is vasgevang in ’n poging om te oorleef.
Hulle moet daarmee gehelp word. Kapasiteit moet ontwikkel word rondom sake soos netwerkvorming,
gawebediening, ontwikkeling van ’n nuwe verstaan van die taak van die predikant, kerkraad en lidmate.
Aanpassende verandering word só begelei.
Natuurlik kan geen gemeente gedwing word om skuiwe te maak nie. Dit is eers wanneer gemeentes ’n
nulpunt bereik het dat die kerkraad en lidmate oop is vir hulp en dikwels begin innoveer, veral waar die
regte hulp ontvang word. Die funksionering van so ’n netwerk kan die rol van vroedvrou vervul wat met die
geboorte van ’n nuwe toekoms vir klein gemeentes kan aanhelp.
7.9 Voortgaande navorsing
Alle kerklike rolspelers moet verantwoordelikheid neem om navorsing rondom klein gemeentes voort te
sit.
Navorsing in al sy gestaltes is nodig. Die voorgestelde Netwerk vir Klein Gemeentes, waarin teologiese
fakulteite ook besliste rolspelers moet wees, is ’n goeie forum vir die stimulasie en integrering van
toepaslike navorsing.

8. AANBEVELINGS: KLEIN GEMEENTES
8.1 Die Algemene Sinode word versoek om ’n navorsingsprojek oor klein gemeentes as prioriteit te
aanvaar.
8.2 Indien dit as prioriteit aanvaar word, word ’n Netwerk vir Klein Gemeentes in die lewe geroep
met die opdrag om as gespreksforum vir klein gemeentes te dien, vitaliteit in klein gemeentes te
bevorder, studie oor hierdie onderwerp te stimuleer en studieresultate in die kerklike lewe te
integreer. Die Netwerk nooi ook die Familie van NG Kerk en ander Gereformeerde kerke uit om aan
die gesprek deel te neem.
8.3 Die Algemene Sinode keur die beginsel van afstandsonderrig vir tweedeloopbaanpredikante
goed.
ATTO word getaak om hierdie besluit te implementeer volgens die Theological Education by
Extensionmodel.
8.4 Die Algemene Sinode word versoek om spoedeisend ’n prosedure te skep waarmee predikante
met wedersydse oorleg (tussen predikant en gemeente) verplaas kan word.
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BYLAE 3
DIE INTERAKSIE TUSSEN PLATTELANDSE GEMEENTES EN DIE
GEMEENSKAP IN DIE WES-KAAP - H JURGENS HENDRIKS
Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie: Junie 2012
The critical interaction between small congregations and rural communities –case studies within
the South African context.
Session A13 (Thursday 21 June, 10h45-11h45)
Die interaksie tussen plattelandse gemeentes en die gemeenskap in die Wes-Kaap
H Jurgens Hendriks
Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

1. PROBLEEMSTELLING EN OPDRAG
Die problematiek van die klein plattelandse gemeente is vir ŉ geruime tyd op die radarskerm van die Ned.
Geref. Kerk. Opdragte van sinodes, werk van kommissies en navorsing is in al die sinodes gedoen en kan
1
2
nagelees word. Die verskynsel is globaal en hang saam met internasionale veranderingsprosesse.
In die algemeen kan die probleem van klein plattelandse gemeentes as die globale verskynsel van die
ontvolking van die platteland gesien word wat die gevolg het dat die gemeentes finansieel nie meer ŉ
leraar kan bekostig nie. Finansies is dus oënskynlik die grootste probleem. Enigeen vertroud met die
gemeentes sal egter weet dat ŉ meer genuanseerde verstaan van die probleem nodig is. Die doel van die
navorsing was dus om te vra: Waar en hoe kan hierdie gemeentes en die gemeenskappe wat hulle bedien
gehelp word?
Hierdie artikel is ŉ verslag oor ŉ gefokusde empiriese studie wat in opdrag van die NGK se Wes-Kaapse
sinode en Communitas, in samewerking met die NGK van Noord-Kaap onderneem is in 10 gemeentes in
3
ŉ bepaalde geografiese area. Die betrokke gemeentes was almal in verbinding met di. Pierre Goosen,
Bossie Muller en Frederick Marais oor bepaalde probleme en by almal is in 2009-2010 besoeke gebring.
Ds Erik van Heerden van Carnarvon het inisiatief geneem en die Plattelandse Gemeente Ondersteuning
aksie geloots en deur Communitas die navorser se besoeke as opvolgbesoeke gereël. Dit het uitgeloop
op drie besoeke in 2011. Die eerste twee was gemeentebesoeke waar die navorser en sy vrou eers agt
gemeentes in April en toe al tien in September besoek het. Dit is in Oktober opgevolg deur ŉ gesamentlike
konferensie in Calvinia waar die gemeentes verteenwoordigers gehad het en die volle Communitas span
teenwoordig was.
Die opdrag aan die navorser was eenvoudig om ŉ pastorale besoek aan die gemeentes te bring en na
soveel as moontlik mense of identifiseerbare groepe te luister. Ons is versoek om veral die leraar en sy
vrou te ondersteun asook om die interaksie tussen die gemeente en leraarspaar te verstaan en te help
fasiliteer. Die betrokke gemeentes was in ŉ minder en meerdere mate getraumatiseer, finansieel en in
terme van onderlinge verhoudinge. Die oorhoofse doel was egter baie duidelik: Waar en hoe kan hierdie
gemeentes en die gemeenskappe wat hulle bedien gehelp word? Kan ons ŉ beter en meer spesifieke
greep kry op die problematiek waarmee hulle worstel.

2. METODOLOGIE
Die navorsing het ŉ bepaalde hermeneutiese en teologiese invalshoek gehad wat die metodiek van die
navorsing bepaal het.
Die navorser en die instansies wat die ondersoek gedryf het, het dit gedoen vanuit ŉ missionale
4
motivering. Die transformasieprosesse wat gefasiliteer is en die vordering wat gemaak is, is gedoen
1

Sien hiervoor: http://kleingemeentes.co.za/ (2 April 2012). Daar is ’n groot hoeveelheid literatuur oor klein gemeentes
en wat sinvol van toepassing op klein gemeentes is, sien die verslag oor klein gemeentes wat in Okt 2011 voor die
Algemene Sinode gedien het, is te sien by http://kleingemeentes.co.za/wp-content/uploads/as2011verslag/verslagkleingemeentes-as2011.pdf (2 April 2012).
2
Lees byvoorbeeld: Jung, LS & MA Agria.1997. Rural Congregational Studies. Nashville: Abingdon; Dudley, Carl S.,
Ammerman, Nancy T. 2002. Congregations in transition: a guide for analyzing, assessing, and adapting in changing
communities. San Fransisco: Jossey-Bass.
3
Die gemeentes is, van Wes na Oos: Nieuwoudtville, Loeriesfontein. Calvinia Moeder en Calvinia Hantam, Brandvlei,
Sutherland, Williston, Carnavon, Vosburg en Loxton.
4
Guder, D L (ed). 1998. Missional Church: A vision for the sending of the church in North America. Grand Rapids:
Eerdmans. Hendriks, HJ. 2004. Studying congregations in Africa. Wellington: Lux-Verbi-BM. Niemandt, N. 2007.
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vanuit ŉ teologiese verstaan van die kerk as God se instrument om sy koninkryk te laat kom. Die
benadering van die “navorsers” is bepalend beïnvloed deur die styl en spiritualiteit van die ontluikende
missionale kerk beweging. Daar is eerstens geluister om te verstaan. Waar daar dan openheid en
versoeke daartoe was, is die gemeentes begelei om na die globale en lokale konteks te kyk om die makro
faktore wat hulle omgewing beïnvloed te verstaan en om hulleself af te vra wat God se roeping vir hulle in
hulle omstandighede is. Hulp is in geen omstandighede voorskriftelik deurgee nie. Daar is langs die
mense en gemeentes gaan staan en gesê: kan ons julle help om in julle omstandighede na God te luister
vir insig in die probleme en antwoorde op die probleme. Die betrokke gemeentes moes self
verantwoordelikheid vir die geloofsonderskeidingsprosesse aanvaar. Die hulp wat aangebied was, was
fasiliteringshulp wat beslis nie onderskraging, bystand en blywende betrokkenheid sou uitsluit nie. Die
teologiese vertrekpunt was egter ondubbelsinnig duidelik gestel: dit is God se kerk en gemeentes en ons
die hele proses van help en ondersteuning moet ŉ geloofonderskeidingsproses wees waarin die
gemeente self die sleutelrol moet speel. Selfs die wetenskaplike navorsingsprosesse waar van
interdissiplinêre navorsingstegnieke gebruik gemaak is, is hieraan onderhewig. Dit is deel van ŉ
geloofsgebaseerde soeke na die wil van God.
Die tien gemeentes het vrywillig aan die Gemeente Ondersteuningsaksie aangesluit en tot die besoeke
ingestem omdat hulle vertroud was met die doel van die besoeke, naamlik: Waar en hoe kan hierdie
gemeentes en die gemeenskappe wat hulle bedien gehelp word? Kan ons ŉ beter en meer spesifieke
greep kry op die problematiek waarmee hulle worstel.
Die proses het soos volg verloop: die gemeentes het vooraf kennis van die besoek gekry en is gevra om
self te reël dat soveel as moontlik groepe en mense met die luisterspan gesprekke voer. Daar was geen
vaste agenda nie. Ons het doodeenvoudig in die styl van informele dataversameling in die vorm van semigestruktureerde onderhoude en fokusgroeponderhoude na die verskillende mense en groepe geluister.
Hulle is gevra om ons te vertel van die lief en leed, die probleme en uitdagings van die gemeente ((De
Vos et al 2011:341-375). Temas was gou duidelik en dié temas is in die vorm van semi-gestruktureerde
vrae in opeenvolgende gemeentes herhaal. Elke gemeente het na elke besoek ŉ verslag oor die besoek
aan die gemeente ontvang asook die algemene en oorsigtelike verslag waarin tendense en bevindinge
uitgespreek word na aanleiding van al die besoeke.
Die eerste besoek se verslae is met groot waardering ontvang en het die volgbesoek aansienlik makliker
en meer doelgerig gemaak met meer gefokusde vrae en bespreking. Twee gemeentes wat met die eerste
besoek ons nie kon(?) ontvang nie, het ons met die tweede besoek hartlik ontvang. Die algemene verslag
van die eerste April besoek is aangebied by die Algemene Sinode se beraad oor Klein Plattelandse
Gemeentes in Mei 2011 te Kemptonpark. Dit het ŉ bepalende invloed gehad op die verslag aan die
Algemene Sinode. Dié verslag is voor die September besoeke aan al die gemeentes gestuur. Al die
gemeentes kon dus sien dat hulle bydraes tot die verslae en aanbevelings deeglik van kennis geneem is
en op gereageer word. Die samewerking en gesindheid was dus uiters positief by die September besoeke
en by die Oktober konferensie.
Vyf van die tien gemeentes het brug- of aflospredikante gehad wat dus nie vaste aanstellings het nie. Een
gemeente het pas ŉ nuwe predikantspaar ontvang en vier het vaste aanstellings gehad waar die
predikante onderskeidelik 2, 5, 7, en 23 jaar in hul onderskeie gemeentes. Laasgenoemde leraar het
einde 2011 ŉ beroep aanvaar en is weg. Slegs drie (maak seker hiervan) van die vyf permanente leraars
ontvang op skaal vergoeding. Hoewel die gemeentes in meer as een Ring geleë is, selfs in twee sinodes,
is die mense lotsgebonde omdat hulle omstandighede eners is.
Die volgende rubrieke van die artikel is ŉ samevatting van die twee algemene verslae wat aan die tien
gemeentes gestuur is. Dit sal gevolg word deur ŉ kort oorsig van wat by die gesamentlike konferensie
gebeur het en bereik is en finale gevolgtrekkings.

3. DIE AANKNOPINGSPUNT BY DIE GESPREKKE EN IN DIE VERSLAG
Die hermeneutiese en missionaal-teologiese invalshoek by al die besoeke en die inleiding by al die
gesprekke was dat Ps 127:1 gelees is en beklemtoon is:
As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs.
As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs.
Die April verslag lees dan (effens geredigeer): “Die Bybel is vol voorbeelde van tye in die geskiedenis van
Israel wat God en godsdiens gebruik is as ŉ soort laaste bastion. Die veronderstelling is dat jy God se
guns kan verdien met goeie werke of vroom gewoontegodsdiens (ŉ instandhoudingsbediening). Dis
tragies as die dissipels self na Jesus se opstanding uit die dood, by sy hemelvaart, vra wanneer Hy die
Nuwe drome vir nuwe werklikhede. Wellington: Lux Verbi. Vir ŉ baie goeie oorsig sien: Sheridan, TM. 2012. Being a
hermeneutic of the gospel: Hermeneutical & epistemological foundations for a missional ecclesiology. DTh
dissertation, Stellenbosch University. http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/19913
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Koninkryk van Israel gaan oprig. In hulle koppe was ŉ onuitgesproke wens van ŉ eie nasionale staat, ŉ
situasie waar hulle van “die ander,” in hulle geval, die Romeine, verlos sou word. Hulle wou praat van “ons
kerk” en sien Jesus as iemand tussen Superman en ŉ versekeringspolis teen die ergste ongelukke. Dat
hierdie geloof ŉ groot versoeking is vir gelowiges in klein plattelandse gemeentes, staan nie te betwyfel
nie. Dit is egter hierdie geloof wat die finale doodskisspyker vir enige mens en gemeente is. Mens sien dit
tragies geïllustreer in ultra-konserwatiewe kerke. Dis ŉ godsdiens sonder vreugde, ŉ sektariese
onttrekking van ŉ roeping oneindig groter en wonderliker. Die opstanding uit die dood van hierdie
godsdiens vra altyd ŉ sterwe aan die self.”

4. LIDMAATSKAPTENDENSE EN IMPLIKASIES
Hierdie afdeling en die volgende is geredigeer uit die April en September verslae. Die navorser ag dit
noodsaaklik om dit so weer te gee aangesien dit die tipe kommunikasie wat met die gemeentes gevoer is,
illustreer.
Agt van die tien NGK gemeentes is voor 1900 afgestig! Die ontvolking van die platteland en die daling in
dooplidmate (dalende geboortekoers) is opvallend. As mens 1994, die jaar waarop die nuwe bedeling 17
jaar gelede ingelui is en ŉ verdere 17 jaar teruggaan na 1977 en getalle vergelyk, is die tendens duidelik.
Die huidige 3229 totale lidmatetal van die tien gemeentes is maar 60% van wat dit in 1994 was (5402) en
39% van wat dit in 1977 was (8257). Een rede vir die dalende getalle is die dalende geboortesyfer. In
1977 was dooplidmate 31% van die totale lidmaattal, 25% in 1994 en 17% in 2011. Boerdery eenhede
word ook groter, die meeste boere het of grond bygekoop of huur grond by. Baie plaaseienaars woon
elders, telkens nie op die naaste dorp nie. Leë plaashuise is oral te sien. Plae soos jakkalse en rooikatte
en sprinkane neem toe.
Die gevolg hiervan op die al tien die dorpe is dramaties. Die koshuise en skole op meeste van die dorpe,
met die uitsondering van Calvinia, is feitlik volledig deur kleurlinge oorgeneem. Verwaarlosing het oral
opsigtelik ingetree. NGK lidmate se kinders gaan grotendeels na goeie skole buite die gebied en
skoolkarry het deel van die kultuur geword. Daar word van tuisonderrig en privaatskole deur die meer
gegoede mense van die gemeenskappe gebruik gemaak (hier is nie ŉ kleurverdeling nie).
Die resultaat hiervan is ooglopende agteruitgang in al die dorpe. “Agteruitgang” word hier gedefinieer as
die vermindering van besighede en professionele dienste naas die daling in getalle. Die meeste dorpe
toon ook tekens van swakker bestuur en agteruitgang van dienste. Dorpe soos Vosburg en Loxton doen
doelbewus baie om die dorp netjies te hou.

5. FINANSIËLE IMPLIKASIES
In hierdie gebied gee lidmate ŉ hoër gemiddelde dankoffer as in enige van die groot en voorverstedelike
gemeentes. ŉ Kombinasie van faktore veroorsaak telkens dat die gemeente nie sy dominee op skaal
betaal nie. Elke gemeente is egter uniek en probleme om die boeke te laat klop, is een of ander tyd elkeen
se voorland. Daar is egter merkwaardige inisiatief en oorspronklikheid in die wyse waarop die gemeentes
fondse insamel en by meer as net hulle eie voorbestaan betrokke is. Die volgende faktore speel ŉ rol:
1. Die konteks: Die landbou het tans hoër insetkostes as vroeër. Die regering is onsimpatiek
teenoor die landboubedryf omdat die Afrikaner daar ŉ magsbasis het en ŉ groot bydrae tot
die land se voedsel en bruto binnelandse produk (BPP) lewer. Die agteruitgang van paaie en
dergelike infrastruktuur asook die koste aan kinders se opvoeding, vra veel groter finansiële
insette. Dit word algemeen aanvaar dat jy nie in hierdie streek binne ŉ leeftyd die kapitale
waarde van ŉ plaas, implemente en vee kan uitboer nie.
2. Droogte. Die meeste gemeenskappe het oor jare ŉ filosofie ontwikkel om te spaar om geld te
hê om die wa deur die drif te trek in swaarkry tye. Geld op belegging is egter geestelik
gevaarlik as die uitsluitlike doel daarmee selfhandhawing is, vergelyk die teologiese
uitgangspunt hierbo. Sonder dat hierdie tipe belegging as sodanig veroordeel word, wil ek
waarsku dat dit baie maklik ŉ afgod word. Bly sensitief hieroor. Dit bly ŉ vraag of kerke met
groot beleggings kan sit as daar in hulle midde diepe hartseer en nood is.
3. Groot uitgawes aan die kerk of pastorie. Die verantwoordelike ding om te doen is om ŉ
instandhoudingsfonds te hê wat oploop en in staat is om groot uitgawes te betaal as dit die
dag nodig is. Van die mooiste en oudste kerkgeboue met trotse geskiedenis is die erfenis van
hierdie plattelandse gemeentes. Op ŉ gemiddelde Sondag is daar baie selde meer as 10%
van die sitplekke in die kerk gevul. Gemiddeld is die totale lidmaattal van die gemeentes
minder as 40% van die sitplekke van die kerkgebou waar hulle aanbid. ŉ Jong diaken
op Brandvlei sê vir my: “Dominee, ek voel die hele tyd skuldig... ek voel skuldig dat ons kerk
so leeg is en agteruitgaan en ek voel skuldig dat ek my geld gee vir die instandhouding van
geboue as daar soveel ander nood om ons is. Ons het veel sinvoller kerk in ŉ groot
sitkamer.”
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ŉ Predikant op topskaal raak moeilik bekostigbaar. Dit kan haalbaar wees as alles goed
gaan, maar gewoonlik is die topskaal-dominee meer as 20 jaar in die gemeente en is daar
soveel opgehoopte frustrasie, dat dankoffers daal. Hieraan sal die kerkverband ernstig
aandag moet gee. Daar is ander opsies.
5. Die mees destruktiewe faktor vir enige gemeente se finansies is onenigheid en
verdeeldheid in die gemeente en gemeenskap. As hier nie ingegryp kan word en die
kerkverband nie kan intree en help nie, kry mense en gemeentes baie seer, lewens word
verwoes. Hieraan sal die kerkverband ernstig aandag moet gee. Daar is ander opsies.
Vanuit ŉ teologiese hoek is finansies is egter ŉ sekondêre faktor. Die Bybel herinner ons telkens daaraan
dat die Here gee en dat die Here neem. Die Koninkryk van God gaan nie in die eerste plek om goed
/besittings nie. Dit is altyd ŉ slegte teken as ŉ kerkraad se agenda deur die finansiële komitee se sake
oorheers word. Natuurlik sê die Nuwe Testament baie duidelik dat ons goeie ekonome moet wees.
Ekonomie is sy Bybelse betekenis verwys na die goeie bestuur van die huishouding van God, die soort
bestuur wat lei tot die ŉ bedeling waarin daar geregtigheid, vrede en liefde is en mense met God en
skepping versoen is.
Die gemeentes voel dikwels skuldig dat feitlik al hulle geld in die betaal van ŉ dominee se salaris, medies
en pensioen ingaan – so asof dit selfsugtig net om geestelike selfversorging gaan. In sommige gevalle
kan dit so wees. Indien ŉ gemeente egter missionaal Koninkryksgerig lewe en ŉ verskil in sy omgewing
maak, hou die siening nie water nie. Deur iemand voltyds af te sonder vir die werk wat ŉ leraar in die
gemeente en gemeenskap doen, lewer die gemeente ŉ groot bydrae aan die hele omgewing en is dit tot
voordeel van almal wat daar woon, ongeag hulle kerkverband. Ek het dit besef deur waar te neem wat
meeste van die leraars doen en beteken. Mens kan sê dat hulle die gemeente se soutwees in die
omgewing koördineer en moontlik maak. Daarsonder kan dit vinnig donker word in ŉ streek.
4.

6. VERHOUDINGS EN DIVERSITEIT
Hier lê die sleutel tot die verstaan, probleme en uitdagings van die bediening in die plattelandse
gemeente. Ek het gevind dat waar ek versoek is om ŉ
teoretiese inset te maak om die
samelewingsveranderinge te verduidelik (sien hierna wat dit was), dit tot ŉ veel beter insig en bespreking
aanleiding gegee het.
Stedelike gemeentes het die luukse dat gelowiges na ŉ gemeente kan gaan waar hulle inpas in terme van
sake soos spiritualiteit, teologie of wat ook al. Die karakter van ŉ plattelandse gemeente word gewoonlik
verduidelik met die beeld van ŉ uitgebreide familie. Die kerk en gemeenskap het al sy lede nodig om te
oorleef want samewerking is essensieel vir die voortbestaan van die kleiner gemeente, finansieel maar
veel meer. Die mense is op mekaar aangewese van skoolkar ry, sprinkane spuit, vure veg tot die
hantering van elke vorm van krisis.
6.1 Die rol van die leraar
Tipies alle klein plattelandse gemeentes die wêreld oor, speel die leraar die sleutelrol as
gemeenskapsleier, as ŉ ietwat onafhanklike inkommer, as die een wat die diversiteit in die gemeente en
gemeenskap moet bestuur. ŉ Verhoudingsensitiewe leraar wat die gemeente in sy swaarkry tye kan help
om in geloofsvertroue op God te bly fokus en in voorspoed tye die gemeente kan help om nie die Here te
vergeet nie (Deut. 8) en wat as apostolêre leier profetiese, koninklike en priesterlike funksies vervul, is
onontbeerlik. Geen salaris kan hiervoor vergoed nie want dit gaan om veel meer as ŉ salaris. Dit gaan om
die gemeente te help om missionaal op God se agenda gefokus te bly en nie te verval in ŉ
instandhoudingsbediening nie. Laasgenoemde is die stadige-sterf opsie wat begin met skeurings en die
verloor van die jonger geslag. Sonder God se genade oor ŉ leraar kan niemand dit in eie krag vermag
nie.
Vir die plattelandse leraar is huisbesoek by sy lidmate ononderhandelbaar. Jy moet by die vendusie
wees en die koöperasie ken, die polisie besoek en die ouetehuis nie vergeet nie! Ek het opgemerk hoe
gemeenskappe dit waardeer as die leraar uitreik en oor grense beweeg. Hy moet al die kerke en hulle
dominees ken. Hy is die brugbouer, die een wat versoening bewerk en gesamentlike projekte help loots.
Hy moet die voorbeeld stel van wat dit beteken om ŉ Koninkryksvisie te hê.
6.2 Die verlies van verhoudingsvaardighede
Dit is opvallend dat dit die koshuiskinders uit die platteland is wat op universiteit en in die werkplek die
beste aanpas. Die platteland se groot-familie konteks leer kinders en mense verhoudingsvaardighede.
Nogtans is hierdie vaardighede vandag onder groot druk. Die woord “individualisme” is tiperend van die
DNA van die Westerse beskawing. Die media –soos die televisie- se invloed is goed bekend. Dit word
egter gebalanseer met die ongelooflike groei van sosiale netwerke. Hiervoor is daar talle voorbeelde: van
selfone tot Facebook en talle ander. Soos die een tipe sosialisering dus uitsterf en skipbreuk lei duik ander
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weer op. Nogtans is die netto resultaat tans ŉ toename in diversiteit. Ek het dit telkens in meer detail
verduidelik.
6.3 Diversiteit
Diversiteit het baie vorme. Ras, taal en kultuur is verantwoordelik vir die groot groeperinge. Diversiteit het
egter veel kleiner skakerings. In die platteland is die volgende skerp op die voorgrond: spiritualiteit,
ouderdom of generasies, geslagte, geloof, klas / opvoeding / geleerdheid en vele meer. Die NGK
gemeentes betrek basies Afrikaanse blanke gelowiges. Binne die groep is daar baie diversiteit maar in die
platteland word diegene wat Afrikaans is saamgebind en word daar hard probeer om tussen hulle eenheid
binne verskeidenheid te verkry. Hierdie groep het die meeste ekonomiese en intellektuele mag. Die NGK
se lidmate het die politieke mag in 1994 verloor. Die getalsterkste groep in die gemeentskappe wat
besoek is, is hoofsaaklik arm Kleurlinge. Swart mense speel nie enige rol in die gemeentes wat besoek is
nie, behalwe in die polisie. ŉ Klein plattelandse gemeente het ŉ groter verantwoordelikheid as net teenoor
sy eie lidmate. Om as gemeenskap vrede te hê en te kan saamwerk en saamleef vra onvermydelik dat
daar mense moet wees wat oor grense kan beweeg en kan saamwerk. Die NGK het tradisioneel nie sy rol
in hierdie opsig goed verstaan nie. Apartheid het nie net teen die wese van die Skrif ingedruis nie, dit het
ook mense en gemeenskappe van mekaar vervreem, iets wat die platteland besonder destruktief getref
het. Om in ŉ dienskneggestalte in hierdie opsig leiding te neem is seker een van die heel grootste
uitdagings van klein plattelandse NGK gemeentes.
6.4 Belhar
Die Belhar Belydenis is die VGKSA se belydenisskrif waarin die kerk onomwonde die Bybel se standpunt
oor rassisme uitgespel het. Ondanks die feit dat omtrent alle Gereformeerde kerke wêreldwyd die
belydenis aanvaar het, skep dit sonder uitsondering spanning in die NGK se plattelandse gemeente. Ek
het in elke gemeente hieroor vrae gevra. Teenstrydighede is aan die orde van die dag. Die inhoud van die
belydenisskrif verwoord die Bybelse standpunt wat ook die Blanke beskerm teen die omgekeerde
rassisme wat tans so sterk in SA aanwesig is. Nogtans is die emosionele bagasie wat saam met die
belydenis gaan soos ŉ sneller wat in hierdie gemeentes net verset oproep.
Geen Suid-Afrikaanse gemeenskap kan rassisme in sy geledere ontken nie, ook nie die gemeentes en
gemeenskappe wat ek besoek het nie. Nogtans sou dit baie eensydig wees om net dit te sê. Die prentjie
het ŉ ander kant. Ek wil dit verduidelik na aanleiding van wat ek waargeneem het. Stedelike gemeentes
wat Belhar se aanvaarding voorstaan, doen dit gewoonlik uit die gemaklike posisie van vêr verwyderd leef
van “die ander” in gerieflike en netjiese voorstedelike woonbuurte. In die platteland is daar geen mens wat
nie elke dag ten nouste saamwerk met Kleurlinge nie. Trouens, hulle bly naby mekaar, al hoe meer ook
langs mekaar in die klein dorpies. Amper al tien die gemeentes wat ek besoek het, het goeie verhoudings
met die VGKSA. In baie van die gemeentes vind kanselruiling gereeld plaas en bedien VGK leraars die
sakrament in NGK gemeentes as daar nie ŉ NGK predikant is nie. My indruk is dat hier al hoe sterker
verhoudings van onder tussen die kerke in die Afrikaanssprekende gemeenskap gebou word. Hulle besef
algaande beter in watter mate hulle mekaar nodig het. Hulle kan nie sonder mekaar klaarkom nie. Om van
bo af Belhar op hierdie gemeenskappe af te druk gaan kontra-produktief wees. Meer van Belhar se
beginsels word waarskynlik in hierdie gemeenskappe prakties waar gemaak as in stedelike gemeentes.
6.5 Angus Buchan
Ek het in elke gemeente gevra wat die invloed van Angus Buchan se optredes in die gemeenskap was.
Sonder uitsondering was daar NGK lidmate by van sy byeenkomste. In twee van die gemeentes het dit
spanning veroorsaak, deels omdat die gemeentes probleme met hulle predikante gehad het. Agt uit die
tien gemeentes kon lidmate wat by die byeenkomste was goed akkommodeer en positief getuig oor
verdieping wat lidmate ondergaan het. Spanning in die verband is nou verwant aan spiritualiteitverskille
asook die spanning tussen die ouer meer tradisionele lidmate en die jonger geslag wat transformasie in
eredienste en aanbidding voorstaan. Die twee groepe het mekaar nodig om ŉ balans te vind. Elke
gemeente het ŉ sogenaamde “kamp” groep. Dit is hierdie lidmate wat voorkom dat ŉ gemeente
vasgevang raak in ŉ instandhoudingsbediening omdat hulle maklik oor grense beweeg en oop is vir nuwe
dinge. Gemeentes wat sulke lidmate verloor, verstok maklik en verloor heel eerste die jonger geslag. Matt
28:16-20 se opdrag het nie verval nie en om dit te ignoreer is om geestelik jou doodsvonnis te teken. Ek
oordeel dat dit uiters noodsaaklik is om hieraan aandag te gee.
6.6 Patriargie
ŉ Saak wat diep versluier in meeste plattelandse gemeentes voorkom, het te make met die unieke
situasie van die boerdery en erfplase. Daar is baie gevalle waar daar groot ongelukkigheid is tussen pa’s
en seuns. Hier is dit ŉ geval van die Pa wat nie die plaas oorgee na hy “aftree” nie en die seun wat
telkens soos ŉ slaaf bly werk en aan ŉ lyntjie gehou word. Naas dit is daar die situasie dat die seun wat
die plaas erf dikwels broers en susters in gelyke dele moet uitbetaal wat hom in ŉ situasie plaas dat hy
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eintlik nooit finansieel op sy voete kan kom nie. So ŉ vererwing beteken dat die kind wat boer eintlik tot
finansiële ondergang of swaarkry verdoem word. Die verskil tussen boerdery voor 1994 en boerdery na
1994 is aansienlik. Hier is diep seer. Dit sal baie help as dit in die oopte gebring en aangespreek kan
word.
ŉ Tweede gestalte van patriargie is waar vroue wat van elders kom en getrou het met plaaslike mans
ervaar dat hulle hul hele lewe ŉ inkommer bly. Hulle moet sorg dat die plaas ŉ erfgenaam kry en verder
moet hulle aan die tradisionele rol van die onderdanige vrou beantwoord wat feitlik net ŉ huis- en
plaaswerker is. Dit lei tot huwelikspanning, egskeiding en baie hartseer.
6.7 ŉ Rouproses.
ŉ Aspek van die plattelandse bediening wat mens help om die ouer mense te verstaan is om in te sien dat
hulle verlies ervaar en terug hunker na wat nou onthou word as “die goeie ou dae.” Hulle onthou die tyd
toe kerke gebou is en toe die Afrikaner uit sy armoede opgestaan het. Dit was dae van harde werk en
saamwerk. Vir hulle is die nuwe bedeling in Suid-Afrika sonder waardes en sekuriteit. Hulle ervaar dat
alles nou op losse skroewe staan en hulle verstaan nie die jonger geslag en die onherroeplike
veranderinge wat wêreldwyd ingetree het nie. Die realiteit moet met groot empatie hanteer word.

7. TEORETIESE INSETTE
Teoretiese insette het baie gehelp om groter duidelikheid te bring oor wat om ons en met ons aan die
gebeur is. Die volgende onderwerpe is spontaan gebruik na aanleiding van die gesprekke.
1
Die wêreld gaan deur die grootste en mees ingrypende aanpassingfase ooit. In die laaste 50
jaar het meer veranderinge plaasgevind as alle veranderinge saamgevat voor dit. Dit het ŉ
direkte verband met die situasie in die plattelandse gemeente. In die verband kan Thomas
Friedman se The world is flat. A brief history of the twenty-first century. New York: Picador.
(2007) help om insig te bring.
2 Die Westerse kerk is sterwend / verloor lidmate. In die suidelike (armer) lande groei die kerk
fenomenaal. Die hartland van die Christelike kerk verskuif uit die Weste na nuwe tuistes.
Waarom gebeur dit en hoe raak dit die NGK? Die verskuiwings kan verduidelik word na
5
aanleiding van verskeie boeke in die verband en illustrasies uit byvoorbeeld die Lausanne 3
byeenkoms in Oktober 2010 in Kaapstad.
3 Ons is aan die einde van die Christendom periode wat in 400 na Christus in aanvang geneem
het. Dit is gebaseer op die skeiding tussen die kerk en die staat – so asof elkeen sy eie terrein
het om te bestuur en hom uit die ander een se sake moet hou. Die kerke van die Westerse lande
het gevolglik diep teologiese foutlyne. Soos met ŉ skaapras se teling is daar teologiese foute in
ons ingeteel. Die punt is met groot belangstelling bespreek. Die missionale kerk beweging se
literatuur is hier van toepassing en “nuwe” Christene wat die Bybel vars lees help ons om te
6
sien.
4 Aan die hand van die sosioloog Manuel Castells se boek The Power of Identity (2004) het ek
verduidelik hoe die informasietegnologie en globalisering die wêreld verander. Twee goed
verander: Eerstens: MAG kry al hoe meer ŉ nuwe inhoud. Mag was oor millenia fisiese mag; die
mag van die sterkste, die mag van wapens. Dit is aan die verander. Inligting en kennis is al hoe
meer ŉ sterker mag as fisiese krag en wapens. Tweedens: Mense en groepe se identiteit word
nou anders gevorm. Identiteit, sê hy, word op drie wyses gevorm. Tradisioneel het dit van bo na
onder plaasgevind (legitimizing identity formation). Die sterkere het sy mag gebruik om sy
ideologie te vestig. Hierdie top-down manipulasie kan geïllustreer word met hoe in die apartheid
periode wit Afrikaners bymekaar gehou (gemaak) is. Teen sodanige dominasie en manipulasie
het resistance identity formation wêreldwyd ontstaan. Oral oor die wêreld is daar opstande teen
regerings, diktature en verskillende vorms van oorheersing – die nuutste is in Egipte, Tunisië.
Libië en die Arabiese wêreld te sien. Die Islam is ŉ vorm van legitimizing identity formation waar
wettiese godsdiens ŉ baie groot rol speel. Daar is opstand teen die manipulerende mag van
mans oor vroue en kinders. Derdens is daar project identity formation. ŉ Voorbeeld van
laasgenoemde is die ekologiese beweging en die missionale kerk ontwikkeling. Communitas en
die SAVGG (Suid-Afrikaanse Genootskap van Gestuurde Gemeentes) se leiding en materiaal is
in die verband genoem as hoe hierdie skuiwe onder leiding van die Woord en Gees verwerk kan
7
word. Kerke wat van bo veranderinge probeer forseer met behulp van dogmatiese uitsprake val
in die legitimizing identity formation kategorie en verloor nou angswekkend vinnig veld. Die
koninkryk van God is God se projek en plaas die kerk op ŉ project identity formation pad waar
5

Tickle, Phyllis. 2008. The great emergence. How Christianity is changing and why. Grand Rapids: Baker.
Walls, A F 2002. The cross-cultural process in Christian History. Maryknoll NY: Orbis.
7
http://www.communitas.co.za/vennootskap-savgg?lang= (16 April 2012).
6
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dissipelskap en die van volging van Christus in die krag van die Gees nuwe hermeneutiese
prosesse ontsluit.

8. DIE FINALE KONFERENSIE
Veertig mense uit agt van die tien gemeentes het die samevattende konferensie in Oktober in Calvinia
bygewoon. Die hele Communitas span was daar. Terugskouend is die navorser se indruk van konferensie
een van vreugde, hoop en geloofsversterking. Die grootste deel van die oggend was gewy aan Wandel in
die Woord uit Esegiël 47, die examen gebedsoefening en gesprekke aan die tafels in groepe van vier
waar “Karoo-stories” van wat God aan die doen is, vertel is en met die groter groep gedeel is. Dit was
eenvoudig aangrypend om te hoor wat oral aan die gebeur is. Daar was ŉ vrae en antwoorde geleentheid
waar indringende vrae wat intussen opgeduik het of oor gewonder is, gevra en bespreek is.
Die finale evaluerende gesprek was ingelei met die volgende vraag:
HOE KAN JULLE DIE LEWENDE WATER WEES EN HOE KAN ŉ FOKUS OP GOD IN JULLE
GEMEENTES PLAASVIND? AANVULLEND: WAT WIL JULLE VAN DIE PGO / COMMUNITAS SPAN
VRA VIR DIE PAD VORENTOE?
Die gemeentes het aan tafels gesit en die volgende antwoorde is gegee. Om die gees van die geleentheid
weer te gee, word dit onveranderd uit die notule aangehaal:
1. Terug na God: kerklike leierskap is geestelike leiers wie se taak is om mense na God te lei en by
God te help uitkom. Kyk na julle kerkraadsnotules en kyk wat oorheers daar. Maak aanpassings
soos nodig dat God en sy agenda weer die kerk se agenda word.
2. Ontdek God se droom: geestelike leiers moet van God ŉ visie kry. Kyk na Eseg. 47: dit is ŉ
droom! Hierdie besef groei al hoe sterker in die NGK (vgl Kerkspieël statistiek)
3. Geloofsonderskeidende leierskap: bogenoemde gebeur waar daar geloofsonderskeiding leierskap
is. Hier moet mens leer om die beheer terug te gee aan God... wandel in die woord en luister na
stories oor wat in die gemeentes gebeur. Hier is die belang van LUISTER so belangrik... ons
verstekopsie (default) heeltyd na praat en raad gee. Die ding wat in ons Kerkraadsvergadering
moet gebeur is om God self aan die Woord te stel – dit kan jy net doen as dit as’t ware ŉ oop
Bybel vergadering is en daar altyd ŉ tipe gebedshouding is om oop te wees vir foute wat jy
gemaak het, en om dinge op te vang wat God alreeds aan die doen is. Skielik kom daar visie...
iets wat jy nie self “kraam” nie, maar wat jy eintlik net helder besef omdat Christus se Gees jou oë
daarvoor oopmaak.
4. Afhanklike gebed. Gebed is nie net voorbidding nie (nie inkopielys gebed nie). Gebed is om stil te
word en te luister. Vgl. die tabernakel gebedseminaar van Anita en Gert Hattingh; die
gebedstasies van die tabernakel items is simbole wat ons almal baie gaan help.
5. Geestelike toerusting vir geestelike opbou vir roeping wat ontdek word. Lidmate het al hoe meer ŉ
behoefte aan dominees of geestelike leiers wat hulle kan help om self te ontdek wat God op hulle
harte lê.
6. Vrouediens. Dis nie meer die koekies en tee ding nie. Vroue maak egter ŉ al groter verskil in die
kerk. LW dit gaan nie om die instandhouding van programme en agendas nie, maar wat ook al
God op vroue se agenda plaas.
7. Skep ruimtes om na mekaar te luister en mekaar te ondersteun. Luister na mekaar. Hê respek vir
almal, selfs die wat van jou verskil. Daar is ŉ diep besef dat ons mekaar nodig het: as gemeentes
in die Karoo, as mense in ŉ groot gemeenskap. Gemeentes wat hulle isoleer en net met hulleself
besig is raak die moerasse wat genoem word in Eseg. 47.
8. Tegnologie: storie van Calvinia: gesteelde telefoonlyne lei daartoe dat hulle maste opgesit het en
nou kry hoe meer mense internet en selfoonontvangs. Skielik kan die kerk baie meer gereeld en
baie makliker by mense uitkom.
Bogenoemde is in terme van Eseg. 47 die water wat uit die tempel vloei en momentum optel.
Dit is duidelik dat hierdie gemeentes alles behalwe neerslagtig is en dat daar ŉ nuwe en positiewe gees
te bespeur is. Daar is hoop en ŉ fokus op God. Die missionale hermeneutiek is duidelik.

9. FINALE GEVOLGTREKKINGS
9.1 ŉ Nuwe hermeneutiese sleutel tot die bediening: missionale teologie.
Teologies is daar in terme van die toekoms van klein (plattelandse) gemeentes een pad om te volg en dit
is om die wil van die Here te soek. As Hy die huis nie bou nie, bou ons tevergeefs. Ons sal moet begin om
die wyse waarop kerkrade besluite neem aan te pas om ŉ meer geloofonderskeidende kultuur te vestig
wat daarop ingestel is om met die Woord te wandel en die wil en agenda van God te soek. Die debat styl
waar die kerklike agenda gewoonlik daarop ingestel is om ŉ instandhoudingsbediening te ondersteun lei
tot die geestelike dood van ŉ gemeente. In die verband is by die gemeentes aanbeveel om te kyk na
Frederick Marais. 2007. God praat – leef luisterryk vir vergaderings: Handleiding vir gemeenteleiers op
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soek na God se agenda vir gemeentes. Wellington: Bybelkor. Gemeentes is verwys na verskeie MTh
8
tesisse wat die omswaai van die instandhoudingskultuur in plattelandse gemeentes beskryf.
9.2 Verander die beroepstelsel
Uit die verslag is dit duidelik hoe ŉ wesenlike rol die leraar in die plattelandse gemeente speel en hoe
leraars en gemeentes feitlik ten gronde gaan as konflik in ŉ gemeente, om watter rede ook al, sy tol begin
eis. Elkeen van die gemeentes wat besoek was, sal dus pleit vir ŉ hersiening van die huidige
beroepstelsel. Ek kan nie sterk genoeg woorde hiervoor vind nie. Ek dink dit is onverantwoordelik en ŉ
onreg dat leraars en gemeentes in onverkwiklike situasies vasgevang raak en mense geestelike en
sielkundige letsels opdoen net omdat die kerkverband nie die saak kan aanspreek en leraars in oorleg
met gemeentes kan verplaas nie.
Die volgende vraag is telkens gevra: Hoe sou u voorstel moet die plasing van leraars en hulle
salarispakkette gereël word? By meer as een geleentheid is voorgestel dat die kerk met ŉ Algemene
Salarisfonds sal werk. Alle gemeentes dra dan volgens ŉ bepaalde formule by en alle leraars ontvang
hulle salarisse volgens ŉ vasgestelde skaal daaruit. As sekere gemeentes hulle leraars meer as die skaal
wil gee, doen hulle dit bo en buite die stelsel om. Dit voorkom die ongesonde tendens dat leraars nie
plattelandse gemeentes toe gaan nie, omdat hulle daar onderbetaal word en ook omdat daardie
gemeentes soveel kleiner is. Klein gemeentes se lidmate gee per persoon in elk geval die hoogste
dankoffer – meer as in groot gemeentes.
Die volgende kan bydra tot die begin van ŉ gesprek en ŉ voorstel:
1 Elke sinode het ŉ Beroep en Plasing Kommissie wat elke vyf jaar alle leraars se standplase
nagaan met die verstek opdrag dat hy / sy skuif tensy goeie redes aangevoer word waarom
nie. Tussen-sinodale skakeling vra ŉ bepaalde persentasie oor-grens skuiwe. Alle partye word
geken in die proses.
2 In elke sinode, gesinkroniseer in AS verband, word die salarisse en toelaes / kontrakte van alle
leraars deur ŉ objektiewe paneel van deskundiges onderhandel. Alle partye (leraars en
kerkrade) kan vertoë lewer, maar die finale aanbeveling berus by die kommissie. Die doel
hiermee is eenvoudig ŉ sterker fasiliteringsrol by die vasstel van pakkette.
Bogenoemde skuiwe sal heelwat tyd neem om in te faseer. Dit is myns insiens dringend dat op
sinodale vlak ŉ kommissie aangestel sal word om die vasstel van salarisse en toelaes op
gemeentevlak te fasiliteer. Die huidige onderhandelingsproses tussen ŉ kerkraad se
diensverhoudinge kommissie en ŉ leraar of brugleraar skep te veel ongesonde spanning. Te
veel mense word te na gekom. Leraars, brugleraars of selfs leraars wat op kontrak werk, is te
uitgelewer in die huidige situasie.
9.3 Brugpredikante
Die aanstel van ŉ brugpredikant in gemeentes waar daar konflik was, is die regte ding om te doen.
Gemeentes het hiervoor leiding nodig en die kerk behoort in sinodale verband asook oorkoepelend tussen
streek-sinodes hieraan aandag te gee. In drie van die tien gemeentes het brugpredikante uitstekende
werk gedoen en is daar in 2012 oorgegaan tot beroeping.
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ADDENDUM: LIDMAATGETALLE
Die lidmaat getalle hierna kom uit die gemeentes self of uit die 2011 Jaarboek. Die 1995 en 1977 NGK
Jaarboeke is vir die ander getalle gebruik.

LIDMAATTAL TENDENSE
2011

1994

1977

Totaal

Belydend

Doop

Totaal

Belydend

Doop

Totaal

Belydend

Doop

Nieuwoudtville
1897

201

170

31

298

256

42

571

420

151

Loeriesfontein
1935

376

301

75

469

360

109

791

549

242

Calvinia 1847

476

386

90

870

631

239

1346

925

421

Calvinia
Hantam 1962

623

508

115

806

594

212

1006

612

394

Brandvlei 1897

180

150

30

455

317

138

603

440

163

Williston 1878

356

311

45

746

563

183

1055

683

372

Sutherland
1855

355

302

53

589

452

137

975

673

302

Carnavon 1874

440

374

66

758

578

180

1255

925

330

Vosburg 1895

106

90

16

216

154

62

387

290

97

Loxton 1899

116

100

16

195

140

55

268

186

82
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Totale

3229

2692

537

5402

4045

1357

8257

5703

2554

Lidmaattal tendense van tien klein plattelandse gemeentes
2011

1994

1977

Totaal

Belydend

Doop

Totaal

Belydend

Doop

Totaal

Belydend

Doop

3229

2692

537

5402

4045

1357

8257

5307

2554

_________________________________________________________________________________________________

Bedieningsondersteuning
93
_________________________________________________________________________________________________

BYLAE 4
VERSLAG VAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF.
KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE KURATORIUM VAN DIE
TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT
1. VERGADERINGS VAN DIE KURATORIUM
Sedert die vorige vergadering van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland in 2010, het
die Kuratorium op 16 November 2010 en op 15 November 2011 vergader. Die Kuratorium word
saamgestel uit verteenwoordigers van die sinode van die Vrystaat, een verteenwoordiger van die ander
sinodes van die NG Kerk, vakeksaminatore, voorsitters van die kuratorium se sub-kommissies naamlik die
dagbestuur, eksamenkommissie, begeleidingskommissie, voortgesette bedienings ontwikkeling, die
dosenteraad (dekaan), ’n verteenwoordiger van die NGKA, VGK en RCA en van die ATR.

2. TOEKENNING VIR UITNEMENDHEID IN ONDERRIG
Dr. Jan Lubbe het die toekenning vir uitnemendheid in onderrig en leer (beste senior dosent) ontvang in
beide die Teologiese Fakulteit en die Universiteit van die Vrystaat. Dr. Lubbe is leraar van die NG
Gemeente Berg en Dal, Bloemfontein en tree op as dosent aan die Fakulteit. Die NG Kerk kan met reg
trots wees op die feit dat ’n leraar van die kerk en dosent van die Teologiese Fakulteit hierdie toekenning
ontvang het. Dit getuig van die gehalte onderrig aan hierdie Fakulteit!

3. DIE BESTAAN VAN DIE TEOLOGIESE FAKULTEIT AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT
Die Fakulteit Teologie moet homself verantwoord ten opsigte van die groei en beweging van die
Universiteit wat die toekoms aanbetref. Dat daar ’n nuwe situasie aan die UV ontwikkel het, is ’n
vasstaande feit. Die vraag is: hoe definieer hierdie Fakulteit homself in hierdie nuwe opset?
Die Fakulteit het die vraag beantwoord deur daarop te wys dat die fokus moet val op “uitnemendheid”! Dit
beteken dat hierdie Fakulteit meeloop met die res van die UV wat huidig in ’n proses is om akademiese
standaarde te lig. Toelatingsvereistes is hoër en strenger. Dieselfde geld ten opsigte van die aanstelling
van dosente. Vir die kuratorium bly dit van die grootste belang dat die Fakulteit Teologie studente en
predikante sal lewer wat in Suid-Afrika met sy diversiteit op ’n vlak sal kan funksioneer waar ’n bydrae
gemaak word op kerklike en sosiale terrein.
In ’n gesprek met die rektor, prof .Jansen het hy klem gelê op mens-ontwikkeling en groter diversiteit. Hy
is positief oor Teologiese opleiding wat aan hierdie Fakulteit moet bly voortbestaan. Die rol van die
Fakulteit Teologie as Fakulteit waar die Christelike godsdiens bestudeer en doseer word, is nie in die
gedrang op hierdie kampus nie.

4. KERKEIE OPLEIDING
Die dekaan van die fakulteit, prof. Tolmie het daarop gewys dat “Kerkeie opleiding” ’n uitstekende
geleentheid vir kerke is en konstruktief benut moet word.
Die uitgangspunte van die kerk-eie program behels die volgende:
• Die fokus van die program is op bediening in die kerk-eie NG konteks.
• Alles moet daartoe bydra dat daar ’n lojaliteit aan die NG Kerk en sy bediening ontwikkel word by
studente.
• Vak-eie leemtes word geïdentifiseer deur die vak-eksaminatore.
• ’n Holistiese aanslag word nagestreef waarby ook die Bybelkennis eventueel ingesluit kan word.
• Deurlopende evaluering van leemtes vind plaas en daar word verseker dat dit nie êrens sinvol in
die
akademiese kurrikulum ondervang kan word nie. (Die dekaan voorsien dat daar uiteindelik
in sekere akademiese vakke elektiewe opsies sal wees vir verskillende kerke.)
• Die program moet verpligtend wees en sal deel wees van die profiel wat oor elke student opgebou
word.
• Daar moet gestreef word na stimulering van ’n wyer inklusiwiteit op breë kerklike terrein.
Op die kurrikulum-lys vir kerk-eie moet die volgende verreken word as deel van die proses van kurrikulumvasstelling:
• Vaderlandse NG-geskiedenis en -kerkreg (onderskei gereformeerde kerkreg en NG-kerkreg).
• Simboliek (Belhar - so spoedig moontlik na aanleiding van die huidige debat in die kerk).
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•
•
•
•

Fokus op die NG kerk as gestuurde/missionale gemeentes.
Die NG Kerk se sendinggeskiedenis.
Benutting van die rekenaartegnologie vir die bediening en die Bibliologiese vakke.
Sielkundige insette.

5. DOSEERPOSTE
Buiten die dosente wat reeds aan die Fakulteit doseer, dien dit vermeld te word dat me. Helene van
Tonder as dosent na die fakulteit beroep het. Aangesien sy die dogter is van een van ons voormalige
kollegas in Noord-Kaapland en uit die Noord-Kaap afkomstig is, is ons saam met haar en haar ouers baie
dankbaar vir hierdie geleentheid en bid ons as sinode haar die seën van die Here toe vir hierdie roeping
en verantwoordelikheid. Ds. Martin Laubscher (boorling van Prieska) is aangestel in Homiletiek. Me.
Anlene Taljaard is in die vakgebied Dogmatologie aangestel. Sy is ’n lidmaat van die VGK.
Die kuratorium het sy ondersteuning uitgespreek aan die fakulteit om alternatiewe bane van opleiding te
voorsien vir die unieke bedieningsbehoeftes van kerke. Op hierdie wyse sal gepoog word om byvoorbeeld
die tekort aan studente en leraars in die NGKA aan te spreek.

6. INGESKREWE STUDENTE IN DIE TEOLOGIE
Die volgende getalle studente is vir die NG Kerk se opleiding ingeskryf: (Oktober 2011)
Eerstejaars
10
Tweedejaars
13
Derdejaars
18
Vierdejaars
15
Vyfdejaars
18
“Waglys”
3 (onvoltooide akademie)
Gemeentejaars
13
TOTAAL
90
Dit is 18 studente minder as wat ingeskryf was in 2010.

7. VERTEENWOORDIGER VAN DIE SINODE VAN DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
BY KURATORIUM
Hiermee my dank aan die sinode vir die geleentheid wat ek vir ’n hele aantal jare gehad het om as
verteenwoordiger van die sinode op die Kuratorium van hierdie Fakulteit te dien. Ek sou wou sien dat ’n
volgende persoon ook hierdie geleentheid gebied word.
Dr. JS Henning
Verteenwoordiger van Noordkaap Sinode by Kuratorium - Fakulteit Teologie, UV
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BYLAE 5
VERSLAG VAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF.
KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE KURATORIUM VAN DIE
TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
1. ALGEMENE AGTERGROND
Die teologiese opleiding by UP is vanaf die begin (1938) per ooreenkoms tussen die Kerk en die
Universiteit gereël. Dit was ook die situasie sedert 2000 toe dit ’n veel-kerklike fakulteit geword het.
Op 8 Julie 2009 is ’n nuwe, opgedateerde ooreenkoms met die Universiteit van Pretoria gesluit. As ’n
belangrike vennoot aan die Fakulteit Teologie dra die vier noordelike sinodes 30% by tot die pakkette van
tien dosente van die NG Kerk. Hierdie nuwe ooreenkoms het geen sperdatum nie maar is slegs
onderworpe aan ’n drie-jaar opseggingsperiode deur een van die partye. Die kuratorium is baie dankbaar
vir die ruimte wat die Universiteit van Pretoria aan die kerk bied om onder hierdie gunstige voorwaardes
die teologiese opleiding van sy predikante aan UP te kan voortsit.

2. STUDENTE
2.1 Getalle: Daar studeer vanjaar 182 studente van die NG Kerk aan die Teologiese Fakulteit waarvan 26
eerstejaars, 39 tweedejaars, 38 derdejaars, 25 vierdejaars; 31 vyfdejaars en 23 sesdejaars is.
Dit is ’n verblydende kenmerk dat tussen vyf-en-twintig tot dertig persent van die studente van die NG
Kerk dames is. Heelwat studente wat aanmeld, waarvan ’n groot aantal ook skoolleiers was, kwalifiseer
om enige rigting op universiteit te kan studeer.
Die afgelope paar jaar is die volgende aantal persone gelegitimeer (die getal tussen hakkies is persone
wat Colloquium Doctum afgelê het): 2007: 21 (6); 2008: 23 (8); 2009: 29 (4); 2010: 25 (8); 2011: 25 (3).
2.2. Kommerwekkende tendens: Volgens alle navorsing en gegewens van beide Kerkspieël en die
kerklike pensioen-fondse sou daar vanaf 2008 ’n bepaalde tekort aan opgeleide predikante wees. Die
afgelope paar jaar is studente dus ook redelik vinnig geabsorbeer binne die Kerk.
Met die mooi getal van 25 wat verlede jaar afgestudeer het, is dit egter nie die geval nie. Slegs ’n paar
studente het beroepe ontvang.
Verskeie faktore kan hiervoor verantwoordelik wees: die algemene finansiële toedrag van sake wêreldwyd
en ook dus in die kerk, gemeentes wat poste wat vakant raak nie weer vul nie en dan natuurlik gemeentes
wat slegs gelegitimeerdes met gemeentelike ondervinding wil beroep.
Die feit is egter dat elke gemeente, ring en sinode ernstig aandag moet gee aan maniere om
werksgeleenthede te skep.
Die Kerk het ’n verantwoordelikheid ten opsigte van hierdie geroepe en goed opgeleide proponente.

3.DOSENTE
Die volgende tien dosente van die NG Kerk is tans betrokke by die teologiese oplei-ding: prof. JC (Julian)
Müller (vise-dekaan en van die Departement Praktiese Teologie); prof. DJ (Dirk) Human en dr. EE (Sias)
Meyer (Ou Testamentiese Wetenskap); prof. GJ (Gert) Steyn en prof. J (Kobus) Kok (Nuwe
Testamentiese Wetenskap); prof. DP (Danie) Veldsman en dr. W (Willem) Fourie (Departement
Dogmatiek en Christelike Etiek); prof. CJ (Cas) Wepener (Departement Praktiese Teologie); prof. CJP
(Nelus) Niemandt (Departement Godsdiens en Sendingwetenskap) en dr. JM (Johan) van der Merwe
(Departement Kerkreg en Kerkgeskiedenis). Hierbenewens is die twee dosente wat deur UP aangestel is,
prof. A (Alphonso) Groenewald (Ou Testament) en dr. J (Johann) Meylahn (Praktiese Teologie) ook
gelegitimeerdes van die NG Kerk. ’n Vakature ontstaan by Praktiese Teologie wanneer prof. Müller aan
die einde van Augustus emeriteer. Die proses met die oog op die vulling van die pos, is tans aan die gang.
Prof. J Buitendag is sedert Maart 2010 die Dekaan van die Fakulteit Teologie aan UP. Die ander
personeel is: dr. J Beyers (Dept Godsdiens en Sendingwetenskap), prof. Y Dreyer (Dept Praktiese
Teologie), prof. E van Eck (Nuwe Testament) en prof. PM Venter (Ou Testament) - almal van die
Nederduitch Hervormde Kerk van Afrika. Vanuit die Uniting Presbyteria Church of Southern Africa
(UPCSA) is daar proff. G Duncan (Kerkreg en Kerkgeskiedenis) en MJS Masango (Praktiese Teologie).
Die ander personeel prof. ST Kgatla (Godsdiens en Sendingwetenskap) van die VGKSA, drr. E Mahlangu
(Nuwe Testament) en VS Vellem (Dogmatiek). Die VGKSA het in 2011 ook ’n kerklike vennoot geword.
Hulle is tans in die proses om iemand as dosent aan te stel kragtens die Ooreenkoms met UP.
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Dr Gerda de Villiers is medeverantwoordelik vir die webblad www.teo.co.za terwyl prof. Dirk Human die
redakteurskap van die wetenskaplike tydskrif Verbum et Ecclesia hanteer waarby die kerk ten nouste by
gemoeid is.

4. EXCELSUS
Die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling (SBO) gee veral aandag aan die aanvullende kerkeie opleiding
van ons studente en die Voortgesette Bedieningsontwikkeling van predikante en lidmate.
Die afgelope paar jaar is baie moeite gedoen met die kerkeie komponent van die teologiese opleiding. Vir
3 jaar was dr. Lourens Bosman hiermee gemoeid op ’n deeltydse basis.
Die verantwoordelikhede ten opsigte van voortgesette bedieningsontwikkeling is vir ’n paar jaar deur prof.
Malan Nel behartig. (Hy het ook met die Lentekonferensie begin.) Ook hier was die afgelope drie jaar die
deeltydse dienste van dr. Ferdie Clasen ingekoop.
Dit is daarom met groot dankbaarheid dat die twee fasette van Excelsus (kerkeie opleiding en
voortgesette bedieningsontwikkeling) sedert 1 Februarie 2012 op ’n voltydse basis hanteer kan word deur
dr. André Bartlett. Daar word met groot verwag-ting uitgesien na die uitbouing van hierdie werk.
PR du Toit
Predikant vir Teologiese Opleiding
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BYLAE 6
VERSLAG VAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF.
KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE KURATORIUM VAN DIE
TEOLOGIESE KWEEKSKOOL STELLENBOSCH
1. INLEIDING
Dit is belangrik om by die lees van hierdie verslag en ook in die algemeen duidelik te onderskei tussen die
Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch en die Teologiese Kweekskool van die NG Kerk. Daar
het in die afgelope paar jaar ’n belangrike verskuiwing plaasgevind weg van ’n enkel-denominasionele
inrigting na ’n ekumeniese fakulteit. Anders as in die verlede toe daar op Stellenbosch byna uitsluitlik NG
Kerkstudente deur NG Kerkdosente opgelei vir die bediening opgelei is, bestaan die Fakulteit tans ook uit
dosente en studente van ander kerke. Die NG Kerk het wel steeds inspraak in alle aanstellings in die
Fakulteit asook in die kurrikulering en die bepaling van programme. Die benaming “Kweekskool” verwys
nie net na die gebou van die NG Kerk waarin die Fakulteit van die Universiteit volgens ooreenkoms
gehuisves word nie, maar ook na die kerklike tuiste wat op verskeie maniere vir die NG Kerkstudente
geskep word. Hier moet ook melding gemaak word van samewerking met die VGKSA (vanaf 2000) op alle
vlakke vanuit die droom van een herenigde kerk.
Daar studeer nou aan die Fakulteit sowat 500 studente, waarvan 70% nagraads is. Elke jaar neem die
getalle voor- en nagraads toe. Die diversiteit van die studentekorps toon ook groei. Daar was in 2011 ’n
besondere groot groep eerstejaars, wat al meer gemeenskappe, kerke, en lande verteenwoordig. Die
grootste groei was onder jeugwerkstudente – ’n studierigting wat nou maar sowat 4 jaar by die fakulteit
beskikbaar is, en wat nou ook vir studente die opsie bied om ’n onderwyskwalifikasie te verwerf.
Die studentegetalle van NG Kerkstudente aan die einde van 2011 was as volg (totale getal van alle
denominasies in die betrokke graadkursus in hakies aangedui):
BTh I:
14 (28)
BTh II:
10 (36)
BTh III:
12 (19)
BTh IV:
19 (28)
MDiv:
17 (19)
Lisensiaat:
9 (13)
Totaal:
81 (143)

2. BETROKKENHEID BY GEMEENTES
Die Kuratorium wil toesien dat die opleiding van predikante so ver moontlik aan die behoeftes en
verwagtinge van die kerk voldoen. Dit is daarom wesenlik belangrik dat teologiese opleiding deurgaans in
voeling bly met die praktyk van gemeentebediening. Met die oog daarop is die band tussen die
Kweekskool en gemeentes op verskeie maniere versterk. Van teologiese studente word byvoorbeeld
verwag om tydens hulle studiejare aktief by gemeentes betrokke te wees, en hulle verder aan bepaalde
gemeentes te koppel. Die inkleding van die finalejaar (Lisensiaat) as ’n Gemeente- of Praktykjaar blyk ’n
groot sukses te wees. Voortgesette Bedieningsopleiding (VBO) kyk verder daarna om op praktiese
maniere die band tussen teologiese opleiding en voortgesette opleiding te versterk. Dit kan net tot wins vir
teologiese studente wees om op hierdie manier, as deel van hulle kursus, groter blootstelling te kry aan
die ervaringe en behoeftes van gemeentes en predikante in die bediening, asook aan die kursusse wat
deel sal uitmaak van VBO.

3. STIGTING VAN ’N NGK/VGK SEMINARIUM VIR BEDIENINGSVORMING
’n Baie mooi gesamentlike inisiatief van die NGK en VGK is die totstandkoming van ’n eie Seminarium vir
Bedieningsvorming wat aandag sal gee aan aspekte van die toekomstige leraars se praktykgerigte
vorming wat nie aandag in die akademiese program vind nie. Die program in Bedieningsvorming voldoen
aan die vereistes wat beide kerke gestel het t.o.v. aanvullende kerklike opleiding. Dit sal gelyk loop met en
aanvullend wees tot die akademiese program oor die eerste 5 jaar van opleiding, en daar sal gefokus
word op sake soos geestelike en morele vorming, persoonsontwikkeling, vaardigheids- en
leierskapsontwikkeling. Hierdeur word aan die leraar se spiritualiteitsvorming aandag gegee wat op ’n baie
holistiese manier aangepak word. Daar bestaan ’n lewendige entoesiasme oor die program en die
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suksesvolle implementering daarvan. Daar sal in die toekoms van voornemende predikante in die VGK &
NGK verwag word om die program suksesvol te voltooi om in aanmerking te kom vir legitimasie.
Verdere uiteensetting van die program word in Aanhangsel 1 gegee

4. ATTO – ALGEMENE KURATORIUM
Die Kuratorium het kennis geneem van die gesprek op Algemene Sinodale vlak rondom die Algemene
Kuratorium as prioriteit. ’n Brief sou aan die streeksinodes geskryf word om hulle in te lig rondom hulle
sinodale verteenwoordiging by die Kuratorium te Stellenbosch en die konstruktiewe rol wat deur die
verteenwoordigers gespeel word. Indien daar tydens die sinodesitting groter duidelikheid oor praktiese
implikasies van hierdie saak bestaan, kan die sinode in ’n besluit hierop reageer.

5. DOSERENDE PERSONEEL
Daar word deesdae dikwels op ’n verskeidenheid van forums allerlei kritiek teen die doserende personeel
van die Kweekskole uitgespreek. My eie ervaring is dat die personeel van die Kweekskool en Fakulteit
Teologie op Stellenbosch hoogs professioneel, bekwaam en toegewyde dienaars van die kerk is. Ons
bede vergesel hulle en die studente op die belangrike stukkie lewensreis wat hulle saam onderneem.

Verteenwoordiger: Dr DL van Niekerk
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AANHANGSEL 1
PROGRAM IN BEDIENINGSVORMING
1. BEDIENINGSVORMING AS ’N REIS
a. ’n Vormende reis met mylpale:
Kerklike opleiding is die vorming van geestelike leierskap met ’n fokus op gemeentelike bediening. In
hierdie vormingsprogram onderneem die student ’n “reis” met verskillende mylpale wat interafhanklike
areas afbaken. Die reis word onderneem binne die konteks van ’n gemeenskap van ondersteunende
verhoudings, soos hieronder verduidelik word. Die program sal gemeet word volgens die behoeftes van
die verskillende kerke vir aanvullende teologiese opleiding, wat byvoorbeeld die 100-uur riglyn van die
VGK insluit.

2. MYLPAAL 1: ROEPINGSONTWIKKELINGPLAN
1. Persoonlike volwassenheid en emosionele intelligensie: Tydens die eerste jaar voltooi studente ’n reeks
psigometriese toetse om insig in hul persoonlike samestelling te verdiep en om areas te identifiseer wat
ontwikkel kan word.
Hierdie insigte word deurgevoer na vormings-, en indien nodig, terapeutiese prosesse, om die student se
kapasiteit vir persoonlike groei en verrykte emosionele intelligensie uit te bou.
2. Roepingsvorming: Tydens die eerste jaar neem studente deel aan ’n Roepings-retraite, met die doel
om hulle ’n sin vir roepingsidentiteit te help ontwikkel. Die retraite dien ook as beginpunt vir ’n voortgesette
reis van roepingsontwikkeling deur die loop van die hele program.
3. Geestelike vorming: Alle jaargroepe neem jaarliks deel aan ’n gefokusde program van geestelike
vorming waarin geestelike dissiplines in groepe beoefen word, onder toesig van ’n geestelike mentor.
Hierdie 100 dae van geestelike vormingsseisoene eindig elke jaar met Paasfees. In hierdie program word
basiese geloofsvormingsgewoontes beoefen en bemeester. Die moontlikheid van 'n weeklikse SeminarieEucharistie, waar studente en dosente saam Nagmaal vier as ’n geloofsgemeenskap in die SeminarieKapel, kan ook oorweeg word.
Die persoonlike, geestelike en roepingsvormingsprogramme van die eerste twee jaar bied aan die student
die inligting en vaardighede om ’n Persoonlike Roepingsontwikkelingplan te ontwikkel. Die ontwikkeling en
voorlegging van sodanige ontwikkelingsplan geskied onder leiding van die Ondersteuningskomitee van
elke student. Die plan word voorgelê vir goedkeuring teen die einde van die tweede jaar.

3. MYLPAAL 2: CREDO
1. Identifisering met gereformeerde teologie en tradisie: Kerklike opleiding het ten doel om studente te
skool om te identifiseer met die gereformeerde teologie en ’n tuiskoms in die gereformeerde kerktradisie.
Dit sluit in kennis van die inhoud en geskiedenis van die vier Belydenisse van die twee kerke.
2. Bybel/teologiese integrasie en die vorming van ’n eie teologiese taal wat toepaslik is in die konteks: Die
Fakulteit dra verantwoordelikheid vir die professionele akademiese opleiding van studente. Kerklike
opleiding is gefokus op die integrasie van hierdie kennis met ’n eie “taal”. Geestelike leiers moet in staat
wees om ’n boodskap te formuleer met hulle eie geloofs- en teologiese taal. Daarvoor benodig hulle ’n
egrip vir die “plot” van die Evangelie en moet hulle dit kan assimileer in ’n taal en leefstyl.
In die strewe na hierdie ontwikkeling moet elke student ’n CREDO skryf waarin hulle akademiese kennis
geartikuleer word in hulle eie persoonlike teologiese taal. Die CREDO moet voorgelê word vir goedkeuring
aan die einde van die vierde jaar. Die ontwerp van die CREDO is nie ’n werkstuk wat met verwysings na
akademiese bronne opgestel word nie, maar eerder ’n uitdrukking wat die student se ervaring in die
bediening in eie persoonlike teologiese taal verwoord.
Mylpaal 3: Persoonlike bemeestering van bedieningsvaardighede
Daar word deurlopend aandag gegee aan die praktyk en bemeestering van basiese
bedieningsvaardighede. Die gemeente en mentor aan wie ’n student toegewys is, doen verslag oor die
student se ontwikkeling en bemeestering van hierdie basiese vaardighede. Die huidige program van
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denominasionele opleiding en die studente se eie beroepsontwikkelingsplan sal rigtinggewend wees aan
die omvang van hierdie vaardighede. Dit sal die huidige program van bepaalde “weke” vir
denominasionele opleiding omvorm tot 'n meer deurlopende praktyk van bedieningsvaardighede en lei tot
’n program van persoonlike bemeestering.

4. MYLPAAL 4: ONTWIKKELING VAN ’N NUWE MISSIONALE BEDIENING
Kontekstuele en missionale bedieningskapasiteit: Die vorming van geestelike leierskap vereis ook dat
studente die vermoë ontwikkel om hulle kontekste met oordeel te lees en in die nadenke daaroor
koninkryksgeleenthede te onderskei. Dit beteken dat hulle deeglike blootstelling aan die SA konteks moet
kry en dit met insig geloofsonderskeidend te kan analiseer. In die vyfde en sesde jare identifiseer studente
’n “koninkryksgeleentheid” in die konteks. Tydens dié twee jare ontwikkel hulle ’n nuwe bediening op so ’n
wyse dat die projek daarna onafhanklik kan voortgaan. Hierdie bedieningsontwikkeling mag nie slegs die
handhawing van 'n bestaande bediening in die gemeente wees nie, maar moet die vestiging van ’n nuwe
bediening behels. (In die MBA-omgewing byvoorbeeld, word studente aangemoedig om ’n “new start-up”
te ontwikkel.) Die verslag hieroor moet voorgelê word vir goedkeuring aan die einde van die sesde jaar vir
NGK-studente en aan die einde van die vyfde jaar vir VGK-studente. Dit moet beskou word as die
"sluitsteen" of voltooiingsprojek wat die vormingsprogram as geheel afsluit en integreer, soos by Northern
Theological Seminary.
Die Reis van Bedieningsvorming vind plaas binne ’n gemeenskap van ondersteunende
verhoudings
Vorming vind primêr plaas in vertrouensverhoudings. Met verloop van die vorming van geestelike
leierskap ontwikkel die student die volgende verhoudings:
• Gemeentes: Elke student word geplaas by ’n gemeente. Diensleer-werkstukke van die Fakulteit
kan ook in hierdie gemeentes gedoen word. Die gemeentes verskaf die basiese konteks waarin
geestelike leierskap ontstaan en gevorm word. Die Seminarium onderhandel met gemeentes om
te funksioneer as opleidingsgemeentes, soos daar onderwyshospitale is vir mediese opleiding.
• Mentors: Elke student word toegesê aan ’n predikant of kerkleier wat optree as mentor en met wie
hy/sy gereeld, verkieslik weekliks, konsulteer.
• Dosenterade: Dosente wat op Rade van die VGK/NGK dien, skakel ook met studente.
• Medestudente: Studente ondersteun mekaar in ondersteuningsgroepe. Hierdie groepe is ook
aktief tydens die 60 dae van geloofsvorming.
• Ondersteuningskomitees: Elke student het ’n ondersteuningskomitee wat bestaan uit sy/haar
mentor, ’n fakulteitsdosent, ’n medestudent en ’n uitvoerende lid van die Seminarie. Die komitee
vergader een maal per kwartaal om die student se vordering te bespreek in terme van die
mylpale.
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BYLAE 7
VERSLAG VAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF.
KERK IN NOORD-KAAPLAND BY GEMEENTEDIENSTE NETWERK
1. TEENWOORDIG
Daar was verteenwoordigers van elke sinode en van elke diensorganisasie wat wou kom. Die vergadering
gesels oor die groot temas tans aktief in die kerk en hoe die kerk gehelp kan word.
2. WANDEL IN DIE WOORD
1 Kor 9:19-23 word as ons basisteks gebruik.
3. TERUGVOER VAN VENNOTE OOR HULLE BEDIENINGE
Wat het ons geleer? Hier is ’n paar notas. Dit is nie volledig nie, net om ’n idee te gee van die goed wat
gedeel is.
3.1 TIW (Ryk van Velden)
In die toerusting vir missionêre bediening het die volgende duidelik geraak:
• TIW wil sendelinge na die buiteland toerus – maar dit wil voorkom dat in baie hoofstroom kerke ’n
visie op die wêreld ontbreek, veral vir onbereikte groepe – dit lyk na ’n tendens, want ander
organisasies beleef dieselfde.
Van die moontlike redes kan gesoek word in die geweldige transformasie in ons land wat die fokus
nou hier plaas, en die wêreld visie ietwat verberg.
Die ouderdom van die mense wat wel gaan, is besig om te styg. Die mense wat die kursusse bywoon
is al ouer, meesal ook afgetree. Maar dié mense gaan nou oor grense, soos na Morgenster. Verder
word die volgende waargeneem:
o
Die mense wat gaan, raak ook al hoe meer divers.
o
Raak ook betrokke by kerkplanting en die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe. Dit is
gewoonlik multikultureel.
• TIW werk saam met GKS (Gemeentelike ontwikkeling en Kerklike samewerking).
Die vraag na toerusting om multikultureel te ontwikkel, neem toe. Die multikulturaliteit groei ook eerder
by (kleiner) gemeentes wat op die rand is, nie die groter gemeentes nie.
• Die verbintenis met Hugenote kollege kan verander weens die ontwikkeling by die kollege om by
sending ontwikkeling betrokke te raak. TIW kan eintlik nie langsaan staan nie – hulle voer tans
gesprek met Communitas, Ekklesia met die oog op sinergie in die vestiging van nuwe
geloofsgemeenskappe.
• Tydens die komende naweek raak TIW betrokke by ’n Franssprekende gemeente wat nou deel van
die NGK wil word. Uitdagings bv. kerkordelik en hoe skakel jy sulke gemeenskappe in by hoofstroom
kerke.
Lees
meer
oor
wat
Ryk
sê
by
sy
blog:
https://ironshapesiron.wordpress.com/2011/11/14/kerkordelike-uitdagings-vir-nuwe-gemeenteontwikkeling/
• TIW investeer baie tyd in die Perspectives kursus om die mobilisering na buite aan te help.
http://www.perspectives.org. ’n Wêreld visie is dringend noodsaaklik vir die kerk – ons sal ook veral
met jongmense hier rondom moet werk.
• U kan ook die volgende lees: Missional Renaissance van Reggie McNeal, Marginaal en Missionêr
deur Van Gelder. Ons het vaardighede nodig om nuwe geloofsgemeenskappe te begin.
3.2 Die PLAN (Ensie Enslin vertel)
• Die Plan handel oor gemeente mobilisering met die oog op die onbereikte volke veral deur met die
leiers te werk. ’n Oorsig oor die ontwikkeling: Frans Hancke met Pro Christo sanggroep – het pionier
sendelinge begin oplei vanuit ’n verhoudingsbou paradigma – Hulle het met OM saamgewerk en lei
van hulle mense op – hulle smelt later saam as OM Afrika. Nog later word die PLAN gestig om die
kerk vir die wêreld te mobiliseer.
• Herlewing gebeur waar ons dit wat ons reeds weet, begin leef. Mooi verhale van gemeentes wat
gemobiliseer word, wat met langtermyn goed besig is, en nie net “event-driven” verander nie. Sterk
leiers volg hulle roeping – tog begin daar ’n waardering ontwikkel vir die wyse waarop dit saamwerk in
die breër prentjie van die koninkryk.
3.3 CABSA (Lyn Van Rooyen )
• Verlede jaar was ’n tyd van refleksie met die verandering van leierskap. Maar hul Visie bly
onveranderd. Die MIV omgewing verander, veral ten opsigte van die beter medikasie en langtermyn
vooruitsigte wat groei. Byvoorbeeld die ma-na-kind oordrag is afgebring tot so punt dat dit amper nie
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meer voorkom nie. En voorkoming in die gemeenskappe is beter. Ons het ’n totaal voorkombare en
totaal hanteerbare situasie.
• Uitdagings:
o
Steeds kom daar 2 nuwe infeksies voor vir elke 1 op behandeling.
o
Befondsing is onder druk.
o
Uitdaging bly om ’n bemiddelaarsrol te speel – om ’n stem te wees vir dié wat dit nie het nie.
o
Die stilste stem is die blanke met MIV – ons kerk is nog nie ’n kerk wat hoop en ondersteuning
gee vir mense met MIV nie.
• Sterkpunte:
o
Minister van gesondheid is passievol en visionêr – net ’n vreugde!
o
SA se infeksies val met 25% - ons kan dit vier.
o
CABSA se HIV hantering word beskou as“South Africa’s best-kept secret” – bemarking bly ’n
uitdaging.
o
800 fasiliteerders opgelei – baie min uit die NGK familie.
o
Werk reeds in baie Afrika lande
• CABSA is Vennote OM en World Vision. Ons soek ’n taal om tot op grondvlak oor ’n “lewegewende
seksualiteit” te praat! Die mense wat betrokke bly, is mense wat dit aan hulle lywe ervaar het. Mense
dink te veel dit is iemand anders se probleem. Ons het “HIV-competent communities” nodig.
CABSA het 9 “guiding principles” (dit word in Engels gegee)
1. Our motivation: Compelled by the love of Christ (2 Corinthians 5:14)
2. Our service: Serving God in practical acts of love and compassion (James 1:27; Matthew 25:34-40)
3. Our identity: We are the body of Christ (1 Corinthians 12:12)
4. Our attitude towards people : To accept as Christ accepted (Romans 15:7)
5. Our relationships: To uphold the dignity and worth of every human being (Luke 8:43-48)
6. Our hope: To believe is to have hope (1 Peter 1:3)
7. Our search for answers and solutions: With wisdom of the Holy Spirit (James 3:17)
8. Our responsibility: To break the silence by speaking the truth in love (Ephesians 4:15)
9. Our task: To be Christ's ambassadors (2 Corinthians 5:20)
• Gedagtes van Hoop en Uitdaging
Is daar meer hoop by jongmense? Sommige ja, maar nie oral nie. Uganda het bv. weer teruggesak.
Ouer mense word bv. ook nou meer geïnfekteer (Uganda en VSA). Dit is asof die vroeëre boodskap
daaroor vergeet word... Hoe is God met ons besig in MIV en Vigs? God is bv. in die ontwrigting –
maar hoe dink ons daaroor? Die verandering in Uganda het gekom a.g.v. “Everyone took ownership”.
Dit het egter polities ’n speelbal geword, wat die gesamentlike verantwoordelikheid-neem geaffekteer
het.
3.4 KwaZulu Natal
• Daar was groot herstrukturering in sinode – KZ fokus nou op “bemagtiging van gemeentes”. Dit word
genoem die Apostoliese bedieningsmodel :
o
die bediening word teruggegee aan die lidmate
o
Werkgroepe is gevorm wat ringe bemagtig om toerusting te gee – verkondigingsvaardighede
(prediking) en omgee vaardighede (pastoraat) gebaseer op die Oos-Kaapse materiaal – en dan
’n hele reeks ander, bv. leiersvaardighede
o
Daar is wonderlike verhaal van omkeer by ’n gemeente deur ’n proses van geloofsonderskeiding
wat begin met ’n waarderende ondersoek (appreciative inquiry) via die verband se fasilitering
met Godsvrae. Die sinode is baie betrokke by gemeentes wat ’n bestaansonsekerheid belewe.
• Die tema van die komende sinode werk egter nou met die idee van die nuwe lewe waarvan ons in die
proses in Christus bewus geword het.
• A-Z predikantebegeleiding het ’n baie positiewe invloed, onder andere met mentor prosesse, ook met
lidmate. Die meeste leraars in KZN het amptelike mentors. Daar is ’n toenemende wisseling van
leraars. Netwerk vir kleingemeentes is begin. Netwerk vir jeugwerkers is ook begin
• Afgetredenes leef langer en raak ’n al hoe groter groep – werk met Halftime Netwerk – individuele
afrigting en kleingroep (forum) werk U kan meer lees: Cohen Creative Aging, en ook Amen se
Repairing your Brain
3.5 Vrystaat
Shepherd – waardeer GDN vir die vormende en ondersteunende invloed oor die jare.
• Shepherd is ’n Universiteitsentrum vir dienste (VBO) aan geestelike leiers (kerk) VBO – gesprekke
aan die gang oor die plek van Shepherd in die Vrystaat sinode rondom VBO Hulle het geleer:
Verhoudings word oor ’n lang tyd gebou voordat jy regtig oor behoeftes en toerusting kan praat. 515
leiers deur Shepherd toegerus in 2011, onder andere deur VBO – 60% kom uit Onafhanklike kerke.
Daar is ’n Vennootskap met FET kollege
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•

Universiteit skuif die teologiese fakulteit epistemologies – veranderingsagente kom veral van buite af,
en die dekaan sal nie weer NG wees nie. Die Sisteem is onder baie druk – veral gemeentes. U kan
Knowledge in the Blood lees om te verstaan wat aangaan, en waarom mense steeds rassisties is.
Daar is ’n meta kommunikasie aan die gang. Ons is hartseer oor die verlede, maar nie altyd ons
kinders nie. Hulle val terug na waar ons vroeër was. Dalk moet GDN nadink oor ’n IDEE as tema vir
Kruisgewys (Begging to be Black vs. On being white). Moontlikheid bestaan om plek te maak vir
iemand uit ’n Afrika agtergrond. Gerhard oorweeg om ruimte daarvoor te maak. Willem Boshoff het in
sy doktoraal dit kwalitatief in gemeentes ondersoek – dit is aanlyn beskikbaar: Gemeentebou en die
begeleiding van rouprosesse in ’n konteks van omvattende verandering (stemme uit drie gemeentes
van die NG Kerk se noordelike sinode) (2011): http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10062011150407/
Hier is ’n uittreksel(Abstract):
This study examines the impact of rapid and multi-faceted change (both domestically and inter-nationally
over the past four decades) on the Dutch Reformed Church. 2 February 1990 is taken as a water shed
date in the history of South-Africa: a speech in parliament of former president FW de Klerk put SouthAfrica on a course of fundamental change in all spheres of society.
The research problem deals with loss the Afrikaans community experiences as a result of societal change.
The result of change and loss is long-lasting, collective grief. Grief is defined as the nor-mal, spontaneous
reaction to change and loss. Unresolved grief and nostalgia saps a lot of energy and tends to turn a
congregation’s attention to itself, thereby contradicting the sound reformed ecclesiology. There is no
appropriate practical theological theory to help congregations address unresolved grief. Change, loss and
grief are made focus points for theological reflection and empirical study. The guiding hypothesis states
that efforts to build up the local church are more likely to succeed, once the “black holes” of unaddressed
grief have been dealt with by a collective and on-going process of mourning. Mourning is defined as an
intentional and courageous process of letting go of different losses. It is hard work, but the result of
deliberate mourning is growth – and eventually a more appropriate, new identity. Unresolved grief causes
congregations to get stuck in survival mode, in stead of reaching out to the nations with the gospel of
Jesus Christ. Mourning is an antidote (Hamman 2005:35).
The research model of G Heitink (1993) is employed to generate fresh practical theological thinking on the
research problem: that congregations fail to live according to their missional identity. The hermeneutical
cycle explores the “new” practical theology in the framework of a post-Einstein epistemology, as well as
the theory of building up the local church in the framework of an ecosystemic meta-theory. The
hermeneutical cycle is concluded with the study of contemporary theories of loss, grief and mourning. The
empirical cycle reports the results of a qualitative empirical study in three local congregations of the
Northern Synod of the Dutch Reformed Church. A rich description is given of 31 respondents’ experience
of loss and grief in the new South-Africa. It is established that unresolved grief indeed impacts negatively
on efforts to build up the local church. The strategic cycle searches for practical theological wisdom and
for a theory that can guide congregations to more productive responses to change and loss. The research
boils down to twelve strategic suggestions for local congregations on how to make collective mourning a
normal and on-going part of their ministry.
The study concludes with the hypothesis that practical theology can serve the church by developing a
theory that integrates intentional mourning and grief work as a necessary and normal aspect of ministry.
• SKBB (Bedieningsbegeleiding) – Die sinode het geleer: geld praat! Kleinerwordende gemeentes wat
al hoe meer swaar kry kom al meer na vore.
• Predikante kry ook swaar – ons hoor dit egter te laat – veral met kontrakposte.
Van die opmerkings van die ander lede in die vergadering hierop was:
Noord-Kaap maak ’n reëling dat skaal 1 betaal word. Die sinode en die ring moet altyd geken word
voordat ’n beroep uitgebring word.
Ander sinodes gebruik predikante vir fasilitering in kleiner wordende gemeentes, maar daar is sekere
probleme tans daarmee, veral oor aanspreeklikheid.
• ’n Volgende vraag was: Hoe aanspreeklik is die kerk vir situasies wat skeefloop onder andere as
gevolg van die fasilitering? Van die opmerkings van die lede hierop:
KZN betaal R800 – R400 vir die gemeente en R400 vir die leraar om te help met fasilitering. WesKaap betaal R600 ’n dag. Die doel is juis om goeie diens te kry. Rolle en uitkomste moet duidelik
gekommunikeer word. Geen advies moet gegee word nie. Begin meer diagnosties voordat jy met
spesialiste verder werk
• Nog ’n vraag: In die geval van vasgevalde situasies met sommige predikante en gemeentes, veral
wanneer dit langtermyn is – hoe hanteer ’n mens dit? Van die opmerkings van die lede hierop: NoordKaap het ’n wyle terug al gepoog dat daar na sewejaar vir die leraar en gemeente gevra word of albei
nog gelukkig is tydens visitasie (daarna elke 5 jr), maar daar was geen noemenswaardige resultaat
nie.
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Die vergadering besef: Kerkbegrip bemoeilik soms standplaaswisseling – ons wil ons eie leraar kies.
Sisteemvernuwing rondom evaluering moet ingefaseer word
3.6 Communitas
Ons kyk na ’n PowerPoint voorlegging oor die vlagskip projekte vir 2012/13. Die hoofpunte is die volgende
5 fokusareas:
• Skool vir Kerkplanters/Pioniers in samewerking met Ekklesia – inskrywings vir 2013
• Begeleidingssentrum vir predikante rondom 29 kernbevoegdhede in 3 vlakke van vaardighede – werk
met ’n organic scorecard (OSC van Transmind – www.transmind.nl/foryou/) wat jou bewussyn meet
(nie jou gedrag of voorkeure nie) – oor tyd, identiteit en konteks, aan die hand van verskillende vlakke
van breinfunksies (emosionele brein [reptielbrein – rooi] , rasionele brein [soogdierbrein – blou],
vertroue brein [korteks – geel]).
• 5 Geloofsgemeenskappe stig in die generasie 18-25 jaar in ’n vennootskap van gemeentes
• Geloofsonderskeidings gemeente begelei-dingsproses – fokus op die opleiding van 40 begeleiers –
luister bv. na vrese, want daaruit sal jy kan aflei waar mense se geloof, hoop of liefde lê.
• E-gebaseerde ontwikkelingskanaal vir produkte
3.7 Hospivisie
Ons kyk na ’n kort video oor hulle kernbesigheid.
Hospivisie het ’n ooreenkoms met Shepherd rondom kursusse (is geakkrediteer by UNISA).
Wil daarom graag deel van GDN wees as een van die dienste aan gemeentes, en ook om deur die
interaksie verryk te word.
3.8 Hervormde kerk
• Sentrum vir Missionale Bediening is gevestig
• Begeleidende proses vir gemeentes is in ’n ontwikkelingsfase
3.9 Noord-Kaap
• Nuut hierdie jaar is “Luistervinke” (predikante wat ’n 2dag opleiding geloop het in luistervaardighede)
Hul doel is om in ringe, te help met ’n sinvolle doen van visitasie
• Wat ons beplan en doen, doen ons so ver moontlik binne die NGK familie. Die ander kerke word ook
genooi na kursusse en konferensies toe. – Hierdie modus operandi het gemaklik gebeur.
• Daar was die hartseer geval van dominee wat sy lewe neem weens ’n klompie redes. Al is daar die
prosesse van mentorskappe en visitasie ens, het dit nog steeds gebeur. In die kerk, het ons nodig om
indringend te besin oor wat ons in die verband doen en kan doen. Die ringe word al meer belangrik.
3.10 Namibië
• Noord-oostelike hoek – proses van DEGNOS groei sterk
• Hele sinode is op ’n reis van onderskeiding (Osmer se vrae: Wat gaan aan? Hoekom? Wat nou?) Dit
is aan te beveel ook by die ander sinodes. Vir meer inligting kan Jan Woest gekontak word in
Windhoek.
3.11 Oos-Kaap
• Hou sinode in Junie met Godsvrae
• Beleggingsmodel onder druk – personeelwisseling gee volgende jaar ’n venster vir verandering
• Verhale van verdieping in gemeentes en ringe – bv. Anchor of Hope in PE-Sentraal se
gemeenskapskool
• Netwerk vir predikante versorging uit die ringe – beweeg “onder die radar”. Ons kry dit nie reg in die
NGK om predikante konsekwent te hanteer nie.
3.12 SKB
• Stephan de Beer volg Malan Nel op
Bied kursusse op 7 hoofplekke aan – ongeveer 1700 mense het daarby gebaat Belê in mense wat in
ander kan belê
3.13 Bybel-Media
• Daar is 55 op die personeel. BM funksioneer met deelnemende bestuur. Dit is ’n diverse organisasie:
winsnemend (B-M Handel) & nie-winsnemend (B-M). Kerkbode (Tydskrifmaatskappy) raak
winsgewend, Lig staan sterk Publikasies bly ons kernbesigheid.
• Die druk en verkoop van die Liedboek is terug by die kerk, nou by BM
• BM kan nie alles vir almal wees nie – daarom fokus ons op basiese goed wat reg gedoen word
(strukture, finansies).
• BM is ten opsigte van BBBEE op vlak 2 – hulle is trots daarop!
• 30% van B-M begroting gaan vir missionêre aktiwiteite – bv. Nehemia Bybel-instituut (1000 studente –
ongeveer almal uit ander kerkgenootskappe as NGK familie). Elektroniese afdeling(Mema) word
afgeskaal.
3.14 Oostelike sinode
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Ons werk deur die uitdeelstuk wat 20 prioriteite uitspel wat binnekort voor die sinode sal dien, waaruit
’n aantal in projekte omskep sal word.
• Beplan onder andere ’n Spiritualiteitsuitgawe in samewerking met Kruisgewys
3.15 EE III
• Werk in 213 lande in die wêreld. Fokus op die bemagtig van mense om evangelie van Jesus Christus
effektief te kommunikeer
• Kinderbediening ontwikkel sterk
• Materiaal word geoptimaliseer sodat dit werklik werkbaar kan wees – EE III materiaal is grondig
verder ontwikkel. Tot op Vier vlakke:
Deel jou geloof seminaar
X-EE – Generasie X
Tiener EE
Kinder EE (kategese skole – fokus op dissipelmaking – deur gaan oop in staatskole, baie opgewonde
daaroor)
• Hul sêding is: Each one, teach one, reach one.
• Geweldige diverse omgewing waarin gewerk word – beweeg wyd oor grense. Uitkomste – SA verlede
jaar kursusse in 700 gemeentes aangebied, 24000 studente opgelei (17000 is kinders) – “NGK
sparkplug” moet werk!. Ingeskakel by VBO punte-stelsel.
3.16 Excelsus
• Verwelkom André Bartlett
• Opgewonde om netwerke te aktiveer en te benut. Fokus op Bedieningsontwikkeling. Kerkeie opleiding
sowel as VBO nou in een pos verenig.
• 4 velde vir kerkeie opleiding: Gereformeerde identiteitsvorming, Spiritualiteitsontwikkeling,
Bedieningspraktyk, Groter konteks waarbinne ons bedien.
• VBO – behoefte aan groter differensiasie in terme van bedieningsfases sowel as buigsaamheid met
die kursusse waarvoor punte gegee word – passie en punte moet bymekaar gebring word.
4. KRUISGEWYS
DV gaan die volgende Temas as volg lyk
Junie 2012 – Brugpredikant uitgawe
September 2012 – Finansies uitgawe
November 2012 – Dorpsvisie uitgawe
Maart 2013 – Gebed uitgawe
5. WEBTUISTE STATISTIEK (GDN-WEBWERF)
• Ons neem kennis van die gemiddelde besoeke per maand: 3166 unieke besoeke en 4803 besoeke en
die aflaai per maand: 4830
• Bybel-Media begroot weer vir die volgende boekjaar vir die webtuiste en sal dit voor die einde van die
maand met die dagbestuur uitklaar.
6. ANDER VENNOTE
• Ekumeniese vennootskappe moet uitbrei – bv. met die groepe/sinodes wat Kruisgewys kry. Dit moet
meer gestruktureerde fokus kry in die toekoms. Die “sif” is dat dit mense moet wees wat betrokke is by
dienslewering aan gemeentes.
• Die volgende Moontlikhede word genoem en hulle gaan genader word: (dis vennote wat lank laas
teenwoordig was of nuut uitgenooi word)
o
Amos
o
Kingfisher
o
Veritas
o
Petra kollege
o
Alpha
o
CEF
o
Modkats
o
Taakspan kategese – Waldemar en Ronnie
o
Gereformeerde Kerke
o
Christelik-Gereformeerdes
o
Sport en Spel – Ben Marais
o
Hospivisie – Japie Coetzee
o
Halftime – Tommy O’Kennedy
GDN is ’n netwerk-vergadering. Daarom gebeur die dinge anders in die vergadering. Die nodigheid van
nog meer netwerk binne die Kerk word net meer belangrik.
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4. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE
VIR HULPDIENSTE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes
U kommissie doen soos volg verslag van sy
werksaamhede:
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
Op die konstitueringsvergadering van 12
Oktober 2010 is die volgende uitvoerende
komitee verkies: prop. C Steenkamp (voorsitter),
ds. J Oosthuizen (ondervoorsitter), ds. TE Smit
(skriba), JP Smit (addisionele lid) en AJW
Agenbag (addisionele lid). Die predikant in
sinodale diens, ds JPL Mostert, ds. FD Hugo en
die rekenmeester me. E Badenhorst, het
ampshalwe gedien.
Prop. C Steenkamp het die sinodale gebied
verlaat. Ds. J Oosthuizen is as voorsitter
aangewys. Ds. TE Smit is as ondervoorsitter
aangewys en tree ook as skriba op.
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die
kommissie het soos verwoord in bepaling 57.

2.
PORTEFEULJES:
SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die
volgende taakspanne saamgestel om opdragte
aan hom, deur die sinode, uit te voer:
1. Algemene taakspan fondse
2. Amptenare pensioenfonds
3. Argief- en bestuursinligtingsdienste
4. Begrotingsbeheer
5. Beleggingskomitee
6. Beroeping (bepaling 7.2.4)
7. Gemeentebedieningsfonds aansoeke
8. NGNK fasiliteite
9. Opleiding kerkpersoneel/skriba’s
10. Predikante pensioenfonds (aangewese
lid)
11. Predikante pensioenfonds (verkose lid)
12. Sinodale bydraes
13. Sinodale personeel
14. Studiebeurse: teologiese en
maatskaplike studente
15. Taakspan NG Welsyn
16. Tekenregte
17. Toerusting

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Algemene taakspan fondse
Argief- en bestuursinligtingsdienste
(ABID)
Predikante pensioenfonds (verkose lid)
Predikante pensioenfonds (aangewese
lid)
Amptenare pensioenfonds
NGNK eiendomme

4.
SINODALE
KOMMISSIE
VIR
HULPDIENSTE
Die sinode het 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 R40,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
4.1
Uitvoering
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het 5
keer vergader en die dagbestuur het 10 keer
vergadering. Die dagbestuur se vergaderings
was meestal telefonies.

5.
VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
Die sinode het besluit dat
1. verteenwoordigers vir die volgende
aangewys word:
i.
Algemene taakspan fondse
ii. Argiefen
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.

5.1
Uitvoering
3.
VERTEENWOORDIGERS BY ALGEMENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR
Die verteenwoordigers het die Ned. Geref. Kerk
HULPDIENSTE
in Noord-Kaapland verteenwoordig met verslag
aan die sinodale kommissie vir hulpdienste.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die
In die Rapport van 22 April 2012 word as volg
sinode in Noord-Kaapland by die volgende
berig: “’n Dagvaarding vir die betaling van R1,1
taakspanne
van
die
algemene
sinode
miljard is eergister aan Absa Bank en Absa Bank
verteenwoordig, nl.:
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Nominees beteken deur die kurators van
Corporate Money Managers (CMM) en die Altron
Pensioenfonds. Die kurators beweer in die
dagvaarding dat Absa versuim het om sy
verpligtinge as bewaarhebber en trustee van die
Cash Managed Fund (CMF) na te kom. Dié
verpligtinge word aan die trustee van ’n fonds
opgelê ingevolge die trustakte en in hierdie geval
die Wet op Kollektiewe Beleggingskemas.”
Die algemene sinode het R140,554-00 by die
fonds (CMM) in belegging gehad.

6.
GEMEENTEBEDIENINGSFONDS
–
PRIORITEIT BY BEGROTING
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.
6.1
Uitvoering
Vir die boekjare 2010-2011 is R135,006 uitbetaal
en vir die boekjaar 2011-2012 is R391,268
uitbetaal.

7.
HERDEFINIËRING
NG
WELSYN
NOORD-KAAP
Die sinode het 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, Kokerboomoord en Huis Andalusia saam met hulle
onderskeie behuisingskemas in afsonderlike
trusts geplaas word.
7.1
Uitvoering
Die Maatskappy sonder winsoogmerk vir die
bedryf van die dienste van NG Welsyn NoordKaap is in proses om opgerig te word (Die NG
Kerk Kinderhuis, NG Welsyn Kimberley en NG
Welsyn Vryburg sal in dieselfde niewinsgewende maatskappy geplaas word as NG
Welsyn Noord-Kaap).
Die trustakte vir die oprigting van die trusts vir
Silwerhof, Kokerboom-oord en Huis Andalusia
tehuise,
saam
met
hulle
onderskeie
behuisingskemas, is aan die einde van 2011
ingedien vir registrasie.

8.
FONDSE - ARTIKEL 21-MAATSKAPPY
VAN NG WELSYNSDIENSTE
Die sinode het 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
8.1
Uitvoering
Die volgende fondse sal met registrasie na die
maatskappy sonder winsoogmerk vir die bedryf
van die dienste van NG Welsyn Noord-Kaap
oorgeplaas word:
Algemene maatskaplike hulpfonds
Hospitaalbearbeidingsfonds
NGK Maatskaplikediens motorreserwefonds
Kersfonds

9.
SAMEWERKINGSOOREENKOMS
TUSSEN DIE SINODE VAN DIE NED. GEREF.
KERK
NOORD-KAAPLAND
EN
DIE
WELSYNSORGANISASIE VAN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
Die sinode het besluit
om die vennootskapsooreenkoms tussen die
sinode van die Ned. Geref. Kerk NoordKaapland 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.
9.1
Uitvoering
’n Samewerkingsooreenkoms tussen die sinode
van die Ned. Geref. Kerk Noord-Kaapland en
NG Welsyn Noord-Kaap is deur die sinodale
kommissie vir diens en getuienis (17-18 Oktober
2011) en die sinodale kommissie vir hulpdienste
(9 November 2011) goedgekeur.
Daar is op ’n Samewerkingsooreenkoms in
stede van ’n Vennootskapsooreenkoms besluit.
Die samewerkingsooreenkoms tussen die
sinode van die Ned. Geref. Kerk NoordKaapland en NG Welsyn Noord-Kaap sal in die
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland opgeneem word.

10. 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.
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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 R40,00000 en boekjaar 2012/2013 ten bedrae van
R40,000-00 na die tydelike kommissie vir
hulpdienste verwys word.
10.1
Uitvoering
’n Reglement vir beurse vir maatskaplike
werkstudente is opgestel. Vir 2012 is drie beurse
ten bedrae van R15,000 elk, aan maatskaplike
student toegeken.

11. BEGROTINGSBELEID SINODE VAN DIE
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
Die sinode het besluit
Die Begrotingsbeleid sinode van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland - Bylae 4 is
goedgekeur.
11.1
Uitvoering
Die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland is aangepas.

12. BELEGGINGSBELEID VAN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
Die sinode het 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.
12.1
Uitvoering
Die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland is aangepas.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste beoog
om die beleggingsbeleid verder aan te pas na
aanleiding van die ontbondeling van die entiteite
(NGNK Tuiste Maatskappy en Maatskappy
sonder winsoogmerk vir die bedryf van die
dienste van NG Welsyn Noord-Kaap).

i. die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk
in SA versoek om ondersoek in te stel na die
moontlikheid om minstens dekking vir die termynkontrak
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.
13.1
Uitvoering
Sien Algemene Sinode 2011: Agenda A.12 bl
281 pt 2.12.3; Notule Dag 2 bl 89
Diensverhoudinge: vaste termynpos
Die finalisering van die Reglement vir Vaste
Termyn kontrakposte word na ŉ werkwinkel
van kundiges verwys om die nodige
reglement(e) saam te stel en so spoedig
moontlik na die Algemene Sinode aan die
ASM vir goedkeuring voor te lê. Die ATR
word versoek om die werkwinkel te reël en
kundiges daarna uit te nooi.

14. 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.
14.1
Uitvoering
Die besluit is aan kerkrade van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland deurgestuur.

15. 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
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.

13. PENSIOEN VIR TERMYN-KONTRAK
AANSTELLINGS
Die sinode het 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
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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.
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 win-s 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
gemeenskapsprojekte
(toegewings, ten opsigte van sinodaleen ringsbydraes) moet die volgende
prosedure gevolg word:
o
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.
o
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.
o
Die ring moet die beplanning voorlê
aan die sinodale kommissie vir

hulpdienste wat die ring adviseer in
terme van die aansoek.
o
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.
o
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.
15.1
Uitvoering
Die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland is aangepas.

16. 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 NoordKaapland 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. dat die eiendom wat tans as oornaghuis
gebruik word (Hemmingstraat 3, Kimberley,
Erf 601), oorgedra word na die artikel 21maatskappy 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, kombuisgeriewe en onthaalarea ook ingerig word.
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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.
16.1
Uitvoering
1. Die roepingsverklaring van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland 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.
Ons droom by die sinodale sentrum te
Lawsonstraat 72
• By die sinodale sentrum wil ons ’n tuiste
skep vir lidmate en predikante en hul
gades van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland.
• In besonder wil ons omsien na diegene
wat familie/vriende in die hospitaal het.
• By die sinodale sentrum wil ons mekaar
versorg... ’n tuiste skep vir mekaar.
• Meer nog: ons wil ook tot diens wees van
die breë gemeenskap.
2. Agtergrond/geskiedenis
Oor die jare het Kestell Kinderhuis al hoe minder
kinders gekry om te huisves (van 220 tot 85).
Om hul fondse aan te vul het die Kinderhuis van
die geboue wat leeg staan, verhuur. Van die
kamers is herbou en is as woonstelle ingerig. ’n
Gastehuis (Stay-a-Day) is bedryf en die
kantoorruimte is verhuur.
3. Sinodale kantoor en NG Welsyn Noord-Kaap
Toe die kerk besef dat die erf nie
besigheidsregte het nie, is die verhuring van die
kantoorruimte en die bedryf van die gastehuis
gestop. Tegelyk hiermee was die kantoorruimte
by die ou sinodale kantoor (Villiersstraat 15) te
min. Die gedagte is toe gebore om die sinodale
kantoor en die kantoor van NG Welsyn NoordKaap na Lawsonstraat 72 (Kestell Kampus) te
verskuif. Soos u reeds weet het die verskuiwing
in Oktober 2010 plaasgevind. Beide die sinodale
kantoor en NG Welsyn Noord-Kaap het nou
doelmatige kantore.
4. Hospitaal Oornaghuis en Buro
Die sinode het in 2010 besluit om die Hospitaal
Oornaghuis ook na die Kestell Kampus te
verskuif.
Dit het duidelik geword dat die gebou geskik is
om vergader- en konferensielokale in te ruim. Dit
het ook genoeg oorslaapgeriewe vir lede van
sinodale kommissies en die kerk sal nie meer
van gastehuise gebruik hoef te maak nie. By die
sinodale sentrum van die NG Kerk te
Lawsonstraat 72 sal die volgende ontwikkel
word:

•

Buro bestaande uit: konferensiegeriewe,
vergaderlokale,
onthaalarea
en
slaapgeriewe.
• Huisvesting van Hospitaal Oornaghuis
Daar word beplan vir 14 enkelkamers, waarvan
2 vir gestremdes ingeruim word, 4 dubbelkamers
en ’n familiewoonstel met 2 kamers. By die
sentrum is alreeds 4 luukse gastekamers.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste, Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland, het op sy
vergadering op 23 Januarie 2012 besluit dat die
Hospitaal Oornaghuis
(Hemmingstraat 3,
Kimberley, Erf 601) teen ’n bedrag van
R1,110,000-00 (wat kommissie van R34,200-00
insluit) verkoop word – die Oornaghuis is
intussen verkoop.
Die oornaghuis is reeds ontruim en gaste gaan
tuis in Stay-Inn op die gronde waar die sinodale
kantoor is.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste en die
taakspan beplanning- en begroting, Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland, het op sy vergadering
op 23 Januarie 2012 besluit dat R3,000,000 (3
miljoen rand) aan die maatskappy NGNK Tuistes
vir die projek opgradering van geboue by die
sinodale sentrum van die NG Kerk beskikbaar
gestel word, onderhewig aan die volgende
voorwaardes:
• die maatskappy NGNK Tuistes vir BTW
registreer
• voorsiening vir retensiegelde gemaak is
• geen eskalasie op kontrakfooi na datum
van ondertekening
• alle veranderinge skriftelik onderhandel
sal word.
Bogenoemde R3,000,000 (3 miljoen rand) sal
oorbetaal word soos benodig. Daar is ook besluit
dat die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland en
NG Welsyn in Noord-Kaap in die toekoms geen
okkupasiehuur vir kantore asook vir die gebruik
van vergaderlokale en konferensiegeriewe sal
betaal nie.
5. NGNK Tuistes Maatskappy
Die NGNK Tuistes Maatskappy is en
geregistreer.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste het die
opdrag van die sinode aan die direksie van
NGNK Tuistes Maatskappy opgedra. Die
direksie het ’n ad hoc-komitee saamgestel en
hulle het saam met mnr. Henk van de Wall
(argitek) en mnr. Johan van Vuuren
(bourekenaar) die beplanning gedoen. Vir ’n
volle jaar is daar beplan, bouplanne opgetrek en
somme gemaak.
Die direksie van NGNK Tuistes het baie somme
gemaak en is van mening dat bogenoemde
besluit van die sinodale kommissie vir
hulpdienste verantwoordelik en verantwoordbaar
is. Die skuif van Villiersstraat 15 na
Lawsonstraat 72 het meegebring dat die kerk
tans R420,000 huurinkomste per jaar kry. Dié
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geld wat met die verhuring genereer word, kan
nou vir instandhouding van die kerk se geboue
gebruik word. Die kerk sal sy droom van ’n buro
met hierdie projek verwesenlik en terselfdertyd ’n
sentrum hê wat geld kan inbring.
6. Koste van projek: Buro en Hospitaal
Oornaghuis
Tenders is aangevra en het op 13 Januarie 2012
gesluit. Die tender van Alpha Industrial Services
is aanvaar. Die totale projekkoste bedra
R4,966,885. Die projek sal teen 30 November
2012 afgehandel wees.

17. 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.
17.1
Uitvoering
1. Elektriese voldoeningsertifikate vir al die
eiendomme
wat
onder
NGNK
tuistes
maatskappy ressorteer is in besit, behalwe die
sertifikaat vir Kestell Kinderhuis. ’n Elektriese
kontrakteur is reeds daarvoor aangestel en en
moet teen 30 September 2012 die sertifikate
uitreik.
2. Die aangeleentheid “duidelike onderhoudsplan vir die geboue van die kerk” is op die
agenda van die NGNK tuistes maatskappy. Die
NGNK tuistes maatskappy het opdrag gegee
aan kundiges om die direksie te bedien met ’n
onderhoudsplan.
3. Die NGNK tuistes maatskappy is in proses om
die versekering van die geboue in sy sorg voor
die einde van die finansiële jaar (2013) oor te
neem.
4. Die fondswaarde van die onderhoudsfonds
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is
oorbetaal.

18. OPLEIDING
KERKPERSONEEL/
SKRIBA’S
Die sinode het 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 R10,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
18.1
Uitvoering
1. Skriba kursus 2011
Die opleiding het bestaan uit die nuwe Winkerk,
(gemeentedata) program en is deur ds. Danie
Batt aangebied. Die opleiding was weer op 2
plekke aangebied, naamlik op 29 Maart te
Upington en is deur 16 persone bygewoon en op
31 Maart te Kimberley en is deur 36 persone
bygewoon. In totaal het 52 persone die opleiding
deurloop. Dit blyk dat die opleidingsgeleenthede
steeds baie geslaagd is.
2. Skriba kursus 2011: Beplanning 2012
’n Vraelys is aan die gemeente skribas gestuur
om vas te stel waar die behoeftes vir verdere
opleiding bestaan. Tydens die opstel van hierdie
verslag, kon ds. Danie Batt nog nie ’n datum vir
hierdie jaar se opleiding verskaf nie.

19. DIGITALISERING VAN ARGIVALIA EN
OOREENKOMS MET GISA
Die sinode het 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 NoordKaapland inhou.
19.1
Uitvoering
Die proses van digitalisering van Argivalia is
eers gestaak tot verdere kennisgewing.
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20. ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING
EN DIE NG KERK
Die sinode het 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.
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 (epos/faks), ook aan alle wetlike vereistes ten
opsigte van bewaring moet voldoen.
20.1
Uitvoering
Die besluit is aan kerkrade van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland deurgestuur.

21. BESOEKE/HULP AAN GEMEENTES,
RINGE EN SINODES
Die sinode het 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.

22. HUWELIKSREGISTERS
(verteenwoordiger Argief- en bestuurs-inligtingsdienste (ABID))
Die sinode het 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 (niegemeenteleraars) 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.
22.1
Uitvoering
Die besluit is aan kerkrade van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland deurgestuur.

23. MEDIESE SKEMAS – PREDIKANTE
Die sinode het 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 NoordKaapland 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.
23.1
Uitvoering
Die sinodale kerkordekommissie, Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland, het op sy vergadering
op 10 Augustus 2011 die volgende besluit
geneem:
Die sinodale kerkordekommissie besluit op
grond van die bevoegdheid aan hom verleen
(sien Kerkorde Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland, huishoudelike bepalinge sinodale
kerkordekommissie, punt 3.3 en 3.8), na
aanleiding van ’n versoek van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, om onderstaande
besluit van die sinode van die Ned. Geref.

21.1
Uitvoering
Die besluit is aan kerkrade van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland deurgestuur.
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Kerk in Noord-Kaapland
suspendeer:

van

2010

te

ii. Die Noord-Kaap se pensionaris ratio
(d.w.s. alle lede bo 65 wat aan die
Die sinode besluit dat
fonds behoort) is 39% - wat
die besluit wat tydens die 1999 sinode sitting
aansienlik hoër is as die industriegeneem is, nl. dat alle gemeentes van die sinode
norm van 10%.
in Noord-Kaapland se predikante verplig is om
iii. Hierdie demografiese ledeprofiel van
aan ’n mediese skema ingestel volgens die Wet
die predikante in Noord-Kaapland
op Mediese Skemas en goedgekeur deur die
gee aanleiding tot hoër eispatrone.
sinode in Noord-Kaapland te behoort, gewysig
Dit
kan
verdere
word sodat kerkrade in oorleg met hul predikante
onderskrywingsimplikasies vir die
outonoom mag optree en self kan besluit aan
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
watter mediese skema die predikante mag
behoort.
veroorsaak indien die besluit geneem
Motivering:
sou word om na ’n ander skema te
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in
migreer.
Noord-Kaapland het tans ’n Status C
iv. Die hoë chroniese medisyne profiel
onderskrywingsvergunning by die Discovery
van die Ned. Geref. Kerk in NoordHealth mediese skema.
Kaapland lede en hul afhanklikes –
a. Voordele hieraan verbonde:
41% van die Ned. Geref. Kerk in
Nuwe lede én hulle afhanklikes sluit sonder
Noord-Kaapland se gesinne het ten
enige wagperiode of boete aan. Hulle het
minste een persoon wat vir chroniese
m.a.w. van die eerste dag reeds ten volle
medisyne
geregistreer
is
in
mediese dekking.
vergelyking met ’n industrie-norm van
2. Die Status C onderskrywingsvergunning word
14%.
gegee op voorwaarde dat:
b. Die “nuwe” Mediese Skema waarby
a. Lidmaatskap verpligtend is vir alle
predikante, wat voortaan na ’n gemeente
predikante van al die gemeentes van die
in Noord-Kaapland beroep kon word, dan
Nederduitse Gereformeerde Kerk in
sal aansluit het die reg om die volgende
Noord-Kaapland
wagperiodes/boetes te hef:
(Daar word voorsiening gemaak vir enkele
i. ’n 3 Maande Algemene Wagperiode
uitsonderings soos bv. vir predikante wat
waartydens geen eise deur die
aan hulle eggenoot se fonds behoort.)
hooflid
of
sy/haar
afhanklikes
b. Discovery
Health
die
enigste
ingedien mag word nie
genomineerde Skema vir predikante van
ii. 12 Maande Mediese Toestand
die gemeentes van die Nederduitse
Spesifieke Wagperiode (Dit geld vir
Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland
lede en hulle afhanklikes wat aan ’n
is.
siektetoestand ly ten tye van hulle
3. Indien die sinode se besluit dat kerkrade in
aansluiting. Sien dít in die lig van die
oorleg met hul predikante outonoom mag optree
hoë chroniese medisyne profiel van
en self kan besluit aan watter mediese skema
predikante en hul afhanklikes in die
die predikante mag behoort, gehandhaaf word,
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland:
het Discovery Health die reg om die Groepstatus
41% van die Ned. Geref. Kerk in
vergunning
(Status
C
Noord-Kaapland se gesinne het ten
onderskrywingsvergunning) wat tans vir die
minste een persoon wat vir chroniese
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Noordmedisyne
geregistreer
is
in
Kaapland geld, te verander.
vergelyking met ’n industrie-norm van
Die implikasies van die besluit is:
14%.)
a. Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
iii. Laat aansluitingsboetes – dit is die
verloor sy Groepstatus vergunning by
belading van premies van persone bo
Discovery Health.
die ouderdom van 35 jaar en wat vir
Indien die sinode besluit om as ’n groep ’n
langer as 3 maande nie deel was van
ander (of dieselfde) fonds te nader, sal die
’n mediese skema nie. Afhangende
fonds die Risikoprofiel van die lede moet
van dié tydperk, kan die premie belas
oorweeg:
word met tussen 5% en 75%.
Die huidige Risikoprofiel van bestaande
c. Dit hou ook die verdere implikasie in, nl.
lede van Discovery Health in Noorddat gemeentes voortaan self alle reëlings
Kaapland is as volg:
met hulle predikant/e se mediese fonds
i. Die gemiddelde hooflid-ouderdom
moet tref:
van predikante in Noord-Kaapland is
i. Jaarlikse hernuwing/hersiening van
56.8 jaar in vergelyking met ’n
die predikante Mediese plan: – Die
Discovery Health skema gemiddeld
Discovery Health Mediese Skema
van 42.8.
stuur ŉ brosjure, in oorleg met
Alexander Forbes Health, met ŉ
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opsomming van die vernaamste
veranderinge aan lede. Tans help die
sinodale
kantoor
met
die
administrasie daarvan.
ii. Die sinodale kantoor en die sinode se
konsultant
lewer
raadgewende
dienste aan die lede. Veranderinge
word noukeurig bestudeer en lede
kan
me.
E
Badenhorst,
die
rekenmeester van die sinodale
kantoor, of me. E du Plooy,
Alexander Forbes Health, kontak vir
advies ten einde te besluit of hul van
plankeuse wil verander. Indien wel,
vul die lid ŉ plankeusevorm in en
stuur hulle keusevorm na die
sinodale kantoor terug wat dit dan
weer met Alexander Forbes Health
opneem.
iii. As gesondheidsorgraadgewer, was
Alexander Forbes Health (die sinode
se konsultant) byderhand om lede te
help deur middel van hul kundigheid
en die skema se tegniese inligting.
iv. Die sinodale kantoor het namens die
lede hul premies voor elke einde van
die maand oorbetaal. Dié bedrae
moet stiptelik oorbetaal word, anders
verval ’n lid se voordeel. Die sinodale
kantoor het dikwels die volle bedrag
oorbetaal al was die geld nog nie van
die gemeente/s ontvang nie.
v. Die
sinodale
kantoor
was
behulpsaam
met
navrae,
bv.
probleme met rekeninge, chroniese
medisyne, ens.
vi. Bogenoemde word nou alles die
verantwoordelikheid van gemeentes.
4. Vanuit ’n teologiese hoek wil die sinodale
kerkordekommissie ook waarsku teen ’n
groeiende neiging om al meer individualisties en
al minder in belang van die groter groep op te
tree. Vir enkele individue mag daar dalk ’n klein
bietjie meer voordele in ’n ander skema wees,
maar dit is na die oordeel van die sinodale
kerkordekommissie nie in belang van die breër
groep van predikante van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Noord-Kaapland nie.
Die sinodale kerkordekommissie, Ned Geref
Kerk in Noord-Kaapland, het op sy vergadering
op 10 Augustus 2011 die volgende besluit
geneem:
Die sinodale kerkordekommissie besluit dat
1. die predikant in sinodale diens die sinodale
kommissie vir hulpdienste in kennis stel van
die
besluit
van
die
sinodale
kerkordekommimssie
om
onderstaande
besluit van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland van 2010 te
suspendeer:

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.

2. die predikant in sinodale diens Alexander
Forbes Health in kennis stel van die besluit
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
en hul versoek om vir Discovery Health
Mediese Skema in kennis te stel.
3. ’n omsendbrief aan gemeentes in NoordKaapland gestuur word waarin hulle in kennis
gestel word dat die besluit van die sinode van
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland van
2010 in verband met “mediese skemas –
predikante” gesuspendeer is.
4. die rekenmeester, me. E Badenhorst,
persone wat sedert die sinodesitting van
2010 die keuse uitgeoefen het om nie meer
deel van Discovery Health Mediese Skema te
wees nie telefonies te kontak en die besluit
aan hulle te verduidelik – sodanige lede is nie
deur die suspendering verplig om weer by
Discovery Health Mediese Skema aan te sluit
nie.

24. FINANSIËLE IMPLIKASIES DEUR DIE
KOMMISSIES NA DIE 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.
24.1
Uitvoering
Die begrotingsbesleid van die Ned. Geref. Kerk
is toegepas in die vasstel van die begroting. Sien
Begrotingsbeleid: Kerkorde 2010, bladsy 87-88.
Sien punt 31 - Begroting Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland

25. 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

Die sinode besluit dat
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26. 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 termyn van die lede is as volg:
• Ds. JPL Mostert (aangewese lid) is vanaf
Oktober 2010 tot 2014
• Ds. FD Hugo (verkose lid) is vanaf Oktober
2010 tot 2014
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 nuutste verslag oor die fondsbeleggings
pensioenfonds van predikante vind u as Bylae
1 by hierdie verslag.

27. AMPTENARE PENSIOENFONDS
Die Amptenare Pensioenfonds het vanaf 2009
deel geword van Sanlam se Sambreelfonds. Dit
hou die voordeel in dat die fonds deur ’n groep
kundiges bestuur word op ’n wyse wat streng
deur nasionale wetgewing voorgeskryf word.
Saam daarmee word die bestuurskoste van die
fonds ook laag gehou, omdat die fonds nou
saam met ander bestuur word en die koste
“verdeel” word. Die vorige trustees van die
sinode se fonds is nou deel van ’n “Joint Forum”
en dus nie meer amptelik die trustees van die

fonds nie. Toe ingeskakel is by die
Sambreelfonds is ’n opsie gekies, wat
maksimum beskerming vir die fonds verseker
maar tog ook redelike groei verskaf. Die rede
hiervoor is dat daar ’n redelike wisseling van
amptenare is, wat beteken dat hulle nie vir baie
jare aan die pensioenfonds behoort nie. Dit sou
nadelig vir die amptenare wees om aan ’n fonds
te behoort wat te veel aan markskommelinge
onderworpe is.

28. GEKONSOLIDEERDE
INKOMSTESTAAT 2011/2012 EN BALANSSTAAT OP 29
FEBRUARIE 2012
Ingesluit as Bylae 2 is die gekonsolideerde
inkomstestaat en balansstaat vir die finansiële
jaar 2011/2012 van die Ned Geref Kerk in
Noord-Kaapland. Die volledige geouditeerde
state is by die predikant in sinodale diens
beskikbaar.

29. SINODALE FONDSE
FEBRUARIE 2012
Ingesluit as Bylae 3

SOOS

OP

29

30. HANTERING VAN SINODALE FONDSE
Gedurende die finansiële jare 2010 – 2011 en
2011 - 2012 het die sinode die volgende hulp
verleen:
30.1

Gemeentebedieningsfonds
R451 212

30.2

Angolana
R75 062

30.3

Lategan-fonds
R289 200

30.4

Emeriti: medies
R342 450

30.5

Predikantekursusse
R104 760

30.6

Jeugkampe
R115 610

30.7

Teologiese studiefonds
R227 927

31. BEGROTING NED. GEREF. KERK IN
NOORD-KAAPLAND
31.1
Uitvoering
Die sinodale kommissie vir hulpdienste kon
vanweë die feit dat die 2010/2011 finansiële jaar
met ’n tekort van R697,088 afgesluit is geen
surplustoedeling vir die boekjaar doen nie. In die
lig hiervan het die sinodale kommissie vir
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hulpdienste die begroting vir die finansiële jaar
verder afwaarts aangepas.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste en die
taakspan beplanning- en begroting het ’n
begroting ten bedrae van R5,118,739-00 vir die
boekjaar vir 2012-2013 goedgekeur.
Sien ook punt 24.1 - Finansiële implikasies
deur die kommissies na die tydelike
kommissie verwys.
31.2
Begroting 2012/2013
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 2012-2013 word
ingesluit as Bylae 4.

32. ARGIEF
1. Argief Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het ’n
doelmatige argiefbewaarplek by die sinodale
kantoor te Kimberley (Lawsonstraat 72). Slegs
argivalia van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland word hier bewaar.
Argivalia van gemeentes en ringe van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland word geberg by
die NG Kerk in SA se argiefbewaarplek in
Stellenbosch (Noordwal-Wes 1, Stellenbosch)
2. Argief diensooreenkoms
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het ’n
argief diensooreenkoms met die NG Kerk in SA.
Die NG Kerk in SA het ’n veilige en doelmatige
argiefbewaarplek in Stellenbosch (NoordwalWes 1, Stellenbosch) vanwaar die NG Kerk in
SA ’n argiefdiens voorsien wat deur die NG Kerk
in SA se sinodale taakspan vir die argief bestuur
word. Die “argief” se regspersoon setel in die NG
Kerk in SA.

3. Bestuur
Die argief word bestuur deur die sinodale
taakspan vir die argief (STA) van die NG Kerk in
SA. Die STA is ’n sinodale taakspan wat
ressorteer onder die NG Kerk in SA se sinodale
diensgroep vir ondersteuningsdienste (SDO).
Die sinodale taakspan vir fondse en
administrasie of hierdie taakspan se dagbestuur
(STFA/STFA-D) het kragtens Reglement 22 (KO

2007) die alleenbevoegdheid namens die NG
Kerk in SA. Die saakgelastigde van die NG Kerk
in SA, ds FJ (Francois) Cillié is die hoof
uitvoerende beampte en gevolmagtigde om
ooreenkomste namens die NG Kerk in SA te
teken (KO 2007, Reglement 22).
4. Benutte rakke
Die argief bepaal die diensfooi op grond van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se getal
benutte rakke in die kluis van die argief. ’n Rak is
vir die doel van die berekeninge in die argief
diensooreenkoms gelyk aan een meter. Die
argief het die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland se argivalia duidelik gemerk en
gemeet. “Benutte rakke” in die ooreenkoms
verwys na die aantal rakke (in meter uitgedruk)
wat die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland se
argivalia in die kluis beslaan.
5. Termyn
Die partye tot die argief diensooreenkoms het
ooreengekom dat die ooreenkoms vir een jaar
vanaf 1 Maart 2012 tot 28 Februarie 2013 geld,
waarna die ooreenkoms outomaties die
volgende jaar (1 Maart tot 28 Februarie van die
volgende jaar) hernu word, tensy enige van die
partye teen 30 September 2012 – of enige 30
September daarna – skriftelik kennis gegee het
dat die ooreenkoms nie die volgende jaar hernu
gaan word nie.
6. Diensfooi
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland koop ’n
argiefdiens by die argief teen ’n diensfooi. Die
diensfooi word bereken op grond van NoordKaapland se aantal benutte rakke in die argief
plus ’n proporsionele gedeelte van die Kaaplandversameling
(proporsioneel
volgens
die
rakspasie) en ’n een-sewende deel van die
gesamentlike versameling van die sewe
deelnemende sinodes en ŉ proporsionele
gedeelte van enige ander gesamentlike
versameling waartoe die partye onderling
skriftelik mag ooreenkom.
Die diensfooi vir 2011-2012 is:
•
•
•
•

Koste per rak (A/B)
Noord-Kaapland benutte rakspasie
Direkte fooi (C x D)
Proporsionele Kaapse-versameling

R610,00
55,5
R33 855,00
R27055,47

(Noord-Kaapland (8%), Oos-Kaapland (12%) en WesKaap (80%) van 569 rakke)

•
•

1

/7 gesamentlike versameling

R3 093,57

(een sewende van 35,5 rakke)

Totale

R64 004,04

Jaarliks in Oktober word ’n nuwe diensfooi
vasgestel
7. Die diens wat gelewer word
Die argief het onderneem om aan die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland die volgende
diens te lewer:
• die veilige bewaring van die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland se ingehandigde argivalia
in die NG Kerk in SA se argiefbewaarplek te
Noordwal-Wes 1, Stellenbosch, Wes-Kaap, of
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enige ander geskikte plek soos deur die STA
goedgekeur.
• die indeksering en/of katalogisering van die
ingehandigde argivalia;
• die beskikbaarstelling van die inhoud van die
ingehandigde argivalia aan die betrokke
kerkvergaderinge en navorsers; en
• die bekendstelling van die historiese skat van
die kerk op ’n toeganklike wyse aan die breë
publiek.
• Die argief onderhou ŉ webblad met talle
inligtingsdokumente en hulpbronne vir
gemeentes, ringe en sinodes.
• Die argief ontvang en bestuur inventarisse
van gemeentes, ringe en sinodes in terme
van Wet 2 van 2000 (die Inligtingswet).
• Die argief onderneem om ’n gespesialiseerde
of gevorderde argiefdiens op aanvraag, teen
addisionele betaling, aan die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland beskikbaar te stel.
Die sinodale kommissie vir hulpdienste vra dat
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland nie weer ’n verteenwoordiger vir die
Argief aanwys nie.

33. SINODALE
HULPDIENSTE

KOMMISSIE

VIR

AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n sinodale kommissie
vir hulpdienste saamgestel word soos
voorgeskryf in die huishoudelike bepalinge
van die sinodale kommissie vir hulpdienste.

34. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag
uitgevoer het.

35. LEDE VAN DIE KOMMISSIE
Ds. J Oosthuizen (voorsitter)
Ds. TE Smit (ondervoorsitter en skriba)
Oudl. FJ Augustyn
Oudl. AJW Agenbag
Ds. PG Otto
Ds. UP Malherbe
Ds. VR Terblanche
Ds. PJL Blaauw
Ds. LB de Villiers
Ds. LM Coreejes
Oudl. JP Smit
Ds. FD Hugo
Bestuurder
NG
Welsyn
Noord-Kaap
Me E Badenhorst (rekenmeester)
Ds JPL Mostert (predikant in sinodale diens)
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BYLAE 1
FONDSBELEGGINGS PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE
SOOS OP 31 DESEMBER 2010
Die fonds se beleggingsportefeuljes en -prestasie
Die tabel hieronder toon die waarde van die fonds se beleggingsportefeuljes (ook beleggingskanale
genoem) soos op 31 Desember 2011 en die netto (na beleggingsgelde) beleggingsopbrengste wat op die
onderskeie portefeuljes verdien is oor die periodes tot 31 Desember 2011:
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%)

R1 109.0m

13.6% (nvt)

5.5% (nvt)

Totale fondswaarde/-opbrengs

Inflasie
6.33%
8.26%
* 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.
’n Markaanwyser is ’n indeks wat ’n aanduiding gee van die algemene rigting en sterkte van ’n mark. Die
volgende tabel wys hoe die sleutelmarkaanwysers (Suid-Afrikaanse en buitelandse aandele, effekte en
kontant) oor verskillende tydperke gevaar het. Die doel daarvan om na hierdie syfers te kyk, is om te sien
hoe die aandelemarkte, onlangs en oor ’n langer termyn, gevaar het.
Bateklas
Plaaslike aandele
Plaaslike effekte
Plaaslike kontant
Buitelandse aandele
Buitelandse effekte
Buitelandse kontant

1 Jaar tot
31 Desember 2011
2.6%
8.8%
5.7%
15.9%
30.8%
22.5%

3 Jaar tot
31 Desember 2011
17.3%
7.4%
7.3%
6.8%
0.5%
-4.0%

Die tabel hierbo toon dat buitelandse effekte die beste opbrengs oor die jaar tot einde Desember 2011
gelewer het, maar dit kan grootliks aan die verswakking van die Rand toegeskryf word. Verder is dit
ooglopend dat plaaslike aandele nie baie goed gevaar het oor die afgelope jaar nie. Die Langtermyn
Portefeulje, wat ’n aansienlike blootstelling aan plaaslike aandele het, het dus redelik goed gevaar deur
steeds ’n opbrengs van 7.9% oor hierdie periode te lewer.
Die goeie opbrengs van die Pensioenaris Portefeulje oor die afgelope jaar is te danke aan die inflasiegekoppelde deposito’s wat hierdie portefeulje in 2009 aangekoop het. Die verwagting is oor die algemeen
dat dit al hoe moeiliker gaan raak om ’n goeie opbrengs relatief tot inflasie in die toekoms te kan verdien,
en dus het die vraag na inflasie-gekoppelde instrumente al hoe groter geraak.
Oor die afgelope 3 jaar is die prentjie effens anders en het plaaslike aandele die beste gevaar deur 17.3%
per jaar te lewer, terwyl buitelandse effekte net 0.5% per jaar gelewer het. Dit bevestig dus net weer die
belangrikheid om ’n gediversifiseerde strategie te volg, met ’n blootstelling aan verskeie bateklasse.
Alhoewel dit nie duidelik uit hierdie syfers is nie, was die maandelikse opbrengs van elke portefeulje ook
minder volatiel as dié van elkeen se onderskeie maatstaf.
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Die fonds se beleggingskeuses
Lede word daaraan herinner dat die fonds van ’n lewensfasemodel gebruik maak waar die
beleggingsstrategie al hoe meer konserwatief word nader aan aftrede. Volgens die verstekmodel sal ’n lid
dus uiteindelik in ’n kontantportefeulje belê wees teen aftree-ouderdom.
’n Lid kan egter ten enige tyd kies om van die verstek-lewensfasemodel af te wyk, in welke geval daar dan
twee moontlike opsies is. In die eerste plek kan ’n lid kies om volgens die lewensfasemodel vir lewende
annuïteite belê te word. Soos die naam aandui, is dit van toepassing op lede wat beplan om ’n lewende
annuïteit by aftrede aan te koop. Dit is belangrik om die fonds vroegtydig hiervan in te lig (ten minste sewe
jaar voor aftrede) sodat die nodige reëlings getref kan word.
Tweedens kan die fondswaarde en toekomstige bydraes volgens die lid se keuse tussen die beskikbare
beleggingsportefeuljes versprei word. Dit moet egter nie spekulatief gedoen word nie en moet met die
nodige advies gepaard gaan. Lede met ’n lang beleggingshorison moet selfs daarteen waak om nie hul
fondswaarde te konserwatief te belê nie – ’n langtermynbelegging in die Inkomstebeskerming Portefeulje
sal byvoorbeeld waarskynlik nie inflasie met 3% of meer klop nie.
Die fonds se batebestuurders
Die fonds se batebestuurders het oor die algemeen waarde toegevoeg deur die bates aktief te bestuur,
met die een uitsondering van die fonds se buitelandse aandelebestuurders. Lede kan egter verseker wees
dat die trustees deurlopend indringende vrae stel oor die vermoëns van die fonds se batebestuurders en,
saam met die beleggingskonsultante, baie tyd spandeer om die regte besluite in hierdie verband te neem.
Die gedeelte van die fonds se hoof-bateklasse wat deur elk van die batebestuurders bestuur word, was
soos volg op 31 Desember 2011:
Batebestuurders
Allan Gray
Investec
Abax (voorheen
Polaris)
Coronation

SA-aandele
R’m
153.3

SA-effekte
R’m

148.1

168.9

SA-geldmark SA-deposito’s
R’m
R’m
97.3

100.5
99.8

ABSA

177.0

Standard Bank

40.3

Totale waarde
Batebestuurders
Brandes
Orbis

501.7
Buitelandse
aandele
107.2

168.9
Buitelandse
effekte

97.3

217.3

65.4

PIMCO
Totale waarde

SA-eiendom
R’m

61.8
172.6

61.8

(Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika Trusteeverslag vir die jaar geëindig 31
Desember 2011)
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BYLAE 2
NED GEREF KERK IN NOORD-KAAPLAND
GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 29 FEBRUARIE 2012
Inkomste

Begroot

2012

2011

R

R

R

Nuusbriewe - Intekengelde

-

17,305.00

12,585.00

Diverse inkomste

-

360.00

77,235.75

4,320,402.00

4,188,541.78

4,231,224.18

Rente Ontvang

300,000.00

355,692.09

521,485.83

Sinodale kollektes

Gemeente bydrae

580,000.00

741,593.64

723,651.90

Subsidie departement

-

-

167,672.91

Huur-inkomste

-

-

180,600.00

Dividende Ontvang

-

63,301.74

-

5,200,402.00

5,366,794.25

5,914,455.57

-

1,120,627.84

1,770,562.17

5,200,402.00

6,487,422.09

7,685,017.74

4,740,402.00

4,355,645.04

8,172,105.97

Kapitaalwins

Min: Uitgawes
Arbeidskonsultant

-

-

32,379.00

Boetes en rente

-

395.11

6,725.94

10,000.00

-

34,560.00

440,100.00

403,461.50

439,071.00

1,923,782.00

1,923,859.00

1,785,715.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

Instandhouding - geboue

-

-

1,213,062.00

Hospitaalbearbeiding

-

-

43,840.00

Mediese subsidie - Pensioenarisse

185,400.00

185,400.00

173,400.00

Kantooruitgawes

167,000.00

149,587.12

152,280.81

Kantoorhuur

90,000.00

-

-

VBO

56,000.00

56,000.00

40,000.00

Artikel 21 Mpy - Inkoop v diens
Bydraes uitbetaal
Hulptoelaes
Inligtingsburo

Nuusbriewe
Rekenmeesterfooie en Ouditkoste
Reis- en verblyfkoste
Skenking - NGK Kinderhuis NK
Salarisse en personeelkoste

-

34,822.70

19,136.00

20,000.00

17,500.00

67,133.40

871,034.00

590,894.78

595,708.98

-

-

1,765,724.00

934,336.00

940,789.23

1,770,255.28

Jeugkampe

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Toerustinghuur

10,000.00

6,016.10

6,724.56

Skriba kursusse

10,000.00

1,088.00

3,640.00

-

23,081.50

-

460,000.00

2,131,777.05

(487,088.23)

460,000.00

460,000.00

210,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

200,000.00

200,000.00

150,000.00

200,000.00

200,000.00

-

30,000.00

30,000.00

30,000.00

-

1,671,777.05

(697,088.23)

Oninbare skuld
Min:Oordragte na/(vanaf) fondse en voorsienings
Reis en verblyfkoste: Algemene Sinode
: Noord-Kaaplandse Sinode
Teologiese Studie- en Maatskaplike werkfonds
Kantoormeubels - Vervanging
Surplus vir die tydperk (oorgedra)
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2012
R

2011
R

Surplus/(Tekort) vir die tydperk na begrotingsreserwe

1,671,777.05

(697,088.23)

Saldo aan die begin van die tydperk

7,480,787.69

8,785,875.92

-

(608,000.00)

9,152,564.74

7,480,787.69

Min: Surplus verdeling van 2010
Saldo aan die einde van die tydperk

GEKONSOLIDEERDE BALANSSTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 29 FEBRUARIE 2012
2012
BATES

R

2011
R

Nie-bedryfsbates

8,774,530.58

7,549,267.81

Vaste bates

2,909,219.49

2,909,219.49

Langtermynbeleggings

5,865,311.09

4,640,048.32

Bedryfsbates

8,085,966.50

8,297,505.61

Kontant in bank, voorhande en op deposito

7,866,079.18

8,031,665.81

219,887.32

265,839.80

16,860,497.08

15,846,773.42

11,617,312.44

9,945,535.39

Kapitaalfonds

2,464,747.70

2,464,747.70

Begrotingsreserwe

9,152,564.74

7,480,787.69

Nie-bedryfslaste

5,022,106.23

5,592,773.94

119,872.10

145,295.19

4,638,844.00

5,182,583.51

11,929.05

192,394.16

-Noord-Kaaplandse Sinode

251,461.08

72,501.08

Bedryfslaste

221,078.41

308,464.09

Krediteure

221,078.41

308,464.09

16,860,497.08

15,846,773.42

Debiteure en voorraad
Totale bates

EKWITEIT EN LASTE
Kapitaal en reserwes

Trustgelde
Ander fondse
Reis- en verblyfkoste
-Algemene Sinode

Totale ekwiteit en laste
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BYLAE 3
SINODALE FONDSE SOOS OP 29 FEBRUARIE 2012
1. SINODALE
DIENSTE

KOMMISSIE

VIR

HULP-

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)

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: R252 485-50

Saldo: R96 921-78

1.2 Sinodale Gebou – Instandhoudingsfonds
Word aangevul deur rente en die begroting.
Saldo: R217 407-62
1.3 Meubelen
kantoortoerustingvervangingsfonds
Voorsiening word gemaak vir die toekomstige
vervanging van kantoor-toerusting.
Saldo: R90 667-06
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: R179 345-01
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 by te bring na aftrede.
Saldo: R182 879-25
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: R381 843-14

3. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENSGETUIENIS
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: R575 618-04
3.2 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 armoedeverligtingprojekte en ander krisisse.
Saldo: R458 493-63
3.3 Hospitaalbearbeidingsfonds
Die fonds is met afstigting vanaf Wes-Kaap
ontvang. Dit word gebruik as reserwe vir
hospitaalbearbeiding.

1.7 Hospitaaloornaghuisfonds
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.

Saldo: R30 914-60

Saldo: R1 244 464-64

Saldo: R244 240-96

3.4 Motorreserwefonds
Hierdie fonds word gebruik om motors aan te
koop vir die bestuurder van NG Welsyn en ander
maatskaplike werkers.

3.5 Kershulpfonds
Die fonds word in stand gehou deur donasies
vanaf gemeentes vir nood onder kinders.
Saldo: R4 639-48
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3.6 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 NG 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.

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: R361 189-70
4.2 VTO-Reserwefonds
Die fonds word opgebou uit kollektes met die
doel om predikantekursusse te subsidieer.
Saldo: R60 726-86

Saldo: R119 872-10

STAND VAN FONDSE SOOS OP 29 FEBRUARIE 2012: SAMEVATTING
1. SINODALE
DIENSTE

KOMMISSIE

VIR

HULP-

3. SINODALE
GETUIENIS

KOMMISSIE

VIR

DIENS-

1.1 Sinodale Reserwefonds
R252,485-50
1.2 Sinodale gebou-instandhoudingsreserwefonds
R217,407-62

3.1 Sendinghulpfonds

R575,618-04

3.2 Maatskaplike Hulpfonds

R458,493-63

1.3 Meubel- en kantoortoerustingsvervangingsfonds
R90,667-06

3.3 Hospitaalbearbeidingsfonds

R30,914-60

1.4 Teologiese Studiefonds

R179,345-01

3.4 NG Welsyn: Motorreserwefonds
R244,240-96

1.5 Mediese Voorsieningsfonds

R182,879-25

3.5 Kershulpfonds

1.6 Gemeentebedieningsfonds

R381,843-14

3.6 PJJS Lategan Trustfonds

1.7 Hospitaaloornaghuisfonds

R4,639-48
R119,872-10

R1,244,464-64
4. SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING

2.

LEER- EN AKTUELE SAKE

2.1 Reserwefonds

4.1 Jeugkampfonds

R361,189-70

R96,921-78
4.2 VTO-Reserwefonds

TOTAAL

R60,726-86

R4,501,709-37
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BYLAE 4
BEGROTING 2012/2013
SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
2011/2012

2012/2013

934,336

901,017

25,000
25,000
35,000
20,000
10,000
60,000
22,000
90,000
R 287,000

25,000
26,000
35,000
20,000
10,000
60,000
22,000
R 198,000

R 30,000

R 20,000

4

KANTOORTOERUSTING
Vervangingskoste
INLIGTINGSBURO: N G Kerk in S A

R 2,750

R 2,750

5

SUBS MED BYD: EMERITI EN PENS

R 185,400

R 196,800

6

OPLEIDING SKRIBAS

R 10,000

R 5,000

7
7.1

REIS- EN VERBLYFKOSTES
Kommissie vir Hulpdienste
PSD Reiskoste

40,000
20,000

35,000
15,000

7.2

Verteenwoordigers sinode:
Algemene taakspan fondse
Argief/NG Kerk in SA
Predikante pensioenfonds

3,408
10,650
3,200

3,500
10,000
3,200

15,000
30,000
45,000

15,000
15,000

200,000
30,000
230,000
R 352,258

200,000
30,000
230,000
R 311,700

1

SALARISSE EN TOELAES
Sinodale personeel (Predikant in sinodale diens, rekenmeester,
sekretariële beampte, assistent)

2

3

7.3

7.4

ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Assuransies
Drukwerk en Skryfbehoeftes
Kantooruitgawes
Ouditgelde
Kantoortoerusting
Telefoon en Posgeld
Sinodale Gebou : Water, ens.
Huur uitgawe
Totaal Administratiewe uitgawes

Sinodale Kommissies nie-aparte begroting
Kerkorde
Jaarlikse Beplanningsessie
Sinode Noord Kaapland
Algemene Sinode
Totaal: Reis- en Verblyfkostes

8

Artikel 21 Mpy - Geboue

9

Teologies en Maatskaplike werk studiefonds

10

Gemeentebedieningsfonds

11

BEGROTINGS BYDRAES
Algemene sinode
Argief

12

TOTALE UITGAWES

R 10,000
R 200,000

R 150,000
R150,000

197,375
140,219
R337,594

195,925
64,004
R 259,929

R 2,349,338

R 2,299,215
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13

2011/2012

2012/2013

VERWAGTE INKOMSTE
Rente
Sinodale bydrae: Algemene sinode
Sinodale bydrae: Argief
Sinodale bydrae: SKHD

300,000
197,375
140,219
R 1,711,744

300,000
195,925
64,004
R 1,739,286

TOTALE INKOMSTE

R 2,349,338

R 2,299,215

SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Kommissie : Reis en verblyfkoste
Taakspan: Grondhervorming
Taakspan: Botswana
Taakspan: Wêreldsending
Taakspan: Kerkvereniging en
Familie NG Kerke
Taakspan: Gemeente-diakonaat
: CAD
Verteenwoordiger: Bybelgenootskap
Verteenwoordiger: GKEF
Verteenwoordiger: Kuratorium NGKA
Taakspan: Ekumeniese skakeling
Totaal: Administratief

2

HULPTOELAE

2.1

NGKA-Phororo
2.1.1 Globale Hulptoelaag
2.1.2 Benede Oranje Gemeente
TOTAAL

2.2
2.3

VGKSA-Phororo
2.2.1 Globale Hulptoelaag
RCA-Pearl

3

Dutch Reformed Church in Botswana

3.1

Mej SEA Cronje
3.1.1 Medies
Kgologano - salaris

3.2

Totaal: DRCB

14,500
33,000
20,000
15,000

20,000
5,000
20,000
14,272

18,000
46,720
20,000
14,000
2,130
1,600

20,000
45,500
8,500
2,500
1,600

R 184,950

R 137,372

300,000
60,000
R 360,000

300,000
60,000
R 360,000

R 30,000

R 30,000

R 40,000

R 40,000

31,000

33,000

R 31,000

R 33,000

4

Globale hulp aan NG Welsyn Noord-Kaap

R 1,462,782

R 1,526,782

5

TOTAAL VAN UITGAWES

R 1,664,332

R 2,143,026
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6

INKOMSTE
Sinodale Kollektes
Dutch Reformed Church in Botswana
VGK Phororo
NGKA Phororo
RCA Pearl
Hospitaalbearbeiding
NGK Kinderhuis NK
Sinodale Bydrae: SKDG
TOTALE INKOMSTE

2011/2012

2012/2013

70,000
60,000
75,000
40,000
75,000
120,000
1,224,332

70,000
60,000
75,000
40,000
75,000
120,000
1,703,026

R 1,664,332

R 2,143,026

SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENIENINGSONDERSTEUNING
1
1.1
1.2

ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Kommissie: Reis- en verblyfkoste
Taakspan: Predikanteversorging
Dagbestuur predikanteversoring
Induksieprogram (Begeleiding / induksie (mobiliteit))
Mentorskap
Pastor Pastorum
Teologiestudente besoek
Toerusting en begeleiding ringsverteenwoordigers
VBO- Diensverskaffer
VBO - Kursus
VBO - Finansiële hulp aan gemeentes t.o.v. Kursusse
VBO - Roepingsretraites
VBO - Winterweek

1.3

Taakspan: Erediens

1.4

30,000

30,000

12,515
9,280
73,100
37,160
5,500
31,660
10,160
56,000
20,000
97,500

13,328
70,000
46,000
5,500
33,718
10,820
76,000
20,000
91,000
30,000

7,000

7,000

Taakspan: JONK Noord-Kaapland
Reis- en Verblyfkoste
Jeug Indaba
Jeugwerk

21,616
30,000
20,000

20,126
30,000
20,000

1.5

Taakspan: Vrouelessenaar NK

33,000

33,000

1.6

Taakspan bemagtiging van lidmate

12,000

1.7

Indiensneming/vergoeding predikante

10,000

1.8

Buro vir Gemeente Ondersteuning

1.9

500

500

Verteenwoordiger: GDN

10,650

5,000

1.10

Verteenwoordiger: Kuratorium: Teol Fakt Pretoria
Teol Fakt Vrystaat
Teol Fakt Stellenbosch

17,040
6,390
17,040

5,000
2,000
6,000

1.11

Verteenwoordiger: VBO Forum

5,325

5,000

1.12

Verteenwoordiger: Diversiteit

6,390

7,000

1.13

Begrotingsbydrae Teol Kweekskool Stellenbosch

102,506

102,506

1.14

Taakspan: Skrifgesag(leer en aktuele sake)

1.15

Taakspan: Bedieningsvernuwing

7,000
60,000
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2

TOTALE UITGAWES

3

INKOMSTE
3.1Sinodale kollektes
VBO (Voortgesette bedieningsondersteuning)
Jeugwerk
3.2 Oordrag van leer en aktuele sake fonds
3.3 Sinodale bydrae: Teol Kweeksk Stellenbosch
3.4 Sinodale bydrae: SKBO
TOTALE INKOMSTE

2011/2012

2012/2013

R 742,332

R 676,498

60,000
80,000

60,000
80,000

102,506
499,826

102,506
433,992

R 742,332

R 676,498
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5. VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE
VIR DIENS EN GETUIENIS
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 NoordKaapland 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 R16,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.

Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
Die kommissie doen soos volg verslag van sy
werksaamhede:
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
Op die konstitueringsvergadering van 12
Oktober 2010 is die volgende uitvoerende
komitee verkies: dr. JJ Knoetze (voorsitter), ds.
FP Avenant (ondervoorsitter), ds. DJ Scheepers
(skriba) en bykomende lede di. AC van Wyk en
N Venter. Nadat dr. JJ Knoetze uit die sinodale
gebied verhuis het, is ds. FP Avenant as
voorsitter en ds. N Venter as onder-voorsitter
verkies.
Daar is aandag gegee aan die opdrag wat die
kommissie het soos verwoord in bepaling 35.5.5.

2.
TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE
VIR DIENS EN GETUIENIS
Die sinodale kommissie vir diens en getuienis
het die volgende taakspanne saamgestel om
opdragte aan hom, deur die sinode, uit te voer:
1. Botswana
2. Diakonaat
3. Grondhervorming
4. Kerkhereniging
5. Wêreldsending

3.
VERTEENWOORDIGERS BY ALGEMENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENS EN GETUIENIS
Die sinodale kommissie vir diens en getuienis
het die sinode in Noord-Kaapland by die
volgende taakspanne van die algemene sinode
verteenwoordig, nl.:
1. Algemene diensgroep diens en getuienis
(ADD)
2. Taakspan kerkhereniging
3. Kerklike maatskaplike diensteraad
(KMDR – ADD)
4. GKEF (Gesamentlike Kommissie vir
Evangeliebediening in Frankryk) en
Wêreldbiddag vir Mans
5. Vigsforum
6. Bybelgenootskap
7. Christelike afhanklikheidsdiens (CAD)
8. Kuratorium en eksamenkommissie
NGKA

4.
KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS
Die sinode het besluit dat

4.1
Uitvoering
Die sinodale kommissie vir diens en getuienis
het 3 keer vergader en die dagbestuur het 3 keer
vergader. Die dagbestuur se vergaderings was
meestal telefonies.

5.
VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS
Die sinode het 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.”
5.1

Uitvoering
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Die verteenwoordigers het die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland verteenwoordig met verslag
aan die sinodale kommissie vir diens en
getuienis.

6.
VERENIGDE DIENSGROEP VIR DIENS
EN GETUIENIS
Die sinode het 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.
6.1
Uitvoering
1. Verenigde diensgroep diens en getuienis.
Op 17 Oktober 2011 in die NG Kerk KimberleyWes word die verenigde diensgroep diens en
getuienis in die lewe geroep. Teenwoordig was
die taakspan ekumeniese skakeling van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland, ds. FP Avenant,
die predikant in sinodale diens, ds. JPL Mostert
en bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap, ds. FD
Hugo. Die NG Kerk in Afrika Phororo en die
VGKSA Phororo is verteenwoordig. Die RCA
was (nog nie) nie verteenwoordig nie. ’n Konsep
reglement (Bylae 1) is goedgekeur. Dit is ’n
aanpassing van ’n reglement wat reeds
goedgekeur is nasionaal deur die onderskeie
vier familiekerke. Die verenigde diensgroep vir
diens en getuienis vervang geen diensgroep vir
diens en getuienis van enige van die
deelnemende kerke nie. Dit lewer verslag aan
elke
deelnemende
kerk
se
bestaande
kommissie. Die verenigde diensgroep sal
bekend staan as: Verenigde Diensgroep vir
Diens en Getuienis in Phororo/Noord-Kaapland
(VDDGP/NK).
Die Verenigde diensgroep diens en getuienis
– konsep reglement is aangeheg as Bylae 1.

aan so ’n proses, maar dan alleenlik saam met
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland. Die
proses soos op ooreengekom in die Vrystaat kan
ook in Noord-Kaapland gevolg word. Areas van
dispuut is vasgestel en ’n gesamentlike verstaan
van sentrale waardes is op ooreenkom, asook ’n
moratorium op hofsake. Skriftelike verbintenisse
van geaffekteerde gemeentes word afgewag.
Geen besluite oor arbitrasie is nog geneem nie.
Die
voorstel
ten
opsigte
van
’n
skikkingsproses rakende eiendomme van die
NGKA en VGKSA in die Vrystaat is aangeheg
as Bylae 2.
Sien punt 23 Verteenwoordiging op die
verenigde diensgroep diens en getuienis
Phororo/Noord-Kaapland & skikkingsproses
rakende eiendomme VGKSA Phororo en die
NGKA Phororo. (sinodale kommissie vir
diens en getuienis).

7.
REGLEMENT
VIR
SENDINGHULPFONDS
Die sinode het besluit dat
1. die reglement vir sendinghulpfonds
(Aanhangsel 2) goedgekeur word.
2. ’n
vrywillige
deurkollekte
jaarliks
opgeneem word.
7.1
Uitvoering
Die “Reglement vir sendinghulpfonds” is in
Kerkorde opgeneem.
Die dokument, “Inligting vir kerkrade se gebruik
op die aankondigings Sondae oor sinodale
kollektes” asook die “Formule vir sinodale
bydraes” is in die Kerkorde opgedateer.

8.
ROEPINGS/ GELOOFS VERSTAAN VAN
DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD
KAAPLAND
Die sinode het 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.

2. Ontmoeting taakspan ekumeniese skakeling
NG Kerk in Noord-Kaapland en die moderature
VGKSA Phororo en NGKA Phororo.
Na aanleiding van ’n voorstel ten opsigte van ’n
skikkingsproses rakende eiendomme van die
NGKA en VGKSA in die Vrystaat (Bylae 2) word
8.1
Uitvoering
verteenwoordigers van die NG Kerk in NoordDie dokument “Verklaring oor sending en ons
Kaapland, VGKSA Phororo en die NGKA
roeping tot getuienis in en vanuit Afrika vandag”
Phororo byeengeroep. Dr. JJ Knoetze is
is in die Kerkorde opgeneem en aan alle
sameroeper. Adviserend: dr. G van der Watt. Die
gemeentes gestuur.
vraag is of die VGKSA Phororo en die NGKA
Phororo by die Vrystaatse proses gaan inskakel,
of nie. Die twee kerke sou graag wou deelneem
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9.
GLOBALE HULPTOELAE
Die sinode het 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 diensgetuienis 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 NoordKaapland 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
9.1
Uitvoering
Die sinodale kommissie vir diensgetuienis
rapporteer aan die sinode dat die status quo vir
die huidige gehandhaaf word.

10. TAAKSPAN BOTSWANA
Die sinode het 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 Kgologano 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 R20,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
10.1
Uitvoering
Die voortgesette betrokkenheid van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland by die Dutch
Reformed Church in Botswana word gereël deur
die sinodale kommissie vir diens en getuienis.
Die verslag van die taakspan Botswana is
aangeheg as Bylae 3.
Die
taakspan
is
dankbaar
oor
die
teenwoordigheid van ds.TC du Toit in Botswana.
Hy is nie georden as leraar van die Dutch
Reformed Church in Botswana nie. Dit stel hom
in staat om in die breër kerklike konteks te kan
werk. Die sameroeper van die taakspan het hom
besoek te Tshabong en spreek sy waardering uit
teenoor hom en sy vrou vir hul teenwoordigheid
en bydrae tot die werk in Botswana.
Die taakspan Botswana spreek sy waardering uit
teenoor die gemeente Hartswater wat die
sturende gemeente is en vir ds. TC du Toit
finansieel versorg.

11. KGOLOGANO
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
R210,000-00, 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
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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 Kgologano.

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.

Die sinode het 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 Kgologano.
Die addendum by beskrywingspunt 8 lui:
3.1 in die lig van die ontwikkelinge by
Kgologano (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
Kgologano aan die sinode voorlê.

11.1
Uitvoering
Die bedrag (R420,000-00) van die R840 000
soos by die sinode van 2008 goedgekeur is in 2
paaiemente van R210,000-00, nl. vir 2011/12 en
2012/13 aan die Sentrum vir Kontekstuele
bediening van die Universiteit van Pretoria
uitbetaal. Die sinodale kommissie vir diens en
getuienis poog om die restant (gelde wat nog nie
gebruik is nie) terug te kry en self aan te wend
volgens behoeftes vir teologiese opleiding in
Botswana.
Kgologano Kollege is geakkrediteer by
Noordwes-Universiteit. VTO vir leraars kan
gekoppel word aan Kgologano Kollege.
Die finansiële insette en kontak van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland het ’n groot rol
gespeel om Kgologano te vestig as instituut vir
teologiese opleiding.
Dr. JJ Knoetze het die sinodale gebied van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland verlaat en
is tans dosent te Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland, Mahikeng. Die taakspan Botswana
spreek sy waardering uit teenoor dr. JJ Knoetze
se toegewydheid en betrokkenheid by die Dutch

Reformed Church in Botswana en Kgologano
Kollege.

12. TAAKSPAN WÊRELDSENDING
Die sinode het 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 R15,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.
12.1
Uitvoering
Met dank kan ons as taakspan getuig dat daar
gereeld inligting deur gegee is oor ons sinode se
fokusarea Suid-Oos Asië en dank ons die Here
dat die kerk in die breë bewus gemaak is van die
evangelie nood.
’n Bedrag van R3,300 is ontvang uit gemeentes
uit die Noord-Kaapland sinode en is geskenk
aan ‘Free to Serve’ wat in Suid-Oos Asië werk
onder leiding van ds. Johann Snyman van
Stellenbosch.
Ons dank die sinode vir bydraes wat ontvang is
van R17,933, deur die vrywillige kollekte vir
Bybels vir België. Die taakspan vra, dat die
naam verander na Aksie België vir Christus
sodat geld wat ontvang word vir ’n breër doel
gebruik kan word as net vir Bybels.
Daar word beoog om ’n DVD van die werk in
België aan elke sinodeganger te oorhandig.
Daar is ook ’n omsendskrywe gerig aan al die
gemeentes in die Noord-Kaapland om die werk
van die taakspan bekend te stel.

13. 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.
13.1

Uitvoering
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Die taakspan wêreldsending het op gereelde
basis berigte in die Noord-Kaapland eNuus
geplaas.

14. TAAKSPAN DIAKONAAT
Die sinode het 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
gemeenteen
gemeenskapsgerigte programme met ’n
onvervreembare Woord en daadkarakter.
iii. 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 R79,22000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.

lewende, aktiewe
(diakonaat) in en
gemeente (2.11.1)

barmhartigheidsbediening
vanuit (missionêr) elke

Die Gespreksriglyne vir gemeentes en
kerkrade na aanleiding van ’n diakonale
konferensie met die oog op besinning oor ’n
lewende, aktiewe barmhartigheidsbediening
(diakonaat) in en vanuit (missionêr) elke
gemeente is aangeheg as Bylae 4.
Die “Opdrag: 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 die gemeente, samelewing en
wêreld” is aangeheg as Bylae 5.

15. TAAKSPAN DIAKONAAT VERTEENWOORDIG BY ADD
Die sinode het besluit
’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 NoordKaapland by die ADD verteenwoordig.
Fondse hiervoor word gevind met besparings
op die taakgroep diakonaat se begroting, of
uit bronne deur die taakgroep self gevind.
15.1
Uitvoering
Ds. FP Avenant het as lid van die taakspan
diakonaat, die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland, by die ADD verteenwoordig.

16. TAAKSPAN KERKHERENIGING
Die sinode het besluit dat
1. ’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 R18,00000 na die tydelike kommissie vir hulpdienste
verwys word.

16.1
Uitvoering
14.1
Uitvoering
1. Vergaderings taakspan kerkhereniging
Die taakspan het breedvoerig uitvoering gegee
aan sy opdrag en met die samewerking van NG
Die taakspan kerkhereniging het sedert die
Welsyn (2.11.2.ii) ’n gemeentelike diakonale
sinodesitting van 2010 verskeie vergaderings en
konferensie (2.11.2.iii) op 11-13 Maart 2011
gesprekke met die VGK, NKGA en die RCA
aangebied. Twee bylaes dien ter inligting:
bygewoon.
Ds.
P
van
Zyl
het
’n
i. Navorsing oor die moontlikhede wat gereforkerkherenigingsgesprek op 13-14 Junie 2011 te
meerde kerkreg en geskiedenis bied vir die
Bloemfontein tussen die NGK, NGKA en RCA
kreatiewe groei van ’n lewende, gefokusde
bygewoon.
diakonale gestaltegewing en –diens binne die
Die koördineringsgesprek van die Ned. Geref.
gemeente, samelewing en wêreld (2.11.2.i)
Kerk in Noord-Kaapland (voorsitters en
ii. Gespreksriglyne vir gemeentes en kerkrade
ondervoorsitters van sinodale kommissies) het
na aanleiding van die genoemde diakonale
op 25 November 2011 aanbeveel dat ds. BJP
konferensie met die oog op besinning oor ’n
Booysen die Ned. Geref. Kerk in Noord_________________________________________________________________________________________________

Diens en Getuienis
133
_________________________________________________________________________________________________

Kaapland by die projekspan Belydenis van
Belhar van die algemene sinode (ten opsigte van
die
breër
prosesse
hieromheen),
sal
verteenwoordig. Ds. BJP Booysen het op 12
Maart 2012 ’n gesprek oor die belydenis van
Belhar te Pretoria bygewoon.
2. Die taakspan kerkhereniging se taak is
bemoeilik deur die volgende:
i. Die besluit oor die moratorium op gesprekke
wat die VGK in verband met kerkhereniging met
die NG Kerk geneem het.
ii. Die besluit van die uitvoerende komitee van
die sinodale kommissie vir diens en getuienis om
vir die skakeling met kerke ’n taakspan
ekumeniese skakeling aan te wys.
Die uitvoerende komitee van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis besluit dat
1. by die sinode aanbeveel word dat ’n taakspan
saamgestel
word,
naamlik
taakspan
vir
ekumeniese skakeling, wat skakeling met ander
kerke sal hanteer.
2. die taakspan vir ekumeniese skakeling as volg
saamgestel word
3. die voorsitter van die sinodale kommissie vir
diens en getuienis as sameroeper van die die
taakspan vir ekumeniese skakeling optree
4. die taakspanne Botswana, kerkhereniging,
ekumeniese skakeling ’n duidelike omskrywing
van elke taakspan se bedieningsterrein/opdrag
moet opstel. Verslag moet geskied tydens die
volgende vergadering van die sinodale kommissie
vir diens en getuienis.
(Sien Notule SKDG-UK - 2011-05-31'1, punt 7)

Voordat dié besluit deur die sinode (2012)
goedgekeur kon word, het die taakspan vir
ekumeniese
skakeling
alreeds
begin
funksioneer. Die volgende sake is deur die
taakspan vir ekumeniese skakeling gehanteer:
a. Dié taakspan was betrokke by gesprekke
oor ’n verenigde diensgroep vir diens en
getuienis
b. Vergaderinge en skakeling met die
moderature van die VGK Phororo, NGKA
Phororo
c. Gebouekwessie tussen die NGKA en
VGKSA vir oorweging binne NG Kerk
geledere
d. Globale hulptoelae
3. Besluite van die algemene sinode in 2011
Sien Besluite van die Algemene Sinode 2011
oor kerkhereniging aangeheg as Bylae 6.
Sien Projekplan vir die bestuur van die breë
prosesse insake die gesprek oor die
belydenis van Belhar is aangeheg as Bylae 7.

word vir ’n gesprek om tafels waar die
onderstaande vrae aan die orde gestel word.
1. Wat is in ons gemeenskappe aan die
gebeur en hoekom gebeur dit?
2. Wat glo ons gemeente in terme van
eenheid, geregtigheid en versoening?
3. Wat doen ons gemeente in terme van
eenheid, geregtigheid en versoening?
4. Hoe raak dit die geloofwaardigheid van
die Kerk en die evangelie in Noord-Kaapland
(in die gemeente/gemeenskap) in 2012 as dit
kom by eenheid, versoening en geregtigheid?
5. Kan die Belydenis van Belhar vir ons in
2012 help om hieroor te getuig?
Motivering
1. Om soveel as moontlike afgevaardigdes
te betrek sodat inligting, gedagtes, voorstelle
ingewin kan word.
2. Die notulekommissie som al die inligting
van die tafels op.
3. ’n Tydelike kommissie van die sinode
bespreek
die
inligting
tydens
’n
gesprek/vergadering, op een van die aande,
waarna almal uitgenooi word. Die tydelike
kommissies dien die vergadering met
aanbeveling/s wat tydens die sinode
gedebatteer kan word.

17. BYBELGENOOTSKAP (VERTEENWOORDIGER BYBELGENOOTSKAP)
Die sinode het 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.
17.1
Uitvoering
Daar is twee vergaderings vir die Streekraad vir
Bybelgenootskap wat in Februarie en September
elke jaar gehou word. Die vergadering met
Vrystaat streek gaan steeds voort en daar is ’n
goeie werkverhouding en wedersydse leer van
mekaar tussen die streke.
Daar word ook begroot, dat indien daar deur die
verteenwoordiger ander streke besoek kan word,
dat daar fondse daarvoor sal wees.
Die verteenwoordiger het ook verlede jaar die
fees in Durban bygewoon vir die viering van die
gebruik van die King James Vertaling. Die
fondse was begroot en daar is nie afgewyk van
die begroting nie.
Die jaarvergadering van BSA in Kaapstad word
uit die BSA begroting gedoen en nie op sinodale
vlak nie.
Die verteenwoordiger vir sinode van NoordKaapland is ook die voorsitter van die
Streekraad Noord-Kaap en dit sal goed wees om
ons verteenwoordiging in die Raad te hou.

4. Projekplan vir die bestuur van die breë
prosesse insake die gesprek oor die belydenis
van Belhar
Die algemene sinode het ’n projekplan vir die
bestuur van die breë prosesse insake die
gesprek oor die belydenis van Belhar aan die
taakspan kerkhereniging deurgegee.
Die taakspan kerkhereniging sal wou hê dat
tydens die sinodesitting ’n geleentheid geskep
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18.

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 R33,00000 en die boekjaar 2012/2013 ten bedrae van
R35,145-00 na die tydelike kommissie vir
hulpdienste verwys word.

18.1
Uitvoering
Ds. IM Kluge het die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland by die taakspan van die Algemene
Sinode verteenwoordig.
Sien Besluite van die algemene sinode 2011
oor
grondhervorming
en
landelike
ontwikkeling aangeheg as Bylae 8.

19. ANC EN KOMMERSIËLE LANDBOU
Die sinode besluit
om die beskrywingspunt te verwys na die
taakspan
grondhervorming om verder
daarmee te handel.
19.1
Uitvoering
Op algemene sinodale en plaaslike vlak is
pogings aangewend om gesprekke saam met
ander belanghebbendes te inisieer.

20. SAMEWERKING TUSSEN DIE SINODE
VAN DIE NED. GEREF. KERK NOORDKAAPLAND EN DIE NG WELSYN NOORDKAAP
Die sinode het besluit
om die vennootskapsooreenkoms tussen die
sinode van die Ned. Geref. Kerk NoordKaapland 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.
20.1
Uitvoering
Sien Verslag sinodale kommissie
hulpdienste punt 7, bladsy 107.

vir

Verslag van NG Welsyn Noord-Kaap is
aangeheg as Bylae 6.

21.
SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN
GETUIENIS
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n sinodale kommissie
vir diens en getuienis saamgestel word soos
voorgeskryf in die huishoudelike bepalinge
van die sinodale kommissie vir diens en
getuienis.

22.
TAFELGESPREK: “ONS GEMEENTES
SE HARTE IS REG MAAR ONS VOETE IS
LOMP?”
Die sinode besluit dat
1. ’n gesprek om tafels plaasvind waar
onderstaande tema en vrae (sien punt
1.b) aan die orde gestel word.
a. Die
taakomskrywing
van
die
sinodale kommissie vir diens en
getuienis word as lens gebruik vir
die gesprekke om tafels , naamlik:
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 uitsluit nie
(missionis ekklesia). Daarom glo
ons dat God deur sy gemeente:
i.
Sy Woord aan die gevalle
wêreld verkondig (kerugma).
ii. ’n gemeenskap van gelowiges
uit alle nasies tot stand bring
(koinonia).
iii. ’n diens aan die wêreld in nood
lewer (diakonia).
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iv.

sy opdrag om die skepping te
bewaar en te bewerk sigbaar tot
uitdrukking kom (ekologie).
v. sy
geregtigheid
aan
die
samelewing en die wêreld
verkondig (diakonia).
b. Die tema vir die tafelgesprek is:
“Ons gemeentes se harte is reg
maar ons voete is lomp?” Die tema
op sigself dwing tot selfondersoek.
Elke tafel lees al die vrae en kies
waaraan hul aandag wil gee.
i.
Waarom het God ons in 2012 in
hierdie
“dorp/plaas/gemeenskap”
geplaas?
ii. Hoe lyk hierdie “dorp/plaas/gemeenskap” waar God ons
geplaas het? Wat is in ons
gemeenskappe aan die gebeur
en hoekom gebeur dit?
iii. Waarmee hou ons, ons daagliks
besig?
iv. Is ons harte waarlik reg ten
opsigte van die nood, die onreg,
die armoede, die siekte, die
sonde en die verlorenheid van
die wêreld rondom ons? Wat
glo/doen ons gemeente in terme
van eenheid, geregtigheid en
versoening?
v. Wat is die dinge wat dit vir ons
harte moeilik maak om paraat
en bereidwillig te wees?
vi. Wat is dit wat ons harte
verander
(transformeer)
tot
gereedheid?
vii. Hoe is ons besig met die
duidelike oproep van die
Evangelie oor die saak van
diens en getuienis?
viii. Kan die Belydenis van Belhar
vir ons in 2012 help om hieroor
te getuig?
ix. Wat wil God deur ons doen oor
nasies wat min of glad nie met
die evangelie van Jesus bereik
word nie?
x. Wat kan en gaan u as
afgevaardigde oor diens en
getuienis doen as u terug is in u
gemeente/gemeenskap?

23.
VERTEENWOORDIGING
OP
DIE
VERENIGDE
DIENSGROEP
DIENS
EN
GETUIENIS PHORORO/NOORD-KAAPLAND
& SKIKKINGSPROSES RAKENDE EIENDOMME VGKSA PHORORO EN DIE NGKA
PHORORO
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. verteenwoordiging op die verenigde
diensgroep
diens
en
getuienis
Phororo/Noord-Kaapland
deur
die
sinodale kommissie vir diens en
getuienis van die NG Kerk in NoordKaapland gereël word.
2. verteenwoordiging by die skikkingsproses rakende eiendomme, waarby die
moderature van die VGKSA Phororo en
die NGKA Phororo betrokke is, deur die
sinodale kommissie vir diens en
getuienis van die NG Kerk in NoordKaapland gereël word.
3. die sinode goedkeur dat R30,000-00 vir
2012/13 en R30,000-00 vir 2013/14 uit die
sendinghulpfonds aangewend word om
bogenoemde werksaamhede mee te
ondersteun.

24.
REGLEMENT
FONDS

VIR

SENDINGHULP-

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
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fonds (Wes-Kaap). Die bedrae is regtig ’n paar
honderd rand per jaar.
4. Die fonds is besig om op te droog, terwyl
behoefte aan ondersteuning verhoog.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die
gewysigde
reglement
vir
sendinghulpfonds (Bylae 1) goedgekeur
word.
2. die aansoekvorm (Bylae 2) goedgekeur
word.
3. twee verpligte sinodale kollektes vir die
fonds goedgekeur word.

25. SLOT
Die kommissie vertrou dat hy sy opdrag
uitgevoer het.

26. LEDE VAN DIE KOMMISSIE
Ds. FP Avenant (voorsitter)
Ds N Venter (ondervoorsitter)
Ds. DJ Scheepers (skriba)
Ds. EL de Kock
Ds. GF de Bruyn
Ds. NB Roux
Ds. SJ Schoeman
Oudl. S du Toit
Ds. AC van Wyk
Ds. FA Fouché
Ds. MJ Coetzer
Ds JPL Mostert (predikant in sinodale diens)
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BYLAE 1
VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS – KONSEP
REGLEMENT
REGLEMENT
VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS
CONSTITUTION
UNITED MINISTRY FOR SERVICE AND WITNESS
1.
1.1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

UITGANGSPUNTE
Een Algemene Diensgroep
Die Verenigde Diensgroep vir Diens en getuienis word as een diensgroep gestruktureer om
ondersteuning en uitdrukking te gee aan die belydenis van die eenheid van die NG Kerk, NGKA,
VGKSA en RCA en die ideaal van één kerkverband, wat reeds deur hierdie deelnemende kerke
aanvaar is.
Die Reglement maak voorsiening vir die realiteit dat daar nog verskillende kerkverbande bestaan,
máár dit word slegs gedoen as ’n tussentydse maatreël totdat die kerke verenig in een amptelike
kerkstruktuur.
In die uitvoering van die roeping tot diens en getuienis, tree die diakonale (barmhartigheid) en
getuienisfunksies van die onderskeie kerkverbande deur hierdie diensgroep op as ’n eenheid en
word daar ’n gesamentlike getuienis en diens gelewer en met een stem na die ledekerke, ander
kerke en die wêreld gekommunikeer.
POINTS OF DEPARTURE
One General Ministry
The United Ministry for Service and Witness is structured as one ministry to support and express
the confession on the unity of the DRC, DRCA, RCA and URCSA and the ideal of an united
church, which has been adopted by the participating churches.
The Constitution takes into consideration the reality that the different churches still remain
independent entities, but this is only accepted as interim arrangement until the churches unite in
one official church structure.
In the execution of it's calling to service and witness, the diaconal and witness functions of the
different churches act in unity, give a joint witness, render a joint service and speak with one voice
to the participating churches, other churches and the world.

2.

NAAM
Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis in Phororo/Noord-Kaapland (VDDGP/NK)

2.

NAME
United Ministry for Service and Witness in Phororo/Northern Cape (UMSWP/NC)

3.

STATUS
Die VDDGP/NK koördineer die diens en getuienis-werksaamhede op streeksvlak en hanteer
ooreengekome sake namens die betrokke kerkverbande en adviseer sinodes oor ’n beleid vir
diens en getuienis.

3.

STATUS
The UMSWP/NC handles/coordinate the Service and Witness-functions on General Synod level
on behalf of the participating churches and gives advice to Synods on a policy for Service and
Witness

4.
4.1

SAMESTELLING
Algemene Vergadering
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Die VDDGP/NK word saamgestel uit die Diensgroepe vir Diens en Getuienis van die onderskeie
deelnemende kerke.
Saam vorm hierdie lede die Algemene Vergadering van die Diensgroep.
Hoeveel lede van elke kerk moet nog bepaal word.
4.
4.1

COMPOSITION
General Meeting
The UMSWP/NC is composed by the Ministries for Service and Witness of the different
participating churches.
Together these members form the General Meeting of the Ministry.

4.2

Ampsdraers
Die Algemene Vergadering wys die volgende ampsdraers aan:
’n Voorsitter
’n Ondervoorsitter
’n Sekretaris
Die Ampsdraers word jaarliks verkies en mag hoogstens twee-keer agtereenvolgens in dieselfde
amp verkies word.

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Office Bearers
The General Meeting appoints the following:
A Chairperson
A Vice Chairperson
A Secretary
These Office Bearers are appointed for a term of two years

4.3

Bestuursgroep
Die Algemene Vergadering wys ’n Bestuursgroep aan wat bestaan uit die Voorsitter,
Ondervoorsitter, Sekretaris en drie addisionele lede, met drie sekundus lede. Die Bestuursgroep
word jaarliks verkies en mag hoogstens twee-keer agtereenvolgens in dieselfde amp verkies
word. Die bestuursgroep mag lede vir spesifieke take koöpteer. Die Bestuursgroep se
samestelling moet soveel moontlik verteenwoordigend van die deelnemende kerke wees.

4.3

Management Group
The General Meeting appoints an Management Group consisting of the Chairperson, Vicechairperson, Secretary and three additional members, with three secundi members. The
Management group is appointed for a term of two years. The Management Group may co-opt
members for specific tasks. The composition of the Management Group must, as far as possible,
be representative of the participating churches.

5.
5.1

FUNKSIES EN BEVOEGDHEDE
Die VDDGP/NK sien toe dat, in ooreenstemming met die Kerkordes, bepalings en besluite van die
deelnemende kerke, opdragte van die kerke uitgevoer word.
Adviseer die sinodes oor die roeping tot diens en getuienis.
Dra sorg vir navorsing, beplanning, koördinering, gee inligting en voorligting en hanteer skakeling
op die gebied van diens en getuienis en dit kan, in die uitvoering van funksies en in samewerking
met sinodes, projekte loods wat ten doel het om die aksies van sinodes en gemeentes te
stimuleer.
Beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou.
Die Algemene Vergadering of Bestuursgroep wys ad hoc taakgroepe vir spesiale opdragte of
projekte, sowel as die nodige verteenwoordigers van die VDDGP/NK aan
Die diensgroep werk nou saam met die onderskeie kerke se maatskaplike diensrade.

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.
5.1
5.2

FUNCTIONS AND AUTHORITIES
UMSW, in accordance with the Church Orders, Bylaws and decisions of the participating
churches, takes responsibility for executing the tasks commissioned to it by the different churches
Advises the synods on the calling to service and witness
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5.3

5.4
5.5

Takes responsibility for research, planning, coordination, information, guidance and liaising in the
field of service and witness and it may, in the execution of its tasks and in cooperation with
synods, launch projects in order to stimulate the actions of synods and congregations.
Manages and gives account of finances allocated to it.
The General Meeting or the Management Group appoints ad hoc task groups for special tasks or
projects, as well as the necessary representatives of UMSW.

6.

ADMINISTRASIE
Die administrasie van die VDDGP/NK word hanteer deur by voorkeur gebruik te maak van die
bestaande kapasiteit (personeel, kantore en administratiewe vermoë) in die onderskeie sinodes.

6.

ADMINISTRATION
The UMSW decides on how to manage its administration, preferably making use of the existing
capacity (personnel, offices and administrative capability) of the different synods.

7.
7.1
7.2

VERGADERINGS
Die VDDGP/NK Algemene Vergadering vergader ten minste een keer per jaar.
Die VDDGP/NK Bestuursgroep vergader soos nodig.

7.
7.1
7.2

MEETINGS
UMSW General Meeting meets at least once a year
The UMSW Management Group meets when necessary

8.
8.1

BEGROTING
Die Diensgroep begroot vir werksaamhede en lê hierdie begroting voor aan die onderskeie
deelnemende sinodes vir moontlike befondsing.
Die onderskeie kerke neem sover moontlik verantwoordelik vir reis- en verblyfkoste van hul
verteenwoordigers vir die bywoon van vergaderings.

8.2

8.
8.1
8.2

BUDGET
The Ministry budgets for its operational costs and submits this budget to the different general
synods for approval and costing.
Where possible, the different churches take responsibility for the costs of their representatives
attending meetings.
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BYLAE 2
VOORSTEL TEN OPSIGTE VAN ’N SKIKKINGSPROSES RAKENDE
EIENDOMME VAN DIE NGKA EN VGKSA IN DIE VRYSTAAT

Getuieniskommissie

Commission for Witness

Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat

Dutch Reformed Church Free State

Posbus / PO Box 1399
BLOEMFONTEIN
9300

Tel: +27 51 406 6729
Faks / Fax: +27 86 502 0811
getuienis@ngkerkovs.co.za

Moderature:
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (Vrystaat)
Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider Afrika (Vrystaat en Lesotho)
Nederduitse Gereformeerde Kerk (Vrystaat)
Geagte Broeders en Susters
VOORSTEL: SKIKKINGSPROSES EIENDOMME NGKA EN VGKSA
In nederigheid bied die Sinodale Getuieniskommissie van die NG Kerk Vrystaat hierdie voorstel aan, met
’n diepe besef van ons eie onvermoë en ons eie aandeel in die gebrokenheid van ons as kerke en die
verskeurdheid in ons onderlinge verhoudinge. Ons almal is bewus van sovele pogings in die verlede om
tot ’n oplossing oor die saak te kom, sonder sukses. Daarom maak ons die voorstel ook met huiwering.
Ons glo en vertrou egter dat die Here ons dalk juis nou, in hierdie tyd waar ons eie planne opraak, weer
by ’n punt uitgebring het waar dit moontlik kan wees om ’n nuwe oplossing te vind. As ons net
gehoorsaam aan sy wil kan wees...!
Ons bied die voorstel aan met die opregte bede dat hierdie jarelange twis oor eiendomme in ons NG
Kerkfamilie nou agter ons geplaas kan word. Hierdie byna veertig Hooggeregshofsake, en die verbittering
en verskeurdheid wat dit meebring, maak ons almal baie skaam en seer. Dit bring ’n stuk
ongeloofwaardigheid in ons getuienis oor die evangelieboodskap van genade en vergiffenis, van
geregtigheid, versoening en eenheid, en van gehoorsaamheid aan die Here van die kerk. Ons almal besef
watter groot skade hierdie saak in die bediening in ons kerke aanrig, maar dis veral ook ons bediening na
buite, gerig op diens in die Koninkryk van God, wat die grootste skade berokken word. Ons gebed is dat
die Here ons sal gebruik om nou hierdie groot struikelblok uit die weg te ruim. Dit gaan van ons almal
opofferinge vra, ’n bereidheid om ons eie vaste oortuigings, ons eie wil en ons eie eer aan die voete van
die Kruis te kom neerlê en biddend en al luisterende te vra: Here, wat wil U hê moet ons nou doen? Dit is
die soort leierskap wat nou van ons gevra word. Hiertoe moet ons ook ons gemeentes begelei.
Hierdie saak is soveel groter as elkeen van ons! Laat ons daarom onsself opnuut as lewende offers aan
God die Vader aanbied, sodat Hy deur sy Gees ons denke kan vernuwe, en sodat ons anders as die
wêreld kan wees deurdat ons sy wil onderskei en doen, ter wille van die eer van Jesus Christus, die
Koning van die Kerk - Hy aan wie onsself en alles wat ons het - ook al ons kerkgeboue - behoort
(Romeine 12).
Agtergrond van die voorstel
Die Sinodale Getuieniskommissie (SGK) van die NG Kerk Vrystaat is deur beide die NGKA en VGKSA
Moderature versoek om voort te gaan met ’n proses om te kom tot ’n aanvaarbare skikkingsvoorstel wat ’n
einde kan bring aan die jarelange hofgedinge oor eiendomme tussen die twee kerke. Die Moderatuur van
die NGK Vrystaat het kennis geneem van ’n vorige tentatiewe voorstel oor ’n arbitrasieproses en die SGK
versoek om voort te gaan om wyses te vind waarop die saak besleg kan word. Die sinodale strukture van
die NGK Noord-Kaap, sowel as die Algemene Sinode van die NG Kerk, het kennis geneem van die
pogings.
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Verskillende opvolggesprekke het sedertdien plaasgevind, onder andere met die Moderatuur van NGKA
Vrystaat sowel as die Moderatuur van die VGKSA Vrystaat. Beide het opnuut hulle begeerte bevestig dat
die NG Kerk help met ’n proses om tot ’n skikking te kom en bepaalde voorstelle te maak.
Op 5 Mei 2011 het daar ’n verdere verkennende gesprek plaasgevind waar besin is oor hoe so ’n proses
aangepak kan word. Op uitnodiging van die SGK het die volgende persone aan die gesprek deelgeneem:
Mnr. Derek Vorster (ouditeur), mnr. Paul Dreyer (afgestrede ouditeur met baie ervaring om groot
organisasies in soortgelyke prosesse te help), Mnr. Joe Schoeman (prokureur met ook wye betrokkenheid
by organisasies en maatskappye), mnr. André Esterhuizen, ds. Meiring de Wet, ds. Rikus van Zyl en dr.
Gideon van der Watt. By die vergadering is ’n prosesvoorstel geformuleer oor hoe daar tot die formulering
van ’n skikkingsvoorstel gekom kan word. Hierdie prosesvoorstel is deur die Moderatuur van die NG Kerk
Vrystaat goedgekeur. Dis is opnuut ook met verteenwoordigers van die NG Kerk Noord Kaap en met
verskeie ander kundiges (in veral die regsberoep) bespreek. Die SGK Dagbestuur het ook bepaalde
besluite geneem.
Die volgende voorstel oor ’n proses om uit te kom by ’n skikkingsvoorstel, word hiermee aan die
onderskeie Moderature voorgelê. Die onderskeie Moderature word versoek om die nodige magtiging,
soos van toepassing in hulle eie kerke (Algemene Sinodale strukture en die betrokke gemeentes) te kry,
sodat hulle hierdie prosesvoorstel voor ’n ooreengekome datum skriftelik kan aanvaar en hulle daartoe
kan verbind.
Voorgestelde skikkingsproses
1. ’n Proses wat uitloop op ’n skikking ten opsigte van die spesifieke kwessie rondom kerklike
eiendom word voorgestel. Die fokus in hierdie proses is op die vind van haalbare oplossings wat
’n algemene weg uit die impasse kan vind, selfs al word alle partye nie oral tevrede gestel nie. Die
skikkingsproses verskil dus van ’n suiwer juridiese proses waarin probeer bepaal word wie reg of
verkeerd is, ’n proses van arbitrasie waar bepaalde wetlike vereistes en ’n soort finaliteit geld, ’n
oplossing deur konsensus van alle partye (byvoorbeeld tussen al die betrokke gemeentes) of selfs
van ’n proses van kerklike versoening. Hoewel kerklike versoening die uiteindelike ideaal bly, is
die fokus nou net eers om die gebouekwessie uit die weg te ruim. Dit moet op so ’n wyse gedoen
word dat daar finale afsluiting kom en ’n basis gebou word vir verdere samewerking en
versoening ter wille van die Koninkryk.
2. Hierdie proses moet nie uitgerek wees nie, maar poog om so vinnig moontlik tot ’n skikking te
kom. Daar word saam oor bepaalde tydskedules ooreengekom.
3. Met die oog op die uiteindelike formulering van ’n skikkingsvoorstel word daar ’n onafhanklike en
bekwame “Paneel van Sewe” op die volgende wyse saamgestel:
• Die VGKSA, NGKA en NGK wys elk twee persone aan om op die paneel te dien. Hierdie
persone mag nie leraars wees nie en mag ook nie voorheen by die kwessie betrokke
gewees het nie, maar behoort kundige en geloofwaardige persone te wees wat die proses
met wysheid sal kan dien.
• Die SGK wys ’n regsgeleerde aan wat as voorsitter (sonder stemreg) die paneel kan
begelei. Dit moet iemand wees van ’n bepaalde statuur, ervaring, onafhanklikheid en
wysheid en wat vir al die partye aanvaarbaar sal wees.
4. Daar word vooraf skriftelike goedkeuring vir die proses van die drie moderature verkry.
5. Die vooraf skriftelike goedkeuring behels ook ’n onderneming tot ’n moratorium op hofsake.
6. Die moderature van die NGKA, NGK en VGKSA maak voorleggings (skriftelik en mondelings)
aan die “Paneel van Sewe” oor die situasie in al die betrokke gemeentes en dui aan watter
voorstelle moontlik aanvaarbaar kan wees en tot ’n skikking kan lei. Hier word ’n sterk beroep
gedoen op al die partye om die proses soveel moontlik te dien. Elk van die partye maak by ’n
afsonderlike geleentheid, waartydens die paneel ontmoet word, so ’n voorlegging.
7. Op basis van die inligting en voorstelle formuleer die paneel dan ’n skikkingsvoorstel. Hoewel
die Paneel van Sewe ’n mandaat kry om self na goeddunke tot ’n skikkingsvoorstel te kom, kom
die kerke ooreen dat die volgende riglyne geld:
• Die voorstelle van elk van die drie kerke word deeglik in ag geneem, maar die Paneel
kom self tot ’n eie skikkingsvoorstel wat so billik moontlik teenoor alle partye moet wees.
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Die belangrikste vraag is nie wie in terme van die verskillende regsbasisse wat mag
bestaan, reg of verkeerd is nie, maar hoe daar met die beskikbare middele ’n werkbare
oplossing uit die huidige impasse gevind kan word.
Daar kan geen vooraf waarborg gegee word dat almal uiteindelik tevrede sal wees of selfs
finansieel gekompenseer sal word nie.
As susterkerke kan ons nie anders as om met onderlinge vertroue en met
geloofwaardigheid die proses te benader nie; daarsonder kan die proses nie slaag nie.

8. Hierdie skikkingsvoorstel, soos geformuleer deur die Paneel van Sewe, word dan as ’n finale
voorstel aangebied. Dit word aan die moderature voorgelê vir oorweging. Indien dit verwerp
word – wat moontlik is - sal die betrokke party dan ’n bepaalde geloofwaardigheid verloor en
voortgesette ondersteuning rondom die saak verbeur. Ons sal hierin mekaar aan ons woord moet
hou.
9. Die Sinodale Getuieniskommissie het besluit om ’n bedrag geld te probeer vind wat deur die
Paneel van Sewe gebruik kan word om in bepaalde situasies aan ’n betrokke party kompensasie
te betaal met die oog op voortgesette bedieningsbehoeftes. Hiertoe sou die betrokke kerke en
gemeentes ook vrywilliglik kon bydra. Hier word opnuut duidelik gestel dat daar nie ’n verwagting
kan bestaan dat alle partye wat iets gaan “prysgee” gekompenseer sal word nie. Met die oog
hierop waarborg die SGK van die NG Kerk Vrystaat ’n minimum bedrag van R1 miljoen. Hierdie
bydrae sal uit die aard van die saak net gegee kan word op voorwaarde dat al drie partye hierdie
prosesvoorstel om tot ’n skikking te kom vooraf skriftelik aanvaar.
10. Elk van die partye neem verantwoordelikheid vir die koste (byvoorbeeld reiskoste) van hulle eie
verteenwoordigers op die Paneel van Sewe. Die SGK neem ook vir die Voorsitter
verantwoordelikheid.
11. Die Paneel van Sewe sal ook aanbevelings kan maak oor hoe die skikkingsvoorstel regsgeldig
gemaak kan word, om sodoende ’n finale afhandeling van die sake te bewerk en ’n basis vir
verdere prosesse van versoening en samewerking sowel as die voortgang van die bediening daar
te stel.
12. Indien die sinodes van die NGK Noord-Kaap, die VGKSA Phororo en die NGKA Phororo
versoek om ook in te skakel by die proses, kan die Paneel van Sewe besluit hoe dit prakties
uitgevoer kan word.
13. Die SGK NGK Vrystaat beveel aan dat Prof Lood Pretorius, Hoof van die Departement
Konstitusionele Reg in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Vrystaatse Universiteit, versoek
word om as voorsitter van die paneel op te tree. Ons oordeel dat hy in alle opsigte uitnemend
geskik is om hierdie proses te help begelei.
Die Sinodale Getuieniskommissie bied hiermee hierdie voorstel vir oorweging aan die drie Moderature van
die NGKA, NGK en VGKSA in die Vrystaat. Ons versoek dat elke moderatuur so gou moontlik die nodige
magtiging verkry om dit te onderteken, nie later as die 15de Julie 2011 nie. Elke kerk word dan ook
versoek om hulle twee verteenwoordigers op die Paneel van Sewe voor hierdie datum aan te wys, sodat
die Paneel dan self die proses verder sal hanteer.
Ons gebed is: “Here, wees ons genadig”.
Dr. Gideon van der Watt
(Sekretaris)
(19 Mei 2011)
Hiermee verbind ons ons tot die voorstelle soos gemaak in die brief hierbo:
............................................
Nms Moderatuur NG Kerk Vrystaat
............................................
Nms Moderatuur NG Kerk Vrystaat

...............................
Datum

............................................
Nms Moderatuur NGKA Vrystaat
............................................
Nms Moderatuur NGKA Vrystaat

...............................
Datum
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BYLAE 3
VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN BOTSWANA
1. INLIGTING/AGTERGROND
1.1 Christelike kerk in Botswana
Die Christelike kerk het gedurende die 19de eeu in Botswana gekom aanvanklik deur die toedoen van die
Skotse Kongregasionalis, Robert Moffat, en later sy skoonseun, David Livingstone. ’n Belangrike keerpunt
was toe koning Linchwe van die Bakgatla-stam, onder die bediening van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland se sendingaksie, ten gunste van die Christendom sy rug op sy inheemse geloof en gebruike
gedraai het.
Gedurende die laaste deel van die 19de eeu, het die Christelike geloof gevestig geraak onder die groot
stamme in die land, as die vrug van veral die bediening van die:
• Nederduitse Gereformeerde Kerk: Bakgatla-stam;
• London Missionary Society: Bakwena-, Bangwato-, Batawana- en Bangwaketse-stamme;
• Lutherse Kerk van Duitsland: Balete-stam.
Aan die begin van die 20ste eeu het ander kerke gevolg (en het die band tussen ’n spesifieke stam met ’n
spesifieke kerk ook al meer vervaag):
• Anglican Church;
• Roman Catholic Church;
• Seventh Day Adventists;
• Congregational Church.
Die aanvaarding van die Christendom in Botswana is grootliks beïnvloed deur die feit dat die Christendom
nie ‘alleen’ gekom het nie, maar saam daarmee ook die Westerse medisyne en onderwys, onder andere:
• Londonse Sending Genootskap: Moeding College (voormalige Tierkloof) in Otse; Kgari Sechele in
Molepolole en die Senior School in Maun.
• Lutherse Kerk van Duitsland: Wat tans beskou as een van die beste hospitale in Botswana, die
Bamalete Lutheran Hospital in Ramotswa.
• Nederduitse Gereformeerde Kerk: verskeie skole; Deborah Retief Hospital in Mochudi.
• Rooms-Katolieke Kerk: St. Josephs College in Kgale net buite die stad en ’n kliniek in Ramotswa,
sowel as ’n oorvloed van primêre skole oor die hele land.
• Sewende Dag Adventiste: Hospitaal op Kanye.
Vandag is die meer tradisionele kerke wat in Botswana aangetref word:
• Dutch Reformed Church in Botswana;
• Die twee Lutherse kerke: Evangelical Lutheran Church of Southern Africa en Evangelical
Lutheran Church of Botswana;
• United Congregational Church of Southern Africa;
• Roman Catholic Church;
• en Seventh Day Adventists.
So vroeg as die begin van die 20ste eeu, maar veral sedert die 1950’s, speel ’n oorvloed van nuwe en
energieke kerke egter ’n al groter rol oor die hele land. As gevolg hiervan het lidmaattalle van die meer
tradisionele kerke dan ook grootliks getaan. Hierdie kerke is hoofsaaklik:
• Zion Christian Church (beide Star en Dove-groepe) met verskeie vertakkings in plattelandse
gebiede;
• Pinksterkerke;
• Charismatiese en
• Apostoliese kerke.
Ook Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme het nie heeltemal agterweë gebly nie en alhoewel dit hoofsaaklik
immigrante is wat aan hierdie godsdienste behoort, is daar heelwat Batswana wat hetsy deur huwelike of
eie oortuiging, aanhangers daarvan geword het.
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Botswana word vandag allerweë as ’n Christelike land beskou en vryheid van godsdiens word grondwetlik
gewaarborg. Inheemse godsdienstige en mediese praktyke, hoofsaaklik gekoppel aan voorvader-verering,
het óf afgeneem, óf vermeng geraak met die Christelike geloof. Veral die rituele van begrafnis, huwelik en
geboortes is aangepas by die Christelike gebruike en is op ’n ekstreme manier belangrik in die lewe van
die Batswana. Dit bring bepaald ’n misbruik van die Christelike kerk mee en bied ’n groot uitdaging vir die
kerk om begrip te kan bring vir die onderskeid tussen Christenskap en “geloof” in die Christelike rituele
(magiese krag) as sulks.
1.2 Nederduitse Gereformeerde Kerk in Botswana
• In 1857 het die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland besluit om ’n “buitelandse”
sendingaksie van stapel te stuur. Die buitelandse sendeling Henri Gonin (van Switserland) het, as
sendeling van die sinode, in 1864 in Saulspoort in Wes-Transvaal met sendingwerk begin.
• Kaptein Kgamanyane, van die Bakgatla ba ga Kgatela, was Gonin en die werk wat hy gedoen het
goedgesind. In 1870 verhuis hierdie kaptein en ’n groot groep van sy stam, waaronder talle NGKlidmate, en gaan vestig hulle in Mochudi in Bechuanaland. Gonin het sy werk in Saulspoort
voortgesit en nie die trek meegemaak nie.
• Kaptein Kgamanyane sterf in 1874 en word deur sy seun Linchwe opgevolg. Ds. Pieter Brink, een
van Gonin se medewerkers, vestig hom in 1877 in Mochudi op uitnodiging van kaptein Linchwe.
• Meer Bakgatla-stamlede het met verloop van jare vanuit Wes-Transvaal weswaarts beweeg en
die volgende dorpies rondom Mochudi kom mettertyd tot stand: Malolwane, Sikwane, Modipane,
Bokaa en Morwa.
• Ds. Brink sterf in 1886 en word deur ds. EB Beyer opgevolg. Onder laasgenoemde se bediening
kom kaptein Linchwe in 1892 tot bekering. Onder laasgenoemde se invloed word die NGK op
Mochudi vir alle praktiese doeleindes die volkskerk van die Bakgatla-stam en word ongekende
groei van die kerk ervaar.
• Die westerse samelewing en sy invloede het al meer ’n impak op Mochudi begin maak, veral toe
telefoonverbindings en ’n spoorlyn vanaf Suid-Afrika na Rhodesië deur die gebied gelê is.
Intussen is Bechuanaland as ’n Britse protektoraat verklaar.
• Tydens die Anglo-boere Oorlog is die werk van die NGK op Mochudi onderbreek, maar dit is na
die oorlog met hernude ywer voortgesit. Die hoogtepunt ná die oorlog was die bou van die groot
kerkgebou op Mochudi in 1903 en 1904. Hierdie kerkgebou is vandag nog in volle gebruik,
alhoewel dit dringend opknapping benodig.
• In 1934 het die totstandkoming van die Zion African Church en die Bakgatla Free Church (wat
weggeskeur het van die NGK) ’n baie negatiewe impak op die NGK gehad. Dit is egter in die jare
1945 tot 1958 grotendeels weer herstel deur die arbeid van voltydse NGK sendelinge.
• Die werk van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland op Mochudi was inderdaad
omvangryk. Onder andere het die volgende deur die NGK tot stand gekom:
o Die bou van verskeie kerkgeboue en skole.
o In 1905 reeds het meer as 1000 Bakgatla-kinders onderwys in die onderskeie
sendingskole gekry.
o In 1924 is die eerste mediese kliniek geopen en is in 1932 gevolg deur die eerste
hospitaal, die Deborah Retief Memorial Hospital. In later jare is hierdie hospitaal by
verskeie geleenthede vergroot, hoofsaaklik deur bydraes van kerke in Europa.
o ’n Skoolkoshuis vir dogters is in 1941 gebou. Dit het in 1945 ontwikkel in die Home Crafts
Centre. Dit was een van die mees positiewe ontwikkelings en dogters van regoor
Botswana het hier opleiding ontvang. Elize Cronjé, by ons goed bekend, was sedert 1975
tot haar aftrede hoof van hierdie sentrum.
o Die eerste oogkliniek in Botswana is in 1966 deur die toedoen van die NGK gevestig.
o In 1969 is ook die Resource Centre for the Blind geopen.
o Die rehabilitasie sentrum vir gestremdes, naamlik die Motswedi Community Based
Rehabilitation Centre. Motswedi beteken “fontein”. Die rehabilitasiesentrum is ’n niewinsgewende welsynsprojek van die kerk wat deur die Vrouevereniging van die DRCB in
Mochudi Botswana geïnisieer is (Mothers Union of the Dutch Reformed Church in
Mochudi Botswana.
• Met die stigting van die NG Bantoekerk in Suid-Afrika in 1951, wat later die NGK in Afrika geword
het, het die bestaande werkkringe onder die Batswana in die Noord-Kaap, Wes Transvaal en
Botswana, stelselmatig NGKA-gemeentes geword.
• Op 15 Maart 1966 is die NGKA Sinode van Phororo van die NGKA sinode van Kaapland afgestig.
Samewerking met die NGK Kaapland, deur middel van ’n skakelkommissie, is deur ’n hersiene
Akte van Ooreenkoms (Deed of Agreement) tussen dié twee kerke gereël. Hierdie hersiene Akte
van Ooreenkoms is nie deur die NGKA sinode van Kaapland aanvaar nie.
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Die onafhanklikheidswording van die Republiek van Botswana in 1966 het unieke uitdagings aan
die NGK-familie gebied. Dit was terselfdertyd ook ’n mylpaal wat bereik is, want vir die eerste keer
is die kerk uitgebrei buite die grense van die Kgatleng-distrik, waar dit vir 90 jaar ingeperk was.
o In 1968 begin die NGKA Mochudi met sendingwerk onder die nomadiese Basarwa
bevolkingsgroep aan die westelike grens van Botswana. Die werk onder die kinders is in
1973 deur die sinode van Suid-Transvaal ondersteun, deur die bou van ’n koshuis op
Kanagas.
o Die ring van Mochudi word in 1972 gevorm, om die werk van die gemeentes van die
NGKA in Botswana te koördineer. ’n Totale lidmaattal van tussen 3000 en 4000 word op
daardie stadium bereken.
o In 1974 het die ring van Mochudi met sendingwerk deur ds. Isaac Moyo in die
Francistown-gebied begin. ’n Sendingstasie is op Makaleng gestig.
Die onafhanklikwording van Botswana het die NGK, met haar bedieningspatroon van lidmate
binne volksverband, in ’n unieke situasie laat beland. Botswana se veelrassige samelewingsbeleid
het meegebring dat kerke ‘oop’ moes wees vir alle rasse. Daarbenewens het die Botswanaregering in 1973 ook ’n “Societies Bill” goedgekeur waarvolgens alle kerke by die regering moes
registreer en hul konstitusies aan die regering moes voorlê vir goedkeuring.
Ten einde aan die vereistes van die regering te voldoen is ’n skakelkommissie van die NGK, NG
Sendingkerk en die NGKA in 1973 gekonstitueer om die aangeleentheid te hanteer en ’n weg
vorentoe te vind. Die regering van Botswana het nou slegs een Dutch Reformed Church erken.
Uiteindelik moes daar ’n keuse gemaak word tussen ’n streeksinode vir die NGKA in Botswana, óf
die stigting van ’n selfstandige Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB). Die moontlikheid
van ’n selfstandige DRCB is na die onderskeie gemeentes verwys vir oorweging. Die ses
gemeentes van die NGKA en die kleurling-werkkring in Werda het vir ’n afsonderlike DRCB
gestem. Die blanke NGK gemeente op Lobatse het ook besluit om by die te stigte DRCB aan te
sluit. Ghanzi se gemeente was onseker en Francistown se blanke NGK-lidmate het besluit om
voorlopig nie in te skakel nie.
In 1979 is die stigting van die DRCB deur die volgende sinodes goedgekeur: algemene sinode
van die NGKA, die NGK sinodes van Wes-Transvaal, Suid-Transvaal, Wes- en Noord-Kaapland.
Na hierdie goedkeuring verkry is kon die ring van Mochudi voortgaan met die konstituering die
nuwe Dutch Reformed Church in Botswana op 20 November 1979.
Die blanke NG Gemeente Protektoraat (Lobatse), wat bykans die hele Botswana se blanke
lidmate bedien het, het by die nuwe kerk ingeskakel, voortaan as die DRCB Lobatse.
Die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het in dieselfde jaar, op 17 Oktober 1979,
van die sinode van Kaapland afgestig en verantwoordelikheid aanvaar vir samewerking met die
NGKA Phororo in Noord-Kaapland, asook om die band van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland met die kerk in Botswana voort te sit.
Ander NGK gemeentes wat ná die totstandkoming van Mochudi deur die jare gestig/afgestig is, is:
o 1885 – Sikwane
o 1945 – Lobatse
o 1963 – Mokgopeetsane (’n kleurling gemeenskap wat sedert 1915 daar gevestig het).
Hierdie gemeente het weer in 1974 een geword met Gaborone
o 1964 – Mochudi-West
o 1969 – Mochudi-Oos
o 1970 – Gaborone
o 1977 – Makaleng
o 1979 – Lobatse (vroeër Protektoraat)
o 1987 – Ghanzi
o 1989 – Selebi-Pikwe
o 1998 – Kgalagadi
o 2003 – Maun
o 2005 – Phapane
o 2006 – Tlokweng (afgestig van Gaborone)
Benewens sendingwerk onder die Batswana en die Kleurlinge deur die jare, was ten minste vier
streeksinodes van die NGK betrokke by die geestelike versorging van blanke lidmate wat in
Botswana woonagtig was:
o Sinode van Kaapland – NGK Protektoraat (Lobatse) was ingeskakel by die ring van
Mafeking;
o Sinode van SWA (Gobabis-Suid) betrokke by Ghanzi-distrik;
o Sinode Midde-Afrika betrokke by NGK Francistown (en Bulawayo in Rhodesië);
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Sinode van Noord-Transvaal (Blouberg en Koedoesrand) het enkele lidmate op verskeie
plekke in Botswana bedien.

2.2 AMPTELIKE SKAKELING
2.1 Personeel en vergaderings
Die taakspan Botswana, soos deur die vorige sinode saamgestel, was: dr. JJ Knoetze, di. DJ O'Reilly, JG
van Tonder, FA Fouché en TC du Toit. Vanweë die vertrek van dr. Knoetze, di. O’Reilly en JG van Tonder
uit die sinodale streek, asook ds. Du Toit se persoonlike betrokkenheid by die DRCB, was die taakspan
Botswana uiteindelik soos volg saamgestel: di. Fouché, CJ Jonck en mnr. André du Plessis (Daniëlskuil),
met dr. JJ Knoetze en ds. TC du Toit as gekoöpteerde lede.
Drie gewone vergaderings en twee ontmoetings met die moderatuur van die DRCB het tydens die reses
van die sinode gerealiseer.
2.2 Uitdagings wat DRCB die hoof moes bied
Die afgelope paar jaar het die DRCB inderdaad voor baie groot uitdagings te staan gebring:
• Bedanking van sinodale saakgelastigde in 2009: Dit het die DRCB in ’n situasie gelaat waar hulle
ontdek het dat hul banksaldo nul is, asook dat daar talle uitstaande rekeninge bestaan. Geen
verslag is gedoen ten opsigte van die hantering van enige finansies nie en geen samewerking kon
van die gewese saakgelastigde verkry word nie.
• Konflik en spanninge rakende ’n vroulike leraar in die kerk: Die bevestiging van die eerste vroue
leraar in die kerk het met hofsake gepaard gegaan. Uiteindelik het dit tot kerkskeuring gelei toe
die betrokke leraar uiteindelik, na baie konflik in die gemeente, haar eie kerk met die aanhang van
ongeveer 70 DRCB-lidmate gestig het.
• Konflik en spanninge in kerklike vergaderings: Op gemeentelike, rings- en sinodale vlak was daar
talle insidente van konflik, wat onder andere daartoe gelei het dat sommige gemeentes hulself
aan die betrokke vergaderings onttrek het.
• Eiendomme het vervalle geraak: Die talle woonhuise, asook ander eiendom wat aan die sinode
behoort, het deur die jare nie die nodige aandag ontvang nie en gevolglik in ’n groot mate vervalle
geraak. Deur die gewese saakgelastigde is ook geen behoorlike kontrole oor verhuring van
eiendom uitgeoefen nie en in verskeie gevalle is geen huur ingesamel nie.
• Vanweë verskeie faktore (onder andere probleme met water- en elektrisiteit-aansluitings) kon die
Townhouse-projek vir ’n periode na voltooiing nie inkomste genereer nie:
• Die koshuis van die Mochudi Home Craft Centre het afgebrand. Die gebou was nie verseker nie.
• Die gemeente Maun staan afsydig teenoor die DRCB en woon nie rings- en sinodale
vergaderings by nie. Die gemeente Ghanzi het besluit om voorlopig aan hulself bloot waarnemerstatus te verleen, totdat alle interne konflik opgeklaar is.
Maar, Goddank, Christus se verhaal met sy kerk in Botswana eindig nie hier nie! In 2008 is ’n nuwe
moderatuur verkies wat die visie gehad het om die omstandighede in die DRCB om te draai tot eer van
die Here. ’n Mens bly maar verstom staan hoe God sekere mense op sekere tye as sy gawes aan sy kerk
gee! Onder die leiding van hierdie moderatuur, waarvan die meeste lede by die 2010 sinodesitting herkies
en die moderatuur ook uitgebrei is, het daar inderdaad groot ‘hervorming’ in die kerk begin plaas vind!
Onder andere het die volgende onder hul leiding en inisiatief gerealiseer:
• ’n Buitengewone sinodesitting in 2009 ten einde konflik in die kerk te probeer oplos het ’n baie
positiewe impak gehad, alhoewel alle probleme op hierdie vlak nog nie heeltemal opgelos is nie.
• ’n Behoorlike finansiële boekhoustelsel met gereelde verslag is in plek gebring. Aandag word
gegee om die aangeleentheid betreffende die vorige saakgelastigde langs siviele weë te kan
uitklaar, aangesien kerklike weë nie sukses kon behaal nie.
• ’n Baie bekwame sekretaresse beman die kerkkantoor en die administrasie verloop vlot onder
direkte toesig van die moderatuur.
• Daar is ’n aanvang gemaak met die opknap van woonhuise met die oog op verhuring binne ’n
hoër inkomstemark.
• Die townhouse word as spreekkamers en kantore verhuur aan die Botswana Harvard Institute
teen P8000 per maand.
Wanneer ons na hierdie omstandighede en uitdagings van die DRCB kyk, wonder ons watter rol die
volgende moontlik speel?:
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Alle DRCB leraars (met die uitsondering van twee gemeentes, nl. Maun en Ghanzi – wat tans nie
aktief betrokke is nie) is tentmakers. Almal het voltydse beroepe waar binne hulle staan en het
letterlik net saans en naweke tyd om aandag aan die gemeentes en kerklike werk binne die
kerkverband te gee.
Die hoë sterftesyfer (o.a. vanweë die HIV/Vigs-pandemie) bring mee dat die grootste gedeelte van
leraars se naweke in beslag geneem word met die hou van begrafnisse. Die tradisie wat
begrafnisse betref hou in dat daar ook in die voorafgaande week elke aand dienste by die huis
van die oorledene gehou word. Alhoewel dit deur ouderlinge en ook ander kerke gehou word, is
die leraar gewoonlik betrokke by die Vrydagaand-diens.
Die vlak van teologiese en kerklike opleiding van bykans al die leraars wat in die DRCB dien, is
dié van sertifikaat-vlak en bring ’n enorme leemte mee. Daar is slegs enkele van die huidige
leraars wat teologiese opleiding buite Botswana op ’n hoër vlak ontvang het.
Die kulturele belang van posisie en gesag wat leierskap betref, kook oor binne die kerk en het ’n
negatiewe impak onder andere op die konflikpotensiaal binne die kerk. Die rol wat lojaliteite
teenoor stamlede speel kan sekerlik ook nie buite rekening gelaat word nie.

Die uitdagings hierbo vermeld bied inderdaad ook aan die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland uitdagings
om op vindingryke maniere hierdie kerk te ondersteun en bemoedig. Moketa ho tsoswa o itekang! – ’n
Bees wat wil opstaan, word gehelp!
2.3 Partnership Agreement
Tydens ’n ontmoeting tussen die taakspan Botswana en die moderatuur, gehou op 22 Februarie 2007, is
daar ooreengekom dat afgestap moet word van die huidig geldende ooreenkoms, naamlik die Deed of
Agreement, ten gunste van ’n Partnership Agreement. ’n Konsep-ooreenkoms is namens die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland aan die moderatuur van die DRCB voorsien vir voorlegging aan die sinode van
die DRCB. Die aangeleentheid het by die 2008-sinode van die DRCB gedien en is na die gemeentes
verwys vir terugvoering. Blykbaar is finale terugvoer van gemeentes oor die aangeleentheid nog steeds
nie formeel ontvang nie.
Dit is egter belangrik om die sloer met die bereiking van ’n amptelike ooreenkoms minstens te sien teen
die agtergrond van die volgende:
• Die persone wat die moderatuur tydens gesprekke verteenwoordig is nie altyd dieselfde nie en
kontinuïteit word daardeur aan bande gelê.
• Die administratiewe wanorde wat ontstaan het met die probleem rakende die saakgelastigde en
die sinodale kantoor.
• Die twis en swak verhoudinge tussen leraars onderling, wat die kerk vir ’n paar jaar geteister het.
• Die swak verhoudinge tussen sommige leraars en hul gemeentes/individuele wyke.
• Bogenoemde het die DRCB van soveel energie gestroop dat talle belangrike sake wat aandag
moes ontvang, dit nie gekry het nie.
• Die bediening aan Afrikaanssprekendes in Botswana vanuit SA-gemeentes (ook wat
sakramentsbediening betref), sonder om die plaaslike gemeente/s van die DRCB in ag te neem,
het minstens by sommige leraars/gemeentes agterdog en wantroue gesaai.
2.4 Townhouse-projek
Na die aanvanklike gesloer wat betref die verhuring van die townhouse, word dit nou as spreekkamers en
kantore verhuur aan Botswana Harvard Institute teen P8000 per maand. Die huurooreenkoms verstryk in
2013 en daar word reeds daarna omgesien om moontlik teen hoër tariewe te verhuur.
2.5 Opgradering van eiendom
Daar is ’n aanvang gemaak met die opknap van woonhuise en ander eiendom van die DRCB met die oog
op verhuring binne ’n hoër inkomstemark.
2.6 Kerkkantoor in Mochudi
’n Baie bekwame sekretaresse beman die kerkkantoor en die administrasie verloop vlot onder direkte
toesig van die moderatuur. ’n Ope uitnodiging van die taakspan Botswana bestaan teenoor die
moderatuur van die DRCB, ten einde behulpsaam te kan wees met advies indien benodig sou word.

3. OPBOU EN UITBOU VAN KONINKRYK
3.1 Afstigting van gemeentes en ringe
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Tydens die DRCB se sinodesitting van Desember 2010 is daar ’n besluit geneem om ’n beter indeling van
ringe en gemeentes te oorweeg. Sommige wyke van gemeentes is ver van mekaar geleë, of word op so ’n
wyse deur die jare bedien dat daar nie regtig ’n gevoel van samehorigheid bestaan nie. Die sinode van die
DRCB het gekies om liewer sulke wyke as selfstandige gemeentes af te stig en sodoende ook voorsiening
te maak vir ’n vyftal proponente wat nie aan gemeentes gekoppel is nie. Indien dit realiseer sal die 14
gemeentes na 22 gemeentes vermeerder word. Terselfdertyd sal die huidige twee ringe dan drie nuut
saamgestelde ringe vorm. Tans is die proses na kerkrade vir oorweging gekanaliseer.
3.2 Verdere toerusting van leraars
Die taakspan kon dit regkry om deur middel van onderhandelings ooreenkomste te vestig tussen die
Universiteit van Pretoria en Kgolagano Kollege asook die NWU en Kgolagano Kollege. Hierdie
ooreenkomste dien die Kerk in Botswana aangesien talle denominasies asook die van die DRCB se
opleiding hier plaasvind. Die B.Th. graad van NWU is tans in die tweede jaar en hier is ook enkele DRCB
leraars en lidmate wat die graad kursus volg. Verskeie kort kursusse van UP (Kontekstuele Bediening is
ook aangebied.
Die moderatuur is tans ernstig daaroor om so ver moontlik te poog om die leraars in diens so goed as
moontlik te kan toerus. Verskeie toerusting-geleenthede is ook reeds geskep, maar die bywoning word
deur die moderatuur as baie onbevredigend ervaar. Hulle is egter hoopvol dat dit mettertyd sal verbeter en
dat leraars die bedoeling daarvan al meer sal begryp. Die taakspan Botswana sien hierdie ontwikkeling as
baie positief en iets waarmee die DRCB sterk ondersteun moet word.
3.3 Uitreike
Met die verloop van jare het die ideaal van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
(waaraan uiting gegee is in talle besluite en versoeke aan gemeentes), naamlik dat gemeentes vanuit die
ons streek bande sal smee met individuele gemeentes van die DRCB, nog grootliks onverwesenlik gebly.
Die gemeentes waarvan ons tans kennis dra wat benewens finansiële bydraes (d.m.v. ringe of die sinode)
direk betrokke is by DRCB gemeentes, is: Kathu, Kuruman-die-Oog en Hartswater.
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BYLAE 4
GESPREKSRIGLYNE VIR GEMEENTES EN KERKRADE NA
AANLEIDING VAN ’N DIAKONALE KONFERENSIE MET DIE OOG OP
BESINNING OOR ’N LEWENDE, AKTIEWE
BARMHARTIGHEIDSBEDIENING (DIAKONAAT) IN EN VANUIT
(MISSIONÊR) ELKE GEMEENTE
1. ORIËNTASIE
Die verslag beoog nie om ’n volledige referaat oor diakonaat te wees nie. Die verslag dien slegs
opsommend tot die inhoud van aanbiedinge deur ds. WC van der Merwe tydens die Gemeentelike
Diakonale Konferensie, 11-13 Maart 2011 te Deo Gloria. Die opsomming word aangebied in die vorm van
moontlike gespreksriglyne vir gemeentes wat verkenning wil doen rondom hul eie posisie t.o.v. diakonaat.
Aanvullend tot die insette van ds. WC van der Merwe, is daar ook notas oor ’n praktykmodel wat deur die
NG Welsyn aangebied is, naamlik die vestiging van Early Childhood Development Centre’s.

2. WAT BEDOEL ONS MET GEMEENTELIKE DIAKONAAT
Diakonaat is ’n dinamiese konsep waaroor daar tussen kerke en gemeentes wêreldwyd en ook plaaslik,
nie noodwendig eenstemmigheid is oor die unieke aard daarvan nie. Wat is byvoorbeeld die verskil tussen
barmhartigheidsdiens, welsyn, alimentasie en diakonaat?
Skriftuurlik ontdek ons selfs meer nuanses. In die Ou Testament vind ons die woord chesed wat na God
se verbondsliefde of verbondstrou verwys (Eks. 34:6). In die Nuwe Testamentiese verwys die stamwoord
van barmhartigheid na baarmoeder (toevou, beskerm) en wys dit op die eensgesinde medelye van een
party teenoor ’n ander. Dit is om in iemand anders se skoene te klim; om intens betrokke te raak; om
innige jammerte te openbaar (Luk. 10:33). Die woord diakonia in die NT verwys in sekere gevalle na die
bediening van die Woord, terwyl dit in ander gevalle na die bediening van versoening en geregtigheid
verwys.
Waaroor ons wel duidelik kan wees, is dat diakonia na die kenmerk van liefde in ons Hemelse Vader
verwys en soos wat hierdie liefde spesifiek uitdrukking gevind het in die verlossingwerk van Jesus
Christus.
’n Verdere verruiming van die term diakonaat, is om in die Skrif raak te sien dat barmhartigheid en
geregtigheid saam hoort (Ps. 146:7-0; Miga 6:6-8). Geregtigheid is om reg te laat geskied aan God se wil
en God se karakter van liefde, trou en barmhartigheid.
Werêldwyd blyk daar tog ’n neiging te wees in die rigting van die gebruik van die term deernis as ’n
oorkoepelende term vir diakonaat, barmhartigheid, welsyn. Hierdie term mag dalk ook in ’n SA konteks
effektief te wees as ’n versamelnaam vir kerklike inisiatiewe rondom diensbaarheid en versorging.
Riglyn vir gesprek in die gemeente:
2.1 Wat verstaan ons in ons alledaagse funksionering as gemeente onder die terme diakonaat en
barmhartigheid en is daar ’n verskil?
2.2 Hoe ver strek ons diakonaat/barmhartigheidsbewys tans (die grense in en of buite die
gemeente)?
2.3 Is ons tevrede met die Skrifbasering van ons plaaslike diakonaat/barmhartigheidsbediening, of
behoort ons beter onderlê te word in die Skriftuurlike opdrag tot diakonia?

3. EREDIENS EN AANBIDDING
God Drie-enig is die “gemeenskap van perfekte liefde”. Vanuit ons aanbidding van God (diens aan God)
vloei ons diens aan mekaar. Hierdie samehorigheid of koinonia manifesteer in onderlinge sorg en
verbondenheid. In die erediens word ons toegerus om die onderlinge sorg ook na die wêreld te neem,
soos wat Christus gedoen het. Daarom het koinonia en diakonia alles in gemeen. Barmhartigheid het sy
oorsprong in die erediens, spesifiek in die nagmaal en in gemeenskap met God en mekaar.
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Riglyn vir gesprek in die gemeente:
3.1 Is die erediens ’n plek waar ons samehorigheid en sorg op ’n persoonlike vlak ervaar?
3.2 Bied die erediens voldoende toerusting en aansporing tot diakonaat en barmhartigheid?
3.3 Dra die erediens die karakter van gestuurdheid?

4. MEER AS PROJEKTE
Vanweë die verband tussen diakonaat en geregtigheid, sluit dit ook die gemeente se publieke getuienis
t.o.v. onreg in die wêreld in. Diakonaat gaan oor die skep van regverdige verhoudinge in die kerk en in die
samelewing in die breë. Daarom kan diakonaat nie net ’n projek wees wat sommige lidmate betrek nie,
maar die ingesteldheid en roeping van ’n totale geloofsgemeenskap. Diakonaat is geloof wat in dade
oorgaan, en soms word hierdie dade in terme van projekte uitgeoefen.
Diens van geregtigheid sluit in dieselfde sin aan by die sorg vir die behoud van die skepping (ekologie) in.
Hierdie fokus verbreed selfs die verstaan van diakonaat selfs verder.
Riglyn vir gesprek in die gemeente:
4.1 Is daar opsigtelike voorbeelde van onreg in die plaaslike gemeenskap?
4.2 Is die gemeente aktief betrokke by die aanspreek van hierdie onreg?

5. GESTALTES VAN DIE KERK
In die teorie blyk dit dat daar ses gestaltes is wat die kerk in die wêreld aanneem:
• Erediens
• Gemeente
• Denominasie
• Ekumeniese kerk
• Individuele Christene in vrywilliger organisasies
• Individuele Christene in daaglikse rolle
Dit is veral t.o.v. laasgenoemde dat die kerk veral ag kan slaan op die toerusting van elke lidmaat in die
amp van gelowige. Diens en getuienis, diakonaat, barmhartigheid, geregtigheid, deernis, al hierdie
nuanses van die Woord en daad karakter van die Evangelie, word dan die roeping van elke gelowige om
gestalte te gee aan die kerk in die wêreld.
Hierteenoor het die kosbare roeping van elke gelowige deur die geskiedenis onder bedreiging van ’n paar
realiteite verval:
• Die institusionalisering van diakonaat
• Die verprofessionalisering van diakonaat
• Die kerk-staat verhouding en vennootskappe
• Die skeiding van diakonaat en sending vanweë funksionele en ideologiese redes
• ’n Gemeentesentriese benadering tot diakonaat
• ’n Eng siening van sending
Die uiteindelike effek van hierdie en sekerlik nog ander werklikhede, het tot die vernouing van kerklike
diakonaat bygedra. Die tendens van ’n missionale teologie en spesifieke fokus op die missio Dei sedert
die laaste helfte van die vorige eeu het wêreldwyd bygedra dat die kerk opnuut besin oor sy roeping t.o.v.
diakonaat. Hierdie gesprek is tans besig om die kerk opnuut te bring by die beklemtoning van die amp van
die gelowige. Globalisering, sosiale ongeregtigheid, armoede, die ineenstorting van die ekonomie en talle
ander kontekstuele werklikhede van die wêreld waarin ons leef, maak ’n nuwe appèl op die
getuienisroeping van die kerk en van elke gelowige. Daar is ’n hulproep vir “diakonale gemeentes” om die
koninkryk van God wat ’n koninkryk van geregtigheid, van barmhartige sorg, deernis en liefde is, ’n
koninkryk van verlossing te laat kom in benoudende omstandighede.
Riglyn vir gesprek in die gemeente:
5.1 Tot watter mate is diakonaat/barmhartigheid nog maar net ’n projek(-te) in ons gemeente?
5.2 Is barmhartigheid nie ’n gawe waaroor net sekere lidmate beskik nie?
5.3 Wat is ons presiese teologiese begrip/verstaan van die missio Dei?
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6. GEREED VIR TRANSFORMASIE
Die konferensie het onder die volgende tema plaasgevind: “Ons gemeentes se harte is reg, maar ons
voete is lomp.”
Die tema op sigself dwing tot selfondersoek. Is ons harte waarlik reg t.o.v. die nood, die onreg, die
armoede, die siekte, die sonde van die wêreld rondom ons? Wat is dit wat ons harte transformeer tot
gereedheid? Is ons ontvanklik vir die duidelike oproep van die Evangelie oor die saak van diakonaat?
Riglyn vir gesprek in die gemeente:
6.1 Wat is die dinge wat dit vir ons harte moeilik maak om paraat en bereidwillig te wees?

7. PRAKTYKMODEL
Ons waak teen professionalisering van diakonaat terwyl ons terselfdertyd gryp na professionele hulp wat
tot beskikking is in ons onmiddellike ooreenkoms met NG Welsyn. NG Welsyn het die vroeë ontwikkeling
van kinders as ’n kritiese area geïdentifiseer en daarmee ’n praktykmodel begin ontwikkel en vestig wat
haalbaar is vir enige gemeente om in gemeenskapsverband tot stand te bring en volhoubaarheid te
verseker. Die model fokus dus op voorkoming eerder as behandeling en reik veel verder as net kleuters
en jong kinders. Die vestiging van ’n “Early Childhood Development Centre” (ECDC) het ten doel om
potensieel om ’n hele gemeenskap te bereik. Die ECDC is net die basis van ’n legio moontlikhede om nie
net nood te voorkom nie, maar ook effektief en konstruktief aan te spreek.
NG Welsyn kan aktief aan gemeentes leiding gee in die inisiëring van sodanige sentrum in die
gemeenskap wat ’n basis kan word vir diakonaat op plaaslike vlak.
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BYLAE 5
OPDRAG: 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 DIE
GEMEENTE, SAMELEWING EN WÊRELD
Die taakspan diakonaat het ds. FP Avenant versoek om ’n aantal lyne te trek. Hier volg dit:
Die skuif in konteks na 1994 in Suid-Afrika en die Noord-Kaap het ons oorweldig. Ons moet bely: Ons
weet nie regtig nie. Tog is God daar. En sy Woord. En ons broers en ons sisters. En die tradisie. En die
konteks. Die krisis. Die geleentheid. En God se roeping vir sy kerk in elke tyd en op elke plek. En ’n kerk
wat bely dat hy God se Woord en die konteks waarin hy leef, altyd weer moet laat ontmoet. Dat hyself
instrument in Gods hand is. Dat hyself voortdurend moet reformeer, verander, groei, ten einde regtig van
betekenis, sout, lig in die samelewing/die wêreld te wees. Bely ons dat Jesus gesê het: “God se
koninkryk het gekom.” Nie sy kerk het gekom nie. Nee, sy kerk is alleen instrument tot koninkryksdiens.
Natuurlik moet die instrument ook na homself kyk. Om instrument, geslypte instrument, te kan bly. Dit bly
egter middel tot ’n doel. Hierin moet God deur sy Woord (en sakrament) en Gees ons altyd weer help.
Reeds vanaf 1986 hoor ons die algemene sinode en op voetspoor daarvan, vanaf 1987 die sinode van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland, die oproep dat die NG Kerk moet begin beweeg ten opsigte van die
gemeentelike diens van barmhartigheid. Maatskaplike dienste behoort tot die “welwese” van die kerk. Die
diens van barmhartigheid/deernisdiens/diakonaat, behoort tot die “wese” daarvan. Daarsonder is die kerk
gebrekkig/nie volledige kerk nie/nie volledig gehoorsaam aan God nie. Na 1987 is die opdrag tot studie en
praktyk telkens herhaal. Veral by die 1995 sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland toe
maatskaplike dienste en die gemeentelike diens van barmhartigheid per besluit ontbondel is en opdrag tot
fokus en verryking van gemeentelike diakonaat vanuit kerkverband gegee is. Ons beskeie indruk is dat
min daarvan tereg gekom het. In die Noord-Kaap en in die res van die land. Gevestigde maatskaplike
dienste het egter voortgegaan. Dikwels onder groot druk. Hulle is, hoewel baie keer beperk, vanuit
gemeentes ondersteun. In die Noord-Kaap, en dalk elders ook, het maatskaplike dienste telkens gekla dat
dit hul ervaring is dat min aansluiting in plaaslike gemeentes ervaar word. Dat hulle wonder wat diakonaal
op grondvlak in gemeentes aangaan. Dat hulle nie alleen die kerk se diakonale verantwoordelikheid kan,
of mag dra nie. Is daar gewonder oor waarmee diakonieë besig is, meer as om op te gaan daarin om as
kollektante vir die gemeentebegroting (“instandhouding van die erediens”) op te tree. En dit, terwyl die
nuwe kerkordes die amp van die diaken suiwer uitspel.
Ons verstout ons om te wonder of die kyk van maatskaplike dienste se kant nie dalk ’n harde, seer stuk
waarheid/werklikheid raakgesien het en nog steeds raaksien nie. Ons is oortuig daarvan dat die
diakenamp in die NG Kerk in die moeilikheid is. Dat dit oor jare verval het tot iets anders as wat Skrif en
gereformeerde tradisie (Dordt 1618/19, die aanloop daartoe en praktyke daarna) daarvan maak en dat
reformasie hier dringend nodig is as die NG Kerk ’n daadwerklike getuienis in die huidige Suid-Afrikaanse
konteks wil lewer. En wel in elke plaaslike situasie. Waar is daar nog ’n kerkgemeenskap in die RSA en
voeg daarby die familiekerke, wat letterlik oor elke duim breedte van hierdie land gevestig geraak het?
Wat ’n geleentheid!
Ons is oortuig dat in die konteks van Suid-Afrika, met al sy fisiese, psigiese en ander nood, die kerk nie
anders kan as om daadwerklik te fokus op die volgende nie:
• Die verhaal van die verval van die diaken amp in die NG Kerk. (Kyk na die laaste gesaghebende
amptelike publikasie vanuit die NG Kerk: “Die Diens van Barmhartigheid en die Nederduitse
Gereformeerde Kerk.” Red. Prof JJ de Klerk, 1990.) Op bladsy 99/5.5 is die opskrif: “Diakonieë
uitgeskakel?”
• Die noodsaak van gemeentes as diakonale gemeenskappe.
• Die plek van diakonieë in gemeentes as voorgangers in die diens van barmhartigheid.
• Die funksionering van diakonieë by eredienste en die nagmaal.
• Die kerkordelike plasing en strukturering van diakens en diakonieë. Die Dordtse Kerkorde
1618/19 kan hier van groot betekenis wees. ’n Gesprek met die Gereformeerde Kerk in SuidAfrika oor hulle verstaan en inrigting daarvan kan verreken word.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die daadwerklike vestiging van ’n gesamentlike diakonaat tussen gemeentes van familiekerke
as deel van ons gesamentlike roeping in/met plaaslike gemeenskappe.
Die vestiging van ’n ekumeniese diakonaat waar kerke oor ’n wye front hande vat om nood in
gemeenskappe daadwerklik aan te spreek.
Die neem van daadwerklike stappe om ’n profiel van gemeenskappe op te stel wat sake soos
nood en wie reeds waar betrokke is karteer.
Die gee van aandag aan die vestiging van vennootskappe met instansies wat reeds diens lewer
en nie “die wiel van vooraf te ontwerp” nie. Ons sal dalk laatkommers op die toneel wees, maar
“vars bene” sal verwelkom word!
NG Welsyn as ’n onontbeerlike instrument by van gemeentelike diens van barmhartigheid. Sy
nuwe fokus op hulp aan gemeentes/diakonieë word van harte verwelkom!
Die ontwikkeling van ’n fokusarea, soos vroeë kinderontwikkeling (ECD), kan sterk aanbeveel
word. Om dit as ’n gesamentlike fokus tussen gemeentes/diakonieë/gemeenskappe/maatskaplike dienste op te neem, moet aangeprys word.
Die befondsing van diakonieë/diakonale werk vanuit die erediens/nagmaal en selfs ander
bronne, moet groot aandag ontvang.
Die ordelike doen van die werk, met behoorlike verslag aan kerkrade is van uiterste belang.
Die skep van die gesamentlike kommissie vir diens en getuienis op sinodale vlak word
verwelkom. Befondsing moet aandag ontvang. Die fokus: Diens en getuienis.
Die nagaan van die stand van opleiding by teologiese fakulteite ten opsigte van predikante in die
vakgebied diakoniologie. Dié gesprek kan ook met Hugenote Kollege gevoer word.
Voortdurende gesprek met die kerkorde kommissie van die NG Kerk in Noord-Kaapland gevoer
word oor toepaslike kerkorde artikels rakende die amp van diaken, hulle roeping, gesag en
kerkordelike plasing na aanleiding van bevindinge oor die gereformeerde ampsbeskouing hieroor.
Locus standi (regs bevoegdheid) van gemeentes moet beveilig bly.
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BYLAE 6
BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2011 OOR
KERKHERENIGING
KERKHERENIGING (A.11 Bylaag 5 bl. 246 pt 8.2; Notule Dag 4 bl. ...)
Die Algemene Sinode besluit soos volg t.o.v. kerkhereniging:
KERKHERENIGING
1 Inleiding
* Ons is diep oortuig dat die Gees van God sy kerk lei om die eenheid van die kerk van Jesus Christus na
te jaag. Daarom is ons hartseer en jammer omdat ons na baie jare se gesprekke oor kerkhereniging nog
nie een nuwe kerkverband gevorm het nie. Terwyl daar faktore is wat die proses baie moeilik maak, is ons
oortuig dat ons die verantwoordelikheid het om die proses hoopvol voort te sit.
* Ons bevestig die belangrikheid van sigbare kerkeenheid en wil onsself wy aan die vorming van een
kerkverband as uitdrukking van die eenheid. Ons glo dat die versoening wat Jesus Christus bring ons help
om ou breuke te heel en as volle familie van kerke byeen te kom. Ons glo ook dat ’n verdeelde kerk dit
moeiliker maak om ons roeping uit te voer en dat ons ook nie ons verantwoordelikheid teenoor die SuiderAfrikaanse samelewing op so ’n manier nakom nie.
* Ons pleit by die ander kerke van die NG Kerkfamilie vir ’n inklusiewe herenigingsproses waarin ons poog
om sover moontlik almal wat deel is van ons familie saam te neem op die pad vorentoe.
* Ons is verbind aan die VGKSA wat vir ons sê dat die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is en dat
hulle dit deel wil maak van die nuwe verband. Ons is verbind aan die NGKA en die RCA wat vir ons sê dat
hulle nie kans sien om Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie.
* Ons erken dat daar in die NG Kerk baie gemeentes, predikante en lidmate is wat gereed is vir ’n hegte
eenheid en graag Belhar onderskryf. Ons erken ook dat daar baie gemeentes, predikante en lidmate is
wat gereed is vir ’n hegte eenheid maar om verskillende redes nie kans sien om Belhar as belydenisskrif
te onderskryf nie.
* Ons glo dat ons ’n verantwoordelikheid teenoor al hierdie groepe het. Ons is oortuig dit is moontlik om
een te word in ’n “ruim huis” wat plek maak vir almal – insluitende ons verskille.
* Ons is baie jammer oor die moontlikheid dat ’n belydenisskrif wat die eenheid van die kerk bely, die
kerke uit mekaar kan hou.
* Ons pleit by die familie van NG Kerke sowel as ons lidmate vir sigbare hereniging in ’n ruim en breë
eenheid waarin ons die verskille wat oor die loop van tyd ontstaan het aanvaar, maar steeds oortuig is dat
’n hegte en sigbare eenheid deur Gees moontlik is. Die verskeidenheid wat volg uit verskillende gawes,
ons geskiedenis en ook taal en kultuurverskille verruim en verryk ons sodat ons mekaar en die wêreld
beter kan dien.
* Ons sien die kerk en ook kerkhereniging as ’n organiese groeiproses wat beteken dat ons baie geduld
en liefde met mekaar nodig het, maar altyd daaraan vashou dat die Gees kragtig is om meer te doen as
wat ons dink of droom.
* Ons bied die volgende voorstel aan die ander lede van die Familie aan as ons aanbeveling oor hoe ons
mekaar kan ontmoet en ’n saam kan groei.
* Ons hoop dat ons uitdrukking aan sigbare eenheid kan gee en een nuwe herenigde kerkverband kan
vorm. Ons is oortuig dat dit tot eer van die Hoof van die kerk en tot die voordeel van al die kerke en
lidmate van die Familie van NG Kerke sal wees.
2 Verbintenis tot kerkhereniging
Die NG Kerk herbevestig sy ernstige en duidelike verbintenis tot die herstel van een kerkverband met die
ander drie kerke van die Familie, nl. die VGKSA, die NGKA en die RCA. Hierdie verbintenis is gegrond in
die oortuiging dat die Here dit van ons vra - ter wille van sy eer (Joh. 17:23) en ter wille van ons
gesamentlike roeping (Ef. 4:4) en getuienis in Afrika – sodat die wêreld kan glo.
3 ’n Keuse om gou weer op gang te kom met die proses en saam te groei na groter eenheid
3.1 Die NG Kerk is jammer dat die herenigingsproses so stadig vorder. Ons vertroue in die Here van die
kerk gee ons egter hoop dat die proses kan voortgaan:
(1) Ons het ’n gedeelde geskiedenis en is diep onder die indruk van die feit dat al die kerke in die familie
oortuig is dat ons bymekaar hoort;
(2) Al die kerke aanvaar reeds die Drie Formuliere van Eenheid as ’n gemeenskaplike belydenisbasis.
(3) Die Algemene Sinode het reeds in 1998 gesê dat hy die wesenlike inhoud van die Belharbelydenis
aanvaar.
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(4) Daar bestaan in baie gemeentes, ringe en sinode reeds baie goeie samewerkingsverbande en
strukture en op sommige plekke is daar reeds eenheidstrukture opgerig.
(5) Lidmate in die familie van NG Kerke gee uitdrukking aan die feit dat geloof die enigste voorwaarde vir
lidmaatskap is deur oor en weer deel van kerke in die familie te word.
(6) Die moratorium van die VGKSA skep probleme vir die proses. Ons vertrou dat hulle dit op grond van
die gees van die Belydenis van Belhar by hulle eersvolgende Algemene Sinode sal ophef.
3.2 Ons is diep oortuig dat die vordering wat wel gemaak is, ons gedeelde geloof en tradisie en veral die
onbeperkte moontlikhede wat die Gees skep, die moontlikheid bied om met nuwe energie en toewyding te
werk aan sigbare eenheid. Ons is oortuig dat ons baie moeite moet doen om die hindernisse uit die weg te
ruim en sodat sigbare eenheid as kosbare gawe nagejaag kan word.
3.3 Ons glo dat ons so ’n pad nie alleen aanpak nie. Die getuienis van ander wat die pad reeds geloop
het, help ons om ons vertroue te stel op die versoenende krag van die evangelie van Christus en die
werking van die Gees wat ons steeds nader aan mekaar bring en ons laat groei in ons liefde en begrip vir
mekaar.
4 ’n Pad wat baie geduld, begrip en tegemoetkomendheid van almal vra
Die geskiedenis en ervaring van ander gereformeerde kerke leer ons dat verenigingsprosesse tussen
kerke nooit eenvoudig is nie. Dit vra van alle betrokkenes gehoorsaamheid, geestelike toewyding, geduld,
liefde en veral tegemoetkomendheid. Dit beteken onder meer dat ons moet onderskei om mekaar te vind
en bereid moet wees om ter wille van ’n geloofsaak op te offer. Liefde beteken ons sal rekening hou met
vrae en onsekerheid wat mense het en dit onderskeidend met groot geduld en sensitiwiteit hanteer.
5 Die Belydenis van Belhar (en Laudiumdeklarasie)
5.1 Ons is na ons konsultasieprosesse deeglik bewus daarvan dat
(a) ’n Groot deel van die gemeentes en lidmate van die NG Kerk weens ’n verskeidenheid faktore nie die
Belydenis van Belhar as vierde belydenisskrif wil aanvaar nie. Dit is baie belangrik dat ons oor al hierdie
faktore sal praat sodat ons nie “by die verlede stilstaan nie” (Jes. 43:18), maar saam kan fokus op ons
roeping vandag en in die toekoms. Ons verbind onsself hiertoe (vgl. AS Besluit 2004).
(b) hierdie verskille kan oorbrug word deur ’n deeglike studie te maak van Belhar self.
5.2 Soos ooreengekom met die Taakspan van die WBGK (nou die WGGK) is ons verbind om d.m.v. ’n
gesamentlike taakspan met die VGKSA weer deeglik te besin oor hoe ons saam in beide kerke met
mekaar oor hierdie Belydenis kan praat.
5.3 Ons is steeds oortuig dat die wesenlike inhoud van die Belydenis van Belhar (ons verbintenis aan die
Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor die eenheid van die kerk, oor geregtigheid en versoening) baie
wyd aanvaar word (vgl. AS besluit 1998).
5.4 Omdat die Belharbelydenis ’n belydenisskrif van een van die Familiekerke is, stel ons voor dat dit as
een van die belydenisskrifte in die herstelde kerkverband opgeneem word. Dit impliseer nie dat alle
gemeentes, predikante, kerkraadslede en lidmate van die nuwe verband dit vanselfsprekend as
belydenisskrif hoef te aanvaar nie.
5.5 Die volgende formulering van die belydenisgrondslag (met inagneming van pt 5.4) vir ’n herenigde
kerk word aanvaar as basis vir onderhandeling met die familie van NG Kerke:
1. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, geskied in gemeenskap met die
belydenis van ons voorgeslagte soos dit verwoord is in
1.1 die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van
Athanasius waardeur die Kerk haar verbondenheid met die algemene christelike Kerk uitdruk, en
1.2 die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls waardeur
die Kerk haar verbondenheid met die gereformeerde tradisie uitdruk.
2. In verbondenheid met ons eie konteks erken ons die Belydenis van Belhar.
3. Die Kerk erken die betekenis van die Laudiumdeklarasie vir ons missionêre karakter.
4. Die Kerk aanvaar dat die taak van die kerk in belydenisvorming nie afgehandel is nie. In die toekoms
mag veranderde omstandighede en ’n beter verstaan van die Woord van God lei tot die aanvaarding van
verdere belydenisskrifte of die wysiging van bestaande belydenisskrifte.
6 Model: ’n verenigde kerkverband van selfstandige plaaslike gemeentes
6.1 Ons besluit dat die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel as model vir die organisering van die
nuwe een kerkverband gebruik word. Dit beteken dat al die gemeentes as selfstandige gemeentes
ingevoeg word in ringe, sinodes en een algemene sinode.
6.2 In die proses moet ruimte gelaat word vir onderhandeling, nuwe moontlikhede en ’n groei na mekaar
en samevoeging van gemeentes.
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7 Gemeentes se reg om hul oor hul eie werk te besluit, word erken
Al die bestaande gemeentes van die verenigde verband sal so behoue bly en almal saam die gemeentes
van die nuwe verband wees. Gemeentes is onderling oop vir bywoning en lidmaatskap. Waar meer as
een gemeente in dieselfde gebied val, staan dit gemeentes vry om hulle onderlinge sake en samestelling
spontaan en sonder voorskrif of dwang te reël volgens plaaslike behoeftes. Kerkrade funksioneer binne
die gereformeerde aard in terme van hulle besluitnemingsbevoegdheid oor gemeentes.
8 Ander kwessies word gedurende die proses onderhandel
Daar is ’n aantal sake waaroor saam onderhandel moet word as die voorbereidende proses aan die gang
kom. Dit sluit in die skryf van 'n nuwe kerkorde, die naam van die kerk, teologiese opleiding, organisasie
van kerklike werksaamhede, finansies en eiendomme, taal, ens. Ons is bewus daarvan dat van hierdie
sake baie sensitief en emosioneel van aard is en dat die onderhandelings hieroor met baie wysheid,
oorleg en sensitiwiteit hanteer sal moet word. Tog is ons van oordeel dat meningsverskille oor hierdie
meer praktiese sake nie in die pad van spoedige kerkhereniging behoort te staan nie.
9 Wesenlike rol van gesamentlike gesprek en besinning op alle vlakke asook fasiliteringshulp van
buite
9.1 Ons glo dat die proses van kerkhereniging indringende gesprekke en begeleiding op alle vlakke gaan
vra - veral ook op grondvlak met gemeentes en lidmate. Ons verbind onsself tot hierdie gesprekke en
oordeel dat dit ’n groot wins gaan wees as van hierdie gesprekke ook saam gevoer kan word. Ons is
oortuig dat dit die proses sal aanhelp as die gesprekke oor eenheid gevoer word in die lig van ons
gesamentlike roeping in ons lande en ons gesamentlike geloof in die evangelie.
9.2 Ons is intens bewus van die huidige onvermoë van die gespreksvennote om self die gesprekke weer
op
dreef en die onderhandelinge aan die gang te kry. Ons is dankbaar vir die hulp van die WGGK en in
besonder die fasiliteerder dr Jerry Pillay. Ons bevestig ons volledige verbintenis en samewerking tot die
fasiliteringsproses.
10 Kerkskeuring moet ten alle koste probeer vermy word
Ons spreek die oortuiging uit dat ons in die herstel van een kerkverband kerkskeuring moet vermy. Dit het
te dikwels gebeur - ook in ons gereformeerde tradisie - dat kerkverenigingsprosesse aanleiding gegee het
tot kerkskeuring, die vorming van nuwe kerke en nuwe twiste. Ons sal die proses so wil hanteer dat alle
predikante, gemeentes en lidmate van die kerke saam hierdie pad aanpak.
11 Versoening
11.1 Ons erken dat onversoende kerke en kerkleiers deel van die stadige vordering is.
11.2 Die hofsake tussen die NGKA en die VGKSA is ’n bron van groot kommer. Ons sal graag ’n
konstruktiewe rol wil speel om die spanninge op te los.
11.3 In die fasiliteringsgesprekke is daar ook gesprekke aan die gang oor herstellende geregtigheid. Ons
is ook verbind om deel van die gesprekke te wees en ’n oplossing te vind.
11.4 Ons is oortuig dat ’n kerklike waarheids-en versoeningsproses in die familie van NG Kerke ons gaan
help om die kerkherenigingsprosesse te laat vorder. Ons wil graag met die Familie hieroor gesprek voer.
12 Die byeenbring van alle gereformeerde kerke
Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die familie ’n tree sal wees op pad na die byeenbring van
alle kerke van gereformeerde belydenis in SA.
13 Raadpleging van gemeentes
13.1 Gemeentes is na die 2007 Algemene Sinode geraadpleeg oor die Achterbergh-voorstelle. Ons wil dit
duidelik stel dat dit nie ’n stemming of kwantitatiewe meningspeiling was nie. Ons het die water in ’n
raadplegende proses getoets.
13.2 Die Algemene Sinode is verbind om ons gemeentes te raadpleeg en mettertyd te toets. Die
kerkverband moet hierdie pad saam kan loop. Dit vra vir ’n proses waarin ons vorentoe beweeg maar
mekaar ook in liefde en respek hanteer.
14 Proses verder
14.1 Die besluite van die Algemene Sinode 2011 oor die herstel van een kerkverband in die NG
Kerkfamilie het die status van beleidsbesluite vir gebruik in die verdere verloop van die gesprek met
hierdie familie.
14.2 Hierdie besluite word deurgegee na die sinodes, kerkrade en gemeentes vir kommentaar en verdere
aanbevelings. Die verdere gesprekke met kerkrade en gemeentes is die verantwoordelikheid van elke
sinode / sinodale kommissie / sinodale diensraad /moderamen en word in oorleg met die Moderamen van
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die Algemene Sinode (plus ander kundiges) as die lede van die taakspan vir kerkhereniging. Die
gesprekke gaan oor die volgende:
14.2.1 Die besluite oor kerkhereniging van die Algemene Sinode 2011;
14.2.2 Die praktiese implikasies van elemente van die proses soos gevisualiseer in hierdie besluite plus
die bepalings van Die Kerkorde (onder andere Artikel 36, 37 en 44) en die Algemene Sinode se besluit
oor ’n moontlike konsensus of 'n tweederdemeerderheid van kerkrade (in 1998 en 2002).
14.3 Daar word onderskeidend te werk gegaan na afhandeling van hierdie gesprekke. Die NG Kerkfamilie
is, sover moontlik, deel van die onderskeidingsproses.
14.4 Die besluite van die Algemene Sinode 2011 word in beide bilaterale gesprekke asook gesamentlike
gesprekke met die kerke van die NG Kerkfamilie bespreek.
14.5 Die toetsing van kerkrade en sinodes oor “finale” of eindvoorstelle vir die herstel van hierdie verband
word gelaat totdat ’n behoorlike proses van gesprekke met sinodes en gemeentes na die oordeel van die
Algemene Sinode of die Moderamen van die Algemene Sinode plaasgevind het.
14.6 Werklike kerkeenheid staan of val by die wyse waarop dit op rings- en gemeentevlak sigbaar word.
Daarom moet ringe/ gemeentes gemotiveer en konkreet gehelp word om na gelang van hulle plaaslike
omstandighede met die ander ringe/ gemeentes van die NG Kerkfamilie in hulle omgewing, asook binne
ander samewerkingstrukture, daadwerklik saam te werk asook eenheidstrukture te vestig. Aangesien
hierdie ’n saak is wat binne die hele kerkverband belangrik is, is dit 'n dringende prioriteit wat die
Moderamen in samewerking met en deur sinodes en ringe moet hanteer.
15 Approbasie by kerkeenheid
15.1 Die Algemene Sinode besluit soos volg oor die wyses waarop die instemming van en approbasie
deur die gemeente verkry kan word by die voorgestelde wysiging van die belydenisgrondslag van die NG
Kerk en/of die voorgestelde wysiging van die kerkverband by moontlike eenwording van die Familie van
NG Kerke:
15.1.1. Voeg die volgende voetnota by Kerkorde Art 44.1 “Vir die wyse waarop die besluit van Kerkrade
oor die verandering van die belydenisgrondslag van die NG Kerk hanteer word ten einde die instemming
en approbasie van gemeentes met die besluit te verkry, sien Kerkorde Regl. 6: 6”
15.1.2. Verander die opskrif van KO Reglement 6 om te lees: “Reglement vir die Vermeerdering,
Kombinasie, Eenwording en Samesmelting van gemeentes, en vir die Vorming van ŉ nuwe Kerkverband.”
15.1.3. Voeg ’n nuwe pt 6 by Kerkorde Reglement 6, met die opskrif “Die Vorming van ŉ Nuwe
Kerkverband”.
15.1.4. Die nuwe Reglement 6: 6 lees soos volg:
“6.1 Die kerkraad lê sy voorstel oor die wysiging/handhawing van die belydenis/kerkverband éérs aan die
gemeente voor vir die instemming van die belydende lidmate. Nadat die instemming van twee derdes van
die lidmate verkry is, finaliseer die Kerkraad sy besluit met ŉ tweederdemeerderheid, waarna die finale
besluit wéér op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie voorgelê word.
6.2 Die Kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 6.1 hierbo genoem, op een van die
volgende twee wyses te verkry:
6.2.1 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry tydens ’n
gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende lidmate van die gemeente belê het en waarvan
daar by die erediens(te) op vier agtereenvolgende Sondae vooraf kennis gegee is van beide die
vergaderdatum en die inhoud van die voorstel. By hierdie vergadering is twee waarnemers deur die
ring/sy gevolmagtigde kommissie aangewys, teenwoordig. Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree
op as ampsdraers van hierdie vergadering.
6.2.1.1 Lidmate wat ŉ wettige verskoning het waarom hulle nie die betrokke gemeentevergadering kan
bywoon nie, kan hul stem vooraf per geslote stembrief uitbring. Hierdie stemme word getel nadat die
stemming op die gemeentevergadering uitgebring is.
6.2.2 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry wat persoonlik en sonder
enige stemwerwing deur die kerkraad aan elke ongesensureerde belydende lidmaat van die gemeente
beskikbaar gestel word. Minstens 14 (veertien) dae moet na ontvangs toegelaat word vir die inhandiging
van die stembrief.
6.2.2.1 Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voltooide stembrief die kerkkantoor
van die gemeente voor of op die sperdatum bereik. Die stemtelling vind plaas in die teenwoordigheid van
twee waarnemers deur die ring/sy gevolmagtigde kommissie aangewys.
6.3 Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die getal uitgebragte
stemme.
6.4 Die kerkraad kan met lidmate en die kerkverband kan met gemeentes wat in die minderheid gestem
het en wat nie bereid is om deel te word van die nuwe kerkverband nie, onderhandel oor billike
kompensering.
6.5 Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom.”
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15.2 Twee derdes van alle kerkrade moet hierdie geapprobeerde besluit verkry.
15.3 Elke sinode moet dan met ’n tweederdemeerderheid tot kerkeenheid besluit.
15.4 Nadat elke sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het, moet die
Algemene Sinode dit ook met ’n tweederdemeerderheid aanvaar (Art 43 en 44).
16 Sinodevorming
Aangesien strukturele eenheid op Algemene Sinodale vlak noodwendig ’n langsame proses is, kan
sinodes wat daarvoor gereed is, wel struktureel met mekaar verenig as sinodes sonder om die bestaande
kerkverbande prys te gee. Die bedoeling hiermee is ook om die herenigingsproses op Algemene Sinodale
vlak te bevorder.

KERKHERENIGING: NG KERK, NGKA EN RCA (vgl. Agenda A.11 Bylaag 5 bl. 242 pt 4.4; T.12.2 pt
8.2.2; Notule Dag 5 bl. ...)
Die TRK beveel aan dat indien die voorstel van die Moderamen rakende die hereniging met die NGKA en
RCA goedgekeur word, die Algemene Sinode opdrag gee aan die ATR om regsadvies in te win om die
Algemene Sinode te adviseer oor die implementering daarvan op die pad vorentoe.

KERKHERENIGINGSPROSESSE TUSSEN DIE NG KERK, NGKA EN DIE RCA (vgl. Agenda A.11
Bylaag 5 bl. 242 pt 4.4; T.11.1 pt 4.4; Notule Dag 4 bl. ...)
Die Algemene Sinode neem instemmend en met groot dankbaarheid kennis van die versoek van
RCA/NGKA, máár ook van die VGKSA se versoek om hierdie herenigingstree met groot wysheid en
versigtigheid te gee. Ten einde nie met ’n kortpad die VGKSA te vervreem nie maar ook nie die
RCA/NGKA-versoek te negeer nie, verwys die Algemene Sinode die voorstel na die bemiddelingsproses
o.l.v. die WGGK.

KERKHERENIGING EN HOFSAKE (vgl. Notule Dag 4 bl. ...)
1. Die Algemene Sinode neem met hartseer kennis van die destruktiewe impak wat jare se hofsake op die
wese van die kerk gelaat het.
2. Die Algemene Sinode bevestig dat ons in ons wese ’n kerk is wat teokraties/ Christokraties funksioneer
- wat altyd wil vra na Christus se Hoofskap oor ons.
3. Die Algemene Sinode dra dit aan die ATR op om alle moontlike weë te ondersoek om dit weer vir die
kerk moontlik te maak om reg te laat geskied aan die regering van Christus, deur kerkorde wysigings en
ander aksies, selfs regsprosesse, wat die impak, in 2.5.1 beskryf, omkeer.

KERKHERENIGING: REGSADVIES (vgl. Agenda A.12 bl. 271 pt 2.6.1; Notule Dag 5 bl. ...)
Die vergadering neem kennis dat die ATR uitvoering aan hierdie opdrag gegee het in sy hersiening van
Kerkorde Art 44 en Regl. 6: 6.
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BYLAE 7
PROJEKPLAN VIR DIE BESTUUR VAN DIE BREË PROSESSE INSAKE
DIE GESPREK OOR DIE BELYDENIS VAN BELHAR
1. DIE OPDRAG VAN DIE TAAKSPAN
Die opdrag van die Moderamen aan die taakspan is om oorhoofs die verskillende prosesse insake die
gesprek oor die Belydenis van Belhar te bestuur (sien ook punt 3). Die taakspan is saamgestel uit lede
van die Dagbestuur van die Moderamen sowel as een verteenwoordiger van elk van die sinodes van die
NG Kerk.

2. DIE VERWAGTE UITKOMS
2.1 Die Moderamen van die Algemene Sinode het die volgende twee uitkomste vir die projek
voorsien:
• Teen Oktober 2013 is daar ’n groep lidmate in die kerk wat op ’n praktiese wyse as
“veranderingsagente” die verantwoordelikheid neem om die Belydenis van Belhar deel van die
lewe van die NG Kerk te maak.
• Teen Oktober 2013 sal die kerkverband van die NG Kerk die relevansie van die Belydenis van
Belhar vir die NG kerk en haar lidmate verstaan.
2.2 Die taakspan oordeel dat die uiteindelike doel van die proses is om approbasie by die kerkverband te
verkry vir die besluite van die Algemene Sinode (2011) insake die aanvaarding van die Belydenis van
Belhar as ’n belydenis van die NG Kerk by die sitting van die Algemene Sinode in 2015.
2.3 Die taakspan is oortuig daarvan dat die proses van wesenlike belang vir die kerk is, aangesien dit in
wese ’n proses van belydenisvorming is. Dit is daarom ’n proses wat lidmate (gemeentes) moet help om
die Here se stem te hoor oor die (huidige) gebeure in Suider-Afrika, maar ook oor die rol van Sy kerk in
hierdie konteks. Die mikpunt van die proses om elke lidmaat van die kerk te bereik.

3. DIE ROL VAN DIE TAAKSPAN
Die taakspan verstaan sy rol soos volg:
• Om prosesse te beplan en sinodes te adviseer oor moontlike prosesse
• Om die verskillende prosesse van sinodes te koördineer
• Om die vordering met prosesse te monitor en die effektiwiteit van prosesse te evalueer en
voortdurend terugvoer te gee aan die ASM en die kerkverband
• Om die werk van ander projekspanne wat ook op die Belydenis van Belhar fokus (byvoorbeeld
studie van Belydenis van Belhar, Seisoen van Luister) asook die fasiliteringsproses van die
WCRC, by die proses te integreer.

4. DIE PERSONEEL VAN DIE TAAKSPAN
Voorsitter
:
Nelus Niemandt
Skriba
:
Willie van der Merwe
Logistieke ondersteuning
:
Personeel van die kantoor
(’n naamlys van die taakspan asook die persone se kontakbesonderhede is aangeheg.)

5. DIE PLAN
5.1 Die taakspan oordeel dat die proses op twee vlakke moet verloop naamlik in sinodes en in
gemeentes. Verder oordeel die taakspan dat drie subprosesse nodig is:
• ’n Pastorale gesprek wat fokus op die eksistensiële vrae van lidmate (byvoorbeeld die pyn van die
verlede, die verlies, die onsekerheid). Wat is die relevansie van die Belydenis van Belhar in die
verband?
• teologiese besinning en ’n onderskeidende gesprek
• die kerkregtelike aspekte (die besluit)
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5.2 Daar is ’n aantal kritiese suksesfaktore wat in ag geneem moet word:
• Die diversiteit van die kerk (byvoorbeeld stedelik en landelik, verskillende spiritualiteite,
verskillende generasies)
• Lidmate se belewing van die gebeure in die lande
• Die persepsies en mites wat bestaan oor die Belydenis van Belhar
• Ideologiese en politieke ondertone by lidmate en in gemeenskappe
• Die leierskap van sinodes en ringe (die verband)
• Die leierskap van predikante
• Die weerstand van gemeentes (Kerkrade) om verder oor die belydenis te praat
• Die apatie te onderskei van lidmate oor belydenis en belydenisskrifte
• Wil die NG Kerk ’n belydeniskerk wees of eerder ’n belydende kerk?
• Die “gevaar” dat die gesprek ’n debat oor tegniese sake kan raak in plaas van ’n onderskeidende
gesprek oor God se wil vir sy kerk
5.3 Die plan rus op twee pilare naamlik effektiewe kommunikasie met die kerk op deurlopende basis en
gefokusde leierskap.

6. TYDLYN
6.1 Die volgende tydlyn word voorgestel:
2012 - 2013
2012
2013
Lydenstyd

2013 Koninkrykstyd
2013
2014

Sinodes vergader
Kommunikasie met gemeentes begin,
prosesse word gefinaliseer en belyn,
voorbereiding van materiaal
’n tyd van lament, nadenke en besinning oor die gebeure in die lande,
wat is die kollektiewe pyn in die lande,
wat is die eksistensiële vrae in lidmate se harte?
’n teologiese besinning oor belydenisvorming,
die belydenis van Belhar as ’n belydenis wat vir ons die geloofstaal gee in
die huidige situasie,
’n onderskeidende gesprek in gemeentes
’n algemene predikante konferensie
Die kerkregtelike proses in gemeentes – tyd van besluitneming

7. AKSIEPLANNE
7.1 Vir sinodes:
Die rol van die komende sinodesittings is om die gesprek aan die gang te sit (atmosfeer en kultuur van
gesprekvoering te skep). Die sinodes dien as rolmodelle vir die gesprek in gemeentes. Dit is die plek waar
gemeentes die onderskeidende gesprek ervaar. Daarom moet die gesprek in die sinodes eerlik, oop en
deursigtig wees. Duidelike informasie waarom die die gesprek gevoer word is nodig.
Wat

Aksies

Sinodes word gevra om tydens die sitting ’n geleentheid te skep vir ’n
gesprek om tafels waar die volgende vier vrae aan die orde gestel word:
1. Wat is in ons land aan die gebeur en hoekom gebeur dit?
2. Is die waarheid van die evangelie op die spel?
3. Wat glo ons van eenheid, geregtigheid en versoening?
4. Kan die Belydenis van Belhar vir ons in 2012 taal gee om hieroor te
getuig?
Doelwitte vir die tafelgesprekke:
Die tafelgesprekke met die geleentheid skep dat mense hulle stories kan
vertel en dat mense se pyn en die kollektiewe pyn in die lande op die tafel
kom
Daarom moet die tafelgesprekke veilige ruimtes wees
Die tafels moet ruimtes wees waar mense ondersteuning, aanvaarding en
heling kan ervaar
Verteenwoordigers van die ander kerke in die familie van NG Kerke asook
ander kerke in die ekumene behoort genooi te word om deel van die
gesprekke te word as volwaardige gespreksgenote
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Wie
Datum
Koste

Sinodes reël self die fasilitering en die prosesse
2012 – 2013
?

7.2 Vir gemeentes:
Wat

7.2.1 Verdere kommunikasie met gemeentes oor die proses
•

voor Junie 2012

’n persoonlike brief van die Moderator (AS)

• ’n brief aan gemeentes oor die besluitneming:
gemeentes word versoek dat die besluit met integriteit geneem te word
(deursigtig, eerlik, sonder enige manipulasie)

voor Junie 2012

•

persoonlike kommunikasie
(“Padberade”)

res van 2012

•

’n begeleidende brief vir die Belydenis van Belhar vanuit NG Kerk
perspektief

met

leraars

en

gemeenteleiers

7.2.2 Voorbereiding van die “toolkit” wat moet insluit
•
•
•
•
•

Konsep by ASM
Maart 2012
Res van 2012

Materiaal vir gesprek oor belydenisskrifte en wat belydende kerke
konstitueer
Liturgiese materiaal soos preeksketse en liturgieë
Informasie oor die totstandkoming van Belydenis van Belhar
Materiaal om ’n teologiese diskussie in die gemeente te stimuleer
Materiaal vir die kerkregtelike proses byvoorbeeld voorbeeld van
stembriewe, hoe om gemeentevergaderings te konstitueer

7.2.3 Materiaal vir Lydenstyd 2013

Wie
Koste

7.2.4 Materiaal vir koninkrykstyd 2013
Taakspanne moet nog aangewys word.
Moet nog bepaal word

7.3 Algemene Predikantevergadering
Wat
Aksies
Datum
Koste

Algemene predikante vergadering
Algemene Sinode Kantoor in samewerking met sinodes
Eerste kwartaal 2013
Moet nog bepaal word

7.4
Belyning van proses
Die taakspan belyn voortdurend die plan met aksies/prosesse soos Seisoen van Luister, studie van Belhar
en fasilitering van WCRC.

8. PAD VORENTOE
8.1 Die ASM keur die projekplan goed.
8.2 Die ASM versoek die Dagbestuur om die plan in die fasiliteringsproses van die WCRC met die ander
kerke te onderhandel
8.3 Die ASM gee ’n mandaat aan die taakspan om voort te gaan om die plan verder te verfyn en te
implementer.

Opgestel deur Willie van der Merwe
13 Maart 2012
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BYLAE 8
BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2011 OOR
GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING
1. GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING (vgl. Agenda A.11 Bylaag 3 bl. 226 pt
4.2; Notule Dag 4 bl. ...)
1 Die Algemene Sinode aanvaar dit as uitgangspunt dat Grondhervorming, in ’n Suid-Afrikaanse konteks
(en veral teen die agtergrond van ons unieke geskiedenis), vanuit Christelike oortuiging geregverdig en
noodsaaklik is.
2 Die Algemene Sinode aanvaar dit ook as uitgangspunt dat blywende vrede en voorspoed vir alle
inwoners van ons lande in Suidelike Afrika vanuit ons Christelike geloof gemotiveer kan word – en wil die
verantwoordbare proses (waarin reg en geregtigheid geskied teenoor almal) tot die verkryging van hierdie
ideaal voorstaan en help bevorder.
3 Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor sy lidmate in die boerderygemeenskap
vir die wyse waarop hulle, in ’n gees van konstruktiewe betrokkenheid, die afgelope jare sedert die nuwe
staatkundige bedeling in Suid-Afrika (1994) tot stand gekom het, bereid was om verskillende psigiese en
politieke grense oor te steek om tot die staat se Grondhervormingsbeleid by te dra. Hulle word
aangemoedig om in geloof en vertroue daarmee voort te gaan aangesien dit ooglopend en
vanselfsprekend is dat die regering alleen, sonder privaatsektor-betrokkenheid, nie grondhervorming sal
kan laat slaag nie.
4 Die Algemene Sinode besef ook met hartseer dat daar deur die boerderygemeenskap al tot dusver
groot offers betaal is, wat juis ook blyk uit die ontstellende hoë gewelddadige sterftes (moorde) onder
hierdie sektor van ons samelewing.
5 Die Algemene Sinode doen ’n beroep op die regering om alles in die stryd te werp om met ’n nuwe
beleidsdokument oor Grondhervorming vorendag te kom – wat in terme van die waardes van die
Grondwet (met spesifieke verwysing na Artikels 9 en 25) uitgewerk word tot bevrediging van al die partye
betrokke.
6 Die Algemene Sinode verseker ook die regering dat die kerk (ook in ekumeniese verband) sy volle
samewerking sal gee in die formulering en uitvoering van ’n billike grondbeleid op grond van hierdie
Grondwetlike waardes.
7 Die Algemene Sinode wil ook ’n duidelike getuienis teenoor die staat lewer oor versoenende
geregtigheid. Dit beteken dat reg en geregtigheid ten opsigte van die regte en menswaardigheid van alle
mense (wat dus vanselfsprekend die hele boerderygemeenskap insluit) tot uitvoering moet kom – en dat
die kerk vanuit sy Godgegewe roeping ook die staat hiervoor verantwoordelik sal hou (Artikel 36 van die
NGB).
8 Die Algemene Sinode doen ook ’n beroep op die regering (en sal dit skriftelik aan hom stel) dat die
voedselsekuriteit van ons land, as ’n voorvereiste vir vrede, stabiliteit en voorspoed, nie verder
gekompromitteer mag word nie – veral en juis gesien in die lig van die groot aantal voorheen produktiewe
plase wat op ’n rampspoedige en onomkeerbare wyse uit die voedselketting verdwyn het.
9 Die Algemene Sinode is oortuig daarvan dat die onteiening van kommersiële landbougrond (op watter
wyse ookal gedoen) op sigself NIE die huidige ellende van 50% van Suid-Afrika se bevolking (wat
blootgestel is aan die destruktiewe armoedekultuur waarin hulle noodgedwonge leef) gaan verbeter nie.
Die teendeel kan eerder waar wees, aangesien kommersiële boerdery tans nog ’n groot verskaffer van
werksgeleenthede is.
10 Die Algemene Sinode doen ’n beroep op al die strukture van die NG Kerk om ’n gebedsaksie rondom
grondhervorming te loods waarin voorbidding vir alle betrokkenes gedoen word (nuwe begunstigdes, die
kommersiële landbousektor en die regering).
11 Die Algemene Sinode versoek sy taakspan om die sake vervat in hierdie aanbevelings, tot die grootste
mate moontlik, tot uitvoering te bestuur.
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BYLAE 9
VERSLAG VAN NG WELSYN NOORD-KAAP
INLEIDING
By die sinode van Oktober 2010, het die sinode en NG Welsyn gesamentlik besluit om die bestaande
status van die organisasie te wysig in terme van struktuur, regs-aard en bestuur. Om die voortgesette
verbintenis aan mekaar te bevestig, is daar ’n samewerkingsooreenkoms opgestel wat elkeen van die
entiteite se posisie beskryf. Om gestalte te gee aan die aard van die ooreenkoms, nl. dat saamwerk sal
geskied in ’n gees van “koinonia, konsultasie, interafhanklikheid en deelname .aan die gemeenskaplike
doelwit van die partye deur middel van interaksie en skakelwerk…” doen NG Welsyn graag soos volg
verslag:

DIE KERK EN NG WELSYN
Toe NG Welsyn in 2010 langs die kerk gaan staan het wat betref die bogenoemde aspekte van struktuur,
regs-aard en bestuur, was die vraag in baie gemoedere: gaan die kerk en welsyn vervreemd raak van
mekaar. Op hierdie stadium beleef NG Welsyn dat die huwelik buite gemeenskap van goedere wat beding
is uitstekend werk. Die kerk verknies hom nie oor wat in die welsynshuishouding aangaan nie, terwyl NG
Welsyn, soos dit ’n goeie kind betaam, sy lope loop en sy draaie maak, maar elke keer weer styf langs die
vaderfiguur gaan staan vir leiding, koestering en steun. Daarvoor sê ons baie dankie.

PERSONEEL
Die personeel bestaan uit:
Ds. FD Hugo – Bestuurder
Me. J de Villiers – Programbestuurder Gemeenskapsontwikkeling
Me. CH Blömerus – Programbestuurder Maatskaplike Dienste
Me. S Walles – Administratiewe beampte.

DIE WERWELSTORM IN DIE WELSYNSVELD
Wat huidig op alle vlakke van die samelewing aan die gebeur is as gevolg van ’n korrupte, onvermoënde
politieke orde, word ook weerspieël in die welsynsveld. Arm mense is nog arm (en armer) en van
grootskaalse, volhoubare opheffing en ontwikkeling van staatskant is daar nie sprake nie. Die regering
misluk klaaglik daarin om stabiele, florerende gemeenskappe te skep en armoede hok te slaan. Een van
die redes hiervoor is dat die Departement Maatskaplike Ontwikkeling wat die instrument van verandering
moet wees, gekaap word vir politieke doeleiendes, sodat weinig tereg kom van maatskaplike dienste
behalwe ŉ swaarlywige stelsel van maatskaplike toelaes.
Hoewel die oorgewig van welsynsdienste in ons land tans grootliks (lees slegs) op die pilare van groot
private organisasies soos ACVV, Kindersorg, NG Welsyn en andere staan, kom dit voor asof die staat
homself van hierdie strukture vervreem. Hoewel steeds groot gewag gemaak word van vennootskap
tussen staat en privaat organisasies, neem die staat meer en meer ŉ diktatoriale houding in, soos o.a.
blyk uit die konsep-finansieringsbeleid wat op die volgende beginsels geskoei is:
• die staat koop die dienste wat hy wil hê , sonder (demokratiese) konsultasie en inagneming van
die diversiteit van maatskaplike behoeftes. Dit geskied op grond van ŉ tenderproses
• die staat gee voorkeur aan opkomende organisasies
• dienste verskuif na die vér platteland.
Dis voor die hand liggend dat georganiseerde welsyn in die pad van ŉ sikloon is:
• met die totstandkoming van die nuwe politieke orde in 1994, was almal in die welsynsveld bly oor
die voorspelling van goeie (maatskaplike) reëns vir ’n land wat gesmag het na voorspoed vir
almal. Soos boere het die welsynslui planne gemaak oor wat geplant en gesaai gaan word
wanneer die milde reëns begin val. Daar sou genoeg wees vir almal - ook die armes - om van te
lewe en ontwikkeling sou ŉ diffuse groen kleed van beskaafdheid begin sprei oor ons land se
mense
• die sagte en standhoudende reën het egter weggebly en gaandeweg is die vermoede gebore dat
die voorspelde mildelikheid nie gaan gebeur nie. Die droogte in die welsynsveld het sy lelike gesig
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•

begin wys en die maatskaplike aarde het bruin en dor geword. Waar groot bome hulle groen takke
moes sprei oor agtergeblewe mense, het harde, droë groeisels van teleurstelling en nood hemel
toe begin wys
die eerste tekens van ’n naderende storm is tans sigbaar op die gesigseinder. Die staat
monopoliseer welsyn en wil totale beheer uitoefen deur o.a. die inperking van fondse aan privaat
organisasies. Die sikloon sal waarskynlik alle bestaande en funksionele sisteme voor hom opslurp
en eenkant neergooi sodat dit net splinters is wat oorbly wanneer die verwoesting verbygetrek
het.

Alle mense in ons land word geraak deur die huidige wending soos bo beskryf. Daar is maar een
oplossing: die gemeenskap met sy verskillende groeperinge moet, met of sonder staatshulp en –
ondersteuning, oorlewingsplanne in werking stel. Hoogs waarskynlik gaan strukture soos dit vandag
bestaan tot niet gaan. Die nuwe fokus sal moet wees dat elke gemeenskap self sorg vir die ontwikkeling
van sy mense. Ongeag van ras, kultuur, of watter norme ook al, is elke gemeenskap ’n begrendsde
entiteit bestaande uit al die mense van daardie gemeenskap, behorende en gebonde aan mekaar. Die
kerk, vanweë sy beskawingsagtergrond en sy roeping, moet die oorlewingskomitee bymekaar roep en
begin om ondergrondse skuilings te bou teen die aankomende storm.

PRAAT PRAKTYK SODAT ONS KAN VERSTAAN
Die kerk weet dat gemeenskapsontwikkeling die regte ding is om te doen - daarom die versoek oor jare
dat NG Welsyn gemeentes moet help om ontwikkelingsprojekte te loods. Na die laaste sinode het NG
Welsyn in alle erns begin om gemeentes te soek wat sou belangstel om vroeë
kinderontwikkelingsentrums op te rig. Daar is op lg. projek besluit om die volgende redes:
• die ontwikkeling van jong kinders is ’n saak wat almal min of meer goedgesind is
• volgehoue verandering in ’n gemeenskap moet begin by klein kindertjies, omdat dit te doen het
met die stimulering van beskawingsmondigheid. Laasgenoemde beteken dat kinders ’n stel
beskawingsreëls aanleer, ongeag aan watter kultuur hulle behoort
• dit is ’n relatief “maklike” projek om aan te pak
• dit is prioriteit by die staat en befondsing is beskikbaar
• die ontwikkeling van klein kinders het te doen met die vorming van die leiers van die toekoms.
Baie swart en bruin plattelandse kinders is sodanig gedepriveer dat hulle van meet af aan verlore
is in die formele klasonderrig-situasie en ongeletterd bly al het hulle matriek geslaag. Lg. beteken
dat die bestuur van die land vir altyd in die hande gaan wees van volwassene-kinders,
onmondiges met mag in die hand wat dit weens onvermoë nie kan aanwend tot voordeel van
almal nie.
Vroeg in die soektog na gemeentes wat sou belangstel om vroeë ontwikkelingsentrums (ECD’s) op te rig,
is agtergekom dat gemeentes, om verskeie redes, nie die aanvanklike stappe sou neem nie. Daarom het
NG Welsyn soos volg besluit:
• Ons neem die aanvanklike verantwoordelikheid om gemeentes voor te berei en te help om die
vestigingswerk te doen. Daarna word bestuurskomitees, waarop NG Welsyn verteenwoordig is,
gestig om die voortgesette bestuur te doen.
• Sodra die Maatskappy Dienste gestig is, word die sentrums takke van die maatskappy. Projekte
bly dus onder toesig en finale beheer van NG Welsyn sodat dit nie gekaap kan word nie. Dit
beteken o.a. dat die finansies veilig is en die boeke deur N G Welsyn se ouditeure ge-oudit word.
Tans bestaan daar reeds twee sentrums wat help oprig is deur NG Welsyn Noord-Kaap, nl. die
Tjokkershoop Sentrum op Hopetown met 32 kinders en Blommeland op Strydenburg met 15 kinders. Albei
skooltjies se aansoek om registrasie is reeds aan die Departement Maatskaplike Ontwikkeling gestuur en
lg. het die ondersoeke afgehandel.
NG Welsyn is ook betrokke by die Newtown Primary School op Postmasburg waar twee groot Graad Rklasse is wat dringend leiding nodig het. Ons vertrou dat, voorspruitend hieruit, ’n ECD-Sentrum gestalte
sal kry in die baie arm en agtergeblewe buurt waar die skool is.
[Behalwe bg. twee ECD-sentrums bestuur NG Welsyn Kimberley ook drie sentrums, nl. Kabouterland in
Greenpoint en twee sentrums op Platfontein waar die San-gemeenskap gevestig is.]
Die sentrums waarby NG Welsyn Noord-Kaap betrokke is en gaan wees, is meer as kleuterskole. Dit
beoog om terapeutiese en remediërende instansies te wees. Ons werk saam met ’n maatskappy,
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genaamd AmazingBrainz, onder leiding van ’n neuroloog wat dit sy lewenstaak gemaak het om
programme te ontwikkel om kinders neurologies optimaal te stimuleer – om hulle in die eerste instansie
skoolgereed te kry, maar verder te verseker dat hulle geen letsel weens gebrekkige stimulering oorhou
wat vordering in formele onderwys kan beperk nie. Ons sentrums fokus verder sterk op etiese kwessies
en ouerleiding.

IS DAAR LEWE NÁ ECD-SENTRUMS?
Die model waarmee NG Welsyn werk is dat die sentrums eerste opgerig word en die naaf vorm vir
ontwikkelingsprojekte rondom. Projekte wat reeds geïdentifiseer is vir moontlike implementering is:

Maatskaplike Ontwikkeling
• Vroue Uitreikstigting
• Ouerleiding
• Berading
• Vryetydsbesteding
• Afhanklikheidsvormde
middels

Personeelopleiding
•
Voortdurend

Die Spoor-Volg projek
•
•
Vroeë Kinderontwikkeling
(3-5 jaar)
• ECD-leerprogramme
• AmazingBrainz
• Blitsige Breintjies
• Sosiale Ontwikkeling
• Voeding

Gesondheidsorg
• Voortdurend

•

Jaarlikse identifikasie
van 10 kleuters wat
ECD-Sentrum verlaat
Volgehoue monitering
en dienslewering aan
hierdie kinders
Naskoolse opleiding

Jeugontwikkelingsprogramme
(6-18 jaar)
• Sosiale Ontwikkeling
• Nasorg Sentrums
• Ontspanningsgeriewe
• Vakansiepgrogramme
• “Cluster Homes”
(Trosbehuising vir
pleegkinders)

FONDSE
Om ’n ECD-sentrum op sy voete te kry, kos geld. Die staat dra nie by tot oprigtingskostes nie, maar betaal
slegs subsidie t.o.v. die kinders. Fondse vir die oprigting moet dus uit die gemeenskap self kom, asook die
ouers se minimale bydraes. Met die oprigting van Tjokkershoop en Blommeland het NG Welsyn R50 000
per skooltjie bygedra uit opgehoopte fondse. Ons sal egter nie daarmee kan volhou nie. Dis verder ook
onwaarskynlik dat gemeentes verantwoordelikheid sal kan neem vir die volle oprigtingskostes en dis na
ons mening ’n groot demper op entoesiasme om toe te tree tot projekte.
Benewens eksterne bronne wat geteiken word, soos myne, sake-ondernemings, groot boere en die Lotto
sou dit visioenêr wees indien die sinode ’n meganisme kon ontwikkel om via NG Welsyn gemeentes te
help om ECD-sentrums op te rig. Meer as enige ander behoefte waarvoor die kerk bydra, teken hy deur
sodanige optrede ’n tjek wat help betaal vir die veilige toekoms van almal in hierdie land en tree hy
sigbaar en betekenisvol toe tot die arena van aan-die-lyf-voel, hande-vuil-maak ingrype in situasies en
menselewens. Inderdaad bou die kerk só ’n vesting teen die werwelstorm.
Maar die gemeentes baat ook daarby wanneer hulle betrokke raak by ontwikkelings-projekte. In die
woorde van dr. Fanus Henning, voorsitter van Tjokkershoop se komitee: “Ek het nog nie een gemeentelid
teëgekom wat negatief is nie. Ons kry geldelike bydraes en kos. In myself is ’n nuwe stuk energie wat
losgeraak het omdat die gemeente op ander vlakke as die gewone besig is.”
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Dieselfde verhaal van energie-vloei het ontplooi by ’n ander gemeente in die sinodale gebied wat
finansieel aan die kwyn was. Vandat die denkskuif gemaak is vanaf na binne-gerigtheid na
diensgerigtheid, floreer die gemeente en is daar voldoende geld vir gemeentewerk én dienswerk.
Na ons mening is die grootste diamant wat op die ghriesbed lê en wat uiteindelik die hoogste
opbrengs vir die teikengroep, die gemeente en die land sal lewer, dié van
gemeenskapsontwikkeling. Dit sou wonderlik wees en, teen die agtergrond van die naderende
werwelstorm wat ons totale gemeenskap aan flarde kan ruk selfs noodsaaklik, as die sinode reeds
by die eerskomende sitting dapper sou besluit om ŉ fonds te bewillig waaruit gemeentes en ringe
via NG Welsyn aansoek kan doen vir geld met die oog op gemeenskapsontwikkeling. Dit sal vir
gemeentes die tweede grootste struikelblok op die pad na gefokusde uitreik en verbintenis aan die
saak van gemeenskapsontwikkeling uit die weg ruim. Die grootste klip in die pad is ŉ kopskuif –
moontlik help die aankomende storm om dit reg te kry!
NG WELSYNKANTORE
Die twee welsynskantore, NG Welsyn Vryburg en NG Welsyn Kimberley funksioneer optimaal en lewer
betekenisvolle dienste op die vlakke van voorkoming, statutêre ingryping en gemeenskapsontwikkeling.

NG KERK KINDERHUIS NOORD-KAAP
Die drie kampusse: Kestell, Jannie Roux en Tsholofelo huisves huidig gesamentlik 118 wetsbestede
kinders. Daar is plek vir 165 kinders, maar omdat dit staatsbeleid is om kinders feitlik ten alle koste binne
die gemeenskap te hou, is die kampusse nie vol nie. Die kinderhuis werk vanjaar met ’n begroting van
R9,2 miljoen waarvan staatsubsidie R4,3 miljoen bedra. Die res moet deur die kinderhuis self gevind
word.
Inrigtingversorging van kinders word feitlik onbekostigbaar en die kinderhuis is besig om sy fondse uit te
put. Indringende besluite oor die kinderhuis sal nie te lank uitgestel kan word nie.

TUISTES VIR BEJAARDES
Kokerboom-Oord, Silwerhof Tehuis vir Bejaardes en Huis Andalusia Tehuis vir Bejaardes is in die proses
om trusts te word. Aandblomtuiste Versorgingsentrum, Huis Louis Swanepoel en Rusoord is per
samewerkingsooreenkoms gebind aan NG Welsyn.
Gesamentlik is daar tans 212 ouer persone in die ses tuistes vir bejaardes, terwyl daar plek is vir 321.
Inrigtingversorging vir bejaardes is duur en dit veroorsaak dat bejaardes in die gemeenskap bly totdat
versorging te veeleisend is en opname geskied wanneer erge verswaktheid reeds ingetree het.

MAATSKAPPY
Die Maatskappy Sonder Winsmotief (Dienste) is in die proses om gestig te word. Uiteindelik sal die
volgende dienspunte as takke van die maatskappy geregistreer word:
• NG Welsyn Kimberley
• NG Welsyn Vryburg
• NG Kerk Kinderhuis Noord-Kaap
• ECD-Sentrums opgerig deur NG Welsyn
SLOT
NG Welsyn wens die sinode ’n geseënde sitting toe.
Ds. FD Hugo
Bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap
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6. ADDENDUMVERSLAG VAN DIE TAAKSPAN
SINODEBEPLANNING
1.

LAATBESKRYWINGSPUNTE

Kerkorde sinode in Noord-Kaapland
Bepaling 35.1.2
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.
Reglement van orde
5.2
Beskrywingspunte word deur die sinodale
kommissie vir hulpdienste na die tydelike kommissie
verwys waar dit in wese tuishoort. Die tydelike
kommissies behandel die beskrywingspunte wat na
hulle verwys word en dien die sinode met
aanbevelings.
5.3
Tydelike kommissies maak nie aanbevelings
oor die verslag van permanente kommissies nie, tensy
daar ’n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat
nuwe aspekte na vore bring, of wanneer ’n saak deur
die sinode na hulle verwys is.
5.4
Tydelike kommissies moet sover moontlik uit
die lede van die ooreenstemmende permanente
kommissies bestaan.
5.5
Die tydelike kommissies soos deur die sinodale
kommissie vir hulpdienste volgens die agenda
aangewys, mag voor die aanvang van die sinode met
hulle werksaamhede begin.
5.6
Insenders van beskrywingspunte kan die
betrokke punt aan die tydelike kommissie toelig.
6.2
Beskrywingspunte
6.2.1
Beskrywingspunte en sake vir behandeling is
alleen ontvanklik as dit minstens drie maande voor die
vergadering by die predikant in sinodale diens
ingehandig is.
6.2.2
Beskrywingspunte en sake vir behandeling is
alleen ontvanklik in ooreenstemming met artikel 35
van die Kerkorde.
6.3
Spoedeisende sake van besondere en
algemene belang mag deur die vergadering in
behandeling geneem word indien die vergadering dit
goedkeur. Die vergadering bespreek die saak nadat
dit eers na ’n tydelike kommissie verwys is, vir ’n
aanbeveling.

5.
Algemene bevoegdheidsraad (ABR) en
die kerkregtelike posisie van die ring. (Bylae 5)
6.
Sinodale bydraes. (Bylae 6)
8.
Hersiening van bewoording van besluite
van die algemene sinode aangaande die duiwel.
(Bylae 7)
AANBEVELING
Die sinode besluit
1.
Laatbeskrywingspunt: Die kerk se
openbare getuienis oor die ekologiese krisis
(Bylae 1) word verwys na die kommissie vir
algemene sake.
2.
Laatbeskrywingspunt:
Die
verwerwing van VBO punte (Bylae 2) word
verwys na die kommissie vir algemene sake.
3.
Laatbeskrywingspunt:
Nuwe
moontlik-hede en geleenthede vir die
bediening op die platteland (Bylae 3) tydens
die verslag van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuing hanteer word.
4.
Laatbeskrywingspunt: Bediening in
kleiner gemeentes (Bylae 4) word verwys na
die kommissie vir algemene sake.
5.
Laatbeskrywingspunt:
Algemene
bevoegdheidsraad (ABR) en die kerkregtelike
posisie van die ring (Bylae 5)
i. punte 1, 2 en 4 word verwys na die
sinodale kerkordekommissie.
ii. punt 3 word verwys na die sinodale
kommissie vir hulpdienste.
6.
Laatbeskrywingspunt:
Sinodale
bydraes (Bylae 6) word verwys na die
tydelike kommissie vir hulpdienste.
8.
Laatbeskrywingspunt: Hersiening van
bewoording van besluite van die algemene
sinode aangaande die duiwel (Bylae 7) word
verwys na die kommissie vir algemene sake.

Die
taakspan
sinodebeplanning
het
laatbeskrywingspunte ontvang nadat die agenda
saamgestel en gedruk is, nl.
1.
Die kerk se openbare getuienis oor die
ekologiese krisis (Bylae 1)
2.
Die verwerwing van VBO punte. (Bylae 2)
3.
Nuwe moontlikhede en geleenthede vir die
bediening op die platteland. (Bylae 3)
4.
Bediening in kleiner gemeentes. (Bylae 4)
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BYLAE 1
LAATBESKRYWINGSPUNT
DIE KERK SE OPENBARE GETUIENIS OOR DIE EKOLOGIESE KRISIS
(Ds. FP Avenant)
Die sinode besluit dat
In die lig van groeiende ekologiese kennis, fokus, sensitiwiteit, kommer en die kerk se roeping en
opdrag (rentmeesterskap) in die verband, die beskrywingspunt (Aanhangsel 1), soos aanvaar deur
die algemene sinode van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Januarie 2012), te verwys na sy
kommissie vir diens en getuienis vir verdere studie, kommunikasie, skakeling en netwerk, met
verslag aan die volgende sinode.

MOTIVERING
1.
Die kerk (lidmate, alle ampte, gemeentes en kerkverbande) is God se verteenwoordigers en
instrumente ten opsigte van geregtigheid en sorg ook ten opsigte van die natuur/ekologie.
2.
Behalwe vir elders in ons land, is daar dringende ekologiese kwessies soos verandering in
weerpatrone, onverantwoordelike vullis bestuur, die voorspelbare/onvoorspelbare effek van skaliegas
ontginning in die Karoo, die kort en langtermyn effek van mynbedrywighede in die breër Kathu omgewing,
ens.
3.
Die diens en getuienis verslae aan die algemene sinode van die NG Kerk, agenda 2007 en veral
agenda 2011, bladsy 51 tot 63.
4.
Ek is van oortuiging dat die betekenis van die kerk op spel kom as ook hierdie saak nie meer pertinent
die agenda’s van die kerk in al sy verbande haal nie. Waarskynlik is ons ‘n laatkommer in die gesprek, maar
nogtans...
4.
Wie moet opdrag uitvoer?
Sinodale kommissie vir diens en getuienis met inligting aan ringe en kerkrade en terug rapport aan die
volgende sinode.
5.
Samestelling van taakspan
Nuwe sinodale kommissie vir diens en getuienis besluit.
6.
Tyd om opdrag uit te voer
Tot en met die volgende sinodesitting van Noord-Kaapland.
7.
Begroting/finansiële implikasie
Nuwe Sinodale kommissie van diens en getuienis begroot en bestuur begroting.
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AANHANGSEL 1
BESKRYWINGSPUNT INGEDIEN BY EN DEUR DIE GEREFORMEERDE
SINODE NOORDWES NOVEMBER 2011 EN EFFENS GEWYSIG EN
GOEDGEKEUR DEUR DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE
GEREFORMEERDE KERK JANUARIE 2012
OPENBARE GETUIENIS OOR DIE EKOLOGIESE KRISIS – VANUIT
SUID-AFRIKA
Die sinode besluit dat:
1.
Die beskrywingspunt word goedgekeur.
2.
Deputate word aangewys om die getuienis verder te verfyn en aan die volgende Sinode
voor te lê.

MOTIVERING
1.
Die bedoeling van die beskrywingspunt is:
• Die Algemene Sinode van die GKSA neem ’n besluit oor die saak en daarna ’n getuienis die
wêreld instuur
• Hierdie Beskrywingspunt as stimulus kan dien sodat die Sinode vir die GKSA ’n vaste belydenis
of standpunt oor hierdie saak sou kon ontwikkel
2.
Openbare getuienis oor die ekologiese krisis vanuit Suid-Afrika
Ons bely
1.
Dat die goeie God die planeet aarde en die groot heelal geskape het en dat die aarde en die
volheid daarvan aan Hom behoort; Hy is die groot Eienaar en Regeerder van alles(Gen. 1,2, Jes. 40:26,
NGB, art 12, HK, So 9)
2.
Dat Hy die mens na sy beeld geskape het en aan die mens die opdrag en
verantwoordelikheid gegee het om die skepping te bewoon, te bewerk, te beheers en te bewaak (Gen.
1:27,28, Ps. 8:4-9)
3.
Dat die mens vanweë sy magsug, eersug, hebsug en genotsug die ganse skepping in
wanorde en chaos gedompel het en dat die duidelike tekens daarvan oral te sien is in gebroke
verhoudings van die mens met God en sy medemens en in vernieling en selfs vernietiging van die
omgewing en natuur (Gen. 3: 17-19, ROM 8: 19-22, NGB, art 14)
4.
Dat God in Jesus Christus en deur sy Gees ’n nuwe begin in hierdie stukkende wêreld
gemaak het en dat Hy aan mense nuwe harte gee om in alle opsigte nuut te dink en te lewe (Op 21:5)
verder dat sy koninkryk van vrede, vryheid en heelheid aangebreek het en dat Hy ons as mense in hierdie
proses van heling en vernuwing betrek
5.
Dat Hy uiteindelik – deur die oordeel heen – ’n nuwe skepping belowe en dat Hy ons as
mense oproep om nou reeds in daardie rigting te lewe en daarheen op weg te gaan (2 Pet. 3:10-13, Op
21: 1-5)
6.
Dat die tyd aangebreek het dat, waar in die verlede besondere aandag gegee is aan die
herstel van die mens se verhouding tot God asook die herstel van mense se verhoudings onderling, daar
ook gefokus moet word op die mens se verhouding tot die geskape werklikheid (Deut. 22:6, Spr. 12:1011).
Ons is diep besorg oor
1.
Die ongebreidelde bevolkingsaanwas van baie volkere op aarde wat toenemende en
onhoubare druk op die aarde se beperkte hulpbronne en lewensonderhoudstelsels plaas
2.
Die toenemend-onvolhoubare vlakke van uitbuiting en besoedeling van die biosfeer,
atmosfeer en hidrosfeer deur die mens in sy selfsugtige soeke na meer hulpbronne en energie ter wille
van ekonomiese welvaart
3.
Die genadelose wyse waarop sommige lande, organisasies en individue voortgaan om die
omgewing te vernietig ter wille van eie gewin en
4.
Die uiter oneweredige verspreiding van welvaart op aarde, sodat sommige mense in ellende
en hongersnood verkeer terwyl andere in oorvloed en oordaad lewe
Wat Suid-Afrika betref
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Ten spyte van die pogings van verskeie groepe en toegewyde individue om God se aarde te beskerm, is
ons besorg oor:
1.
Die groot koolstofvoetspoor van Suid-Afrika wat ten spyte van internasionale tendense steeds
primêr konsentreer op die ontginning en verwerking van fossielbrandstowwe om in ons energiebehoeftes
te voorsien
2.
Die onvolhoubare uitbuiting van ons mariene hulpbronne deur inheemse sowel as uitheemse
volkere en organisasies
3.
Die verswakkende watergehalte in ons riviere as gevolg van swak-funksionerende stedelike
afvalwaterbehandelingsaanlegte, asook besoedeling van oppervlak- en grondwaterbronne deur
operasionele en uitgewerkte myne, industrieë en die landbousektor
4.
Toenemende besoedeling van ons grond deur elektroniese-, mediese-, huishoudelikeindustriële- en mynafval
5.
Onvolhoubare erosie van kosbare landbougrond as gevolg van nie-volhoubare
bewerkingsmetodes en oorbeweiding
6.
Die verlies aan biodiversiteit as gevolg van ’n voortdurende uitbuiting en vernietiging van die
omgewing deur mense
7.
Die skynbare onvermoë van leiers om die onvolhoubare gaping tussen ryk en arm te verklein.
Ons doen ’n beroep op alle mense, alle maatskappye, alle nywerhede, alle regerings en alle
godsdiensgroepe en kerke in die wêreld
1.
Om ’n totale mentaliteitsverandering te ondergaan waarin groter waardering en sensitiwiteit vir
die omgewing as skepping van God ontwikkel word
2.
Om ’n duidelike, ondubbelsinnige en openbare standpunt in te neem teen die enorme
besoedeling en misbruik van die skepping van God
3.
Om ons verantwoordelikheid ten opsigte van die omgewing na te kom, die besoedeling,
vernieling en vernietiging daarvan te staak en verantwoordelike ontwikkelingsprogramme daar te stel ten
einde ’n leefbare aarde aan ons nageslag na te laat
4.
Om ’n eenvoudiger leefstyl aan te leer en groter mededeelsaamheid teenoor armes en
minderbevoorregtes te openbaar
5.
Om ’n gesonde balans tussen bewaring en ontwikkeling te vind wat enersyds die armes sal
help om menswaardig te leef maar wat andersyds nie die natuurlike hulpbronne sal uitput en die
omgewing onnodig sal skend nie
6.
Om groter klem te lê op die herwinning en hergebruik van afvalmateriaal
7.
Om die verpakking van produkte op ekologies-sensitiewe wyse te doen, met besondere
aandag aan die uitfasering van plastiek as verpakkingsmateriaal
8.
Om doelgerig te strewe na die ontwikkeling van alternatiewe, volhoubare energiebronne
9.
Om kweekhuisgas-vrystellings drasties te verminder om mensgedrewe klimaatsverandering te
beperk
10.
Om gesinsbeplanning op verantwoordelike wyse aan te pak en dat leiers hierin duidelike
leiding sal gee
11.
Om godsdiensgroepe en kerke op te roep om hulle profetiese getuienis in verband met
ekologiese vraagstukke duideliker en meer indringend na te kom
12.
Om voortdurend voorbidding daarvoor te doen dat mense verantwoordelik met die skepping
as kosbare gawe van God sal omgaan en dat die koninkryk van God spoedig in sy volheid sal kom
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BYLAE 2
LAATBESKRYWINGSPUNT
DIE VERWERWING VAN VBO PUNTE
(Ring van Kenhardt)
Die sinode besluit dat
1.
die toesig oor die bedieningsbevoegdheid van die leraars grootliks by die ring asook by die
plaaslike kerkraad berus.
2.
75% van die VBO punte deur die plaaslike ringe toegeken word onder leiding van die
ringskommissie.

MOTIVERING
1.
Die ringskommissie oordeel oor die plaaslike leraars se opleeswerk, kursusse bygewoon, projekte
aangepak en algemene bedieningsgeskiktheid, asook die aanbeveling van die kerkraad onder wie se
toesig hy/sy werk en ken so die punte vir die verskillende kategorieë van leraars toe.
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BYLAE 3
LAATBESKRYWINGSPUNT
NUWE MOONTLIKHEDE EN GELEENTHEDE VIR DIE BEDIENING OP
DIE PLATTELAND
(Ring van Hopetown)
Die sinode besluit dat
daar tafelgesprekke plaasvind in verband met nuwe moontlikhede en geleenthede vir die
bediening op die platteland

MOTIVERING
1.
Die bediening van plattelandse gemeentes is reeds op bykans elke sinodesitting ’n punt van
bespreking. Nodeloos om te sê dat daar tot nou toe geen oplossing aan die plattelandse gemeentes
gebied is nie.
2.
Die Here loop egter sy eie pad met die gemeentes op die platteland en sonder dat ons dit altyd besef
is Hy lank reeds besig met sy plan ten opsigte van die oorlewing van die kerk op die platteland. Die kerk is
immers sý kerk waarvan Hyself in beheer is.
3.
Na aanleiding hiervan en die spesifieke pad wat die taakspan vir bedieningsvernuwing die afgelope
tyd geloop het, is daar opnuut ’n besef dat die oplossings vir die bediening vir die platteland en ook alle
gemeentes in ons sinodale streek waarskynlik nader aan huis is as wat ons dink.
4.
Om dit prontuit te sê, elke gemeente se oplossing vir ’n volhoubare bediening lê waarskynlik in elke
gemeente self opgesluit. Die moontlikhede en geleenthede moet net ontdek en raakgesien word.
5.
In baie van die visitasiegesprekke hoor ’n mens van kreatiewe inisiatiewe wat lidmate neem in hulle
gemeentes se strewe om volhoubaar kerk van Jesus Christus te wees.
6.
Hierdie verhale van hoop en deursettingsvermoë is van onskatbare waarde en moet vertel word
sodat die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland daardeur gemotiveer kan word.
7.
Ongelukkig weet ons te min van mekaar se verhale en leef elke gemeente te dikwels afgesonder van
ander.
8.
Dit is die verhale van hoop in die Skrif wat ons elke keer weer hoop gee in ons God. Net so kan God
ons eie verhale gebruik om nuwe hoop te bring in ons eie gemeentes.
9.
Daarom beveel ons aan dat die sinode in sitting tyd afstaan vir tafelgesprekke waarin ons mekaar
ons stories van hoop kan vertel.
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BYLAE 4
LAATBESKRYWINGSPUNT
BEDIENING IN KLEINER GEMEENTES
(Ring van Upington)
Die sinode besluit dat
1.
ondersoek gedoen word en planne geïmplementeer word ten opsigte van die
bedieningsbehoeftes in die kleiner gemeentes.
2.
opleiding aan kerkraadslede gegee word om die prediking en pastoraat in die gemeentes te
behartig.

MOTIVERING
1.
Die ring van Upington versoek die sinode om ’n ondersoek te doen en planne te implementeer ten
opsigte van die bedieningsbehoeftes in die kleiner gemeentes en om opleiding te gee aan kerkraadslede
om die prediking en pastoraat in die gemeentes te behartig.
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BYLAE 5
LAATBESKRYWINGSPUNT
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR) EN DIE KERKREGTELIKE
POSISIE VAN DIE RING
(Ring van Upington)
Die sinode besluit dat
1.
die kerkregtelike posisie van die algemene bevoegdheidsraad (ABR) en die ring baie duidelik
uitgeklaar moet word en in die Kerkorde opgeneem word ten opsigte van die toesig oor bedienaars
van die Woord binne die NG kerk.
2.
die Kerkorde baie duidelik moet stel wie toesig hou en die proponents/predikantsbevoegdheid
van bedienaars van die Woord binne die ring bepaal.
3.
alle onduidelikheid rakende die finansiering van die algemene bevoegdheidsraad (ABR) met die
vrae soos gestel deur die sinodale kommissie vir hulpdienste deur die algemene bevoegdheidsraad
(ABR) beantwoord moet word. (Aanhangsel 3)
4.
alvorens daar nie duidelikheid is oor al die genoemde sake, die sinode van die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland en die leraars en gemeentes wat binne die resort van die sinode van die sinode
van Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland val geen finansiële verpligting teenoor die algemene
bevoegdheidsraad (ABR) het nie.

MOTIVERING
1.
Die ring van Upington het besluit dat die kerkregtelike posisie van die ABR en die ring baie duidelik
uitgeklaar moet word en in die Kerkorde opgeneem word ten opsigte van die toesig oor bedienaars van die
Woord binne die NG kerk.
2.
Verder moet dit ook baie duidelik in die Kerkorde gestel word wie hou toesig en bepaal die
proponents/predikantsbevoegdheid van bedienaars van die Woord binne die ring. Verder moet alle
onduidelikheid rakende die finansiering van die ABR met die vrae soos gestel deur die SKHD beantwoord
word deur die ABR.
3.
Alvorens daar nie duidelikheid is oor al die genoemde sake, die sinode van die Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland en die leraars en gemeentes wat binne die resort van die sinode van Noord-Kaapland val
geen finansiële verpligting teenoor die ABR het nie.
4.
Skrywe van die sinodale kommissie vir hulpdienste aan dr. JJ Gerber met betrekking tot die algemene
bevoegdheidsraad en jaarlikse registrasiefooi (Sien Aanhangsel 1).
5.
Skrywe van die sinodale kerkordekommissie aan kerkrade en bedienaars van die Woord met
betrekking tot die algemene bevoegdheidsraad (ABR) (Sien Aanhangsel 2).
6.
’n Skrywe van die sinodale kommissie vir hulpdienste met betrekking tot begroting en finansiëring van
die algemene bevoegdheidsraad (ABR) is aan dr. L Ungerer op 18 Mei 2012 gestuur. Op 14 September is
die skrywe weer aan dr. Ungerer en ook aan ds. Callie Visagie (voorsitter van die ATF) gestuur.
Die uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir hulpdienste, Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland, het op sy vergadering op 8
Mei 2012 die volgende besluit geneem:
Die uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir hulpdienste besluit na aanleiding van die antwoord van dr. Dewyk Ungerer (epos gestuur op 18 April 2012 – Subject: Antwoord op navrae Noord-Kaap) op die navraag van die NG Kerk in Noord-Kaapland, dat oor
die volgende onduidelikhede navraag gedoen moet word:
1. Is daar reeds persone in die poste (“predikante TKVI” en “sekretaresse 5/8”) aangestel en wie is hulle?
2. Detail moet oor punt 1 van die begroting (die predikantspos R600,000-00 en die pos van die sekretaresse
R120,000-00) en oor punt 1.3 (vergaderings/studie, opleiding, regskoste) verskaf word.
3. Is die R600,000-00 predikantspos 50%, 80% of 100% (“Ter wille van fondse is die pos afgeskaal na ’n
50% pos en word ’n leraar se tyd by sy gemeente daarvoor uitgekoop”)?

7.
Skrywe (antwoord) van die bestuurder algemene bevoegdheidsraad (ABR) met betrekking tot begroting
en finansiëring van die algemene bevoegdheidsraad (ABR) (Sien Aanhangsel 3).
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AANHANGSEL 1
SKRYWE VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE AAN DR.
JJ GERBER MET BETREKKING TOT DIE ALGEMENE
BEVOEGDHEIDSRAAD EN JAARLIKSE REGISTRASIEFOOI
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
IN NOORD-KAAPLAND
Edgar Davis straat 8
Posbus 3377
8305 Diamond
Tel: 053-8329343
Faks: 0865241589
e-pos
duursema@lantic.net
of
noordkaapsinode@xsinet.co.za

23 Januarie 2012
Dr. JJ Gerber
Posbus 13528
Hatfield
0028
Geagte dr. Gerber
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD EN JAARLIKSE REGISTRASIEFOOI
Met verwysing na u skrywe van 6 Desember 2011 i.v.m. Algemene Bevoegdheidsraad.
Graag vra ek GROOT ASSEBLIEF namens die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR), die Bestuurspan van die
Moderamen en die Moderamen self vir julle samewerking en hulp om hierdie baie belangrike saak onder die aandag van
leraars/ emeriti/ proponente/ studente te bring. Ek stuur nie 'n pro-forma brief nie aangesien julle julle eie maniere van
skryf en kommunikeer met julle dominees/ gemeentes het. Die inligting hieronder sou julle ook net so in ‘n brief kon
vervat... ensovoorts

Die sinodale kommissie vir hulpdienste en die taakspan beplanning- en begroting, Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland, het op sy vergadering op 23 Januarie 2012 die volgende besluite geneem:
Die sinodale kommissie vir hulpdienste en die taakspan beplanning- en begroting besluit dat
1. die versoek in die skrywe van dr. JJ Gerber op 6 Desember 2011 nie goedgekeur
word nie, naamlik
Afhangende van hoe julle sisteme in julle gebied/ kantoor werk, kan dit help dat indien julle sinode daartoe in
staat is julle so gou as moontlik ‘n bepaalde bedrag vooruit betaal om die ABR se kantoor te help om aan die
gang te kom. Hierdie is bloot ’n versoek indien dit moontlik is.

2. die predikant in sinodale diens in ’n skrywe aan die algemene sinode die volledige
inkomste en uitgawe begroting vir die kantoor van die bevoegdheidsraad (ABR
Kantoor) vir die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aanvra
3. die predikant in sinodale diens ’n skrywe aan leraars en gemeentes in die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland rig dat geen fooie op die stadium aan die sinodale
kantoor oorbetaal moet word nie en dat gelde wat reeds inbetaal is, aan
gemeentes terugbetaal word.
4. die sinodale kerkordekommisse in hul verslag aan die sinode in Noord-Kaapland
van 2012 volledige inligting oor die kantoor van die bevoegdheidsraad gee.
Graag ontvang die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland terugvoer oor punt 1 en 2 van die besluit van 23
Januarie 2012.
Die uwe

Ds. JPL Mostert
Predikant in sinodale diens
_________________________________________________________________________________________________
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AANHANGSEL 2
SKRYWE VAN DIE SINODALE KERKORDEKOMMISSIE AAN KERKRADE
EN BEDIENAARS VAN DIE WOORD MET BETREKKING TOT DIE
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
IN NOORD-KAAPLAND
Edgar Davis straat 8
Posbus 3377
8305 Diamond
Tel: 053-8329343
Faks: 0865241589
e-pos
duursema@lantic.net
of
noordkaapsinode@xsinet.co.za

18 Mei 2012
Aan:
Die kerkraad
Die Bedienaar van die Woord
Geagte broers en susters
ALGEMENE BEVOEGDSHEIDSRAAD

Die sinodale kommissie vir hulpdienste en die taakspan Beplanning en Begroting het op 23 Januarie 2012
vergader en die algemene bevoegdheidsraad bespreek. Die vrae oor die algemene bevoegdheidsraad is na
die sinodale kerkordekommissie verwys.
Die sinodale kerkordekommissie het die saak bespreek en die vrae wat op bogenoemde vergadering
geopper was, en besluit om my die opdrag te gee om die aangeleentheid van die algemene
bevoegdheidsraad met die moderamen van die algemene sinode te bespreek.
Dr. Dewyk Ungerer (Bestuurder algemene bevoegdheisraad) het die vrae van die predikante van die sinode
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland beantwoord. Die sinodale kerkordekommissie het besluit dat
die antwoord van dr. Ungerer aan al die kerkrade en leraars van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
gestuur moet word. Die antwoord is as ’n Aanhansel 2.1 hierby aangeheg.
Vriendelike groete

Voorsitter sinodale kerkordekommissie
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AANHANGSEL 2.1
DR. DEWYK UNGERER (BESTUURDER: ALGEMENE
BEVOEGDSHEIDSRAAD) SE ANTWOORDE OP DIE VRAE OOR DIE
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD
In die eerste plek moet ek dit duidelik stel dat ek geen intensie het om die totstandkoming van die ABR te
regverdig, te verdedig of te verduidelik nie. Hierdie was ’n algemene sinodale besluit wat met ’n groot
meerderheid goedgekeur is tydens die laaste sinodesitting.
Vir die huidige geld artikel 23 van die Kerkorde naamlik,
Artikel 23
23.1
Die besluite van vergaderinge of hulle gevolmagtigde kommissies is bindend, maar daaroor kan
in appèl na ’n meerdere vergadering of die meerdere vergadering se gevolmagtigde kommissie gegaan
9
word.

Wanneer ek dus op die vrae hieronder antwoord, is dit bloot ter inligting en om meer duidelikheid oor van die
prosesse te gee.
1. “Algemene bevoegdheidsraad”,
1.1 Gemeente: Wat is die waarde van die projek vir
1.1.1 die leraar en
Antwoord
Vir die leraar hou dit onder meer die volgende voordele in:
• Hy/sy skakel nou by ’n Raad in wat optree om die belange van die leraar te beskerm, naamlik
• daar is nou volledige inligting van die leraar in een databasis saamgetrek
• daar word nou ‘n eenvormige stel reëls gebruik wat konsekwent dwarsdeur die NG Kerk in die land
gevolg word ten opsigte van dissiplinere optrede
• Predikantebegeleiding is deel van ABR se werk wat fokus op alle fase van die leraar se bediening van A
tot Z
• Die ABR bied dienste aan van bv. die opstel en nagaan van diensooreenkomste sodat die werknemer
en/of werkgewer nie benadeel word nie
• Die ABR lewer jaarliks geweldige groot insette ten opsigte van die bepaling van leraars se
vergoedingspakkette
• Gee leiding aan Kerkrade se Diensverhoudingkommissies/ taakspanne met die oog op goeie en
gesonde diensverhoudinge tussen werkgewer (Kerkraad) en werknemer (leraar)
• Werk mee aan ’n meer uitegbreide VBO stelsel wat alle leraars help om steeds bevoeg te bly vir die
uitdagings van die bediening
• Gee advies in terme van beroeping
• Gaan in die toekoms ook ’n groot rol speel in die gedagte van mobiliteit in die kerk sodat daar meer
dikwels en gemaklik standplaasverwisseling kan plaasvind
• beskik oor ‘n poel kundiges in terme van arbeidsreg, finansies, sielkundiges ens om leraars by te staan
met eie persoonlik navrae en probleme

1.1.2vir die plaaslike gemeente?
Antwoord
Vir die plaaslike gemeente hou dit in:
• hulp aan Diensverhoudingkommissie
• wanner geskikte kandidate gesoek word vir beroeping
• beskerm Kerkrade kragtens die Bestuurshandleiding wat kontrakte opstel en beskikbaar stel vir gebruik
• beskerm Kerkrade deur bewus te wees van persone met Bevoegdheid wat as leraars mag optree en wie
nie

9

Indien ’n kerkvergadering van ’n appèlkommissie gebruik maak, wys hy die kommissie aan na goeddunke.
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1.2 Ring:
1.2.1 Gaan die ring betrek word om inligting te kontroleer en verifieer?
Antwoord
• Die ABR het dit in sy verslag aan die Sinode baie duidelik gestel dat die ABR nooit buite om of sonder
die Ring kan en sal funksioneer nie.
• Die Ring is in die eerste instansie die meerdere vergadering wat opsig en tug uitoefen oor Kerkrade en
ampsdraers.
• Alle ondersoeke word deur die plaaslike Ring gedoen na advies van die ABR
• Die Ring sal ook ’n baie belangrike en noodsaaklike rol speel in die hantering van die VBO krediete wat
buite die formele akademiese krediete verdien kan word (wat ons baie ernstig in die voorsuitsig stel)

1.2.2 Indien wel hoe gaan dit gedoen word?
Antwoord
Die ABR is besig om hieroor riglyne op te stel en sodra dit gefinaliseer is, sal dit aan alle sinodes deurgegee
word om aan ringe nè gemeentes te versprei.
Wat reeds in plek behoort te wees is die tans geldende opdragte aan alle ringe (artikel 31), naamlik om
toesig te hou dat Kerkrade (en ampte) hulle taak uitvoer; toesig hou rakende beroeping van leraars;
dissiplinêre en tug optredes, mentorskap en die A-Z beleid uitvoer.

2. Begroting – fooie:
2.1 Die gevoel in Noord-Kaapland is dat die fooie te hoog is – begroting van die ABR is nog nie beskikbaar
en die fooie is reeds vasgestel (sien skrywe van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland aan dr. JJ Gerber
op 24 Januarie 2012)
2.2 Hoe is die fooie bereken?
2.3 Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het die beleid dat hul ’n inkomste-begroting en nie ’n uitgawebegroting het nie. Gemeentes en leraars kry finansieel swaar en nou moet hier gelde betaal word wat as ’n
“aanslag-rekening” bedien word.
Antwoord
Ek antwoord met enkele opmerkings oor 2.1; 2.2 en 2.3. Die ASM het die opdrag gekry by die Algemene
Sinode om die registrasiefooi saam te stel. Hulle het dit gedoen aan die hand van die volgende begroting
wat by die ASM ingedien is.
Begroting van ABR Kantoor
Finansiering van die pos van ABR Kantoor en Koördineerders-pos
Inkomste/Uitgawes:
1. Finansiële uitgawes verbonde pos:
Personeel
#
- Predikant (TKVI)
R600 000-00
*
- Sekretaresse (5/8)
R120 000-00
Kantoor
@
- Kantoorkoste
R 42 000-00
Telefoon
R12 000
Kantoorhuur
R 12 000
Toerusting
R 10 000
1.3 Vergaderingskoste/opleiding
R 80 000-00
- - Vergaderings/studie R 10 000
- - Opleiding
R 20 000
- - Regskoste
R 50 000
Totaal
R 842 000-00
#
Wanneer ’n bepaalde persentasie tyd by ’n gemeente uitgekoop word, is die koste laer bv.
net 80% beteken dit ’n besparing van R 120 000
*
In terme van besparing op ŉ sekretaresse wat her-ontplooi kan word beloop die besparing
R 120 000-00.
@
Besparing op kantoor toerusting kan ŉ verdere R 42 000-00 beloop
In die eerste jaar kan daar dus ’n moontlike besparing van R 282 000 (R 120 000 + R 120 000 + R 42 000) wees
Totale uitgawe vir 2012/2013 kan R 560 000-00 beloop.
2. Bronne van Inkomste
Kom ons aanvaar die volgende aannames (R 500-00 per jaar)
•
70% van die leraars (1 500) die eerste jaar betyds die jaarlikse registrasiefooi betaal is die potensiële bron
van inkomste van die ABR 1120 predikante:
= R 560 000-00 per jaar

_________________________________________________________________________________________________

179 Addendumverslag van die taakspan sinodebeplanning
__________________________________________________________________________________________________
•

80% van die leraars (1 500) die eerste jaar betyds die jaarlikse registrasiefooi betaal is die potensiële bron
van inkomste van die ABR 1280 predikante:
= R 640 000-00 per jaar
•
90% van die leraars (1 500) die eerste jaar betyds die jaarlikse registrasiefooi betaal is die potensiële bron
van inkomste van die ABR 1440 predikante:
= R 720 000-00 per jaar
Word aanvaar dat met die infasering van die nuwe sisteem, daar in die eerste jaar nie ’n volledige oorbetaling gaan
plaasvind nie, sal die bedrag wat nie uit die voltydse leraars verhaal word nie, aangevul word deur die registrasiefooi van
die deeltydse/emeriti en studente.
Dus kan die Kantoor van die ABR volledig uit die jaarlikse registrasiefooi befonds word, selfs al word die funksionaris
voltyds aangewys. Uit die aard van omstandighede sal die jaarlikse registrasie fooi ook aangepas word na aanleiding
van inflasiekoerse ens.
Ter wille van fondse is die pos afgeskaal na ’n 50% pos en word ’n leraars se tyd by sy gemeente daarvoor
uitgekoop.

2.4 Wie gaan die voorgestelde gelde invorder?
Antwoord
Aangesien daar geen infrastruktuur was tot 1 Maart 2012 het die ASM versoek dat sinodes sal help met die
eerste insameling van die data asook die registrasiefooi.
Noudat die Kantoor van die ABR gevestig is, sal alle korrespondensie en regsitrasie aangeleenthede en –
fooie direk aan die persone wat oor bevoegdheid beskik, gekommunikeer word. Die ABR sal ook in die
toekoms self die registrasie-inligting uitstuur, kontroleer en die registrasiefooie invorder.

2.5 Wie en hoe gaan daar opgetree word, waar gelde agterstallig is?
2.6 Wie, hoe en met watter mag gaan opgetree word teenoor gemeentes en leraars wat weier om die bedrag
te betaal? Wat is die gevolge?
Antwoord
Die Kerk het nog altyd so gewerk en die ABR sal dieselfde doen. Om problem op te los, sal altyd die
broederlike openlike en eerlike weg van gesprekvoering gevolg word. Sou dit nie die gewende uitwerking het
nie, bied die Kerkorde riglyne om met sulke gevalle te werk waar persone hulle nie hou by die Kerk se
besluite en beleid nie.

2.7 Waarom word die predikant verantwoordelik gehou vir die fooi en nie die kerkverband/gemeente nie?
Antwoord
Daar moet ’n duidelike onderskeid gemaak word tussen die “Lisensie” om te praktiseer en die
diensverhouding tussen werkgewer en werknemer. Die Algemene Sinode ken die “lisensie” (in kerklike terme
die akte van legitimasie) toe. Dit stel ’n persoon in staat om as leraar in ’n gemeente die werk soos omskryf
in artikel 9 te doen. Daar is dus geen werkgewer/werknemer verhouding ter sprake wanneer die lisensie
toegeken word nie. Die kandidaat is self verantwoordelik om die nodige akademiese en ander kwalifikasies
te verwerf sodat die Lisensiegewer (Algemene Sinode) die lisensie kan toeken. Om hierdie lisensie te bekom
en in stand te hou hang suiwer van die kandidaat af en van geen werkgewer. Wanneer die lisensie ontvang
is (en in stand gehou word) plaas dit die lisensiehouer (Predikant) in ’n posisie om te gaan praktiseer as
leraar. Slegs wanneer die kandidaat oor die lisensie beskik kan daar ’n werkgewer/werknemer verhouding
tot stand kom.
Aangesien dit ook ’n voordeel vir die werkgewer (Kerkraad) inhou om ’n gelegitimeerde leraar te beroep, het
die Moderamen die beroep gedoen op die werkgewer om 50% daarvan te betaal.
Dit bly egter die leraar se verantwoordelikheid om hom/haarself te bekwaam om sodoende oor ’n lisensie te
beskik asook die verantwoordelikheid om die lisensie op peil te hou (bv. met verdere
bedieningsontwikkeling). Dat die werkgewer ook ’n rol te speel het, is sonder twyfel waar.

3 Professioneel/profesie:
3.1 Waarom moet die amp van die bedienaar van die Woord as ’n professionele beroep gesien word?
3.2 In teologies houdbaar om die amp van die bedienaar van die Woord as ’n professie, wat professionele
karaktertrekke moet vertoon, te beskou?
_________________________________________________________________________________________________
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3.3 Hoe gaan die bevoegdheidsraad die amp beskerm?
Antwoord
Ek twyfel of enige persoon bereid sal wees dat sy kind deur iemand onderrig word om graad 12 te slaag
bloot net omdat hy/sy kan lees en skryf en self ’n paar optelsomme kan maak. Ons verwag van die skool om
’n opgeleide personeellid daar te stel wat my kind kan onderrig sodat hy/sy ’n graad 12 sertifikaat kan
verwerf. Verder stel ’n skool net ’n person aan wat gekwalifiseer asook geregistreer is as opvoeder.
Wanneer ons ’n vergelyking tref met ’n predikant se opvoedkundige kwalifikasie, vergelykende syfers neem
rakende vergoeding en die hoogs kundige arbeid wat ’n predikant verrig, kan ons nie anders as om dit as ’n
professionele beroep te klassifiseer nie. Lidmate wil ’n leraar vertrou wat die Woord kan uitlê, bekwaam is
om hom/haar pastoraal te versorg en opgelei is om verhoudinge te bestuur.
Daarom het die Ned. Geref. Kerk die ABR tot stand gebring om juis ’n “professionele kode” daar te stel sodat
die amp juis daardeur beskerm kan word. Wanneer daar nie moeite gedoen word om ’n sekere standaard
van teologiese opleiding te vereis; toe te sien dat daar genoegsame voortgesette opleiding plaasvind en dat
die Bevoegdheid wat in die hand van ’n persoon geplaas word, gehandhaaf word sodat die lidmaat (lees
Koninkryk van God) ten beste gedien kan word nie, verskraal ons die roeping van die Kerk om toe te sien
dat sy geestelike leiers steeds op die voorpunt van ontwikkeling en teologiese denke is om ’n gemeente
geestelik te begelei.

4 Daar is die volgende vrae oor die “bevoegdheidsvorm”:
4.1 Wat beteken “voltydse betrekking” en “deeltydse betrekking” –verwys dit na kerklike of sekulêre
betrekkings?
4.2 Behoort daar nie ook ruimte te wees vir
4.2.1 proponente en leraars wat huidig in geen betrekking staan nie (werkloos)
4.2.2 emeriti in ’n deeltydse betrekking.
4.3 Wat is dié jaarlikse registrasiefooi vir bogenoemde persone?
Antwoord
Ek haal die kodelys aan soos wat deur die Kantoor van die ABR voorsien word rakende die klassifisering
van bevoegdheid asook registasiefooie:
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KATEGORIEË VAN BEVOEGDHEID EN REGISTRASIEFOOI
Die Algemene Sinode het die volgende kategorieë van ampsbevoegdheid goedgekeur. (Vergelyk Agenda,
Algemene Sinode 2011 p 34 - 36).
A.

1.

2.

3.

4.

B.

PREDIKANT met volle ampsbevoegdheid (Vergelyk Bevoegdheidstabel afdeling A)

Gemeentekoppeling

Dit is ’n proponent/predikant wat na ’n gemeente beroep is, die beroep aanvaar het en in
die gemeente bevestig is.
ŉ Persoon wat oor volle ampsbevoegdheid beskik, kan:
Alle ampspligte uitvoer soos beskryf in Artikel 9
Voorsitter wees van ŉ kerkraad
Huweliksbevestiger word.
Hierdie kategorieë bevat ook predikante wat oor volle ampsbevoegdheid beskik
en
diens doen as Tentmakers en/of in termynbepaalde poste is.

Niegemeentekoppeling

Dit is ’n proponent/predikant wat in ŉ ander hoedanigheid in ŉ sinodale of ander pos
beroep/ benoem is, die beroep/benoeming aanvaar het en in die bepaalde pos
bevestig/aangestel is.
ŉ Persoon wat oor volle ampsbevoegdheid beskik, kan:
Alle ampspligte uitvoer soos beskryf in Artikel 9 op uitnodiging en toesig van ŉ
Kerkraad
Huweliksbevestiger word.
Die volgende sou kwalifiseer vir hierdie kategorie ampsbevoegdheid:
1. Kerklike teologiese dosente
2. Kapelane
3. Predikante in diens van die Bybelgenootskap
4. Predikante in sinodale diens
5. Hoofde van kerklike inrigtings
Hierdie kategorieë bevat ook predikante wat oor volle ampsbevoegdheid beskik
maar
in diens van ander instansies/werkgewers staan.

Emeritus
in gemeente
werksaam
(Vergelyk
bevoegdheidstabel
afdeling A of C)

Artikel 12

Dit is ’n predikant wat die aftree-ouderdom bereik het en geëmeriteer het.
ŉ Persoon wat oor volle ampsbevoegdheid (emeritaat) beskik, kan:
Alle ampspligte uitvoer soos beskryf in Artikel 9 op uitnodiging en toesig van ŉ
kerkraad.
Hierdie kategorieë sluit ook Emeriti in wat volgens Art 11 weer in ‘n
termynbepaalde
pos beroep is.
Dit is ’n predikant van wie die band met die gemeente losgemaak is as gevolg van die
gemeente se bedryfs- en/of finansiële behoeftes. ŉ Persoon wat oor volle
ampsbevoegdheid (Art 12) beskik, kan:
Alle ampspligte uitvoer soos beskryf in Artikel 9 op uitnodiging en toesig van ŉ
kerkraad
Huweliksbevestiger bly
Beroep word.

PROPONENTSBEVOEGDHEID (Vergelyk Bevoegdheidstabel afdeling B)
Dit is ’n persoon wat aan bepaalde akademiese vereistes voldoen, wie gelegitimeer is en
vir die breë kerkverband beskikbaar gestel is. ŉ Proponent beskik oor die volgende
ampsbevoegdheid:

1.

2.

Proponent
(Vergelyk
bevoegdheidstabel
afdeling B)

Teologiese
kandidaat
(Vergelyk
bevoegdheidstabel

Die Woord bedien op uitnodiging en toesig van ŉ kerkraad
Liturgiese handelinge verrig tydens eredienste
Ander geestelike werk in ŉ gemeente verrig, bv jeugwerk ens.
ŉ Proponent beskik nie oor die volgende ampsbevoegdheid nie:
Bediening van sakramente
Om as huweliksbevestiger aangestel te word nie
Leiding van kerkraadsvergaderings (slegs nadat hy/sy verkies en bevestig is as
ouderling).
Dit is ’n persoon wat aan bepaalde akademiese vereistes voldoen en aan wie
preekvergunning gegee is deur ŉ kuratorium. So ŉ teologiese kandidaat kan:
Die Woord bedien op uitnodiging van en onder toesig van ŉ kerkraad
Ander geestelike werk in ŉ gemeente verrig, bv. jeugwerk ens.
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So ŉ teologiese kandidaat mag nie:
Sakramente bedien nie
Liturgiese handelinge (bv. handgebare by seëngroet en seën) uitvoer nie.

afdeling B)

C.

EMERITUS (Vergelyk Bevoegdheidstabel afdeling C)

Emeritus
1.

(Nie meer werksaam
nie)

Nie gekoppel of werksaam in ‘n Gemeente nie. Geen registrasiegeld is betaalbaar nie.
Om bevoegdheid te behou moet die persoon steeds jaarliks registreer.

TABEL
vir die berekening van jaarlikse registrasiefooi

Bevoegdheidstabel

Bevoegdheidskodelys (vul in by nr 23 en 24)
A

PREDIKANT

A1

Predikant (gekoppel aan ‘n Gemeente)

A2
A3
A4

Tentmaker (gekoppel aan ‘n Gemeente)
Kontrak/Termynleraar (gekoppel aan ‘n Gemeente)
Pastoralehulp (gekoppel aan ‘n Gemeente)

A5

Emeritus (gekoppel aan ‘n Gemeente)

A6

Voltydse Kapelaan

A7

Dosent (in kerklike betrekking)

A8

Proponent (gekoppel aan ‘n Gemeente)

A9

Persoon met volle ampsbevoegdheid in ander betrekking

A10

Ander

R 500.00

B

PROPONENT / TEOLGOGIESE STUDENT

B1

Proponent (in tydelike poste)

B2

Teologiese student

B3

Ander

C

EMERITUS
Emeritus (nie gekoppel of werksaam in ‘n Gemeente nie)
Al is geen registrasiegeld betaalbaar nie moet die persoon nog steeds jaarliks
registreer om ampsbevoegdheid te behou.

C1

Koste

R50.00

R0

Betaling van registrasiefooi

Rekening besonderhede
Verwysingsnommer
Bewys van betaling

Algemene Sinode NG Kerk
Standard Bank
Hatfield, Takkode 011-545
Rekeningnommer 042-142-873
ABR met jou naam en van
Faks (012) 342 0370
E-pos bevoegdheid@ngkerk.org.za
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AANHANGSEL 3
SKRYWE VAN DIE BESTUURDER ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD
(ABR) ET BETREKKING TOT BEGROTING EN FINANSIËRING VAN DIE
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)
Die Bestuurder
Algemene Bevoegdheidsraad
Pretoria
17 September 2012
Ds JPL Mostert
Predikant in Sinodale Diens
NG Kerk in Noord-Kaap
Posbus 1430
Kimberley
8300
Geagte ds Mostert
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)
Ek verwys na u skrywe gedateer 17 Mei 2012. In die lig van die aantal navrae wat die kantoor van die
ABR ontvang het, het die ABR geoordeel dat baie van die vrae wat ontvang is, oorvleuel. Daarom het die
ABR besluit om nie elke individuele navraag persoonlik te beantwoord nie, maar al die vrae met die eerste
Omsendskrywe te probeer ondervang.
Ek antwoord hier dan op die navrae wat ontvang is van die Sinode van die Noord-Kaap.
Vraag 1
Is daar reeds persone in die poste (“predikante TKVI” en “sekretaresse 5/8”) aangestel en wie is
hulle?
Volgens die Algemene Sinode besluit is dit aan die Moderatuur van die Algemene Sinode opgedra om:
a) Om ŉ Kantoor te vestig sodat die werksaamhede van die ABR kan begin funksioneer
b) Om die jaarlikse registrasiefooi vas te stel
c) Om die bestuurder te benoem
Hier volg die besluit wat AS goedgekeur het (Agenda, A 12. Regte, p. 279, pt. 2.8.5):
Die Algemene Sinode
2.8.5.1 besluit om ŉ Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) daar stel om alle sake rakende
bedieningsbevoegdheid namens die Algemene Sinode te hanteer;
2.8.5.2 versoek die Bestuurspan van die ASM om so gou moontlik kantoorfasiliteite tot beskikking
van die ABR te stel;
2.8.5.3 keur die Reglement vir die Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) goed (Punt 2.8.4 hierbo);
2.8.5.4 gee opdrag aan die ATR om te kontroleer watter wysigings aan die reglemente deur die
instelling van die ABR nodig sal wees en die voorgestelde wysigings aan die Moderamen vir
goedkeuring voor te lê;
2.8.5.5 Die Algemene Sinode besluit verder
2.8.5.5.1 dat alle proponente, bedienaars van die Woord in diens van gemeentes en die
kerkverband, ander persone met die bevoegdheid van bedienaar van die Woord en emeriti by die
ABR registreer en dat ’n
jaarlikse registrasiefooi betaalbaar word.
2.8.5.5.2 om werkgewers te versoek om minstens 50% van die registrasiefooi vir ‘n bedienaar van
die Woord/proponent/emeritus in diens van ‘n gemeente/kerkverband te betaal;
2.8.5.5.3 dat die jaarlikse registrasiefooi deur die Bestuurspan van die Moderamen op aanbeveling
van die ABR en die ATF vasgestel word;
2.8.5.5.4 om op aanbeveling van die Tydelike ATR die eerste lede van die ABR aan stel.
_________________________________________________________________________________________________

184 Addendumverslag van die taakspan sinodebeplanning
__________________________________________________________________________________________________
2.8.5.6 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om, nadat advies van die ABR en die
ATF ontvang is, die koördineerder/uitvoerende amptenaar aan te stel
Met die Moderatuur se vergadering (31 Oktober tot 2 November 2012) is die volgende besluit:
8.2 ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD
8.2.1 Aanwys van die ABR (vgl. Regl. pt 1 op bl. 278 van Agenda Algemene Sinode 2011;
Besluiteregister bl 4,5)
Primarii: Drr. Johann Ernst (Algemene Aktuarius) (Oostelike Sinode), Flip du Toit (Algemene
Kuratorium/huidige
Bevoegdheidsregister)
(Noordelike
Sinode),
Dewyk
Ungerer
(kundige
Diensverhouding/kerkregkundige) (Noordelike Sinode), mnr. Len Dekker arbeidskundige/ regsgeleerde)
(Oostelike Sinode), dr. Elsje Büchner (kerkregkundige) (Oostelike Sinode), ds. Marius Cornelissen
(bestuurskundige) (Kapelaan-Generaal), adv Fanie Visser (regsgeleerde) (Noordelike Sinode). Sekundi:
Ds Danie Kruger (Wes-Tvl), dr. JM van der Merwe (kerkregkundige) (Universiteit van Pretoria), ds. Deon
Oelofse (Oos-Kaap).
8.2.2 Kantoor van die ABR
8.2.2.1 Die kantoor vorm deel van die Kantoor van die Algemene Sinode in Pretoria.
8.2.2.2 Die fooie is soos volg:
*1 Predikante: R500 per jaar (predikant 50% en gemeente 50%)
*2 Studente: R50 per jaar
*3 Proponente in voltydse betrekkings: R500 per jaar
*4 Emeriti wat ’n pos as predikant beklee: dieselfde reëling as vir predikante
*5 Ander emeriti: gratis
8.2.2.3 Die eerste fooi is op 1 Maart 2012 betaalbaar (vooruit).
Omdat die ABR ingefaseer moes word, het die Moderatuur besluit om nie onmiddellik die pos van die
ABR bestuurder 100% te vul nie. Die pos is vanaf 1 Maart 2012 op ŉ 50% basis (volgens die ATF se
riglyne die TKVI op maksimum skaal) gevul. Dr Dewyk Ungerer is benoem in die pos. Daar is met sy
kerkraad ooreengekom dat sy tyd (50%) van die gemeente ingekoop word tot einde September 2012
wanneer die hele situasie weer geëvalueer sal word. Tans is die proses aan die gang en word die werk
gedoen deur die Taakspan vir Diensverhoudinge wat eersdaags aan die Moderatuur en Bestuurspan
verslag sal doen.
Die sekretariële pos is ook nie volledig deur die kantoor van die ABR gevul nie. Die Moderatuur het me
Ester Steyn voorlopig versoek om die sekretariële werk vir die ABR saam met haar ander werk te
behartig. Die proses waaraan die Taakspan vir Diensverhoudinge werk, sal ook oor hierdie pos volledig
aan die Moderatuur en Bestuurspan verslag sal doen.

Vraag 2
Detail oor die Begroting
Die volgende begroting is deur die Moderatuur goedgekeur:
Personeel
- Predikant (TKVI)
- Sekretaresse (5/8)
Kantoor
- Kantoorkoste
Telefoon
Kantoorhuur
Toerusting
1.3 Vergaderingskoste/opleiding
- Vergaderings/studie
- Opleiding
- Regskoste
Totaal

#

R600 000-00
R120 000-00*
R 42 000-00

@

R12 000
R 12 000
R 10 000
R 80 000-00
R 10 000
R 20 000
R 50 000
R842 000-00

a) Begroting
Die begroting berus op die riglyn wat die Algemene Sinode van die ATF ontvang en geld vir die personeel
(leraars) wat in diens van die Algemene Sinode is.
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Die ander items op die begroting is wat toegestaan is vir die werksaamhede van die kantoor en personeel
van die ABR.
b) Vergaderkoste en opleiding
Hierdie items is as volg saamgestel:
i)
Vergaderings: die bedrag van R 10 000-00 is begroot vir vergaderings. Aangesien die ABR in ŉ
vestigingsfase is, het die Moderatuur goedkeuring aan die ABR gegee om veral in hierdie
vestigingsfase meer dikwels te vergader. Vergader koste is hoofsaaklik dupliseer koste en een
lid se reiskoste vanaf Kaapstad.
ii)
Deel van die uitgawes is vir studie. Om enkele van die sake wat op die ABR se tafel kom, te
bestudeer vra ook koste.
iii) Die opleiding word grotendeels aangewend vir die ABR se bestuurder en voorsitter wat in
opdrag van die Moderatuur al die verskillende Sinodes besoek om opleiding en inligting te
verskaf aan die sinodes. Sodra die handleidings voltooi is, sal dit ook beskikbaar wees en sal
sinodale taakspanne (Regte, Diensverhoudinge) opgelei word sodat die ABR ook op hierdie
wyse die breë Kerk kan dien.
iv) Die ABR het ook ŉ bedrag begroot vir regskostes. Dit sluit in die amptelike advies wat van
regsgeleerdes van tyd tot tyd ingewin moet word. Met wetgewing wat voortdurend wysig, is dit
soms nodig om ook ŉ interpretasie van ŉ regsgeleerde aan te vra. ’n Voorbeeld hiervan is die
gesprek wat op die oomblik aan die gang is insake die Mediese wetgewing wat bepaal dat geen
persoon wat nie geregistreer is, voortaan kan optree as berader nie. Die ABR is op die oomblik
in gesprek met wetskrywers en dit het dikwels ŉ uitgawe. Dat die volle bedrag nie elke jaar
gebruik sal word, is ook waar. Alles hang af van die moeilikheidsgraad van navra een
regsaspekte.

Vraag 3
Is die R600,000-00 predikantspos 50%, 80% of 100% (“Ter wille van fondse is die pos afgeskaal na
’n 50% pos en word ’n leraar se tyd by sy gemeente daarvoor uitgekoop”)?
Die begroting van R 600 000-00 vir die predikantspos dui op ŉ 100% pos en berus op die riglyn wat die
Algemene Sinode van die ATF ontvang en geld vir die personeel (leraars) wat in diens van die Algemene
Sinode is.

Ek vertrou dat die vrae bevredigend benatwoord is.
Baie dankie
Dewyk Ungerer
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BYLAE 6
LAATBESKRYWINGSPUNT
SINODALE BYDRAES
(Ned. Geref. Kerk Kakamas)
Die sinode besluit dat
1.
die sinodale bydraes van gemeentes vanaf 6% na 5% verlaag word.

MOTIVERING
1.
Die gemeente van Kakamas versoek die sinode om die sinodale bydraes van gemeentes vanaf 6%
na 5% te verlaag.
2.
(a)

Motivering
In die lig van die huidige ekonomiese klimaat is talle gemeentes finansieel onder groot druk.

(b)

Daar is kleiner gemeentes wat nie in staat is om hul amptenare ten volle te vergoed nie.

(c) Die tyd en omstandighede noodsaak die sinode om sinodale werksaamhede af te skaal en af te
wentel na ringe en gemeentes.
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BYLAE 7
LAATBESKRYWINGSPUNT
HERSIENING VAN BEWOORDING VAN BESLUITE VAN DIE
ALGEMENE SINODE AANGAANDE DIE DUIWEL
(Ned. Geref. Kerk Griekwastad)
Die sinode besluit dat
die bestaande formulering (Sien Handelinge Algemene Sinode, punt 18 Bediening van bevryding,
A.10 Leer en Aktuele Sake, Bylaag 2, bladsy 187, punt 14) wat as volg lei:
“14.7 Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies
en toepassings van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is
ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar
is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreter.”
gewysig word om te lees:
“Die Algemene Sinode is bewus van die werklikheid dat daar ongelukkig ’n wye diversiteit van
interpretasies en toepassings van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG
Kerk is. Om die werklike en wesenlik persoonlike aard van die duiwel te aanvaar, sonder om
daardeur die boosheid in die mens self te ontken, is die Bybelse posisie en word ook so in die
belydenisskrifte voorgehou en deur die NG Kerk aanvaar.”

MOTIVERING
1.
Die verslag voor die algemene sinode het gehandel oor “Die bediening van bevryding.” Die
klaarblyklike bedoeling van die verslag is om (onder andere) te help verseker dat die bediening van
bevryding nie op ’n lukraak wyse plaasvind wat moontlik tot groot geestelike en sielkundige skade kan lei
nie. Die algemene sinode se goedkeuring van die bediening van bevryding onder sekere voorwaardes kan
alleen sinvol verstaan word indien die werklike bestaan en wesenlik persoonlike aard van Satan en sy
bose geeste aanvaar word. Die algemene sinode se bewoording dat daar “...ruimte is vir lidmate wat die
Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer...” is so vaag en onduidelik dat dit ruimte skep
vir ENIGE interpretasie aangaande die bose. Dit is dan ook later so geïnterpreteer dat “die NG Kerk
besluit het dat lidmate nie meer in die bestaan van die bose hoef te glo nie”. Wanneer ons besluite neem
moet dit helder en duidelik wees en nie vatbaar vir misverstand nie. Ons neem juis besluite om
onduidelikhede en onsekerhede op te klaar, nie om nuwes te skep nie.
2.
Indien die sinode die aanbeveling so goedkeur, moet dit as ’n beskrywingspunt aan die algemene
sinode deurgestuur word.
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7. NOTULE VAN DIE VERGADERING VAN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND IN SITTING TE
KIMBERLEY OP 15-18 OKTOBER 2012
EERSTE SITTINGSDAG
15 OKTOBER 2012
EERSTE SESSIE
Die predikant in sinodale diens kry geleentheid
om praktiese reëlings bekend te maak.
Ds. FP Avenant, die leraar met die langste jare
diens, neem die voorsitterstoel in en tree op as
voorsitter totdat ’n voorsitter verkies is. (Bepaling
1.1 Reglement van Orde).
Die voorsitter bedank die Ned. Geref. Kerk
Vooruitsig, sinodale kantoor en die musiekspan
(musiekbediening) vir al die voorbereidings.

Kwê), Portugees en Afrikaans. Ds. Avenant sluit
af met gebed.
Die vergadering sing Lied 505:1, 2, 3 en 4.
Die vergadering verwelkom prof. CJP Niemandt,
voorsitter van die moderamen van die algemene
sinode van die Ned. Geref. Kerk.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG TAAKSPAN
SINODEBEPLANNING

Die volgende nuwe gemeentes word by die
vergadering verwelkom: Vryburg-Harmonie, Van
der Kloof, Petrusville, Kimberley-ǂGacan en
Kimberley-!Xun-Alfa.
Die volgende nuwe leraars in die sinodale
gebied word ter vergadering verwelkom, naamlik
SW Albertyn
Orania
UA Badenhorst Marchand
JP Conradie
Keimoes
J Grobbelaar
Louisvale
AW Grobler
Hanover
FJ Heymans
Lime Acres
M Hongolo
Angolana
M VDS Loubser Grootdrink
M Mahongo
Kimberley !Xun gemeenskap
PW Manu
Kimberley-ǂGacan
AD Niemandt
Postmasburg
JH Rademeyer Kameelboom
CR Scheepers Reivilo
JH Smit
Williston
WG Stumpfe
Kimberley-Bakenskop
SW Theart
Daniëlskuil
W Van Velden Kimberley-Vooruitsig
JJ Van Zyl
Upington-Blydeville
A Werner
Loxton
Die verskillende ringe word ’n geleentheid gegun
om elk ’n kers aan te steek.
Die vergadering sing Psalm 23:1-3, die
seëngroet volg, waarna die vergadering Psalm
84:1-5 sing. Romeine 12:9-21 word gelees. Die
vergadering sing Lied 247. Ds. Avenant lees 1
Johannes 1:8-10. Hierna bely die vergadering
saam die geloofsbelydenis van Nicea en sing
Psalm 146:1, 2, 4 en 8 (Totius).
Ds. Avenant lees Lukas 24:13-53 en doen ’n
gebed. Die Onse Vader word in die volgende
tale gebid: Grieks, in beide San dialekte (!Xun en

(bladsye 1 - 11)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die taakspan
sinodebeplanning, ds. JPJ van Tonder.
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM

2.
TAAKSPAN SINODEBEPLANNING
KENNIS GENEEM

3.
AFGEVAARDIGDES NA DIE
ALGEMENE SINODE
KENNIS GENEEM

4.
REËLINGS VIR DIE SEWENTIENDE
VERGADERING VAN DIE SINODE VAN DIE
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
KENNIS GENEEM
4.1 Aanmelding van afgevaardigdes
KENNIS GENEEM
4.2 Opening
KENNIS GENEEM
4.3 Notulering
KENNIS GENEEM
4.4

Konstituering

4.4.1 Kennisgewing
KENNIS GENEEM
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4.4.2 Geloofsbriewe
Die geloofsbriewe Bylae 1 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
4.4.3 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. VR Terblanche sal eers Maandagmiddag
ter vergadering verskyn aangesien hy ’n
begrafnis moet waarneem.
• Dr. DL van Niekerk maak verskoning vir die
hele sitting as gevolg van siekte.
• Ds. LM Coreejes en ouderling CF Botma sal
Maandagmiddag ter vergadering verskyn.
Die volgende
vergadering:

afgevaardigdes

Angolana
M Hongolo
NT Jo’

verskyn

(Leraar)
(Primarius)

ter

NB Roux
EJ VZ Greyling

(Leraar)
(Primarius)

Deben
JW Myburgh

(Leraar)

Delportshoop
FP Avenant
GV Faber

(Leraar)
(Primarius)

Diamantveld
P-R du Toit
JF du Plooy

(Leraar)
(Primarius)

Douglas
FP Louw
CEN Stemmet
JD van der Westhuizen
GP Stemmet

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

Dutoitspan
JS Kloppers
S Kruger

(Leraar)
(Primarius)

Goedvertrou
J Nel
LP Boshoff

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)

Askham-Noenieput
FA Fouché

(Leraar)

Griekwastad
PG Otto
GG Swiegers

Augrabies
SJ Schoeman
PS van Wyk

(Leraar)
(Primarius)

Groblershoop
PG Slabber
SD Benson

(Sekundus leraar)
(Primarius)

Barkly-Wes
SD Marais
AA van der Linde

(Leraar)
(Primarius)

Grootdrink
M VDS Loubser
HH Husselmann

(Leraar)
(Primarius)

Brandvlei
HW de Jager

(Leraar)

Grootrivier
PJJ Goussard

(Primarius)

Britstown
N Kriek
LP Raath

(Leraar)
(Primarius)

Hanover
AW Grobler

(Leraar)

Hartskroon
APS Botes

(Primarius)

Hartswater
MJ Coetzer
WPL Olivier
TC du Toit
P Burger

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

Hopetown
JS Henning
HJ Rossouw

(Leraar)
(Primarius)

Carnarvon
HJG van Heerden
FA Jacobs

(Leraar)
(Primarius)

Daniëlskuil
SW Theart
SF Weideman

(Leraar)
(Primarius)

De Aar
AJ du Plooÿ
SAC Klopper
A du Plooÿ
PJ Conradie

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Leraar)

Jan Kempdorp
SJ Strydom
(Leraar)
De-Aar-Noord
MP van Wyk
(Primarius)
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Kakamas
PJL Blaauw
LP Coetzee
R Britz
AH Mans

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

Kalahari
EZ Anthonissen
JA de Klerk

(Leraar)
(Primarius)

Kameelboom
JH Rademeyer
G Nieuwoudt
Kanoneiland
SL de Jager
HE Roux
Kathu
AC de Villiers
F VDB du Plessis
HK Viljoen
S van Niekerk
JA van Schalkwyk
Keimoes
JP Conradie
DJ Malan
Kenhardt
JIR van Niekerk
H Viviers
Kimberley
LM Basson
MD Botha
Kimberley-Bakenskop
WG Stumpfe
AGW van Tonder
A Gerrits
CJ Lourens
Kimberley-Bet-El
GJ Duursema
P Britz
Kimberley-ǂGacan
PW Manu
Kimberley-!Xun-Alfa
FM Mahongo
LD Andrate
Kimberley-Harmonie
AC Swanepoel
JJ Hugo
DJ Scheepers
AS Enslin

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Sekundus)

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)

W Roets
WH van Aswegen
FD Hugo
WJ Fourie
JPL Mostert
JD le Roux
W van Velden
JJ du Toit

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

Kimberley-Wes
PL Gouws
AP Sharp

(Leraar)
(Primarius)

Kuruman
P van Zyl
GF de Bruyn

(Leraar)
(Leraar)

Kuruman Die Oog
C Jonck
SM Joubert

(Leraar)
(Primarius)

Lime Acres
FJ Heymans
AH van der Watt

(Leraar)
(Sekundus)

Louisvale
J Grobbelaar
DJ Liebenberg

(Leraar)
(Primarius)

Louwna
MF Scholly
DD Kühn

(Leraar)
(Primarius)

Loxton
A Werner
M Meintjes

(Leraar)
(Primarius)

Mafikeng
TA Grové
D du Toit
S du Toit

(Sekundus leraar)
(Primarius)
(Sekundus leraar)

Marchand
UA Badenhorst
PW Smit

(Leraar)
(Primarius)

Mareetsane
JH Cronje
JA van der Linde

(Leraar)
(Primarius)

Modderrivier-Ritchie
EL Rischmüller

(Leraar)

Neilersdrif
JL van der Merwe
CE Basson

(Leraar)
(Primarius)

Noorderharts
JM Brümmer

(Primarius)

(Leraar)

(Sekundus leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

Olifantshoek
GG Jacobs
(Primarius)
Kimberley-Vooruitsig
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Upington-Blydeville
JJ van Zyl
J Pretorius

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Primarius)

Upington-Noord
BJP Booysen
PJ du Plessis

(Leraar)
(Sekundus)

(Leraar)
(Sekundus)

Upington-Oos
JP Smit
AH Scholtz
BD van der Walt

(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

Upington-Wes
TE Smit

(Leraar)

Van der Kloof
P VDW Coetzer
O Fourie

(Leraar)
(Primarius)

Vanwyksvlei
FJ Augustyn

(Sekundus leraar)

Vanzylsrus
JPJ van Tonder
AA Noëth

(Leraar)
(Primarius)

Vergelegen
WJ van Zyl
JP van den Berg

(Leraar)
(Primarius)

Vosburg
EL de Kock
M van der Merwe

(Leraar)
(Primarius)

Onder-Molopo
JD Coetzee

(Leraar)

Orania
SW Albertyn
HJ Steyn
Oranjevallei
GP Barnard
EMJ Loots
Petrusville
Afwesig
Petrusville-Uitsig
Afwesig
Philipstown
UP Malherbe
LJ de Jager
Piet Plessis
LB de Villiers
JJ Mans
Plooysburg
DG Cilliers
JF du Toit

(Leraar)
(Primarius)

(Leraar)
(Sekundus)

(Sekundus leraar)
(Primarius)

Postmasburg
K O’Callaghan
P van Huyssteen
AD Niemandt

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)

Prieska
CM Rautenbach
AH Vivier
VR Terblanche
P Vos
N Venter
L Laubscher

(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)
(Leraar)
(Primarius)

Vryburg Harmonie
LM Coreejes
CF Botma

(Leraar)
(Primarius)

Vryburg-Noord
AC van Wyk
EM Janse van Rensburg

(Leraar)
(Primarius)

Reivilo
CR Scheepers
PH Coetzee

(Leraar)
(Primarius)

Vryburg-Wes
PF Coetzee
NB Kotze

(Leraar)
(Primarius)

Stella
WP Vermaak
PJ Botha

(Leraar)
(Primarius)

Warrenton
JB Vos
J Koorts

(Leraar)
(Primarius)

Strydenburg
IM Kluge
JL van der Walt

(Leraar)
(Primarius)

Williston
JH Smit
PH Marais

(Sekundus Leraar)
(Primarius)

Tadcaster
J Oosthuizen
KG Cronjé

(Leraar)
(Primarius)

AANBEVELING
Die voorsitter verklaar die vergadering wettig
gekonstitueerd.
GOEDGEKEUR

Upington
PL Louw
(Leraar)
TD van Huyssteen
(Primarius)
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Die volgende
vergadering:

waarnemers

FWC van Niekerk
LS Oosthuizen
J du Preez
E Scholly
E Botha
JF de Villiers
WL Janse van Rensburg
K Vos
H van der Merwe
M Rademeyer

verskyn

ter

(Tolk)
(Vrouelidmate NK)
(Vrouelidmate NK)
(Vrouelidmate NK)
(NG Welsyn)
(NG Welsyn)
(Jonk NK)
(Musiekbediening)
(Musiekbediening)
(Teologiestudent)

Die voorsitter stel PUNT 12.12: REGLEMENT
VAN ORDE NED. GEREF. KERK IN NOORDKAAPLAND van die verslag van die sinodale
kerkordekommissie aan die orde (Sien bladsy
25).
12.12 Reglement van orde Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland
Sien BYLAE 2, by die verslag van die sinodale
kerkordekommissie, bladsy 28.
AANBEVELING
Die sinode keur die gewysigde Reglement
van orde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland (Bylae 2) goed. Wysigings is
onderstreep en dit wat deurgehaal is word
geskrap.
GOEDGEKEUR
4.4.4 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 Warrenton te versoek
om ’n groslys te voorsien waaruit ’n voorsitter en
ondervoorsitter gekies kan word.
Die ring van Warrenton het dr. JB Vos en ds. J
Oosthuizen genomineer vir die groslys waaruit ’n
voorsitter en ondervoorsitter gekies kan 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.
KENNIS GENEEM
VERKIESING VAN VOORSITTER
Die volgende persone is genomineer
voorsitter:

Dr. JB Vos
Ds. J Oosthuizen
Dr. AC Swanepoel
Dr. JS Henning
Ds. IM Kluge
Die voorsitter vra die vergadering om te stem.
4.5

Werkswyse en tydsindeling

Sien BYLAE 2, bladsy 8-9, en BYLAE 3, bladsy
10-11, by die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste.
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om die voorgestelde werkswyse (Bylae
2) en tydsindeling (Bylae 3) goed te keur
2. Indien ’n verslag nie afgehandel is by die
verstryking van die toegestane tyd nie,
besluit die vergadering of dit dadelik
afgehandel word of oorstaan tot ’n later
geleentheid.
GOEDGEKEUR
4.7 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
• Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika in
Kimberley
• Gereformeerde Kerk Kimberley
• Afrikaanse Protestantse Kerk
Groeteboodskappe sal 10 min voor ete of teetyd
plaasvind.
Kerke wat groeteboodskappe tydens die
sinodesitting bring is gevra om aan die volgende
aandag te gee:
1. Hoe gaan dit met die kerk wat jy
verteenwoordig?
2. Wat beskou die kerk wat jy verteenwoordig as
grootste uitdagings?
3. Hoe dink julle kan ons saam kerk van Jesus
Christus wees?
KENNIS GENEEM
4.8 Standaardisering van verslae
KENNIS GENEEM
4.9 Ander reëlings
4.9.1 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.

as
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4.9.2 Tydelike kommissies kry geleentheid om
in die aande na afloop van die normale
sittingstyd te vergader.
4.9.3 Afgevaardigdes NEEM KENNIS van ’n
staande besluit, naamlik dat afgevaardigdes met
gemaklike – dog netjiese kleredrag sinodesittings kan bywoon.

4.12.8 Kommissie vir kommissies
• 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

4.10 Verteenwoordigers van teologiese
fakulteite
KENNIS GENEEM

4.12.9 Stemtellers
Tafels 1 - 4
Ds. P van Zyl
5-8
Ds. J Grobbelaar
9 - 12
Ds. M VDS Loubser
13 - 16 Ds. PL Gouws
17 - 20 Ds. SW Theart
21 - 24 Ds. FJ Heymans
25 - 28 Ds. UA Badenhorst
29 - 34 Ds. JD Coetzee
Sameroeper: Ds. TE Smit

4.11 Kommunikasie - media
KENNIS GENEEM
4.12 Tydelike kommissies (bepaling 35.6.1)
AANBEVELING
4.12.1. Kommissie vir aankondigings en
korrespondensie
Ds. VR Terblanche (s)
Sekundus: Ds. PL Louw
4.12.2 Kommissie vir die besluiteregister
Ds. GP Barnard (s)
Ds. PF Coetzee

4.12.10 Notulekommissie
Ds. JPL Mostert (s)
Ds. K O’Callaghan
Dr. LM Basson
Ds. AD Niemandt
4.12.11 Herderlike brief

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

Die ring van Warrenton neem verantwoordelikheid.
4.11.1 tot 4.12.11 hierbo word GOEDGEKEUR

4.12.4 Kommissie vir hulpdienste
Ds. TE Smit
Ds. PG Otto
Ds. J Oosthuizen
Ds. LB De Villiers
Ds. FD Hugo
Mev. E Badenhorst
Oudl. JP Smit
Oudl. FJ Augustyn
Sekundus: Ds. UP Malherbe

4.13 Sinodale betrokkenheid van leraars
KENNIS GENEEM

4.12.5 Kommissie vir algemene sake
Ds. GJ Duursema (s)
Ds. SW Albertyn
Ds. J Oosthuizen
Ds. TE Smit
Ds. JPJ van Tonder
Ds. HK Viljoen
Ds. FP Avenant
Ds. N Venter
Tafelleiers (gee terugvoer ten opsigte van
tafelgesprekke)
Oudl. JA de Klerk
Oudl. M Meintjes
4.12.6 Kerkordekommissie
Ds. GJ Duursema
Ds. SW Albertyn
Ds. HW de Jager
Ds. PG Otto
4.12.7 Kommissie vir reiskoste
Ds. LB de Villiers
Mev. E Badenhorst

4.14 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
4.15
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
4.16
Daggeld, reis- en verblyfkoste vir
sinode 2012
Reëlings is getref dat afgevaardigdes wat buite
Kimberley woon in gastehuise en by lidmate
tuisgaan.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die koste teen R2-00 per kilometer vir
een voertuig per gemeente en twee vir ’n
gemeente met meer as twee leraars direk
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ter vergadering aan afgevaardigdes
uitbetaal word, wat dit self onderling
verdeel.
2. R50 per dag aan afgevaardigdes vir
aandete betaal word.
GOEDGEKEUR
4.17
Verteenwoordiger op die moderamen
van die algemene sinode (ASM)
’n Sekundus moet op die moderamen van die
algemene sinode benoem word aangesien dr. JJ
Knoetze (sekundus) uit die sinodale gebied van
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland verhuis
het.
AANBEVELING
Die sinode besluit om ’n sekundus
verteenwoordiger op die moderamen van die
algemene sinode te nomineer.
ORDEVOORSTEL
Die sinode besluit om punt 4.17, verslag
taakspan sinodebeplanning, te verwys na die
tydelike kerkordekommissie.
VOORSTELLER:
FD Hugo
GOEDGEKEUR
(Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 215)
4.18
Afgevaardigdes
sinode

na

die

algemene

Sien ook
verslag van die sinodale
kerkordekommissie, punt 16: afgevaardigdes
na die algemene sinode (bladsy 25-26).
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die sinodale
kerkordekommissie se aanbeveling (punt 16:
afgevaardigdes na die algemene sinode)
onmiddellik hanteer word.

4.20

Beskrywingspunte

“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).

Die
taakspan
sinodebeplanning
het
beskrywingspunte ontvang nadat die agenda
saamgestel en gedruk is, nl.
• Die kerk se openbare getuienis oor die
ekologiese krisis.
• Die verwerwing van VBO punte.
• Nuwe moontlikhede en geleenthede vir die
bediening op die platteland.
• Bediening in kleiner gemeentes.
• Algemene bevoegdheidsraad (ABR) en die
kerkregtelike posisie van die ring.
• Sinodale bydraes.
• Hersiening van bewoording van besluite van
die algemene sinode aangaande die duiwel.
VOORSTEL
Die sinode besluit dat die addendumverslag
van
die
taakspan
sinodebeplanning
onmiddellik hanteer word.
VOORSTELLER:
JPJ van Tonder
SEKONDANT:
JPL Mostert
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel die ADDENDUMVERSLAG
VAN DIE TAAKSPAN SINODEBEPLANNING
aan die orde (Sien bladsy 167-187).

AANBEVELING
Die sinode besluit
1. Laatbeskrywingspunt:
Die
kerk
se
openbare getuienis oor die ekologiese
krisis (Bylae 1) word verwys na die
kommissie vir algemene sake.
2. Laatbeskrywingspunt: Die verwerwing van
VBO punte (Bylae 2) word verwys na die
kommissie vir algemene sake.
3. Laatbeskrywingspunt: Nuwe moontlikhede en geleenthede vir die bediening op
(Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 215-216)
die platteland (Bylae 3) tydens die verslag
van
die
sinodale
kommissie
vir
4.19
Plek waar die volgende sinodesitting
bedieningsondersteuning hanteer word.
gehou sal word
4. Laatbeskrywingspunt:
Bediening
in
kleiner gemeentes (Bylae 4) word verwys
AANBEVELING
na die kommissie vir algemene sake.
Die sinode besluit dat die volgende
5.
Laatbeskrywingspunt:
Algemene
sinodesitting te Kimberley plaasvind.
bevoegdheidsraad
(ABR)
en
die
GOEDGEKEUR
kerkregtelike posisie van die ring (Bylae 5)
i. punte 1, 2 en 4 word verwys na die
sinodale kerkordekommissie.
_________________________________________________________________________________________________
ORDEVOORSTEL
Die sinode besluit om punt 16, verslag
sinodale kerkordekommissie, en punt 4.18,
verslag taakspan sinodebeplanning, te
verwys na die tydelike kerkordekommissie
sodat die voorsitter en die ondervoorsitter
van die vergadering ook deel is van die
afvaardiging na die algemene sinode.
VOORSTELLER:
FD Hugo
GOEDGEKEUR
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ii. punt 3 word verwys na die sinodale
kommissie vir hulpdienste.
6. Laatbeskrywingspunt: Sinodale bydraes
(Bylae 6) word verwys na die tydelike
kommissie vir hulpdienste.
7. Laatbeskrywingspunt: Hersiening van
bewoording van besluite van die algemene
sinode aangaande die duiwel (Bylae 7)
word verwys na die kommissie vir
algemene sake.
GOEDGEKEUR

2.
VERTEENWOORDIGERS
ALGEMENE
SINODE:
KERKORDEKOMMISSIE
KENNIS GENEEM

5.

4.
VERTEENWOORDIGERS
KERKORDEKOMMISSIE

TAAKSPAN SINODEBEPLANNING

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. ’n taakspan sinodebeplanning aangewys
word
2. die taakspan sinodebeplanning as volg
saamgestel word
a. die voorsitters van kommissies
b. verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland by algemene sinode
c. die lede waarmee die ring die sinode
preadviseer met betrekking tot die
verkiesing van ’n voorsitter en
ondervoorsitter (Bepaling 34.2.1)
d. die predikant in sinodale diens
e. die bestuurder NG Welsyn NoordKaap.
GOEDGEKEUR

3.
SAMESTELLING
ORDEKOMMISSIE

BY
SINODALE

SINODALE

KERK-

3.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

SINODALE

4.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

5.
REDAKSIONELE
KERKORDE 2010
KENNIS GENEEM

WYSIGINGS

AAN

6.
NUWE UITGAWE VAN DIE KERKORDE,
REGLEMENTE,
BESLUITE
EN
AANTEKENINGE VIR GEBRUIK IN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
6.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

6. SLOT
KENNIS GENEEM

7.
GRAVAMEN
TEN
OPSIGTE
KERKORDE 2007: ARTIKELS 3 EN 9

VERKIESING VAN VOORSITTER
Die voorsitter maak bekend dat dr. JB Vos as
voorsitter van die vergadering verkies is.

7.1
Uitvoering
Die sinodale kerkordekommissie het met die
algemene taakspan regte (ATR) in gesprek
getree. Die algemene taakspan regte het die
standpunte van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland aanvaar en artikel 3
gewysig om te lui:

Dr. JB Vos neem die voorsitterstoel in en bedank
die vergadering vir hul vertroue in hom.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
(bladsye 12 - 50)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur
die
voorsitter
van
die
sinodale
kerkordekommissie, ds. GJ Duursema.
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM

VAN

3.1 Christus verrig al die dienswerk in sy kerk en
koninkryk deur sy Woord en Gees. Hy doen dit
ondermeer deur gebruik te maak van:
3.1.1 die dienswerk van die drie besondere ampte
in die kerk, te wete:
dié van bedienaar van die Woord
dié van ouderling,
dié van diaken,
om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in
die kerk en die wêreld; én
3.1.2 die dienswerk van al die gelowiges .
3.2 Die drie besondere 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.

AANBEVELING
Die sinode besluit
_________________________________________________________________________________________________
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1.

om met dank kennis te neem van die
besluit van die algemene sinode met
betrekking tot artikel 3.
2. dat die gravamen ten opsigte van artikel
3 as afgehandel beskou word aangesien
die beginsels wat in artikel 3 op die spel
was, bevredigend geïmplementeer is.
GOEDGEKEUR
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om met dank kennis te neem van die
besluit van die algemene sinode met
betrekking tot artikel 9.
GOEDGEKEUR
2.

dat die gravamen as afgehandel beskou
word aangesien die meeste van die
beginsels wat in artikel 9 op die spel
was, bevredigend geïmplementeer is.
GOEDGEKEUR
3.

dat daar egter steeds voorbehoude is ten
opsigte van sekere formuleringe in die
nuwe artikel 9 (sien vrae vir bespreking
tydens die sinodesitting)
KENNIS GENEEM
4.

dat ’n gesprek om tafels plaasvind waar
onderstaande vrae aan die orde gestel
word.
Vrae vir bespreking tydens sinodesitting
Inleiding: In die Kerkorde artikels wat oor
die taak van die bedienaar van Woord
handel, vervang artikel 9.3, 9.4 en 9.6
Kerkorde
2011
die
woorde
“die
uitbreiding van die koninkryk van God”
in artikel 9.7 Kerkorde 2004, met die
woorde “die diens van die kerk in die
wêreld”.
Dit het na die mening van die sinodale
kerkordekommissie
verreikende
teologiese implikasies. Die sinodale
kerkordekommissie oordeel dat die
uitdrukking, “diens in die wêreld”, die
opdrag van Christus “uitbreiding van die
koninkryk van God” wysig.
Reageer hierop deur die volgende vrae te
bespreek.
a. Wat verstaan jy onder die begrip: “die
uitbreiding van die koninkryk van
God”? (Kerkorde 2004, artikel 9.7)
b. Wat verstaan jy onder die begrip: “die
diens van die kerk in die wêreld”?
(Kerkorde 2011, artikel 9.3, 9.4 en 9.6)
c. Beteken die twee begrippe dieselfde?
Watter een beskryf die Bybelse
opdrag aan gelowiges die beste?
STAAN OOR

Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 228-229

VERKIESING VAN ONDERVOORSITTER
Die volgende persone is genomineer vir
ondervoorsitter:
Ds. J Oosthuizen
Dr. AC Swanepoel
Ds. WG Stumpfe
Ds. FP Avenant
Ds. IM Kluge
Ds. AC de Villiers
Die voorsitter vra die vergadering om te stem.
8.
ROEPINGSVERKLARING VAN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
8.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

9.

BEPALING 57.6.5

9.1
Uitvoering
Sien Notule Punt 11.26 - Bepaling 57.6, bladsy
202
KENNIS GENEEM

10.

APPÈL DS. DJ KRITZINGER

AANBEVELING
1. Die sinode neem kennis
a. Appèl is ontvang van ds. DJ
Kritzinger teen sy skuldigbevinding
deur die ring van Kimberley en
gevolglike skorsing uit die amp.
b. Die sinodale kerkordekommissie is
die gevolmagtige appèlkommissie
van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk
in
Noord-Kaapland.
Sien
Bepaling 35.5.2.4(a)
Die kerkordekommissie dien as appélliggaam
tussen sinodes.

c. Die sinodale kerkordekommissie het
die appèl aangehoor.
d. Die appèl is gehandhaaf. Die sinodale
kerkordekommissie het as volg
besluit:
Die sinodale kerkordekommissie
1. besluit dat die appèl gehandhaaf word en
dat die bevindinge van die gevolmagtigde
kommissie van ondersoek van die ring van
Kimberley in sy geheel ter syde gestel
word.
Rede:
a. Die sinodale kerkordekommissie is van
oordeel dat die notule nie ’n volledig
weergawe van die getuienis is nie. Die
appellant is geregtig op ’n regverdige
en billike appèl en daarvoor word ’n
volledige rekord benodig anders kan die
appellant benadeel word.
b. Die sinodale kerkordekommissie is van
oordeel dat dit uit die notule blyk dat
daar vooroordeel teenoor die appellant
kon wees deurdat hy tydens die finale
ondersoek as leuenaar uitgemaak is.
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2. besluit dat die aangeleentheid terugverwys
word na die betrokke kerkvergadering om
die aangeleentheid van nuuts af (“de novo”)
te hanteer.
a. Besluite by Artikel 23
23b7.2 Waar die appèl berus op
wesenlike onreëlmatighede tydens
die vergadering wat die besluit
geneem het, stel die appèlliggaam
die besluit van die betrokke
kerkvergadering ter syde en verwys
die aangeleentheid terug na die
betrokke kerkvergadering om die
aangeleentheid van nuuts af te
hanteer.
Die
betrokke
kerkvergadering kan ’n ander
soortgelyke kerkvergadering vra om
die aangeleentheid van nuuts af te
hanteer. (Kerkorde Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland 2010).
b.“...Waar ’n mindere kerkvergadering
egter die reëls van natuurlike
geregtigheid verontagsaam het, kan
dit nie deur ’n terugverwysing of
deur verdere getuienis reggestel
word nie. Dit kan alleen gedoen
word deur ’n ondersoek “de novo”
deur
die
mindere
kerkvergadering...” (Dr. THN Sadler
Die Kerklike Tughandeling – Bladsy
166).
3. besluit om die ring van Kimberley met
verwysing na artikel 63.1.7 (“As ’n situasie
ontstaan waardeur of die ondersoekliggaam
of die geïmpliseerde voel dat ’n regverdige
en billike ondersoek nie kan plaasvind met
die
huidige
samestelling
van
die
ondersoekliggaam nie, het beide die reg
om, met opgaaf van redes, aansoek te doen
dat ’n ander ondersoekliggaam die
ondersoek instel”) te adviseer om:
a. indien die ring van Kimberley sou
besluit om met die aangeleentheid voort
te gaan,
b. ’n ondersoekliggaam vanuit ’n ander
ring die ondersoek moet hanteer.

goedgekeur deur die sinode, Oktober
2012.
GOEDGEKEUR
11.3
Bedienaar van die Woord – leraar of
predikant
AANBEVELING
Die sinode besluit dat die terme “leraar” of
“predikant” in al die bepalings en verwysings
van die Kerkorde vervang word met die term
“bedienaar van die Woord” om in
ooreenstemming te wees met die artikels van
die Kerkorde van die algemene sinode 2011.
GOEDGEKEUR
11.4

Verwysing by artikel 5

AANBEVELING
Die sinode besluit dat die verwysing by
artikel 5 as volg gewysig word:
Ou bewoording
Die “reglement vir die reëling van die
opleiding
en
legitimasie
van
evangeliedienaars” word in die Kerkorde
van die Ned. Geref. Kerk 2007, bladsy 87,
weergegee
Nuwe bewoording
Die “reglement vir die reëling van die
opleiding
en
legitimasie
van
evangeliedienaars” word in die Kerkorde
van die Ned. Geref. Kerk 2012, bladsy XX,
weergegee.
GOEDGEKEUR
11.5

Verwysing by artikel 7b1

11. REDAKSIONELE VERANDERINGS AAN
KERKORDE 2010

AANBEVELING
Die sinode besluit dat verwysing 7b1 verval
aangesien die besluite by artikel 7 deur die
algemene sinode geskrap is.
Verwysing by 7b1
Vergelyk vorm 11 (Beroepingsbrief en
dienskontrak).
GOEDGEKEUR

11.1

11.6

2.

Die sinode keur die optrede van die
sinodale kerkordekommissie goed.
GOEDGEKEUR

Goedkeuring van punt 11.1 tot 11.27

AANBEVELING
Die sinode besluit om punt 11.1 tot 11.27 as
’n eenheid goed te keur.
KENNIS GENEEM
11.2

Nommering

Verwysing 7

AANBEVELING
Die sinode besluit dat verwysing 7 geskrap
word, naamlik
In die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk
2007: sien funksionele besluite:
14. Kapelane (bladsy 127)
17. Legitimasie met beperkte opdrag
(bladsy 131)
20. Omruiling van standplase (bladsy 133).
GOEDGEKEUR

AANBEVELING
Die sinode besluit
1. Alle nommering in die Kerkorde sal
redaksioneel
reggestel
word
by
publikasie van die Kerkorde van die Ned.
11.7
Bepaling 7.3.2
Geref. Kerk in Noord-Kaapland tesame
AANBEVELING
met bepalings, reglemente, besluite en
Die sinode besluit dat bepaling 7.3.2 geskrap
aantekeninge vir gebruik in die Ned.
word, naamlik
Geref.
Kerk
in
Noord-Kaapland
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7.3.2 ’n Kerkraad kan nie ’n beroep
uitbring as sy kontribusie-verpligting ten
opsigte van die Pensioenfonds nie in
orde is nie.
GOEDGEKEUR
11.8

Bepaling 7.3.3

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.3.3 as volg
te wysig:
Ou bepaling
7.3.3 Kerkrade mag ’n leraar vir ’n
bepaalde pos beroep mits daar vooraf
ooreengekom is oor die instandhouding
van die pos en watter kerkraad as die
roepende kerkraad sal optree. Die
bepalings geld ook vir ’n sendingpos in
een of ander lid van die Ned. Geref.
Kerkfamilie, sowel as vir kombinasie
gemeentes.
Nuwe bepaling
7.3.3 Kerkrade mag gesamentlik ’n leraar
vir ’n bepaalde pos beroep mits daar
vooraf ooreengekom is oor:
7.3.1.1 die instandhouding van die pos
en
7.3.1.2 watter kerkraad as die roepende
kerkraad sal optree.
7.3.1.3 Die bepalings geld ook vir ’n
sendingpos in een of ander lid van die
Ned. Geref. Kerkfamilie, sowel as vir
gemeentes in kombinasie.
GOEDGEKEUR
11.9

Bepaling 7.3.4

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.3.4 as volg
te wysig:
Ou bepaling
7.3.4 Advies prosedure
7.3.4.1 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.
7.3.4.2 Die ring kan die sinodale
6
kommissie vir hulpdienste
en die
sinodale kerkordekommissie vir advies
nader.
Voetnota 6

Indien die gemeentes hulp uit die
gemeentebedieningsfonds sou benodig, sien
reglement vir gemeentebedieningsfonds

Nuwe bepaling
7.4 Advies prosedure
Wanneer ’n leraarspos vakant raak kom
die gemeentes van die Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland met mekaar ooreen
om onderstaande advies prosedure te
volg vóórdat tot beroeping oorgegaan
word:

7.4.1 die advies van die ring in te win;
7.4.2 die advies van die sinodale
6
kommissie vir hulpdienste in te win en
om
7.4.3
die
advies
van
sinodale
kerkordekommissie in te win (veral t.o.v.
beroepingsprosedures en kontrakte.)
Voetnota 6

Indien die gemeentes hulp uit die
gemeentebedieningsfonds sou benodig, sien
reglement vir gemeentebedieningsfonds

GOEDGEKEUR
11.10

Bepaling 7.3.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.3.5 as volg
te wysig:
Ou bepaling
7.3.5 Indien nodig wys ’n meerdere
vergadering (of sy gevolmagtigde
kommissie) ’n predikant vir diens in die
kerkverband aan. Daar word met ’n
plaaslike gemeente ooreengekom (in
samewerking met die betrokke ring) dat
hy deur die betrokke gemeente beroep
word, veral met die opdrag om die kerk
in breëre verband te dien
Nuwe bepaling
7.5 Bedienaars van die Woord vir die
kerkverband
Indien
nodig
wys
’n
meerdere
vergadering (of sy gevolmagtigde
kommissie) ’n bedienaar van die Woord
vir diens in die kerkverband aan. Daar
word met ’n plaaslike gemeente
ooreengekom (in samewerking met die
betrokke ring) dat hy deur die betrokke
gemeente beroep word, veral met die
opdrag om die kerk in breëre verband te
dien.
GOEDGEKEUR
11.11

Bepaling 7.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.5 as volg te
wysig:
Ou bepaling
7.5 Besware teen ’n beroep
7.5.1 Besware moet skriftelik ingedien
word by die beroepende kerkraad tot op
die dag van die tweede afkondiging.
7.5.2 Die kerkraad stel die beswaar in die
hand van die ringskommissie.
7.5.3 Besware teen ’n beroep kan
betrekking hê op onreëlmatighede by die
beroep of teen die leer en lewenswandel
van die beroepe leraar.
7.5.4 In die geval van beweerde
onreëlmatighede by die uitbring van ’n
beroep, beslis die ringskommissie en,
indien die besware gehandhaaf word,
word ook die beroepene verwittig.
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7.5.5 Oor die besware teen leer en
lewenswandel word die prosedure
gevolg ten opsigte van Kerklike Opsig en
Tug. (Sien artikel 59).
Nuwe bepaling
7.7 Besware teen ’n beroep
7.7.1 Besware moet skriftelik ingedien
word by die beroepende kerkraad tot op
die dag van die tweede afkondiging.
7.7.2
Die
kerkraad
stel
die
ringskommissie van die beswaar in
kennis.
7.7.3 Besware teen ’n beroep kan
betrekking hê op onreëlmatighede by die
beroepingsproses of teen die leer en
lewenswandel van die beroepe leraar.
7.7.4 In die geval van beweerde
onreëlmatighede
by
die
beroepingsproses,
beslis
die
ringskommissie daaroor en indien die
besware gehandhaaf word, al dan nie,
word die kerkraad in kennis gestel. Die
beroepene word deur die kerkraad
daarvan verwittig.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. PL Louw word geleentheid gebied
aankondigings te doen.
• Oudl. AS Enslin maak verskoning
Maandagmiddag.
• Ringe vergader vanaand om 18:00
• Die tafelleiers moet vorms van persone
Noord-Kaapland eNuus wil ontvang by
tiksters inhandig.

om
vir

wat
die

Die vergadering VERDAAG vir tee.

EERSTE SITTINGSDAG
15 OKTOBER 2012
TWEEDE SESSIE
Die voorsitter stel prof. CJP Niemandt, voorsitter
van die moderamen van die algemene sinode
van die Ned. Geref. Kerk aan die woord en hy
lewer
’n
groeteboodskap
namens
die
moderamen van die NG Kerk.
VERKIESING VAN ONDERVOORSITTER
Die
volgende
persoon
is
verkies
as
ondervoorsitter: Ds. J Oosthuizen

Ds. J Oosthuizen neem die ondervoorsitterstoel
in en bedank die vergadering vir hul vertroue in
hom.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
(vervolg)
11.12

Bepaling 8

AANBEVELING
Die sinode besluit om die volgende punte in
bepaling 8 as volg te wysig:
Ou bepaling
Bepaling 8
8.1 Demissie
8.1.1 ’n Leraar versoek ’n kerkraad vir
demissie
8.1.2 Die akte van demissie word na
goedkeuring deur die
8.2.2 Die bevestiging van ’n leraar
geskied deur ’n leraar van die
kerkverband na goedkeuring van die
ring/ringskommissie.
8.2.5 Die skriba van die ringskommissie
gee dadelik kennis van die bevestiging
aan die predikant in sinodale diens en vir
die samesteller van die Jaarboek, met
vermelding
van
die
datum
van
bevestiging. In die geval van proponente,
gee die skriba van die Ringskommissie
aan die predikant in sinodale diens
kennis
van
die
bevestiging
en
laasgenoemde
reik
’n
Akte
van
Bevestiging op die voorgeskrewe vorm
uit. Die kennisgewing van die ringskriba
aan die predikant in sinodale diens moet
die volgende inligting bevat:
die volle name van die proponent; sy
geboortedatum; die datum van
bevestiging; die naam van die
gemeente; die naam van die leraar
wat die bevestiging waargeneem het;
die name van die leraars wat aan die
handoplegging deelgeneem het.
Nuwe bepaling
Bepaling 8
8.1 Demissie
8.1.1 ’n Leraar versoek ’n kerkraad om
aan hom/haar demissie te verleen.
8.2.2 Die bevestiging van ’n leraar
geskied deur ’n leraar van die
kerkverband
na
die
skriftelike
goedkeuring
van
die
ring/ringskommissie.
8.2.5 Die skriba van die ringskommissie
gee dadelik kennis van die bevestiging
aan die predikant in sinodale diens en vir
die samesteller van die Jaarboek, met
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vermelding
van
die
datum
van
bevestiging.
8.2.6 In die geval van proponente, gee
die skriba van die ringskommissie aan
die predikant in sinodale diens kennis
van die bevestiging en laasgenoemde
reik ’n Akte van Bevestiging op die
voorgeskrewe vorm uit.
8.2.6.1 Die kennisgewing van die
ringskriba aan die predikant in sinodale
diens moet die volgende inligting bevat:
8.2.6.1.1 die volle name van die
proponent;
8.2.6.1.2 sy/haar geboortedatum;
8.2.6.1.3 die datum van bevestiging;
8.2.6.1.4 die naam van die gemeente;
8.2.6.1.5 die naam van die leraar wat die
bevestiging waargeneem het en
8.2.6.1.6 die name van die leraars wat
aan die handoplegging deelgeneem het.
GOEDGEKEUR
11.13 Bepaling 11.6
Motivering
Die bepaling 11.6 word deur Reglement 11: 4
ondervang en uitgebrei.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 11.6 geskrap
word, naamlik:
11.6 ’n Emeritus kan op versoek van ’n
kerkraad en met die toestemming van die
ring/ringskommissie al die ampspligte
van ’n predikant uitvoer. Indien die
behoefte vir ’n termyn langer as een jaar
bly voortbestaan, moet die ring die
reëling jaarliks hersien.
ORDEVOORSTEL
Die sinode besluit om punt 11.13, verslag
sinodale kerkordekommissie, te verwys na
die tydelike kerkordekommissie om te kyk of
daar ’n uitweg is om nie bepaling 11.6 te
skrap nie.
VOORSTELLER:
FD Hugo
GOEDGEKEUR
Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 216-217
11.14

Bepaling 13.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 13.5 as volg
te wysig:
Ou bepaling
Elke kerkraad of sinodale kommissie is
verantwoordelik vir die pensioenvoorregte,
volgens die reglement, van leraars in sy
diens.
Nuwe bepaling
Elke kerkraad of sinodale kommissie is
verantwoordelik vir die pensioenvoorregte,
volgens die reëls van die Predikante

Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in
Suid-Afrika, van leraars in sy diens.
GOEDGEKEUR
11.15

Bepaling 14.2.2

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 14.2.2 te
wysig:
Ou bepaling
’n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar
bereik, is verplig om af te tree in die jaar
daarna voordat hy 66-jarige ouderdom
bereik.
Nuwe bepaling
’n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar
bereik, mag vir hoogstens 6 maande na
die bereiking van sy 65ste verjaarsdag
en met toestemming van die betrokke
kerkvergadering/kommissie in sy diens
aanbly.
GOEDGEKEUR
11.16 Bepaling 15
Motivering
Die Kerkorde van die algemene sinode 2011,
artikel 15.2 bepaal dat kerkrade self die
dienstermyn van ouderlinge en diakens bepaal.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 15.3 geskrap
word, naamlik:
15.3 Dienstermyn
15.3.1 Alle kerkraadslede, behalwe in
geval van pasgestigte gemeentes, word
vir ’n termyn van twee jaar verkies, maar
kerkrade mag besluit om sommige vir
een jaar te kies om die aftrede eweredig
te kry.
15.3.2 Dit is gebruiklik dat kerkraadslede
vir twee jaar dien, waarna hulle
herkiesbaar is vir ’n volgende twee jaar.
Die termyn verstryk na vier jaar waarna
die kerkraadslid verkieslik vir ’n tydperk
van 6 maande rus.
Indien ’n gemeente se omstandighede
egter vereis dat sodanige kerkraadslid se
termyn vir ’n verdere twee jaar verleng
moet word, moet goedkeuring vanaf die
ring verkry word.
15.3.3 Elke kerkraad bepaal ’n eie stelsel
waarvolgens die tweejaar-termyn van
kerkraadslede bepaal word.
15.3.4 Bevestigde kerkraadslede wie se
termyn verstryk, bly in die diens aan (tot
’n maksimum tydperk van drie maande),
totdat 'n plaasvervanger bevestig is. By
bedanking bly ’n kerkraadslid aan diens
totdat sy skriftelike bedanking op ’n
kerkraadsvergadering aanvaar is, tensy
sy lidmaatskap van die gemeente vroeër
verval het.
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GOEDGEKEUR
11.17

Bepaling 16

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 16 geskrap
word, aangesien dit reeds in artikel 16 staan.
Bepaling 16
Aanvullende ampspligte van ouderlinge
16.1 Ouderlinge mag volgens Kerkorde
artikel
48.3.5
onder
bepaalde
omstandighede leesdienste waarneem.
16.2 Ouderlinge mag ook verkies word
met spesifieke opdragte soos deur die
kerkraad besluit.
GOEDGEKEUR
11.18

Bepaling 17

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 17 geskrap
word, aangesien dit reeds in artikel 17 staan.
Bepaling 17
Aanvullende ampspligte van diakens
Diakens mag ook verkies word met
spesifieke opdragte soos deur die
kerkraad besluit.
GOEDGEKEUR
11.19

Bepaling 22

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 22 as volg te
wysig:
Ou bepaling
Bepaling 22
Sake na meerdere vergaderings verwys
22.1 Mindere vergaderings mag alleen
sake na meerdere vergaderings verwys
nadat hulle binne hulle vermoë met die
sake gehandel het en daaroor besluite
geneem het.
22.2 ’n Meerdere vergadering het die
bevoegdheid om ’n saak wat ’n mindere
vergadering moes hanteer onder die
volgende omstandighede ter hand te
neem, naamlik:
In gevalle waar die mindere vergadering
(kerkraad) nie bestaan nie; in gevalle van
onvermoë en wanbestuur by die mindere
vergadering; en in gevalle van hoër
beroep.
Nuwe bepaling
Bepaling 22
Hantering van sake deur meerdere
vergaderings
22.1 Mindere vergaderings mag alleen
sake na meerdere vergaderings verwys
nadat hulle binne hulle vermoë met die
sake gehandel het en daaroor besluite
geneem het.
22.2 ’n Meerdere vergadering het die
bevoegdheid om ’n saak wat ’n mindere

vergadering moes afhandel onder die
volgende omstandighede hanteer:
22.2.1 waar ’n mindere vergadering (bv.
’n kerkraad) nie bestaan nie;
22.2.2 in geval van onvermoë en
wanbestuur by die mindere vergadering.
GOEDGEKEUR
11.20

Bepaling 26.3.3

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 26.3.3 as volg
te wysig:
Ou bepaling
26.3.3 Die kerkraad is verantwoordelik vir
die hou van ’n behoorlike doop- en
lidmateregister in elke gemeente. (Sien
die
Argiefreglement,
[Afdeling
5
Kerkorde en Bepalings Noord-Kaapland,
2010 en Reglement 2, bladsy 40 in die
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk
2007]).
Nuwe bepaling
26.3.3 Die kerkraad is verantwoordelik vir
die hou van ’n behoorlike doop- en
lidmateregister in elke gemeente. (Sien
die
Argiefreglement,
[Afdeling
5
Kerkorde en Bepalings Noord-Kaapland,
2012 en Reglement 2, bladsy 40 in die
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk
2007]).
GOEDGEKEUR
11.21

Bepaling 29.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 29 as volg te
wysig:
Ou bepaling
29.5 Die ring kies ’n ringskommissie
bestaande uit die skriba plus nog twee
lede met drie sekundusse.
Nuwe bepaling
29.5 Die ring kies ’n ringskommissie
bestaande uit die skriba plus nog twee
lede met drie sekundi.
GOEDGEKEUR
11.22

Bepaling 29.9

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 29.9 as volg
te wysig:
Ou bepaling
29.9
Die
voorsitter
van
die
ringskommissie neem die konstituering
van die ring waar. Die ring kan alleen
konstitueer indien twee-derdes van die
gemeentes teenwoordig is. Daarna vorm
die
helfte
plus
een
van
die
afgevaardigdes na die ring ’n kworum.
Nuwe bepaling
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29.9
Die
voorsitter
van
die
ringskommissie neem die konstituering
van die ring waar. Vir ’n ring om te
konstitueer moet:
29.9.1 twee-derdes van die gemeentes
van die ring teenwoordig wees en
29.9.2 helfte plus een van die
afgevaardigdes van die gemeentes van
die
ring
soos
per
geloofsbrief
teenwoordig wees.
GOEDGEKEUR
11.23

Bepaling 31.4

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 31.4 geskrap
word, naamlik
31.4 Gemeentegrense
31.4.1 Gemeentegrense word vasgestel
deur in die eerste plek die belange van
die koninkryk in ag te neem, maar
terselfdertyd ook die belange van
lidmate te konsidereer.
GOEDGEKEUR
11.24

Bepaling 31.6

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 31.6.1 tot
31.6.4 geskrap word aangesien dit reeds in
Afdeling 3: Riglyne vir die skriba van die ring
(Die taak van die ringskriba) vervat is en
vervang word met die aantekening by
bepaling 31, naamlik “Sien riglyne vir die
skriba van die ring afdeling 3 bepalings van
Noord-Kaapland 2012, bladsy XX”.
GOEDGEKEUR
11.25

11.27 Vorm 7 – Akte van demissie op grond
van artikel 12.7.3
Sien BYLAE 1, by die verslag van die sinodale
kerkordekommissie bladsy 27.
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. om die opskrif van Vorm 7 as volg te
wysig:
Ou bewoording
Akte van demissie
Nuwe bewoording
Akte van demissie by die aanvaarding
van ’n beroep.
2. om Vorm 8, Akte van demissie: Emeritaat
of met die oog op verdere studie of op
grond van Kerkorde art 12.7.3 (Bylae 1)
goed te keur.
3. Vorm 8 (b) verval.
GOEDGEKEUR

Bepaling 31.6.4

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 31.6.4 as volg
te wysig:
Ou bepaling
31.6.4 Skribas van ringe stel die
predikant in sinodale diens onverwyld in
kennis van die besonderhede van die
personeel van die ring. (Sien bepaling
35.5.4.4).
Nuwe bepaling
31.6.4 Skribas van ringe stel die
predikant in sinodale diens onverwyld in
kennis van die besonderhede van die
personeel van die ring. (Sien bepaling
29.5)
GOEDGEKEUR
11.26

Toesig
Die
toesig
oor
en
pastorale
ondersteuning van die predikant in
sinodale
diens
is
die
verantwoordelikheid van die voorsitters
van die sinodale kommissies. In rotasie
tree een van die voorsitters op as
skakelpersoon vir die predikant in
sinodale diens op ’n jaarbasis.
Nuwe bepaling
Toesig
Die toesig oor die predikant in sinodale
diens is die verantwoordelikheid van die
sinodale kommissie vir hulpdienste.
GOEDGEKEUR

Bepaling 57.6.5

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 57.6.5 as volg
te wysig
Ou bepaling

12. VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN
BEPALINGS VAN DIE KERKORDE 2010
12.1

Bepaling 7.1.1

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.1. as volg te
wysig:
Ou bepaling
7.1 Wie is beroepbaar
7.1.1 Persone met predikant, proponent of emeritus status maar slegs emeriti
onder die ouderdom van 70 jaar, is
beroepbaar. (Sien artikel 11, funksionele
besluit 11.b.2).
Nuwe bepaling
7.1 Wie is beroepbaar
Alleenlik persone wat volgens die
rekords
van
die
algemene
bevoegdheidsraad
oor
die
ampsbevoegdheid van bedienaar van die
Woord, proponent of emeritus beskik, is
beroepbaar. (Sien ook bepaling 7.9).
GOEDGEKEUR
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12.2

Bepaling 7.2

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.2 as volg te
wysig:
Ou bewoording
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:
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 die 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.
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7.2.2.1.7 Met ’n vaste termynpos verval
7.2.4 Emeriti: Vir die beroep van emeriti
die pos aan die einde van die termyn.
onder die ouderdom van 70 jaar – sien
7.2.2.1.8 ’n Vaste termynpos mag nie
bepaling 11.
aangewend word om aan ’n leraar wat in
Nuwe bepaling
7.2 Tipe poste
’n permanente pos is, wat voor die
Daar is net twee tipes poste in
ouderdom 65 emeriteer, die geleentheid
gemeentes te wete permanente poste en
te bied om na sy/haar aftrede in dieselfde
pos aan te bly nie.
tydelike poste. Daar kan verskillende
7.2.2.1.9
Dit
is
die
beroepende
aanstellings in die poste gemaak word.
vergadering se plig om, alvorens
7.2.1 Alle kontrakte/diensooreenkomste
bevestiging plaasvind, in die lig van
moet
deur
die
ring
of
haar
gevolmagtigde kommissie goedgekeur
veranderende wetgewing vas te stel wat
word.
die heersende wetgewing én ons eie
pensioenfondsreëls in verband met die
7.2.2 In alle gevalle moet bedienaars van
pensioenfonds is, en om aan die
die Woord volgens die voorskrifte van
vereistes van sodanige wetgewing en
die Kerkorde beroep en bevestig word
(Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2012,
reëls te voldoen.
artikel 4).
7.2.2.1.10 Tans word bepaal dat die
7.2.3 Gelykwaardigheid in diensvoordele
beroepene predikantsbevoegdheid kry
en vrystelling kry van die gemeente se
moet tussen aanstellings in vaste
termynposte en poste vir ’n onbepaalde
pensioenaandeel.
termyn gehandhaaf word.
7.2.2.1.11 Na die verstryking van die
7.2.4
Alle
aanstellings
is
termyn
behou
die
persoon
die
pensioendraend, tensy die bedienaar van
ampsbevoegdheid wat hy/sy voor die
die Woord wat die pos vul en die
bevestiging in die vaste termynpos
betrokke kerkvergadering goedkeuring
gehad het.
van die trustees van die sinodale
7.2.2.2 Pastorale hulp (sien Kerkorde
pensioenfonds verkry het om by ’n ander
2007 (algemene sinode) voetnoot 23, p.
110)
wetlik-goedgekeurde pensioenfonds in
te skakel, of om by hoë uitsondering by
7.2.2.2.1 ’n Pastorale hulp is iemand wat
die
trustees
van
die
sinodale
die (permanente) leraar in die gemeente
tydelik van hulp is of wat tydens ’n
pensioenfonds
vrystelling
van
vakature tydelik in die gemeente met die
inskakeling te kry.
bediening behulpsaam is. Die pos vir ’n
7.2.5 Tipe Aanstellings
pastorale hulp is in terme van die
7.2.5.1 Onbepaalde Termyn (of gewone
arbeidswet ook ’n vaste termynpos.
voltydse aanstelling) (Sien Kerkorde
7.2.2.2.2 ’n Kerkraad mag iemand as
Noord-Kaapland, artikels 4 tot 14.
pastorale hulp in ’n gemeente aanstel,
7.2.5.2 Tentmakerpos of Deeltydse
aanstelling (Sien Kerkorde Noordmaar daar is geen sprake dat die
Kaapland,
Reglement
vir
persoon beroep word nie. Die persoon
word dus ook nie in die gemeente
Tentmakerposte)
bevestig nie.
’n Tentmakerspos vir ’n bedienaar van
die Woord is ’n deeltydse pos vir ’n
7.2.2.2.3 ’n Pastorale hulp dien ook nie
op die kerkraad nie tensy hy/sy as
onbepaalde
termyn.
Die
begrip
ouderling/ diaken in die gemeente
“deeltyds” verwys na die bediening van
verkies en bevestig is.
'n leraar wat in ’n bepaalde gemeente
7.2.2.2.4 Indien daar slegs ’n pastorale
bevestig
is
en
wat
volgens
hulp in die gemeente is, moet die
diensooreenkoms vir ’n vasgestelde
konsulent wat deur die ring aangewys is,
gedeelte van sy tyd slegs ’n gedeelte van
teenwoordig
wees
op
elke
sy lewensonderhoud van die gemeente
ontvang.
kerkraadsvergadering in die gemeente.
(Sien artikel 28.4.)
7.2.5.3 Vaste Termynposte (of tydelike
7.2.2.2.5 ’n Pos vir pastorale hulp,
aanstelling
vroeër
verkeerdelik
“kontrakposte” genoem). (Sien Kerkorde
gewoonlik ’n proponent, ’n leraar wat
Noord-Kaapland, Reglement vir Vaste
met behoud van ampsbevoegdheid uit
diens gestel is of ’n emeritus, is nie ’n
Termynposte).
7.2.5.3.1 Vóórdat iemand so aangestel
tydelike leraarspos nie, maar is ’n pos
mag word, moet die kerkraad eers
met ’n vasgestelde dienstermyn.
sodanige pos skep én dit moet deur die
7.2.3 Alle kontrakte/diensooreenkomste
moet
deur
die
ring
of
haar
ring goedgekeur word.
7.2.5.3.2 Soos die naam aandui, is ’n
gevolmagtigde kommissie goedgekeur
vaste termynpos geheel en al tydelik en
word.
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die pos termineer wanneer die bepaalde
taak waarvoor die predikant beroep is,
voltooi is.
7.2.5.3.3 ’n Kerkraad kan ’n termyn net
een maal hernu; daarna verander die pos
in ’n permanente pos.
7.2.5.3.4 Die pos verval aan die einde van
die termyn.
7.2.5.4 In hoogs uitsonderlike gevalle en
slegs met die toestemming van die ring,
mag ’n tydelike aanstelling in ’n
permanente pos gemaak word.
7.2.5.4.1 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.
7.2.5.4.2 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.
7.2.5.4.3 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.
7.2.5.4.4.1 Indien die pos opgradeer word
moet die nuwe diensooreenkoms aan die
huidige posbekleër aangebied word
waarin die opgegradeerde voorwaardes
vervat is.
7.2.5.4.4.2 Indien die pos nie opgradeer
kan word nie moet onderhandelinge met
die huidige posbekleër aangegaan word
vir ’n volgende termyn.
7.2.5.4.4.3 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.
7.2.5.4.5 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.)
7.2.6 Emeriti: Vir die beroep van emeriti
Sien
Kerkorde
Noord-Kaapland,
Reglement vir Vaste Termynposte en
bepaling 7.9 en 7.10).

ORDEVOORSTEL
Die sinode besluit om punt 12.2, verslag
sinodale kerkordekommissie, te verwys na
die tydelike kerkordekommissie.
VOORSTELLER:
FD Hugo
GOEDGEKEUR
Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 216-217
12.3

Bepaling 7.4

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.4 as volg te
wysig:
Ou bepaling
7.4 Wyse van beroeping
7.4.1 Na ’n beroep uitgebring is, gee die
voorsitter van die kerkraadsvergadering
onverwyld aan die beroepe leraar kennis.
Hy stel Kerkbode in kennis van die
beroep, asook van die aanneming of
bedanking daarvan.
7.4.2 Die voorsitter sien toe dat die
nodige approbasie van die gemeente
verkry word na afkondiging van die
beroep op twee agtereenvolgende
Sondae.
7.4.3 Die voorsitter vergewis hom dat die
beroepsbrief binne drie dae na die
approbasie verleen is, aan die beroepene
gestuur word.
Nuwe bepaling
7.6 Wyse van beroeping
Beroeping geskied in die strengste
vertroulikheid.
7.6.1 Kerkrade moet hulle by die
algemene bevoegdheidsraad vergewis
dat die persoon wat beroep word, oor die
nodige
ampsbevoegdheid
beskik
voordat daar tot die stappe in 7.6.2
hieronder genoem, oorgegaan word.
7.6.1.1 Indien ’n beroep op iemand
uitgebring word wat nie in terme van
bepaling 7.6.1 hierbo beroepbaar is nie,
is die beroep ongeldig en moet daar ’n
nuwe beroepingsproses begin word.
7.6.2 Die beroeping vind aan die hand
van die volgende prosedure plaas:
7.6.2.1 ’n Groslys word op die volgende
wyse saamgestel:
7.6.2.1.1
Die
kerkraad
van
die
beroepende gemeente stel die groslys
saam en elke kerkraadslid het die reg om
soveel name op die groslys te plaas as
wat daar vakatures is.
7.6.2.1.2 Die lidmate van die gemeente
moet versoek word om by die skriba van
die kerkraad/pre-advieskommissie name
in te gee vir plasing op die groslys.
7.6.2.1.3 Die kerkraad kan die naam van
die beroepende gemeente en die datum
van die beroepsvergadering onder
amptelike berigte in die Kerkbode plaas.
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Leraars en proponente kan dan indien
hulle wil, vertroulik daarop reageer deur
hulle name tesame met ’n curriculum
vitae aan die kerkraad voor te lê.
Kerkrade van beroepende gemeentes
kan aan leraars op die groslys ’n vraelys
uitstuur
waarin
uitdruklike
bedieningsgerigte vrae gestel word.
7.6.2.1.4 Die kerkraad kan ook geskikte
name van die ringskommissie en die
algemene
taakgroep
vir
predikantebediening aanvra om die
groslys aan te vul.
7.6.2.1.5 Indien die kerkraad van ’n preadvieskommissie gebruik maak, word
die beskikbare name aan die kommissie
voorgelê wat daaruit minstens drie name
kies en dit in alfabetiese volgorde aan
die kerkraad voorlê tesame met al die
ander name op die groslys. Enige lid van
die kerkraad het die reg om ’n verdere
naam op die groslys te plaas.
7.6.2.2 Die kerkraad het die reg om ’n
curriculum vitae aan te vra van enige
leraar of proponent wie se naam op die
groslys verskyn.
7.6.2.3 Enige vorm van onderhandeling
met ’n persoon wie se naam op die
groslys verskyn, kan slegs plaasvind
nadat ’n beroep op hom/haar uitgebring
is. Kerkrade word daarop gewys dat
hulle in hierdie verband nie verder kan
gaan as waarvoor die besluite van die
algemene sinode ruimte laat nie.
7.6.3 Na ’n beroep uitgebring is, gee die
voorsitter van die kerkraadsvergadering
onverwyld aan die beroepe leraar kennis.
Hy stel die Kerkbode in kennis van die
beroep nadat approbasie deur die
gemeente verleen is. Hy moet ook die
Kerkbode in kennis stel van die
aanneming of bedanking van die beroep.
7.6.4 Die voorsitter moet toesien dat die
beroep op twee agtereenvolgende
Sondae
afgekondig
word
sodat
approbasie van die gemeente verkry kan
word.
7.6.5 Die voorsitter vergewis hom dat
7.6.5.1 die beroepsbrief deur die
ringskommissie goedgekeur is voordat
dit versend word;
7.6.5.2 die beroepsbrief binne drie dae na
die approbasie verleen is, aan die
beroepene gestuur word.
GOEDGEKEUR
12.4

Bepaling 7.7

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 7.7 as volg te
wysig:
Ou bepaling

7.7 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 Kerkbode.
Nuwe bepaling
7.9 Beroep van iemand wat vroeg
geëmeriteer het
7.9.1 ’n Bedienaar van die Woord wat
weens gesondheidsredes geëmeriteer
het en wat wens om weer tot die
bediening terug te keer, moet daarvoor
aansoek
doen
by
die
ring/ringskommissie waar hy demissie
ontvang het. Sy aansoek moet vergesel
wees van ’n mediese sertifikaat van
resente
datum.
Nadat
die
ring/ringskommissie
die
aansoek
goedgekeur het, word by die sinodale
kerkordekommissie aanbeveel dat die
leraar beroepbaar verklaar word.
7.9.2 ’n Bedienaar van die Woord wat om
ander redes as gesondheidsredes voor
die ouderdom 65 emeriteer, en wat
begeer om tot die bediening terug te
keer, moet daarvoor aansoek doen by
die
ring/ringskommissie
waar
hy
demissie ontvang het. Die aansoek,
waarin die emeritus verklaar dat hy in
staat is om weer voltyds diens te
aanvaar, moet van ’n aanbeveling van
die ring waar hy na aftrede woonagtig
was, asook ’n resente mediese sertifikaat
vergesel
wees.
Nadat
die
ring/ringskommissie
die
aansoek
goedgekeur het, word by die sinodale
kerkordekommissie aanbeveel dat die
leraar beroepbaar verklaar word.
7.9.3 In beide gevalle (7.9.1 en 7.9.2) gee
die sinodale kerkordekommissie deur
middel van ’n verklaring hiervan kennis
in die Kerkbode.
GOEDGEKEUR
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12.5

Bepaling 11

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 11.1 tot 11.5
as bepaling 7.10 by bepaling 7 in te voeg en
as volg te wysig:
Ou bepaling
11.1 Indien ’n emeritus in terme van
Kerkorde 11b2 beroep word, word hy/sy
as predikant van die gemeente bevestig.
Hy/sy het volle ampsbevoegdheid.
11.2 Indien die kerkraad na die
verstryking van die termyn in terme van
Kerkorde 11b2 die kontrak met die
emeritus wil hernu, word slegs die
kontrak gewysig maar die persoon word
nie weer bevestig nie.
11.3 ’n Leraar wat ouderdom 65 bereik en
in terme van bepaling 14.2.2 verplig is
om te emeriteer en van wie se dienste
die kerkraad steeds in terme van
Kerkorde 11b2 gebruik wil maak,
ontvang nie demissie nie. Hy emeriteer
wel soos vereis in bepaling 14. Hy word
nie beroep en bevestig nie. Die kerkraad
sluit in terme van Kerkorde 11b2 ’n nuwe
kontrak.
11.4 Demissie word eers verleen
wanneer ’n leraar finaal die gemeente se
diens verlaat.
11.5 Sien ook bepaling 14.
11.6 ’n Emeritus kan op versoek van ’n
kerkraad en met die toestemming van die
ring/ringskommissie al die ampspligte
van ’n predikant uitvoer. Indien die
behoefte vir ’n termyn langer as een jaar
bly voortbestaan, moet die ring die
reëling jaarliks hersien.
Nuwe bepaling
7.10 Beroeping van emeriti bo die
ouderdom van 65 jaar en onder die
ouderdom 70 jaar. Sien reglement vir ’n
vaste termyn pos van die algemene
sinode 2011.
Bykomende bepalings
7.10.1 Indien ’n emeritus bo die
ouderdom van 65 jaar na ’n gemeente
beroep word, word hy/sy as bedienaar
van die Woord van daardie gemeente
bevestig.
Hy/sy
het
volle
ampsbevoegdheid.
7.10.2 ’n Leraar wat ouderdom 65 bereik
en kragtens bepaling 14.2.2 verplig is om
te emeriteer en van wie se dienste die
kerkraad steeds gebruik wil maak, moet
handel ooreenkomstig reglement 13, 4.3.
Hy/sy ontvang wel demissie en moet
weer deur die gemeente beroep en
bevestig word. Die kerkraad sluit met
hom/haar ’n nuwe kontrak.
7.10.3 Sodanige emeriti kan hoogstens
twee keer in dieselfde poste vir ’n

maksimum termyn van 5 jaar aangestel
word. ’n Termyn mag nie langer as 3 jaar
wees nie.
GOEDGEKEUR
12.6

Bepaling 14.1.1

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 14.1.1 as volg
te wysig:
Ou bepaling
14.1.1 Leraars wat die ouderdom 65
bereik, maar in terme van besluit 11b2
steeds in die diens van die gemeente wil
aanbly, sien bepaling 11.
Nuwe bepaling
14.1.1 Leraars wat die ouderdom 65
bereik maar steeds in die diens van die
gemeente wil aanbly, sien bepaling 7.
GOEDGEKEUR
12.7

Bepaling 26.4.8

AANBEVELING
Die sinode besluit dat bepaling 26.4.8
geskrap word, naamlik:
26.4.8 Lidmate wat nie onder tug is nie,
en hulle nie vir langer as ’n jaar
permanent in ’n gemeente gaan vestig
nie, of in die buiteland op reis gaan, mag
aansoek om reisattestate doen. (Sien
vorm 5)
GOEDGEKEUR
12.8

Bepaling 28.1

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 28.1 toe te
voeg en 28.1.2 te skuif:
Nuwe bepaling
28.1 Kerkraadsvergadering
28.1.1 Om ’n wettige gekonstitueerde
vergadering te wees, moet al 3 ampte op
die vergadering teenwoordig wees.
28.1.2 ’n Kerkraadsvergadering is ’n
geslote vergadering.
AMENDEMENT
Voeg in by punt 28.1.1 die woord “…moet al 3
besondere ampte...”.
VOORSTELLER:
SW Albertyn
SEKONDANT:
GJ Duursema
GOEDGEKEUR
Die aanbeveling soos gewysig deur die
amendement word die besluit van die
vergadering en lui soos volg:
Die sinode besluit om bepaling 28.1 toe te
voeg en 28.1.2 te skuif:
Nuwe bepaling
28.1 Kerkraadsvergadering
28.1.1 Om ’n wettige gekonstitueerde
vergadering te wees, moet al 3
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besondere ampte op die vergadering
teenwoordig wees.
28.1.2 ’n Kerkraadsvergadering is ’n
geslote vergadering.
GOEDGEKEUR
12.9

Bepaling 35.4.2

AANBEVELING
Die sinode besluit om bepaling 35.4.2 en
35.4.3 te skrap en te vervang met ’n nuwe
bepaling 35.4.2
35.4.2 die sinode besluit tydens sy
gewone vergadering, voor die sitting van
die algemene sinode, op die wyse van
afvaardiging.
GOEDGEKEUR
12.10

Bepaling 49.2

AANBEVELING
Die sinode besluit om aantekening 49.2 na ’n
bepaling te verander en dit in te voeg na die
opskrif van bepaling 49 en voor “49.1 Die
doop”.
Bepaling 49
Tot die wese van die sakramente behoort
dat hulle in die midde van die gemeente
by ’n erediens deur 'n bedienaar van die
Woord bedien word.
GOEDGEKEUR
12.11 Formule vir sinodale bydraes, punt
2.2.11 Polis-inkomste
AANBEVELING
Die sinode besluit om die formule vir
sinodale bydraes, punt 2.2.11 te skrap
2.2.11 Polis-inkomste
Sinodale bydrae is betaalbaar op ’n
inkomsteplan
met
’n
maandelikse
opbrengs wat in die bedryfsrekening van
die gemeente gaan.
Geen sinodale bydrae is betaalbaar op ’n
polis in sy groeifase nie. Kapitaalgroei
aan die einde van die termyn word ook
nie in berekening gebring vir sinodale
bydraes nie.
VOORSTEL
Die sinode besluit om die aanbeveling by
12.11, verslag sinodale kerkordekommissie,
na die tydelike kommissie vir hulpdienste te
verwys vir herformulering.
VOORSTELLER:
J Oosthuizen
SEKONDANT:
JP Smit
GOEDGEKEUR
Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 220+224
12.12 Reglement van orde Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland

Sien BYLAE 2, by die verslag van die sinodale
kerkordekommissie, bladsy 28.
AANBEVELING
Die sinode keur die gewysigde Reglement
van orde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland (Bylae 2) goed. Wysigings is
onderstreep en dit wat deurgehaal is word
geskrap.
Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 192, punt
12.12: Reglement van orde Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland.
12.13 Formule
toegewing

vir

sinodale

bydrae

-

AANBEVELING
Die sinode besluit om formule vir sinodale
bydraes, punt 2.2 as volg te wysig
Ou bewoording
2.2 Toegewings
2.2.1 Nuwe gemeentes
Nuut afgestigte gemeentes kry vir ’n
tydperk van vier jaar jaarliks ’n afslag
van 50% op die sinodale bydraes
Nuwe bepaling
2.2 Toegewings
Aansoeke moet ingedien word binne die
finansiële jaar waarin die projek of
verandering plaasvind
2.2.1 Nuwe gemeentes
Nuut afgestigte gemeentes kry vir ’n
tydperk van vier jaar jaarliks ’n afslag
van 50% op die sinodale bydraes
GOEDGEKEUR

13. PROFORMA
BEROEPSBRIEF
DIENSOOREENKOMS

EN

Sien BYLAE 3, by die verslag van die sinodale
kerkordekommissie, bladsy 32-38.
AANBEVELING
Die sinode besluit om die gewysigde Vorm
11,
proforma
beroepsbrief
en
diensooreenkoms, (Bylae 3) goed te keur.
GOEDGEKEUR

14. PROFORMA DOKUMENTE VAN DIE
KERKORDE
WAT
DEUR
DIE
RING/RINGSKOMMISSIE
GOEDGEKEUR
MOET WORD
AANBEVELING
Die sinode besluit
1. dat op alle proforma dokumente van die
Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland ten opsigte waarvan die
Kerkorde
vereis
dat
die
ring/ringskommissie dit moet goedkeur,
’n ruimte aangebring moet word vir die
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ondertekening en goedkeuring van die
ring/ringskommissie.
2. dat dit op die volgende dokumente
aangebring word:
a. Beroepsbrief
b. Diensooreenkoms
c. Akte van demissie
d. Akte van emeritaat
GOEDGEKEUR

15. REGLEMENT VIR DIE ARGIEF VAN DIE
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
SUID-AFRIKA
Sien BYLAE 4, by die verslag van die sinodale
kerkordekommissie bladsy 39-42.
Sien BYLAE 5, by die verslag van die sinodale
kerkordekommissie bladsy 43-50.
AANBEVELING
Die sinode besluit om die Reglement vir die
argief: A. Reglement vir die hantering van
argief- en museummateriaal (Bylae 4) en B.
Reglement vir die hantering van registers
(Bylae 5) van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika in die Kerkorde van
Noord-Kaapland op te neem.
GOEDGEKEUR

16. AFGEVAARDIGDES
ALGEMENE SINODE

NA

DIE

AANBEVELING
Die sinodale kerkordekommissie besluit om
as volg by die sinode aan te beveel:
Die sinode besluit
1. om
die
volgende
beginsels
vir
afvaardiging na die algemene sinode
aanvaar
a. Die sinode self wys sy afvaardiging na
die algemene sinode aan
b.
Die
tydelike
kommissie
vir
kommissies stel ’n groslys saam, nadat
ringe
en
sinodale
kommissies
gekonstitueer het, met in agneming van
die volgende beginsels
i. afvaardiging uit elke sinodale
kommissie – primarius en sekundus
ii. afvaardiging uit elke ring
2. dat die groslys waarskynlik uit 26 name
sal bestaan wat as volg saamgestel is:
a. ’n lid uit elke sinodale kommissie
(waarskynlik 4)
b. 2 afgevaardigdes uit elke ring – ’n
kerkraadslid en ’n bedienaar van die
Woord (22)
3. dat die kommissie vir kommissies die
groslys prioritiseer
a. waarskynlik sal slegs 11 lede vanuit
die ringe aangewys kan word

4.

b. ringe moet dus aanbeveel watter lede
die primarius- en watter die sekunduslid
is
dat indien die getal nie die waarskynlike
15 is nie, sal die sinodale kerkorde
kommissie op grond van bepaling
35.5.2.4(e) en op aanbeveling van die
voorsitters en die ondervoorsitters van
die
sinodale
kommissies
die
afgevaardigdes na die algemene sinode
finaliseer.
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. (Sien ook artikel
66.4.4.)

STAAN OOR (Sien ordevoorstel verslag
sinodale kerkordekommissie, punt 4.18 bladsy
194)
Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 215-216

17. AANWYSING
VAN
SINODALE
KOMMISSIES
Die sinodale kerkordekommisie besluit om alle
sinodale kommissies daarop te wys dat die
personeel van die kommissie/taakspanne deur die
sinode verkies word en in daardie kommissie dien tot
by die volgende sinodale vergadering. Die personeel
kan alleen deur die sinode in sitting verander word,
behalwe in die geval waar beide primarius en
sekunduslede uit die ring wat hulle verteenwoordig
het, vertrek het. Die sinodale kerkordekommissie
wys die sinode op die bepalinge van die Kerkorde
van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland:
35.5.3.1 Die dienstyd van sinodale kommissies strek
vanaf die verdaging van die sinode tot by die
aanvang van die volgende sinode.
35.5.3.4 Indien ’n primariuslid vertrek, neem die
sekundus sy plek. In die geval van vakatures versoek
die betrokke kommissie die ring om ’n nuwe
primariuslid en/of sekunduslid te benoem. Die skriba
van die ring gee kennis aan die predikant in sinodale
diens en die betrokke kommissie.

KENNIS GENEEM

18. SAMESTELLING
ORDEKOMMISSIE

SINODALE

KERK-

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. ’n
sinodale
kerkordekommissie
saamgestel word soos voorgeskryf in die
huishoudelike
bepalings
van
die
sinodale kerkordekommissie.
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2.

die huishoudelike bepaling van die
sinodale kerkordekommissie gewysig
word sodat die kerkordekommissie in die
toekoms so ver moontlik ringsgewys
saamgestel kan word.
GOEDGEKEUR

Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Ds. WG Stumpfe maak verskoning vir
Dinsdag 16 Oktober vanaf 08:30-11:00.
• Die tydelike kommissie vir hulpdienste
vergader 20h00.

19. SLOT
KENNIS GENEEM

Ds. PG Otto neem die dagsluiting waar. Hy laat
sing Lied 478:1,4 en lees uit Efesiërs 4:11-13 en
Lukas 24:32. Hy sluit af met gebed. Die
vergadering sing Lied 524:1,2,3 as slotlied.

Die voorsitter stel aan die orde:

TWEEDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS

Die vergadering VERDAAG vir die dag.

TWEEDE SITTINGSDAG
16 OKTOBER 2012
EERSTE SESSIE
Ds. JPJ van Tonder lei die dagopening. Die
vergadering sing agtereenvolgens Lied 414: 1-2,
Lied 417: 1-2, Lied 476: 1,3 en Lied 626.
Ds. van Tonder lees uit Lukas 24: 13-32.
Die vergadering sing lied 526. Geleentheid vir
gebed word gegee by tafels en die vergadering
sing Lied 421: 1-2 ter afsluiting.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(bladsye 51 - 105)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning, ds. JPJ van
Tonder.
Tafelgesprekke vind plaas met die volgende vrae
as riglyne:
1. Hoe lyk ons tans? ’n Positiewe waardering.
• Wat van dit wat jy gelees en gehoor het,
het jou hart warm laat klop?
• In watter opsig het die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
dit reggekry om leraars, kerkrade en
lidmate te ondersteun en te versorg?
2. Laatbeskrywingspunt: Nuwe moontlikhede en
geleenthede vir die bediening op die
platteland (Bylae 3) word ook tydens die
tafelgesprekke hanteer.
3. Hoe lyk ons tans? ’n Kritiese evaluering
• ’n Kort videogreep rondom die lewe en
werk van Vincent van Gogh word gewys.

•
•
•
•

Die vergadering kyk na sy skildery:
Starry nights.
Hoe het hy die kerk van sy tyd ervaar?
Wat is die goed wat julle tans
bekommerd maak, hopeloos laat voel of
frustreer in die kerk?
Wat sien julle as die grootste uitdagings
in die kerk?

Die voorsitter bedank Bybel Media vir die
geskenkpakke aan elke sinodeganger.
Die voorsitter stel aan die orde:

DERDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Oudl. JJ du Toit van Kimberley-Vooruitsig
vra verskoning vir 17 en 18 Oktober.
• Ds. JP Conradie van De Aar vra verskoning
vir 18 Oktober weens ’n begrafnis.
• Kommissie vir kommissies vergader om
10:30 tot 10:45.
Die voorsitter stel aan die orde:

TWEEDE SITTINGSDAG
16 OKTOBER 2012
TWEEDE SESSIE
Ds. GGD (George) Mabilo, skriba van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika,
Phororo A, lewer ’n groeteboodskap.
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Dr. G (Gideon) van der Watt van CLF word ter
vergadering verwelkom.

4.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

Die voorsitter stel aan die orde:

5.
VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE
VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(vervolg)
Tafelgesprekke vind plaas met die volgende vrae
as riglyne:
1. Hoe voel ons oor dit wat ons doen/mee besig
is?
• Wat is julle diepste “gut feeling” oor die
kerk?
• Waarmee kom ons nou na die Here toe?
• Wat leef nou in jou gedagtes?
• Waarmee kom jy nou na die Here toe?
• Die vergadering sing VONKK 72:1-3
• Geleentheid word gegee vir gebede aan
die tafels.
2. Wat sê die Bybel hieroor?
• Kies een of twee teksgedeeltes.
• Lees en oordink die teksgedeelte(s).
• Hoe hoor ons God se stem in die
gedeelte(s)? Waartoe roep God ons?
• Wat is die belangrike beginsels/waardes
wat julle hoor in die teksgedeelte(s)?
3. Ons verbreed ons insig
• Tafelleiers beweeg na enige ander tafel
(die res bly by tafel).
• Tafelleiers deel hooftrekke wat op sy
tafel uitgekom het.
• Hoe kan julle aanvul vanuit die
gedeelte(s) wat julle gelees het?
• Watter kreatiewe moontlikhede breek die
Woord en Gees vir ons oop?
• Hoe help die Woord ons om nuut/anders
te dink oor die bediening?

5.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

6.
POSITIEWE EN GROTER BLOOTSTELLING
VAN
DIE
CHRISTELIKE
GODSDIENS/GELOOF OP TELEVISIE
6.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

7.

A-Z HANDLEIDING VIR PREDIKANTE

7.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

8.
TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING STRUKTUUR, DOELWITTE EN
TAKE
8.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

9.
TOERUSTING EN BEGELEIDING VAN
RINGSVERTEENWOORDIGERS
9.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

10. FUNKSIONERING VAN DAGBESTUUR
TAAKSPAN PREDIKANTEVERSORGING

1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM

10.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

2.
TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE
VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
KENNIS GENEEM

11. RIGLYNE/
BEGINSELS
VIR
FINANSIËLE HULP VIR PREDIKANTE VIR
VOORTGESETTE
BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE

3.
VERTEENWOORDIGERS BY ALGEMENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
KENNIS GENEEM

11.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

12. ADMINISTRASIE
VAN
DIE
RESERWEFONDS (REGLEMENT)

VBO

4.
SAMESTELLING
SINODALE
KOM12.1
Uitvoering
MISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
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KENNIS GENEEM
22.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM
13.

VBO DIENSVERSKAFFER

13.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

23. GEMEENTEBEDIENINGSFONDS VERGOEDING VAN PREDIKANTE

14.

23.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

ADMINISTRASIE VBO KREDIETE

14.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

24.

15.

24.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

GEMEENTELIKE INDUKSIEPROGRAM

15.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

16. VOORTGESETTE
BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO) KURSUSSE
16.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

17. RETRAITE SIKLUS OOR DIE REIS VAN
GELOOFSVORMING
17.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

TEKORT AAN PREDIKANTE

25. BEDIENING EN BEDIENINGSTRUKTURE
25.1

Uitvoering

Sien BYLAE 1, by die verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning, bladsy
63-67.
Sien BYLAE 2, by die verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning, bladsy
68-82.
Sien BYLAE 3, by die verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning, bladsy
83-92.
KENNIS GENEEM

18.

MENTORSKAP PROGRAM

18.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

19.

SINODALE INDUKSIEPROGRAM

26.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

PASTOR PASTORUM

19.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

20.

26.

27.

BEMAGTIGING VAN LIDMATE

27.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

TEOLOGIESE STUDENTE

20.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

21. TEOLOGIESE STUDENTE: FINANSIËLE
ONDERSTEUNING
21.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

28.
PREEKSTUDIES MET LITURGIESE
RIGLYNE EN DIE LEESROOSTERPROJEK
VAN COMMUNITAS
28.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

29.
TAAKSPAN
KAAPLAND”

-

“JONK

NOORD-

29.1
Uitvoering
22. SAMESTELLING TAAKSPAN VROUEKENNIS GENEEM
LESSENAAR (NK)
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GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE
KURATORIUM STELLENBOSCH
30.
JEUGINDABA’S - MET KATEGESE
AS FOKUSAREA
30.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

31.
PORNOGRAFIESE EN ONGEWENSTE
UITBEELDINGS OP TELEVISIE
31.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

32.
VERSLAG
VAN
DIE
VERTEENWOORDIGER
VAN
DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE
KURATORIUM
VAN
DIE
TEOLOGIESE
FAKULTEIT,
UNIVERSITEIT
VAN
DIE
VRYSTAAT
Sien BYLAE 4, by die verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning, bladsy
93-94.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die sinode van die Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland sy opregte dank aan die
dosente van die Teologiese Fakulteit van
die Vrystaat uitspreek vir die diens wat
hul verrig ten opsigte van die opleiding
van predikante vir die NG Kerk;
2. die lede van die Fakulteit verseker word
van ons voorbidding;
3. ’n skrywe aan die rektor van die UV, prof.
Jansen gerig word waarin die sinode
hom sterkte toewens vir sy taak en
verseker van ons voorbidding;
4. daar tydens ’n gebedsgeleentheid, soos
deur die voorsitter gereël, voorbidding
gedoen word vir lede van die Fakulteit
Teologie en die Rektor van die UV.
5. die verslag goedgekeur word.
GOEDGEKEUR

33.
VERSLAG
VAN
DIE
VERTEENWOORDIGER
VAN
DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND BY DIE
KURATORIUM
VAN
DIE
TEOLOGIESE
FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
Sien BYLAE 5, by die verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning, bladsy
95-96.
KENNIS GENEEM

34.
VERSLAG
VERTEENWOORDIGER

VAN
VAN
DIE

DIE
NED.

Sien BYLAE 6, by die verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning, bladsy
97-100.
KENNIS GENEEM

35.
VERSLAG VAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE NED. GEREF. KERK IN
NOORD-KAAPLAND BY GEMEENTEDIENSTE
NETWERK
Sien BYLAE 7, by die verslag van die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning, bladsy
101-105.
KENNIS GENEEM
36.
SAMESTELLING
SINODALE
KOMMISSIE
VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING.
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n sinodale kommissie
vir bedieningsondersteuning saamgestel
word soos voorgeskryf in die huishoudelike
bepalinge van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning.
GOEDGEKEUR

37. SLOT
KENNIS GENEEM
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:

EERSTE VERSLAG 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
Sekundus

Ds. HJG van Heerden
Oudl. M Meintjes

Deben
Primarius
Sekundus

Ds. JPJ van Tonder
Ds. HK Viljoen

Griekwastad
Primarius
Sekundus

Ds. FJ Heymans
Ds. FP Louw
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Hanover
Primarius
Sekundus

Ds. AJ du Plooÿ
Ds. A du Plooÿ

Upington
Primarius
Sekundus

Ds. FA Fouché
Ds. J Grobbelaar

Hopetown
Primarius
Sekundus

Ds. CM Rautenbach
Oudl. H van der Merwe

Warrenton
Primarius
Sekundus

Ds. MJ Coetzer
Oudl. WPL Olivier

Kenhardt
Primarius
Sekundus

Ds. JL van der Merwe
Ds. R Britz

3. SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE

Kimberley
Primarius
Sekundus

Ds. W van Velden
Ds. WG Stumpfe

Mafikeng
Primarius
Sekundus

Carnarvon
Primarius
Sekundus

Oudl. FJ Augustyn
Oudl. FA Jacobs

Ds. WP Vermaak
Ds. JH Cronje

Reivilo
Primarius
Sekundus

Deben
Primarius
Sekundus

Ds. C Jonck
Ds. EZ Anthonissen

Ds. MF Scholly
Ds. PF Coetzee

Upington
Primarius
Sekundus

Griekwastad
Primarius
Sekundus

Oudl. SF Weideman
Oudl. GG Swiegers

Ds. JJ van Zyl
Ds. PL Louw

Warrenton
Primarius
Sekundus

Hanover
Primarius
Sekundus

Ds. PJ Conradie
Ds. NB Roux

Ds. SJ Strydom
Oudl. WA Nel

Hopetown
Primarius
Sekundus

Ds. VR Terblanche
Oudl. AA Visser

Ds. AC van Wyk)

Kenhardt
Primarius
Sekundus

Ds. UA Badenhorst
Ds. PJL Blaauw

Carnarvon
Primarius
Sekundus

Ds. A Werner
Dr. JH Smit

Kimberley
Primarius
Sekundus

Dr. AC Swanepoel
Ds. A Gerrits

Deben
Primarius
Sekundus

Ds. JA van Schalkwyk
Ds. K O’Callaghan

Mafikeng
Primarius
Sekundus

Ds. LB de Villiers
Oudl. JJ Mans

Griekwastad
Primarius
Sekundus

Ds. SW Theart
Ds. FP Avenant

Reivilo
Primarius
Sekundus

Ds. PF Coetzee
Ds. MF Scholly

Hanover
Primarius
Sekundus

Ds. AW Grobler
Ds. P VDW Coetzer

Upington
Primarius
Sekundus

Ds. TE Smit
Oudl. JP Smit

Hopetown
Primarius
Sekundus

Ds. N Venter
Dr. JS Henning

Warrenton
Primarius
Sekundus

Ds. J Oosthuizen
Oudl. JW Badenhorst

Kenhardt
Primarius
Sekundus

Ds. SJ Schoeman
Ds. SL de Jager

Kimberley
Primarius
Sekundus

Ds. JS Kloppers
Ds. DJ Scheepers

Carnarvon
Primarius
Sekundus

Ds. HW de Jager
Ds. EL de Kock

Mafikeng
Primarius
Sekundus

Ds. JH Rademeyer
Ds. JH Cronje

Deben
Primarius
Sekundus

Ds. D Niemandt
Oudl. P van Huyssteen

Reivilo
Primarius
Sekundus

Ds. AC van Wyk
Ds. LM Coreejes

Griekwastad
Primarius

Ds. PG Otto

(Sameroeper

2. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN
GETUIENIS
(Sameroeper

4.

Ds. J Oosthuizen.)

SINODALE KERKORDEKOMMISSIE

(Sameroeper

Ds. GJ Duursema)
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Sekundus

Oud. DG Cilliers

Hanover
Primarius
Sekundus

Ds. NB Roux
Oudl. EJ VZ Greyling

Hopetown
Primarius
Sekundus

Ds. SW Albertyn
Oudl. HJ Steyn

Kenhardt
Primarius
Sekundus

Ds. JIR van Niekerk
Ds. JP Conradie

Kimberley
Primarius
Sekundus

Ds. GJ Duursema
Oudl. MD Botha

Mafikeng
Primarius
Sekundus

Ds. WJ van Zyl
Oudl. S du Toit

Reivilo
Primarius
Sekundus

Ds. CR Scheepers
Ds. J Nel

Upington
Primarius
Sekundus

Dr. DL van Niekerk
Ds. J Grobbelaar

Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
(vervolg)
Die voorsitter verwelkom ds. JG Noëth van die
Gereformeerde Gemeente Kimberley op die
vergadering.
Tafelgesprekke vind plaas met die volgende vrae
as riglyne:
1. Waarop moet die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning nou fokus?
• Watter nuwe waardes/beginsels moet
gevestig word?
• Wat wil ons graag bereik? (doelwitte)
• Waarop moet ons fokus?
• Hoe kan die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning,
ringe
en
gemeentes en ook leierskap help sodat
hulle hul roeping uitleef?
• Die vergadering sing Lied 505:1-4.
• Geleentheid vir gebed by tafels word
gegee.
• Die vergadering sing VONKK 5:1-2.

Warrenton
Primarius Oudl. APS Botes
Sekundus Prop. S Strydom
GOEDGEKEUR
Ds. WG Stumpfe gee inligting
kategesemateriaal wat beskikbaar is.

rakende

Ds. JPJ Van Tonder bedank almal vir hul
betrokkenheid die afgelope twee jaar by die
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning.

Die voorsitter stel aan die orde:

VIERDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Sinodale kommissies konstitueer vanaand
om 18:00.
• Ds. JD Coetzee van Onder Molopo vra
verskoning vir 18 Oktober.
• Oudl. DD Kühn van Louwna vra verskoning
vir 17 Oktober vanaf 13:00.
• Ds. GP Barnard van Oranjevallei vra
verskoning vir 17 Oktober vanaf 13:00.
• Tydelike
kerkordekommissie
vergader
tydens middagete.
Die vergadering VERDAAG vir middagete.

TWEEDE SITTINGSDAG
16 OKTOBER 2012
DERDE SESSIE

Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE
KERKORDEKOMMISSIE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
1.
VERTEENWOORDIGER
OP
DIE
MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE
(ASM)
(Sien NOTULE bladsye 194, punt 4.17:
Verteenwoordiger op die moderamen van die
algemene sinode (ASM))
AANBEVELING
Die sinode besluit om nie ’n ander sekundus
in dr. JJ Knoetze se plek aan te wys nie.
GOEDGEKEUR
2.
AFGEVAARDIGDES
NA
DIE
ALGEMENE SINODE
(Sien NOTULE bladsye 194, punt 4.18:
Afgevaardigdes na die algemene sinode en sien
NOTULE bladsye 209, punt 16: Afgevaardigdes
na die algemene sinode)
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AANBEVELING
Die tydelike kerkordekommissie besluit om
as volg by die sinode aan te beveel:
Die sinode besluit:
1. om
die
volgende
beginsels
vir
afvaardiging na die algemene sinode te
aanvaar
a. Die sinode self wys sy afvaardiging na
die algemene sinode aan
b.
Die
tydelike
kommissie
vir
kommissies stel ’n groslys saam, nadat
ringe
en
sinodale
kommissies
gekonstitueer het, met in agneming van
die volgende beginsels
i. afvaardiging uit elke sinodale
kommissie – primarius en sekundus
ii. afvaardiging uit elke ring
iii. die voor- en ondervoorsitter van
die sinode.
2. dat die groslys waarskynlik uit 26 name
sal bestaan wat as volg saamgestel is:
a. ’n lid uit elke sinodale kommissie
(waarskynlik 4)
b. 2 afgevaardigdes uit elke ring – ’n
kerkraadslid en ’n bedienaar van die
Woord (22)
3. dat die kommissie vir kommissies die
groslys prioritiseer
a. waarskynlik sal slegs 11 lede vanuit
die ringe aangewys kan word
b. ringe moet dus aanbeveel watter lede
die primarius- en watter die sekunduslid
is
4. dat indien die getal nie die waarskynlike
15 is nie, sal die sinodale kerkorde
kommissie op grond van bepaling
35.5.2.4(e) en op aanbeveling van die
voorsitters en die ondervoorsitters van
die
sinodale
kommissies
die
afgevaardigdes na die algemene sinode
finaliseer.
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/mode-ratuur/moderamen
waar die Kerkorde of reglemente van die
algemene sinode optrede vra van die
sinodale
kommissie/
moderatuur/moderamen.
(Sien
ook
artikel 66.4.4.)
GOEDGEKEUR
3.
BEPALING 11.6
(Sien NOTULE bladsye 200, punt 11.13:
Afgevaardigdes na die algemene sinode)
AANBEVELING

Die sinode besluit om die aanbeveling van
die sinodale kerkordekommissie goed te
keur, naamlik
Die sinode besluit dat bepaling 11.6
geskrap word, naamlik:
11.6 ’n Emeritus kan op versoek van ’n
kerkraad en met die toestemming van
die
ring/ringskommissie
al
die
ampspligte van ’n predikant uitvoer.
Indien die behoefte vir ’n termyn langer
as een jaar bly voortbestaan, moet die
ring die reëling jaarliks hersien.
4.
BEPALING 7.2 – OUDERDOMSPERK 70
JAAR
(Sien NOTULE bladsye 205, punt 12.2: Bepaling
7.2)
Motivering:
Die beginsel dat ’n Bedienaar van die Woord
geroep word om lewenslank in diens van die
Here en die kerk te staan, word deur hierdie
bepaling ondermyn. Die uittreedatum vir ’n
Bedienaar van die Woord behoort deur die ring
op aanbeveling van die kerkraad gereël te word.
AANBEVELING
Die sinode besluit om
1. onderstaande te suspendeer tot tyd en
wyl
die
algemene
sinode
die
ouderdomsperk
uit
die
Kerkorde
verwyder.
i.
Kerkorde 2011, reglement 13, 4.1 “’n
Emeritus kan tot op ouderdom 70
jaar, met goedkeuring van die ring,
in ’n vaste termynpos beroep word
waarna die emeritus finaal uit
kerklike diens tree. ’n Emeritus kan
nie ná ouderdom 70 in ’n vaste
termynpos aangestel word nie.”
ii. Kerkorde 2011, reglement 13, 7.3 “’n
Emeritus in ’n vaste termynpos se
diens word beëindig nie later nie as
die laaste dag van die maand waarin
die ouderdom van 70 jaar bereik is.”
iii. Kerkorde 2011, reglement 13, 5:
TERMYN
5.1 Die termyn vir ’n vaste
termynpos duur nie langer
as drie jaar nie.
5.2 By verstryking van die
termyn, kan die pos vir ’n
maksimum van twee jaar
deur dieselfde of ’n ander
bedienaar van die Woord
gevul word, op voorwaarde
dat
die
ring
of
sy
gevolmagtigde instemming
daartoe verleen en ’n nuwe
diensooreenkoms tot stand
kom.
2. aan die sinodale kerkordekommissie
opdrag met volmag te gee om ’n
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beskrywingspunt vir die sitting van die
algemene sinode voor te berei én dit ook
aan die eersvolgende jaarvergadering
van die ATR voor te lê.
3. aan die sinodale kerkordekommissie
opdrag te gee om al die bepalinge van
die sinode van die Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland
waarin
genoemde
ouderdomsperk voorkom, redaksioneel
te wysig.
4. die nuwe bepaling 7.2 goed te keur.
GOEDGEKEUR
Ds. SW Albertyn word geleentheid gegun om ’n
groeteboodskap namens die Reformed Church
in Africa Pearl aan die vergadering oor te dra.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
(bladsye 106 - 127)
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir hulpdienste, ds. J Oosthuizen.
Die vergadering sing Lied 577:1-3 en VONKK
126:1-2.
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM

2.
PORTEFEULJES:
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
KENNIS GENEEM

NG

WELSYN

7.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

8.
FONDSE - ARTIKEL 21-MAATSKAPPY
VAN NG WELSYNSDIENSTE
8.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

9.
SAMEWERKINGSOOREENKOMS
TUSSEN DIE SINODE VAN DIE NED. GEREF.
KERK
NOORD-KAAPLAND
EN
DIE
WELSYNSORGANISASIE VAN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
9.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

10. BEURSE VIR MAATSKAPLIKE WERKSTUDENTE

SINODALE
11. BEGROTINGSBELEID SINODE VAN DIE
NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND

KOMMISSIE

VIR

4.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

5.
VERTEENWOORDIGERS
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE

7.
HERDEFINIËRING
NOORD-KAAP

10.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

3.
VERTEENWOORDIGERS BY ALGEMENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE
KENNIS GENEEM

4.
SINODALE
HULPDIENSTE

6.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

11.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

12. BELEGGINGSBELEID VAN DIE NED.
GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND
12.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

13. PENSIOEN
AANSTELLINGS
SINODALE

5.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

6.
GEMEENTEBEDIENINGSFONDS –
PRIORITEIT BY BEGROTING

VIR

TERMYN-KONTRAK

13.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

14. VERHOOGDE
VERGOEDING

PENSIOENGEWENDE

14.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM
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15.

VYFDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS

SINODALE BYDRAES

15.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

16. GEBOUE VAN SINODE
HOSPITAAL OORNAGHUIS

–

OOK

16.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Ds. A Werner van Loxton vra verskoning vir
18 Oktober vanaf 10:30.
Die vergadering VERDAAG vir tee.

TWEEDE SITTINGSDAG

17. INRIGTING, BEFONDSING, ONDERHOUD EN VERSEKERING VAN DIE GEBOUE
VAN DIE MAATSKAPPY NGNK EIENDOMME
17.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

Die voorsitter stel aan die orde:

18. OPLEIDING KERKPERSONEEL/
SKRIBA’S

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
(Vervolg)
23.

18.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

MEDIESE SKEMAS – PREDIKANTE

23.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

19. DIGITALISERING VAN ARGIVALIA EN
OOREENKOMS MET GISA
19.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

20. ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING
EN DIE NG KERK
20.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

21. BESOEKE/HULP
RINGE EN SINODES

16 OKTOBER 2012
VIERDE SESSIE

AAN

GEMEENTES,

21.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM
22. HUWELIKSREGISTERS (verteenwoordiger Argief- en bestuurs-inligtingsdienste (ABID)
22.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM
Ds. JG Noëth van die Gereformeerde Gemeente
Kimberley word geleentheid gegun om ’n
groeteboodskap aan die vergadering oor te dra.
Die voorsitter stel aan die orde:

VOORSTEL
Die sinode keur die optrede van die sinodale
kommissie vir hulpdienste goed en bekragtig
die
besluit
van
die
sinodale
kerkordekommissie om die besluit van die
sinode 2010 rakende die mediese fonds van
predikante te suspendeer en herroep hiermee
die besluit van 2010, naamlik
Die sinode het besluit dat
die besluit wat tydens die 1999
sinodesitting geneem is, nl. dat alle
gemeentes van die sinode in NoordKaapland se predikante verplig is om
aan ’n mediese skema ingestel volgens
die Wet op Mediese Skemas en
goedgekeur deur die sinode in NoordKaapland 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.
VOORSTELLER:
J Oosthuizen
SEKONDANT:
TE Smit
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
Die sinode besluit dat punt 23.1, nommer 3b,
bladsy 113 in die agenda van die sinode van
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
geskrap word, naamlik
b. Bogenoemde sal die implikasie hê dat
enige nuwe fonds Noord-Kaapland sal
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moet beboet met hoë premies om hulle
teen die hoër eise te verskans.
VOORSTELLER:
JPL Mostert
SEKONDANT:
K O’Callaghan
GOEDGEKEUR

24. FINANSIËLE IMPLIKASIES DEUR DIE
KOMMISSIES NA DIE TYDELIKE KOMMISSIE
VERWYS
24.1
Uitvoering
Sien ook Punt 31 - Begroting Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland.
KENNIS GENEEM
VOORSTEL
Die sinode besluit om die begrotingsbeleid
rakende sinodale kollekte vir jeugwerk
sodanig te wysig dat die volle inkomste van
die kollektes beskikbaar sal wees vir
jeugwerk. Dit sal tot gevolg hê dat hierdie
inkomste nie deel uitmaak van die totale
begroting van die sinodale kommissie vir
bedieningsondersteuning nie.
Voorstellers versoek die sinode om die saak
na die tydelike kommissie vir hulpdienste te
verwys met terugvoer aan die vergadering.
VOORSTELLER:
M VDS Loubser
SEKONDANT:
HK Viljoen
ORDEVOORSTEL
Die sinode besluit dat die voorstel na
sinodale kommissie vir hulpdienste verwys
word om met volmag die 10 verpligte
kollektes te hersien.
VOORSTELLER:
TE Smit
GOEDGEKEUR

25. SINODALE PERSONEEL
KENNIS GENEEM

26.

PENSIOENFONDS VAN PREDIKANTE

Sien BYLAE 1, by die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, bladsy 118-119.
KENNIS GENEEM

27. AMPTENARE PENSIOENFONDS
KENNIS GENEEM

28. GEKONSOLIDEERDE
INKOMSTESTAAT 2011/2012 EN BALANSSTAAT OP 29
FEBRUARIE 2012
Sien BYLAE 2, by die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, bladsy 120-121.
KENNIS GENEEM

29. SINODALE FONDSE SOOS OP 29
FEBRUARIE 2012
Sien BYLAE 3, by die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, bladsy 122-123.
KENNIS GENEEM

30. HANTERING VAN SINODALE FONDSE
Gedurende die finansiële jare 2010 – 2011 en
2011 - 2012 het die sinode die volgende hulp
verleen:
30.1

Gemeentebedieningsfonds
R451 212
KENNIS GENEEM
30.2

Angolana
R75 062
KENNIS GENEEM
30.3

Lategan-fonds
R289 200
KENNIS GENEEM
30.4

Emeriti: medies
R342 450
KENNIS GENEEM
30.5

Predikantekursusse
R104 760
KENNIS GENEEM
30.6

Jeugkampe
R115 610
KENNIS GENEEM
30.7

Teologiese studiefonds
R227 927
KENNIS GENEEM

31. BEGROTING NED. GEREF. KERK IN
NOORD-KAAPLAND
31.1
Uitvoering
Sien ook Punt 24.1 - Finansiële implikasies
deur die kommissies na die tydelike
kommissie verwys.
KENNIS GENEEM
31.2
Begroting 2012/2013
Sien BYLAE 4, by die verslag van die sinodale
kommissie vir hulpdienste, bladsy 124-127.
KENNIS GENEEM

32. ARGIEF
KENNIS GENEEM
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33. SINODALE
HULPDIENSTE

KOMMISSIE

VIR

AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n sinodale kommissie
vir hulpdienste saamgestel word soos
voorgeskryf in die huishoudelike bepalinge
van die sinodale kommissie vir hulpdienste.
GOEDGEKEUR
2.
34. SLOT
KENNIS GENEEM
Die vergadering sing Lied 553:1.
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG: TYDELIKE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
1.
LAATBESKRYWINGSPUNT: SINODALE
BYDRAES (BYLAE 6)
(Sien NOTULE bladsye 195, Addendumverslag
van die taakspan sinodebeplanning Bylae 6:
Sinodale Bydraes)
Motivering:
Die tydelike kommissie vir hulpdienste kan die
beskrywingspunt glad nie steun nie. Die sinode
sal nie sy begroting met 5% kan diens nie. Die
sinodale kommissie vir hulpdienste moes in die
lig van die reeds gerealiseerde verminderde
inkomste, die sinodale kommissies se begrotings
afwaarts aanpas.
AANBEVELING
Die sinode verwerp die laatbeskrywingspunt:
sinodale bydraes (Bylae 6), naamlik
Die sinode besluit dat die sinodale bydraes
van gemeentes vanaf 6% na 5% verlaag word.
GOEDGEKEUR
2.
FORMULE VIR SINODALE BYDRAES,
PUNT 2.2.11 POLIS-INKOMSTE
(Sien NOTULE bladsye 208, punt 12.11:
Formule vir sinodale bydraes: punt 2.2.11 Polisinkomste)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die aanbeveling by die verslag van die
sinodale kerkordekommissie punt 12.11
goedgekeur word.
Die sinode besluit om die formule vir
sinodale bydraes, punt 2.2.11 te skrap
2.2.11 Polis-inkomste
Sinodale bydrae is betaalbaar op
’n
inkomsteplan
met
’n

maandelikse opbrengs wat in die
bedryfsrekening
van
die
gemeente gaan.
Geen
sinodale
bydrae
is
betaalbaar op ’n polis in sy
groeifase nie. Kapitaalgroei aan
die einde van die termyn word
ook nie in berekening gebring vir
sinodale bydraes nie.
dat die bewoording van die formule vir
sinodale bydraes, punt 2.2.11 vervang
word met
2.2.11 Beleggings-inkomste:
Sinodale bydrae is betaalbaar
op alle rente en dividende
van
’n
inkomsteplan
of
belegging.
Geen Sinodale Bydrae is
betaalbaar op Kapitaalwins nie.

Die sinode BESLUIT – op versoek van die
kommissie – dat bogenoemde aanbeveling na
die tydelike kommissie vir hulpdienste verwys
word.
(Vir BESLUIT sien NOTULE, bladsy 224)
Die voorsitter stel aan die orde:

TWEEDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE
KERKORDEKOMMISSIE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
1. LAATBESKRYWINGSPUNT: ALGEMENE
BEVOEGDHEIDSRAAD
(ABR)
EN
DIE
KERKREGTELIKE POSISIE VAN DIE RING
(Ring van Upington)
(Sien
NOTULE
bladsye
194-195,
Addendumverslag
van
die
taakspan
sinodebeplanning
Bylae
5:
Algemene
bevoegdheidsraad (ABR) en die kerkregtelike
posisie van die ring )
AANBEVELING
Die sinode neem kennis van punte 1 en 2 van
die beskrywingspunt van die ring van
Upington aangesien die Kerkorde duidelik
bepaal dat ’n bedienaar van die Woord se
ampsbevoegdheid alleen deur sy betrokke
ring hom ontneem kan word. Sien Reglement
8, punt 3.1.2
die opskorting of
ontneming van
bedieningsbevoegdheid
(geskied)
op
aanbeveling
van
’n
ring
of
sy
gevolmagtigde ondersoekliggaam.
KENNIS GENEEM
Die voorsitter stel aan die orde:

_________________________________________________________________________________________________

Notule
221
__________________________________________________________________________________________________

EERSTE VERSLAG: TYDELIKE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
(Vervolg)
3.
LAATBESKRYWINGSPUNT:
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR) EN DIE
KERKREGTELIKE POSISIE VAN DIE RING
(BYLAE 5)
(Sien
NOTULE
bladsye
194-195,
Addendumverslag
van
die
taakspan
sinodebeplanning
Bylae
5:
Algemene
bevoegdheidsraad en die Kerkregtelike posisie
van die ring)
AANBEVELING
1. Die sinode besluit dat punt 3 en 4,
laatbeskrywingspunt:
algemene
bevoegdheidsraad
(ABR)
en
die
kerkregtelike posisie van die ring (Bylae
5) naamlik:
3. alle onduidelikheid rakende die
finansiering
van
die
algemene
bevoegdheidsraad (ABR) met die vrae
soos gestel deur die sinodale
kommissie vir hulpdienste deur die
algemene bevoegdheidsraad (ABR)
beantwoord moet word. (Aanhangsel
3)
4. alvorens daar nie duidelikheid is
oor al die genoemde sake, die sinode
van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland en die leraars en gemeentes
wat binne die resort van die sinode
van die sinode van Ned. Geref. Kerk
in Noord-Kaapland val geen finansiële
verpligting teenoor die algemene
bevoegdheidsraad (ABR) het nie.
vervang word met
3. Die sinode besluit dat voordat daar
nie bevredigende antwoorde gegee is,
rakende die finansiële navrae aan die
ABR vanaf die sinodale kommissie vir

hulpdienste, die gemeentes en leraars
van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk
in
Noord-Kaapland
geen
finansiële bydrae tot die ABR sal
maak nie.
4. Indien bevredigende antwoorde na
die oordeel van die sinodale
kommissie vir hulpdienste verskaf is,
word aan die sinodale kommissie vir
hulpdienste
volmag
gegee
om
gemeentes en leraars in te lig rakende
hul finansiële verpligtinge teenoor die
ABR.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

SESDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Ds. HK Viljoen maak ’n afkondiging rakende
’n inligtingsessie oor kategesemateriaal wat
op 17 Oktober gehou sal word.
• Ds. W Roets en oudl. JD le Roux van
Kimberley-Vooruitsig vra verskoning vir 17
Oktober vir die oggendsessie.
• Parkering rondom die kerk moet môre
oopgehou word as gevolg van ’n begrafnis.
• Sinodale kommissies konstitueer om 18:00.
• Die kommissie vir algemene sake en al die
tafelleiers vergader om 19:30 in die saal.
Ds. J Oosthuizen neem die dagafsluiting waar.
Hy lees uit Lukas 24:13-49. Die vergadering sing
Lied 553 (twee maal) ter afsluiting.
Die vergadering VERDAAG vir die dag.

DERDE SITTINGSDAG
17 OKTOBER 2012
EERSTE SESSIE
Die vergadering sing VONKK 95 en Lied 464:14. Ds. FD Hugo lei die dagopening. Hy doen ’n
gebed en lees uit Handelinge 1:1-8. Die
vergadering sing Lied 488:1-5.
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENS EN
GETUIENIS
(bladsye 128 - 166)

Ds. JPL Mostert gee ’n kort aanbieding oor:
“Bewustheid onmisbaar vir leierskap...” aan die
hand van Otto Scharmer se boek “Theory U”.
Die verslag word aan die vergadering voorgehou
deur die voorsitter van die sinodale kommissie
vir diens en getuienis, ds. FP Avenant.
Ds. Avenant wys daarop dat onlangse Markinor
navorsing oor Suid-Afrika op die volgende dui:
As Suid-Afrika uit dorpies van 100 mense elk
sou bestaan, sal die situasie oor die spektrum
ongeveer as volg uitsien:
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• Beskik oor elektrisiteit
76
• Beskik oor ’n TV stel
70
• Beskik oor kraanwater op erf
68
• Beskik oor warm water uit geyser
31
• Het ’n voertuig
30
• Het ’n werkende telefoonlyn
17
• Persone wat beskik oor ’n selfoon
80
Indien almal in die dorpie ouer as 16 sou wees,
sal die situasie oor die spektrum ongeveer as
volg uitsien:
• Het werk
42
• Soek werk
26
• Is arm en het huishoudelike
inkomste van onder R2499
49
• Verdien méér as R 300 000 per jaar 4
• Verdien meer as R100 000 per jaar 14
• Verdien meer as R 50 000 per jaar 25
• Het nie matriek nie
68
• Is getroud
39
• Is enkellopend
43
• Is Christene
73
Tafelgesprekke vind plaas oor:
• Hoe is u gemeente/lidmate betrokke in
die gemeenskap?
• Wat gebeur met mense op bestaansvlak
in die gemeenskap?
• Hoe kan gemeentes/lidmate gehelp
word in hulle deernis betrokkenheid in
die breër gemeenskap?

Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENS EN
GETUIENIS
(Vervolg)
Tafelgesprekke vind plaas oor eenheid,
geregtigheid en versoening:
• Wat glo ons gemeente in terme van
eenheid, geregtigheid en versoening?
• Wat doen ons gemeente in terme van
eenheid, geregtigheid en versoening?
• Hoe raak dit die geloofwaardigheid van
die Kerk en die evangelie in NoordKaapland (in die gemeente/gemeenskap) in 2012 as dit kom by eenheid,
versoening en geregtigheid?
• Hoe help die Belydenis van Belhar vir
ons in 2012 om hieroor te getuig?
• Wat is in ons gemeenskappe aan die
gebeur en hoekom gebeur dit?
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:

Die voorsitter verwelkom ds. P Steenkamp van
die Hervormde Kerk in Afrika en hy lewer ’n
groeteboodskap.

TWEEDE VERSLAG KOMMISSIE
VIR KOMMISSIES

Die voorsitter stel aan die orde:

Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:

SESDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Die kommissie vir kommissies vergader
tydens teetyd.
• Die inligtingsessie oor kategese vind tydens
teetyd plaas.
• Die ring van Carnarvon vergader tydens
teetyd.
• Ds. AH Scholtz van Upington-Oos vra
verskoning vir die dag.

UITVOERENDE KOMITEES
1. SINODALE KOMMISSIE VIR
BEDIENINGSONDERSTEUNING
Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba

Ds. JPJ van Tonder
Ds. JL van der Merwe
Ds. CM Rautenbach

2. SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN
GETUIENIS
Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba
Addisionele lid
Addisionele lid

Ds. SW Theart
Ds. MJ Coetzer
Ds. JS Kloppers
Ds JA van Schalkwyk
Ds. AW Grobler

Die vergadering VERDAAG vir tee.
3. SINODALE KOMMISSIE VIR
HULPDIENSTE

DERDE SITTINGSDAG

Voorsitter
Dr. AC Swanepoel
Ondervoorsitter
Ds. J Oosthuizen
Skriba
Ds. TE Smit
Addisionele lid
Oudl. JP Smit
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Addisionele lid
Ampshalwe
Ampshalwe
Ampshalwe
4.

Oudl. FJ Augustyn
Me. E Badenhorst
Ds. FD Hugo
Ds. JPL Mostert

SINODALE KERKORDEKOMMISSIE

Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba

2.1

Verteenwoordiger
projekspan,
Belydenis van Belhar
Primarius
Ds. BJP Booysen
Sekundus
Ds. P van Zyl

2.2

Verteenwoordiger projekspan,
Grondhervorming en landelike
ontwikkeling
Primarius
Ds. IM Kluge
Sekundus
Diak. P Burger

2.3

GKEF (Gesamentlike Kommissie vir
Evangeliebediening in Frankryk) en
Wêreldbiddag vir Mans
Primarius
Ds. JH Rademeyer
Sekundus
Ds. N Kriek

2.4

Bybelgenootskap
Primarius
Ds. GP Barnard
Sekundus leraar Ds. PL Gouws
Primarius lidmaat Mnr. S van der Linde
Sekundus lidmaat Me. CM du Preez

2.5

Christelike afhanklikheidsdiens (CAD)
Primarius
Mnr. Hendrik Snyman
Sekundus
Oudl. JF du Toit

2.6

Kuratorium en eksamenkommissie
NGKA
Primarius
Ds. AW Grobler
Sekundus
Ds. WP Vermaak

2.7

Bestuursraad NG Welsyn Noord-Kaap
Primarius
Dr. JS Henning
Primarius
Ds. IM Kluge
Primarius
Ds. TE Smit
Sekundus
Ds. JA van Schalkwyk

Ds. GJ Duursema
Ds. SW Albertyn
Ds. NB Roux

VERTEENWOORDIGERS
1.

VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING

1.1

Netwerk vir klein gemeentes van die
algemene sinode
Primarius
Ds. JPJ van Tonder
Sekundus
Ds. HJG van Heerden

1.2

Netwerk vir lidmaatbemagtiging van die
algemene sinode
Primarius
Ds. CM Rautenbach
Sekundus
Ds. FJ Heymans

1.3.

Algemene Kuratorium
Primarius
Dr. DL van Niekerk
Sekundus
Ds. PF Coetzee

1.4

Gemeentedienste netwerk
Primarius
Ds. JPJ van Tonder
Sekundus
Ds. MF Scholly

1.5

Liturgie werkgroep (Communitas)
Primarius
Ds. PJ Conradie
Sekundus
Ds. AJ du Plooÿ

1.6

1.7

Verteenwoordiger Kuratorium Pretoria
Primarius
Ds. PF Coetzee
Sekundus
Ds. LB de Villiers
Verteenwoordiger Kuratorium Stellenbosch
Primarius
Dr. DL van Niekerk
Sekundus
Ds. AC de Villiers

1.8

Verteenwoordiger Kuratorium Vrystaat
Primarius
Ds. W van Velden
Sekundus
Ds. SJ Strydom

1.9

ADGO
se
taakspan
predikante
begeleiding
Primarius
Ds. MF Scholly
Sekundus
Ds. WP Vermaak

1.10 VBO Forum
Primarius
Ds. MF Scholly
Sekundus
Ds. WP Vermaak
2. VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS

3. VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
3.1

Algemene taakspan fondse
Primarius
Dr. AC Swanepoel
Sekundus
Ds. JPL Mostert (PSD)

3.2

Amptenare pensioenfonds
Primarius
Ds. J Oosthuizen
Sekundus
Dr. AC Swanepoel

3.3

NGNK eiendomme
Ds. JPL Mostert
Mnr. JP Smit
Mnr. AJW Agenbag
Dr. AC Swanepoel
Ds. IM Kluge
Mnr. AC Human

4. VERTEENWOORDIGER SINODALE
KERKORDEKOMMISSIE
4.1

Algemene taakspan regte
Primarius
Ds. GJ Duursema
Sekundus
Ds. SW Albertyn
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•

5. KOÖRDINERINGSGESPREK /
SINODEBEPLANNING / BEPLANNING &
BEGROTING
SKBO
Primarius
Sekundus

Ds. JPJ van Tonder
Ds. JL van der Merwe

SKDG
Primarius
Sekundus

Ds SW Theart
Ds. MJ Coetzer

•

Die vergadering VERDAAG vir middagete.

DERDE SITTINGSDAG

SKHD
Primarius
Sekundus
SKOK
Primarius
Sekundus

17 OKTOBER 2012
DERDE SESSIE

Dr. AC Swanepoel
Ds. J Oosthuizen
Ds. GJ Duursema
Ds. SW Albertyn

Ring wat sinode reël wys twee lede aan
(moet nog aangewys word)
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

TWEEDE VERSLAG: TYDELIKE
KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
1.
FORMULE VIR SINODALE BYDRAES,
PUNT 2.2.11 POLIS-INKOMSTE
(Sien NOTULE bladsye 208, punt 12.11:
Formule vir sinodale bydraes: punt 2.2.11 Polisinkomste)
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die bewoording van die formule vir
sinodale bydraes, punt 2.2.11 vervang
word met
2.2.11 Beleggings-inkomste:
Sinodale bydrae is betaalbaar op alle
rente en dividende van 'n belegging
wanneer dit toeval.
Geen Sinodale bydrae is betaalbaar op
Kapitaalwins of -groei nie.”
GOEDGEKEUR

Ds. SW Theart maak verskoning vir 18
Oktober.
Sterkte toegewens vir mev. Etta van der
Walt wat vanoggend haar moeder aan
die dood afgestaan het.

Mnr. K Vos, die orrelis van die Ned. Geref. Kerk
Prieska demonstreer ’n elektroniese orrel.
Die vergadering sing Lied 425:1-4
Die voorsitter stel aan die orde:

VERSLAG VAN DIE SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENS EN
GETUIENIS
(Vervolg)
1.
PERSONEEL EN VERGADERINGS
KENNIS GENEEM

2.
TAAKSPANNE: SINODALE KOMMISSIE
VIR DIENS EN GETUIENIS
Die sinodale kommissie vir diens en getuienis
het die volgende taakspanne saamgestel om
opdragte aan hom, deur die sinode, uit te voer:
KENNIS GENEEM

3.
VERTEENWOORDIGERS BY ALGEMENE SINODE: SINODALE KOMMISSIE VIR
DIENS EN GETUIENIS
KENNIS GENEEM

4.

KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS

4.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

Die voorsitter verwelkom ds. D Stols van die
Afrikaanse Protestantse Kerk en hy lewer ’n
groeteboodskap.

5.
VERTEENWOORDIGERS
SINODALE
KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS

Die voorsitter stel aan die orde:

5.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

SEWENDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS

6.
VERENIGDE DIENSGROEP VIR DIENS
EN GETUIENIS

6.1
Uitvoering
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
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Sien BYLAE 1, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 137139.

12.

TAAKSPAN WÊRELDSENDING

Sien BYLAE 2, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 140142.

12.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

Sien PUNT 23 Verteenwoordiging op die
verenigde diensgroep diens en getuienis
Phororo/Noord-Kaapland & skikkingsproses
rakende eiendomme VGKSA Phororo en die
NGKA Phororo. (sinodale kommissie vir
diens en getuienis) van die verslag van die
sinodale kommissie vir diens en getuienis bladsy
135.

VOORSTEL
Die sinode besluit dat die vrywillige kollekte
vir “Bybels vir België” verander na “Aksie
België vir Christus”.
VOORSTELLER:
N Kriek
SEKONDANT:
FP Avenant
GOEDGEKEUR

VOORSTEL
Die sinode keur die konsep reglement
“Verenigde diensgroep Diens en Getuienis”
(Bylae 1) goed as werksdokument en riglyn
vir die verenigde diensgroep diens en
getuienis.
VOORSTELLER:
FP Avenant
SEKONDANT:
GV Faber
GOEDGEKEUR

13. NOORD-KAAPLAND eNUUS - E-POS
ADRESSE LIDMATE

7.
REGLEMENT
FONDS

VIR

SENDINGHULP-

7.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

13.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

14.

TAAKSPAN DIAKONAAT

14.1
Uitvoering
Sien BYLAE 4, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 149151.
Sien BYLAE 5, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 152153.
KENNIS GENEEM

8.
ROEPINGS/ GELOOFS VERSTAAN VAN
DIE NED. GEREF. KERK IN NOORD
KAAPLAND

15. TAAKSPAN DIAKONAAT
WOORDIG BY ADD

8.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

15.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

9.

16.

GLOBALE HULPTOELAE

9.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

10.

TAAKSPAN BOTSWANA

10.1
Uitvoering
Sien BYLAE 3, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 143148.
KENNIS GENEEM

VERTEEN-

TAAKSPAN KERKHERENIGING

16.1
Uitvoering
Sien BYLAE 6, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 154158.
Sien BYLAE 7, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 159161.
KENNIS GENEEM

17. BYBELGENOOTSKAP (VERTEENWOORDIGER BYBELGENOOTSKAP)
11.

KGOLOGANO

11.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

17.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM
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Ds. GP Barnard bied ’n PowerPoint-aanbieding
oor die Bybelgenootskap aan.

18.

GRONDHERVORMING

18.1
Uitvoering
Sien BYLAE 8, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 162.
KENNIS GENEEM

19.

ANC EN KOMMERSIËLE LANDBOU

19.1
Uitvoering
KENNIS GENEEM

20. SAMEWERKING TUSSEN DIE SINODE
VAN DIE NED. GEREF. KERK NOORDKAAPLAND EN DIE NG WELSYN NOORDKAAP
20.1
Uitvoering
Sien Verslag sinodale kommissie
hulpdienste punt 7, bladsy 107.

vir

Sien BYLAE 9, by die verslag van die sinodale
kommissie vir diens en getuienis, bladsy 163166.
KENNIS GENEEM

21.
SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN
GETUIENIS
AANBEVELING
Die sinode besluit dat ’n sinodale kommissie
vir diens en getuienis saamgestel word soos
voorgeskryf in die huishoudelike bepalinge
van die sinodale kommissie vir diens en
getuienis.
GOEDGEKEUR

22.
TAFELGESPREK: “ONS GEMEENTES
SE HARTE IS REG MAAR ONS VOETE IS
LOMP?”
Die sinode besluit dat
1. ’n gesprek om tafels plaasvind waar
onderstaande tema en vrae (sien punt
1.b) aan die orde gestel word.
a. Die
taakomskrywing
van
die
sinodale kommissie vir diens en
getuienis word as lens gebruik vir
die gesprekke om tafels , naamlik:
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 uitsluit nie

(missionis ekklesia). Daarom glo
ons dat God deur sy gemeente:
i.
Sy Woord aan die gevalle
wêreld verkondig (kerugma).
ii. ’n gemeenskap van gelowiges
uit alle nasies tot stand bring
(koinonia).
iii. ’n diens aan die wêreld in nood
lewer (diakonia).
iv. sy opdrag om die skepping te
bewaar en te bewerk sigbaar tot
uitdrukking kom (ekologie).
v. sy
geregtigheid
aan
die
samelewing en die wêreld
verkondig (diakonia).
b. Die tema vir die tafelgesprek is:
“Ons gemeentes se harte is reg
maar ons voete is lomp?” Die tema
op sigself dwing tot selfondersoek.
Elke tafel lees al die vrae en kies
waaraan hul aandag wil gee.
i.
Waarom het God ons in 2012 in
hierdie
“dorp/plaas/gemeenskap” geplaas?
ii. Hoe lyk hierdie “dorp/plaas/gemeenskap” waar God ons
geplaas het? Wat is in ons
gemeenskappe aan die gebeur
en hoekom gebeur dit?
iii. Waarmee hou ons, ons daagliks
besig?
iv. Is ons harte waarlik reg ten
opsigte van die nood, die onreg,
die armoede, die siekte, die
sonde en die verlorenheid van
die wêreld rondom ons? Wat
glo/doen ons gemeente in terme
van eenheid, geregtigheid en
versoening?
v. Wat is die dinge wat dit vir ons
harte moeilik maak om paraat
en bereidwillig te wees?
vi. Wat is dit wat ons harte
verander
(transformeer)
tot
gereedheid?
vii. Hoe is ons besig met die
duidelike
oproep
van
die
Evangelie oor die saak van
diens en getuienis?
viii. Kan die Belydenis van Belhar
vir ons in 2012 help om hieroor
te getuig?
ix. Wat wil God deur ons doen ten
opsigte van nasies wat min of
glad nie met die evangelie van
Jesus bereik word nie?
x. Wat kan en gaan u as
afgevaardigde oor diens en
getuienis doen as u terug is in u
gemeente/gemeenskap?

_________________________________________________________________________________________________

Notule
227
__________________________________________________________________________________________________

VOORSTEL
Die sinode neem kennis van die volledige
punt 22 (Tafelgesprek: “ons gemeentes se
harte is reg maar ons voete is lomp?”) en
verwys dit terug na die nuutverkose sinodale
kommissie vir diens en getuienis vir
hantering in die lig van die uitkoms van die
tafelgesprekke wat talle van die sake
aanspreek.
VOORSTELLER:
FP Avenant
SEKONDANT:
GV Faber
GOEDGEKEUR

23.
VERTEENWOORDIGING
OP
DIE
VERENIGDE
DIENSGROEP
DIENS
EN
GETUIENIS PHORORO/NOORD-KAAPLAND
& SKIKKINGSPROSES RAKENDE EIENDOMME VGKSA PHORORO EN DIE NGKA
PHORORO
AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. verteenwoordiging op die verenigde
diensgroep
diens
en
getuienis
Phororo/Noord-Kaapland
deur
die
sinodale kommissie vir diens en
getuienis van die NG Kerk in NoordKaapland gereël word.
2. verteenwoordiging by die skikkingsproses rakende eiendomme, waarby die
moderature van die VGKSA Phororo en
die NGKA Phororo betrokke is, deur die
sinodale kommissie vir diens en
getuienis van die NG Kerk in NoordKaapland gereël word.
3. die sinode goedkeur dat R30,000-00 vir
2012/13 en R30,000-00 vir 2013/14 uit die
sendinghulpfonds aangewend word om
bogenoemde werksaamhede mee te
ondersteun.
VERWERP
VOORSTEL
Die sinode besluit dat
1. verteenwoordiging op die verenigde
diensgroep vir Diens en Getuienis
Phororo/Noord Kaapland (VDDGP/NK)
deur die sinodale kommissie vir diens en
getuienis gereël word by wyse van die
aanwys van Ned. Geref. Kerk in Noord
Kaapland verteenwoordigers ooreenkomstig die konsep reglement, met
verslag aan die sinodale kommissie vir
diens en getuienis en die sinode.
2. die
voorgestelde
skikkingsproses
rakende eiendomme verwys word na die
taakgroep Kerkhereniging wat verslag
sal lewer aan die sinodale kommissie vir
diens en getuienis en die sinode.
3. die sinodale kommissie vir diens en
getuienis
voorsiening
maak
vir

befondsing van punt 1 en dat dit aan die
sinodale kommissie vir hulpdienste
voorgelê word vir goedkeuring.
VOORSTELLER:
FP Avenant
SEKONDANT:
BJP Booysen
GOEDGEKEUR

24.
REGLEMENT
FONDS

VIR

SENDINGHULP-

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
1. die
gewysigde
reglement
vir
sendinghulpfonds (Bylae 1) goedgekeur
word.
2. die aansoekvorm (Bylae 2) goedgekeur
word.
VOORSTEL
Die sinode verwys punt 1 en 2 na die
sinodale kommissie vir diens en getuienis vir
goedkeuring.
1. die
gewysigde
reglement
vir
sendinghulpfonds (Bylae 1) goedgekeur
word.
2. die aansoekvorm (Bylae 2) goedgekeur
word.

VOORSTELLER:
SEKONDANT:
GOEDGEKEUR

FP Avenant
SW Theart

AANBEVELING
Die sinode besluit dat
3. twee verpligte sinodale kollektes vir die
sendinghulpfonds goedgekeur word.
GOEDGEKEUR

25. SLOT
KENNIS GENEEM
Tafelgesprekke vind plaas oor die volgende
onderwerpe: Qua Vadis?
• Wat moet die sinodale kommissie vir
diens en getuienis los?
• Wat moet die sinodale kommissie vir
diens en getuienis nog doen?
Die voorsitter stel aan die orde:

EERSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
ALGEMENE SAKE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:

1. LAATBESKRYWINGSPUNT: DIE KERK
SE OPENBARE GETUIENIS OOR DIE
EKOLOGIESE KRISIS (BYLAE 1)
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(Sien NOTULE bladsye 194, Addendum-verslag
van die taakspan sinodebeplanning Bylae 1: Die
kerk se openbare getuienis oor die ekologiese
krisis)
AANBEVELING
Die kommissie beveel aan dat die sinode die
beskrywingspunt goedkeur.
GOEDGEKEUR
2. LAATBESKRYWINGSPUNT:
DIE
VERWERWING VAN VBO PUNTE (BYLAE 2)
(Sien NOTULE bladsye 194, Addendum-verslag
van die taakspan sinodebeplanning Bylae 2: Die
Verwerwing Van VBO Punte)
Motivering
Die huidige verwerwing van VBO punte laat
genoeg ruimte vir ‘n ringskommissie om punte
toe te ken soos deur die ring versoek.
AANBEVELING
Die
sinode
neem
kennis
van
die
laatbeskrywingspunt van die ring van
Kenhardt ten opsigte van die verwerwing van
VBO punte.
KENNIS GENEEM
3. LAATBESKRYWINGSPUNT: BEDIENING
IN KLEINER GEMEENTES (BYLAE 4)
(Sien NOTULE bladsye 194, Addendum-verslag
van die taakspan sinodebeplanning Bylae 4:
Bediening In Kleiner Gemeentes)
AANBEVELING
Die
sinode
gee
aan
die
sinodale
kerkordekommissie opdrag om die sinode te
dien met voorstelle hoe so ’n beleid in die
sinode van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland kerkregtelik geïmplementeer kan
word.
GOEDGEKEUR
VOORSTEL
1. Die sinode keur ’n navorsingsprojek oor
Bediening en Bedieningstrukture in klein
gemeentes goed en dat dit in
samewerking met Communitas en
Shepherd en die ring van Carnarvon kan
geskied.
2. Die sinode versoek die kommissie vir
bedieningsondersteuning om die projek
noukeurig te monitor en om in
samewerking met die gemeentes en
ringe wat betrokke is die volgende
sinode te voorsien met Skriftuurlike,
praktiese en Kerkordelike riglyne in
hierdie verband.
VOORSTELLER:
IM Kluge
SEKONDANT:
HJS van Heerden
GOEDGEKEUR

4. LAATBESKRYWINGSPUNT: HERSIENING VAN DIE BESLUITE VAN DIE
ALGEMENE SINODE AANGAANDE DIE
DUIWEL.
(Sien NOTULE bladsye ?????, Addendumverslag van die taakspan sinodebeplanning
Bylae 7: Hersiening van die besluite van die
algemene sinode aangaande die duiwel)
AANBEVELING
Die
sinode
besluit
om
die
laatbeskrywingspunt soos gewysig, te
bespreek.
Die sinode besluit dat die bestaande
formulering (Sien Handelinge Algemene
Sinode,
punt
18
Bediening
van
bevryding, A.10 Leer en Aktuele Sake,
Bylaag 2, bladsy 187, punt 14) wat as
volg lei:
“14.7 Die algemene sinode aanvaar
die werklikheid dat daar ’n wye
diversiteit van interpretasies en
toepassings
van
die
Bybelse
boodskap oor die bose en demone
binne die NG Kerk is. Daar is ruimte
vir lidmate wat aan die werklike en
persoonlike aard van die duiwel en
demone glo, en daar is ruimte vir
lidmate wat die Bybelse spreke oor
die bose en duiwels anders
interpreteer.”
gewysig word om te lees:
“Die algemene sinode is bewus van
die werklikheid dat daar ’n wye
diversiteit van interpretasies en
toepassings
van
die
Bybelse
boodskap oor die bose en demone
binne die NG Kerk is. Om die
werklike en wesenlik persoonlike
aard van die duiwel te aanvaar,
sonder om daardeur die boosheid in
die mens self, in owerhede,
strukture, magte ensovoorts te
ontken, is die Bybelse posisie en
word ook so in die belydenisskrifte
voorgehou en deur die NG Kerk
aanvaar.”
GOEDGEKEUR
Die volgende aanbeveling uit die verslag van die
sinodale kerkordekommissie het oorgestaan
(Sien NOTULE bladsye 196, punt 7: Gravamen
ten opsigte van kerkorde 2007: artikels 3 en 9
AANBEVELING
4. dat ’n gesprek om tafels plaasvind waar
onderstaande vrae aan die orde gestel
word.
Vrae vir bespreking tydens sinodesitting
Inleiding: In die Kerkorde artikels wat oor
die taak van die bedienaar van Woord
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handel, vervang artikel 9.3, 9.4 en 9.6
Kerkorde
2011
die
woorde
“die
uitbreiding van die koninkryk van God”
in artikel 9.7 Kerkorde 2004, met die
woorde “die diens van die kerk in die
wêreld”.
Dit het na die mening van die sinodale
kerkordekommissie
verreikende
teologiese implikasies. Die sinodale
kerkordekommissie oordeel dat die
uitdrukking, “diens in die wêreld”, die
opdrag van Christus “uitbreiding van die
koninkryk van God” wysig.
Reageer hierop deur die volgende vrae te
bespreek.
a. Wat verstaan jy onder die begrip: “die
uitbreiding van die koninkryk van
God”? (Kerkorde 2004, artikel 9.7)
b. Wat verstaan jy onder die begrip: “die
diens van die kerk in die wêreld”?
(Kerkorde 2011, artikel 9.3, 9.4 en 9.6)
c. Beteken die twee begrippe dieselfde?
Watter een beskryf die Bybelse
opdrag aan gelowiges die beste?
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

AGSTE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Kommissie vir kommissies vergader na
aandete.
• Evaluering/vraelys oor die sinodesitting
2012 in blou lêers moet ingevul word.

Die vergadering VERDAAG vir tee.

DERDE SITTINGSDAG
17 OKTOBER 2012
VIERDE SESSIE
Gesprek vind plaas oor eenheid, geregtigheid en
versoening en die rol wat Belhar speel in die proses.
Die voorsitter stel aan die orde:

NEGENDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Kommissie vir kommissies vergader
direk na die vergadering verdaag.
• Die sinodale kommissie vir diens en
getuienis vergader direk na die
vergadering verdaag.
• Ds. JJ van Zyl vra verskoning vir 18
Oktober vanaf 10:00.
• Bybel-Media is op 18 Oktober tot 11:00
beskikbaar.
Ds. IM Kluge neem die dagsluiting waar.
Die vergadering sing Lied 177. Hy lees Matteus
28:16-20 en doen ’n gebed. Hy noem verskeie sake
en laat voorbidding doen vir elkeen. Die vergadering
sing Lied 304:1-3.
Die vergadering VERDAAG vir die dag.

VIERDE SITTINGSDAG
18 OKTOBER 2012
EERSTE SESSIE
Ds MJ Coetzer lei die dagopening. Hy doen ’n
gebed. Die vergadering sing die VLAM “Daarom”
en Lied 450:1,2. Hy lees uit Eksodus 13:17 –
14:14. Die vergadering sing Lied 200:1,2,3, Lied
202:1,2,3 en VLAM 390.
Die voorsitter stel aan die orde:

TYDELIKE KOMMISSIE VIR
REIS- EN VERBLYFKOSTE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
Die kommissie beveel aan dat die volgende
uitgawes goedgekeur word:
1. Verblyf
R108 650
2. Etes
R 76 300

3. Reiskoste
R115 495
TOTAAL
R300 445
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

DERDE VERSLAG KOMMISSIE
VIR KOMMISSIES
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
1.
GROSLYS AFGEVAARDIGDES NA DIE
ALGEMENE SINODE
(Sien NOTULE bladsye 215-216, eerste verslag
van die tydelike kerkordekommissie, punt 1)
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1.

PREDIKANTE
1. Primarius Dr. JB Vos
(Voorsitter/Warrenton)
2. Primarius Ds. J Oosthuizen
(Ondervoorsitter/Warrenton/SKHD)
Sekundus Dr. AC Swanepoel
(SKHD)
3. Primarius Ds. JPJ van Tonder
(Deben/SKBO)
Sekundus Ds. CM Rautenbach
3. Primarius Ds. N Venter
(Hopetown/SKDG)
Sekundus Ds. AW Grobler
5. Primarius Ds. GJ Duursema
(Kimberley/SKOK)
Sekundus Ds. SW Albertyn
6. Primarius Ds. HK Viljoen
(Deben/JONKK)
7. Primarius Ds. AW Grobler
(Hanover)
8. Primarius Ds. EL de Kock
(Carnarvon)
9. Primarius PG Otto
(Griekwastad)
10. Primarius Ds. AH Scholtz
(Upington)
11. Primarius Ds. WJ van Zyl
(Mafikeng)
12. Primarius Ds. W van Velden
(Kimberley)
13. Primarius Ds. R Britz
(Kenhardt)
14. Primarius Ds. CR Scheepers
(Reivilo)
15. Primarius Ds. MJ Coetzer
(Warrenton)

2.

KERKRAADSLEDE
1. Oudl. DG Cilliers
2. Oudl. PS van Wyk
3. Oudl. JP van den Berg
4. Oudl. PH Coetzee
5. Oudl. PJ du Plessis
6. Oudl. EJ VZ Greyling
7. Oudl. HJ Rossouw
8. Oudl. M van der Merwe
9. Oudl. GG Jacobs
10. Oudl. J Koorts
11. Oudl. WJ Fourie
GOEDGEKEUR

Griekwastad
Kenhardt
Mafikeng
Reivilo
Upington
Hanover
Hopetown
Carnarvon
Deben
Warrenton
Kimberley

Die Notule van die Derde Sittingsdag word aan
die vergadering voorgehou. Redaksionele
wysigings word aangebring en die notule word
GOEDGEKEUR.
Die voorsitter stel aan die orde:

TWEEDE VERSLAG TYDELIKE
KOMMISSIE VAN ALGEMENE
SAKE - SKBO
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
1.

INLIGTING VANAF TAFELGESPREKKE

AANBEVELING
1. Die sinode versoek die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
om die inligting vanaf tafelgesprekke
weer deeglik deur te werk ten einde te
verseker dat alles wat rondom die tafels
bespreek is wel ondervang is.
2. Die sinode gee opdrag aan die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
om die tafelgesprekke verder te neem na
ringe en kerkrade.
3. Die sinode neem kennis van die
volgende fokuspunte soos geïdentifiseer
vanuit
die
tafelgesprekke
(sien
Uitgebreide fokusareas):
i.
Leierskapsontwikkeling (kerkrade
en gemeenteleiers);
ii. Jeug- en gesinsbediening;
iii. Lidmaatbemagtiging;
iv. Die vestiging van betekenisvolle
verhoudings en netwerke;
v. Hulp en leiding aan kleiner
gemeentes;
vi. Erediens (liturgie en prediking);
vii. Kommunikasie
binne
kerklike
strukture;
viii. Predikanteversorging.
4. Die sinode gee aan die sinodale
kommissie vir bedieningsondersteuning
opdrag om bogenoemde fokuspunte die
inhoud van hulle werksaamhede oor die
volgende twee jaar te maak, met
terugvoering aan die sinode van die Ned.
Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2014.
GOEDGEKEUR
Uitgebreide fokusareas
Die volgende fokusareas is vanuit die
tafelgesprekke geïdentifiseer:
i.
Leierskap
a. Die probleem van nie-dienende
leierskap.
b. Magspel in die leierskap van die kerk.
c. Gebrek
aan
situasieen
konteksontleding.
d. Outokratiese “top-down” leierskap.
e. Luister na lidmate se insette.
f.
Toerusting tot geloofsonderskeiding,
diversiteitsbestuur,
missionêre
leierskap en funksionering van die
ampte.
g. Uitbreiding van ampsbegrip.
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Gebrek aan visioenêre leierskap en
bereidwilligheid om kundiges hierby
te betrek.
i.
Leierskap se fokus op instandhouding
versus
fokus
op
missionêre
gerigtheid.
j.
Leierskap se fokus op strukture en
behoud van tradisie in plaas van
geloofsonderskeidende prosesse.
ii.
Jeug- en Gesinsbediening
a. Kategese as fokusarea.
b. Gefokusde bediening gerig op jong
volwassenes (18-35 jaar).
c. Gefokusde bediening gerig op klein
kindertjies (2-6 jaar).
d. Gefokusde bediening gerig op
tieners.
e. Ouerleiding.
f.
Hulp en leiding aan gemeentes om
die leefwêreld van kinders, tieners en
jong volwassenes te verstaan.
iii.
Lidmaatbemagtiging
a. Leiding aan lidmate om waarlik met
God te wandel en vanuit hul
verhouding met God te leef.
b. Verdiepte spiritualiteit wat lidmate in
staat stel om geloofsonderskeidend
te leef.
c. Help lidmate om hul gawes te ontdek
ter wille van groter diensbaarheid in
God se Koninkryk.
d. Toerusting
van
lidmate
in
geloofsdissiplines.
e. Die vestiging van waardes by lidmate,
wat insluit: eerlikheid, vertroue, liefde,
openheid, diensbaarheid, gasvryheid,
luister, gebed, eienaarskap en
rentmeesterskap.
f.
Uitbreiding van lidmate se God- en
kerkbegrip.
g. Hoe kan ons jonger lidmate meer
betrokke maak in die gemeente?
iv.
Die vestiging van betekenisvolle
verhoudings en netwerke
a. Diversiteitsbestuur.
b. Die vestiging van betekenisvolle
netwerke oor grense heen.
c. Luister na: God, mekaar, die Woord,
insette van lidmate.
d. Verhoudings gekenmerk aan: omgee,
deernis,
openheid,
gasvryheid,
verdraagsaamheid,
vertroue
en
integriteit.
e. Die groter wordende realiteit van
minder een-tot-een-kontak tussen
lidmate binne die gemeente.
v.
Hulp en leiding aan kleiner gemeentes
a. Hoe nou verder na 2012 se verslag
aan die sinode?
b. Versoeke vir praktiese hulp en leiding
aan kleiner wordende gemeentes.

c.

h.

vi.

vii.

viii.

Hoe om ’n gemeente te laat
funksioneer sonder ’n leraar.
Erediens (liturgie en prediking)
a. Prediking gefokus op die praktyk van
lidmate se lewens.
b. Eenvoudiger en meer verstaanbare
liturgie vir “nuwe bekeerlinge” en
“gewone” lidmate.
Kommunikasie binne kerklike strukture
a. Kommunikasie (sinode, ring en
gemeente) kom nie by die lidmate uit
nie.
b. Uitbreiding van e-Nuus.
Predikanteversorging:
a. Versorging gefokus op leraars wat
lank in gemeentes bedien.
b. ’n
Behoefte
aan
versorgde,
toegeruste
en
gemotiveerde
predikante.
c. Voortsetting van VBO geleenthede.
d. Voortsetting
van
mentorskapsprogram vir nuwe predikante en
ander wat langer in die bediening is.
f.
Leiding aan kerkrade oor die werklike
taak en plig van die leraar.
g. Roepingsbewustheid van leraars.
h. Spiritualiteitsverdieping van
predikante.

Die voorsitter stel aan die orde:

DERDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE
KERKORDEKOMMISSIE
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
U kommissie doen die volgende aanbevelings:
AANBEVELING
Die sinode besluit:
1. dat die twee begrippe “uitbreiding van
die koninkryk” en “diens in die wêreld”
nie dieselfde beteken nie;
2. dat die uitdrukking “koninkryk van God”
’n meer omvattende en Bybelse begrip is
wat ook so in die belydenisskrifte
gebruik word.
3. dat daar met die ATR hieroor in gesprek
getree word ten einde artikel 9
dienooreenkomstig te wysig.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

DERDE VERSLAG TYDELIKE
KOMMISSIE VAN ALGEMENE
SAKE - SKDG
Geagte voorsitter en afgevaardigdes,
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U kommissie doen die volgende aanbevelings:
Algemene opmerkings
Heelwat terugvoering is ontvang en dit blyk dat
tafelgesprekke oor die algemeen positief beleef
is. Gesprekke na 14:00 was egter nie maklik nie
as gevolg van die tyd van die dag. Die taakspan
neem kennis van al die inligting maar ervaar ’n
gebrek aan tyd om dit op die stadium deeglik te
verwerk.
Die
taakspan
is
aangegryp
deur
gemeenteverhale wat in tafelgesprekke na vore
gekom het.
Die kommissie spreek sy waardering uit vir die
proses van gesprekvoering wat die sinode
rondom Belhar geskep het en spreek die wens
uit dat die gesprek in dieselfde gesindheid op
rings- en gemeentevlak voortgesit sal word.
AANBEVELING
Die sinode besluit:
1. om terugvoer vanaf tafels in geheel na
die sinodale kommissie vir diens en
getuienis te verwys vir prioritisering,
hantering en die aanwys van taakgroepe
2. om kerkrade en ringe te versoek om die
konsep reglement vir die verenigde
diensgroep diens en getuienis te gebruik
as
riglyn
vir
samewerking
en
gesamentlike dienswerk.
GOEDGEKEUR
Die voorsitter stel aan die orde:

TIENDE VERSLAG VAN DIE
TYDELIKE KOMMISSIE VIR
AANKONDIGINGS
Ds. VR Terblanche word geleentheid gebied om
aankondigings te doen.
• Die afvaardiging van Kakamas vra
verskoning vanaf 10:30.
• Die vergadering word herinner om die
vraelyste te voltooi voor die vergadering
verdaag.
• Die kleurkaarte en naamplaatjies moet
ingehandig word.
• Almal wat vrae het rakende elektroniese
media wat hier gebruik is, of Prezzi,
Facebook, Twitter, ens. kan dit op ’n
nota sit en aan ds. D Niemandt
oorhandig vir opvolging.
Die vergadering VERDAAG vir tee.

VIERDE SITTINGSDAG
18 OKTOBER 2012
TWEEDE SESSIE

VOORSTEL
Die sinode besluit
1. om Prof. Dirkie Smit in 2013 te nooi om
met die lidmate in die sinode van die
Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland oor
die agtergrond, inhoud en betekenis van
die Belhar Belydenis te praat in
Kimberley en Upington.
2. dat leraars van al die gemeentes ’n reeks
van 8 preke oor kerkeenheid preek aan
die hand van die boek “Woord Teen Die
Lig”, wat oor kerkeenheid gaan.
3. daarna kan leraars die gesprek oor die
Belhar belydenis op ’n pastorale en
onderskeidende wyse (Wandel met die
Woord) begin.
VOORSTELLER:
JH Smit
SEKONDANT:
R Britz
KENNIS GENEEM
VOORSTEL
Die sinode besluit
1. dat predikante gemeentes help om beter
begrip te ontwikkel vir belydenisskrifte
en die verstaan / hantering daarvan.
2. dat ’n gesprek rondom Belhar gebruik
gemaak
word
van
verskillende
hulpmiddels wat tot beskikking is.
VOORSTELLER:
W van Velden
SEKONDANT:
J Grobbelaar
KENNIS GENEEM
VOORSTEL
Die sinode besluit dat die voorstel van ds. JH
Smit en die voorstel en ds. W van Velden na
sinodale
kommissie
vir
bedieningsondersteuning
verwys
word
om
in
samewerking
met
die
taakspan
kerkhereniging ’n kursus vir predikante en
lidmate te reël
VOORSTELLER:
GJ Duursema
SEKONDANT:
BJP Booysen
GOEDGEKEUR
Die vergadering BESLUIT dat die ring van
Warrenton die Herderlike brief op 19 Oktober
aan die predikant in sinodale diens moet verskaf
wat dit elektronies aan gemeentes sal gestuur.
VOORSTEL
Die sinode betuig meegevoel met die boere
en gemeenskappe in ons gebied wat onlangs
groot skade gely het as gevolg van brande,
ryp, hael en misdaad. Die sinode verseker
hulle van ons begrip en voorbidding.
Daarmee saam juig die sinode saam oor die
reën wat wyd verspreid voorgekom het.
In ’n gebied waar so baie van ons lidmate
afhanklik is van die natuur, bid ons saam om
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die versorging en seën van die Almagtige
God.
VOORSTELLER:
IM Kluge
SEKONDANT:
M VDS Loubser
GOEDGEKEUR
Die volgende bedankings word deur ds. J
Oosthuizen (ondervoorsitter) gedoen. Hartlike
dank aan:
• Die leraars wat die laaste keer die
vergadering bygewoon het, word bedank en
voorspoed toegewens.
• Die Ned. Geref. Kerk Vooruitsig vir die
gebruik van hulle fasiliteite. Die koster,
Sybrandt Steyn en Kowie du Toit asook
helpers Francois Seekoei en C Thungela
word bedank.
• Ned. Geref. Kerk Kimberley-Bakenskop wat
toerusting van sinodale kantoor na kerksaal
vervoer het. In besonder dankie vir mnr.
Johan Rautenbach wat hierby betrokke was.
• Ds. TE Smit en die stemtellers wat hom
gehelp het.
• Die vroue van die Ned. Geref. Kerk
Vooruitsig vir die etes.
• Vir die stemtellers wat boodskappe flink by
bestemmings besorg het.
• Ned. Geref. Kerk Harmonie vir Maandag se
ete.
• Ds. LB de Villiers vir die hantering van die
klankstelsel.
• Vir al die tydelike kommissies vir die tyd wat
hulle vir vergaderings moes inruim.
• Ouderling/diaken afgevaardigdes, asook
waarnemers 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.
• Ds. VR Terblanche en ds. PL Louw vir die
vriendelike
wyse
waarop
hulle
die
aankondigings hanteer het.
• Die lede van die notulekommissie, naamlik di
AD Niemandt, K O’Callaghan, dr LM Basson
en ds. JPL Mostert vir die notule en die
gepaardgaande tegnologie.
• Die musiekspan word by name bedank:
Kobus en Petro Vos, Helene van der Merwe
en ds. N Venter.
• Die sinodale personeel vir uitstekende diens
gelewer, me. E Badenhorst, me. NF Fourie
en me. M Seekoei.
• Die ring van Warrenton vir die herderlike
brief.
• Die predikant in sinodale diens ds. JPL
Mostert word bedank vir sy deeglikheid en
manier van werk.
• Die voorsitter dr. JB Vos word bedank vir die
manier waarop hy die vergadering gelei het.

•
•

Dank aan ons Here Jesus Christus.
Die voorsitter bedank ds. J Oosthuizen vir sy
ondersteuning as ondervoorsitter tydens die
vergadering.

Ds. CF Strydom neem die dagsluiting waar. Die
vergadering sing Lied 334:1-2, FLAM “God is liefde”,
Lied 358:1-3 en Lied 422:1-3
Hy lees uit Lukas 24:28-36; 44-49... ons is nie meer
Emmaus- maar Jerusalemgangers!
Die vergadering sing ten slotte: Getuig, Getuig
1. Getuig vir Jesus Christus.
Dit is ons lewenstaak.
Ons weet dat elke een van ons
nie langer skaam mag wees.
Maar dat ons met vrymoedigheid
die boodskap moet versprei
sodat die hele wêreld hoor
deur woorde en deur daad
Die Here Jesus is ons Heer!
En almal moet Hom eer.
Refrein:
Getuig, getuig, vertel, vertel
sê dit nou oral oor.
Die Here Jesus Christus
is Heer en Hy regeer.
2. Die liefde van ons Here
Dit dring ons meer en meer.
Ons kan nie langer stilbly nie
ons moet dit uitbasuin!
Met heil’ge lewenswyses,
gedring deur dankbaarheid,
wil ons dit oral oor
en ook vir almal gaan vertel:
Die Here Jesus is ons Heer
en almal moet Hom eer.
Refrein:
Getuig, getuig, vertel, vertel
Sê dit nou oral oor
Die Here Jesus Christus
is Heer en Hy regeer! (2x)
Die voorsitter spreek die seën uit.
Die vergadering sluit af met VONKK 74.
Die VERGADERING VERDAAG
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8. HERDERLIKE BRIEF
Aan die 82 gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland:
Geliefdes!
Vrede vir julle!
Die sinode-vergadering wat op 15 tot 18 Oktober in Kimberley plaasgevind het, skryf hierdie brief aan julle
om te sê dit was ’n geseënde byeenkoms. Dankie dat julle aan ons gedink en vir ons gebid het.
Sinodesittings haal nie meer hoofopskrifte nie – en dit is goed so. Die kerk is God se dienskneg in hierdie
wêreld, en diensknegte verrig nie heldedade waaroor verslag gedoen moet word nie.
Hierdie brief is ’n getuienis. Ons rig dit aan die gemeentes om daarvan te getuig dat die Here met ons op
pad is. Dit is al lankal só, van altyd af, hierdie saam-op-weg-wees met mekaar. Met die Here wat ons
voorgaan en ’n spoor vir ons trap. Hy wat ons aan die hand het en ons lei, soos ’n pa maar met sy kinders
maak.
Ons moet egter bely dat ons Hom nie altyd raaksien nie. Steeds sukkel ons, elke dag, om Hom te sien.
Ons probleme, ons teleurstellings, en ons vrese, verduister ons uitsig. Dikwels is dit bloot ons
stiksienigheid wat ons blind maak.
Maar Hy los ons nie. Hy hou moed met ons; Hy bly by ons.
Dit was dan ook dié sinode-vergadering se dankbare belewenis toe ons die verstommende verhale kon
aanhoor van gemeentes wat – te midde van groot uitdagings en toenemende armoede – tekens van God
se koninkryk oprig in die omgewing waar hulle geroep is om dit te doen. Net Hy, die Here wat met ons op
pad is, kan sulke dinge bewerk.
Ons het gehoor van kleinerwordende gemeentes en hulle eiesoortige uitdagings. Hoe hulle, meestal met
groot opoffering, steeds ’n tuiste vir hulle lidmate bied. Hoe hulle, met beperkte hulpbronne en dikwels in
beproewende omstandighede, poog om ’n daadwerklike verskil in die gemeenskap te maak. Net Hy, die
Here wat met ons op pad is, kan sulke dinge bewerk.
Ons het gehoor van gemeentes wat hulle geriewe (onder andere hulle leegstaande kategeselokale)
beskikbaar stel en nuut inrig as ’n kleuterskool vir dié wat nie so ’n luuksheid kan bekostig nie. En hoe NG
Welsyn – ons kerk se “hande en voete” – sulke gemeentes daarmee help. Omdat NG Welsyn ’n grondige
verskuiwing in hulle fokus gemaak het deurdat daar nou op die voorskoolse ontwikkeling in behoeftige
gemeenskappe gekonsentreer word. Net Hy, die Here wat met ons op pad is, kan sulke dinge bewerk.
Ons het gehoor van gemeentes waar kerkraad en lidmaat met mekaar voortdurend diep gesprek voer oor
eenheid, versoening en geregtigheid. Hoe sulke gesprekke steeds wyer uitkring – tot by die susterskerke,
die naaste bure. En hoe dit harde harte sag maak, en oop. Net Hy, die Here wat met ons op pad is, kan
sulke dinge bewerk.
Ons het gebid vir ons land en sy mense; vir ons gemeentes en lidmate. Vir hulle wat deur diep
beproewing gaan. Vir ons beskermers, wat dikwels onder onmenslike druk moet werk. Vir ons boere en
hulle mense, wat aanslae uit alle oorde moet trotseer. Ons het die Here gevra vir rus en vrede, vir herstel
en genesing, vir uitkoms. Vir reën op die regte tyd. Net Hy, die Here wat met ons op pad is, kan sulke
dinge bewerk.
Daar is nie baie besluite by hierdie vergadering geneem nie. Daar is eerder werk uitgedeel. Mense is
geroep om hulle beskikbaar te stel vir dié take waarvoor die Here hulle toegerus het. Sóveel het gesê: Ja,
hier is ek, gebruik my! Net Hy, die Here wat met ons op pad is, kan sulke dinge bewerk.
Oor hierdie sinodesitting kan ons getuig, soos die destydse Emmausgangers: “Ons oë het oop gegaan.
Ons donkerte het lig geword. Ons het Jesus, die Koning van die kerk, gesien. Hy is met ons op pad. Hoe
warm het ons hart nie geword nie! Kom, ons gaan vertel dit vir almal!”
Daarom, geliefdes: Vanuit die vrede, die opwinding wat ons beleef het, en die vooruitsigte wat ons koester
en die nuwe planne wat ons maak, groet ons ook vir julle: Vrede vir julle!
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9. BESLUITEREGISTER
Die sinode van die Ned. Geref. Kerke in Noord-Kaapland het tydens sy vergadering van 15-18 Oktober
2012 die volgende besluite geneem:
1.

SINODALE KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING
Ring
Primarius
Sekundus
Carnarvon
Ds. HJG van Heerden
Oudl. M Meintjes
Deben
Ds. JPJ van Tonder
Ds. HK Viljoen
Griekwastad
Ds. FJ Heymans
Ds. FP Louw
Hanover
Ds. AJ du Plooÿ
Ds. A du Plooÿ
Hopetown
Ds. CM Rautenbach
Oudl. H van der Merwe
Kenhardt
Ds. JL. van der Merwe
Ds. R Britz
Kimberley
Ds. W van Velden
Ds. WG Stumpfe
Mafikeng
Ds. WP Vermaak
Ds. JH Cronje
Reivilo
Ds. MF Scholly
Ds. PF Coetzee
Upington
Ds. JJ van Zyl
Ds. PL Louw
Warrenton
Ds. SJ Strydom
Oudl. WA Nel
Uitvoerende komitee
Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba

Ds. JPJ van Tonder
Ds. JL van der Merwe
Ds. CM Rautenbach

Verteenwoordigers
Netwerk vir klein gemeentes van die algemene sinode
Primarius
Ds. JPJ van Tonder
Sekundus
Ds. HJG van Heerden
Netwerk vir lidmaatbemagtiging van die algemene sinode
Primarius
Ds. CM Rautenbach
Sekundus
Ds. FJ Heymans
Algemene Kuratorium
Primarius
Dr. DL van Niekerk
Sekundus
Ds. PF Coetzee
Gemeentedienste netwerk
Primarius
Ds. JPJ van Tonder
Sekundus
Ds. MF Scholly
Liturgie werkgroep (Communitas)
Primarius
Ds. PJ Conradie
Sekundus
Ds. AJ du Plooÿ
Verteenwoordiger Kuratorium Pretoria
Primarius
Ds. PF Coetzee
Sekundus
Ds. LB de Villiers
Verteenwoordiger Kuratorium Stellenbosch
Primarius
Dr. DL van Niekerk
Sekundus
Ds. AC de Villiers
Verteenwoordiger Kuratorium Vrystaat
Primarius
Ds. W van Velden
Sekundus
Ds. SJ Strydom
ADGO se taakspan predikante begeleiding
Primarius
Ds. MF Scholly
Sekundus
Ds. WP Vermaak
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VBO Forum
Primarius
Sekundus

2.

Ds. MF Scholly
Ds. WP Vermaak

SINODALE KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS
Ring
Primarius
Sekundus
Carnarvon
Ds. A Werner
Dr. JH Smit
Deben
Ds. JA van Schalkwyk
Ds. K O’Callaghan
Griekwastad
Ds. SW Theart
Ds. FP Avenant
Hanover
Ds. AW Grobler
Ds. P VDW Coetzer
Hopetown
Ds. N Venter
Dr. JS Henning
Kenhardt
Ds. SJ Schoeman
Ds. SL de Jager
Kimberley
Ds. JS Kloppers
Ds. DJ Scheepers
Mafikeng
Ds. JH Rademeyer
Ds. JH Cronje
Reivilo
Ds. AC van Wyk
Ds. LM Coreejes
Upington
Ds. FA Fouché
Ds. J Grobbelaar
Warrenton
Ds. MJ Coetzer
Oudl. WPL Olivier
Uitvoerende komitee
Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba
Addisionele lid
Addisionele lid

Ds. SW Theart
Ds. MJ Coetzer
Ds. JS Kloppers
Ds JA van Schalkwyk
Ds. AW Grobler

Verteenwoordigers
Verteenwoordiger projekspan, Belydenis van Belhar
Primarius
Ds. BJP Booysen
Sekundus
Ds. P van Zyl
Verteenwoordiger projekspan, Grondhervorming en landelike ontwikkeling
Primarius
Ds. IM Kluge
Sekundus
Diak. P Burger
GKEF (Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk) en Wêreldbiddag vir
Mans
Primarius
Ds. JH Rademeyer
Sekundus
Ds. N Kriek
Bybelgenootskap
Primarius
Sekundus leraar
Primarius lidmaat
Sekundus lidmaat

Ds. GP Barnard
Ds. PL Gouws
Mnr. S van der Linde
Me. CM du Preez

Christelike afhanklikheidsdiens (CAD)
Primarius
Mnr. Hendrik Snyman
Sekundus
Oudl. JF du Toit
Kuratorium en eksamenkommissie NGKA
Primarius
Ds. AW Grobler
Sekundus
Ds. WP Vermaak
Bestuursraad NG Welsyn Noord-Kaap
Primarius
Dr. JS Henning
Primarius
Ds. IM Kluge
Primarius
Ds. TE Smit
Sekundus
Ds. JA van Schalkwyk
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3.

SINODALE KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE
Ring
Primarius
Carnarvon
Oudl. FJ Augustyn
Deben
Ds. C Jonck
Griekwastad
Oudl. SF Weideman
Hanover
Ds. PJ Conradie
Hopetown
Ds. VR Terblanche
Kenhardt
Ds. UA Badenhorst
Kimberley
Dr. AC Swanepoel
Mafikeng
Ds. LB de Villiers
Reivilo
Ds. PF Coetzee
Upington
Ds. TE Smit
Warrenton
Ds. J Oosthuizen
Uitvoerende komitee
Voorsitter
Ondervoorsitter
Skriba
Addisionele lid
Addisionele lid
Ampshalwe
Ampshalwe
Ampshalwe

Sekundus
Oudl. FA Jacobs
Ds. EZ Anthonissen
Oudl. GG Swiegers
Ds. NB Roux
Oudl. AA Visser
Ds. PJL Blaauw
Ds. A Gerrits
Oudl. JJ Mans
Ds. MF Scholly
Oudl. JP Smit
Oudl. JW Badenhorst

Dr. AC Swanepoel
Ds. J Oosthuizen
Ds. TE Smit
Oudl. JP Smit
Oudl. FJ Augustyn
Me. E Badenhorst
Ds. FD Hugo
Ds. JPL Mostert

Verteenwoordigers
Algemene taakspan fondse
Primarius
Dr. AC Swanepoel
Sekundus
Ds JPL Mostert (PSD)
Amptenare pensioenfonds
Primarius
Ds. J Oosthuizen
Sekundus
Dr. AC Swanepoel
NGNK eiendomme
Ds. JPL Mostert
Mnr. JP Smit
Mnr. AJW Agenbag
Dr. AC Swanepoel
Ds. IM Kluge
Mnr. AC Human

4.

SINODALE KERKORDEKOMMISSIE
Ring
Primarius
Carnarvon
Ds. HW de Jager
Deben
Ds. D Niemandt
Griekwastad
Ds. PG Otto
Hanover
Ds. NB Roux
Hopetown
Ds. SW Albertyn
Kenhardt
Ds. JIR van Niekerk
Kimberley
Ds. GJ Duursema
Mafikeng
Ds. WJ van Zyl
Reivilo
Ds. CR Scheepers
Upington
Dr. DL van Niekerk
Warrenton
Oudl. APS Botes

Sekundus
Ds. EL de Kock
Oudl. P van Huyssteen
Oud. DG Cilliers
Oudl. EJ VZ Greyling
Oudl. HJ Steyn
Ds. JP Conradie
Oudl. MD Botha
Oudl. S du Toit
Ds. J Nel
Ds. J Grobbelaar
Prop. S Strydom

Uitvoerende komitee
Voorsitter
Ds. GJ Duursema
Ondervoorsitter
Ds. SW Albertyn
Skriba
Ds. NB Roux
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Verteenwoordigers
Algemene taakspan regte
Primarius
Ds. GJ Duursema
Sekundus
Ds. SW Albertyn

5.

KOÖRDINERINGSGESPREK / SINODEBEPLANNING / BEPLANNING & BEGROTING
SKBO
Primarius
Sekundus

Ds. JPJ van Tonder
Ds. JL van der Merwe

Primarius
Sekundus

Ds SW Theart
Ds. MJ Coetzer

Primarius
Sekundus

Dr. AC Swanepoel
Ds. J Oosthuizen

Primarius
Sekundus

Ds. GJ Duursema
Ds. SW Albertyn

SKDG

SKHD

SKOK

Verteenwoordiger Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland by moderamen van die algemene
sinode
Primarius
Ds. GJ Duursema
Personeel
Predikant in sinodale diens
Bestuurder NG Welsyn Noord-Kaap
Ring wat sinode reël wys twee lede aan
(moet nog aangewys word)

6.

GROSLYS AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE
PREDIKANTE
1. Primarius
2. Primarius
Sekundus
3. Primarius
Sekundus
3. Primarius
Sekundus
5. Primarius
Sekundus
6. Primarius
7. Primarius
8. Primarius
9. Primarius
10. Primarius
11. Primarius
12. Primarius
13. Primarius
14. Primarius
15. Primarius

Dr. JB Vos
Ds. J Oosthuizen
Dr. AC Swanepoel
Ds. JPJ van Tonder
Ds. CM Rautenbach
Ds. N Venter
Ds. AW Grobler
Ds. GJ Duursema
Ds. SW Albertyn
Ds. HK Viljoen
Ds. AW Grobler
Ds. EL de Kock
PG Otto
Ds. AH Scholtz
Ds. WJ van Zyl
Ds. W van Velden
Ds. R Britz
Ds. CR Scheepers
Ds. MJ Coetzer

KERKRAADSLEDE
1. Oudl. DG Cilliers
2. Oudl. PS van Wyk
3. Oudl. JP van den Berg
4. Oudl. PH Coetzee

(Voorsitter/Warrenton)
(Ondervoorsitter/Warrenton/SKHD)
(SKHD)
(Deben/SKBO)
(Hopetown/SKDG)
(Kimberley/SKOK)
(Deben/JONKK)
(Hanover)
(Carnarvon)
(Griekwastad)
(Upington)
(Mafikeng)
(Kimberley)
(Kenhardt)
(Reivilo)
(Warrenton)

Griekwastad
Kenhardt
Mafikeng
Reivilo
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oudl. PJ du Plessis
Oudl. EJ VZ Greyling
Oudl. HJ Rossouw
Oudl. M van der Merwe
Oudl. GG Jacobs
Oudl. J Koorts
Oudl. WJ Fourie

Upington
Hanover
Hopetown
Carnarvon
Deben
Warrenton
Kimberley

1.

SINODESITTING: WERKSWYSE EN TYDSINDELING
Die sinode besluit
1. om die voorgestelde werkswyse (Bylae 2) en tydsindeling (Bylae 3) goed te keur
2. Indien ’n verslag nie afgehandel is by die verstryking van die toegestane tyd nie, besluit die
vergadering of dit dadelik afgehandel word of oorstaan tot ’n later geleentheid.
(Bladsy 192, punt 4.5)

2.

DAGGELD, REIS- EN VERBLYFKOSTE VIR SINODE 2012
Die sinode besluit dat
1. die koste teen R2-00 per kilometer vir een voertuig per gemeente en twee vir ’n gemeente
met meer as twee leraars direk ter vergadering aan afgevaardigdes uitbetaal word, wat dit
self onderling verdeel.
2. R50 per dag aan afgevaardigdes vir aandete betaal word.
(Bladsy 193-194, punt 4.16)

3.

PLEK WAAR DIE VOLGENDE SINODESITTING GEHOU SAL WORD
Die sinode besluit dat die volgende sinodesitting te Kimberley plaasvind.
(Bladsy 194, punt 4.19)

4.

FORMULE VIR SINODALE BYDRAE

4.1

Sinodale bydraes - verlaging
Die sinode verwerp die laatbeskrywingspunt: sinodale bydraes (Bylae 6), naamlik
Die sinode besluit dat die sinodale bydraes van gemeentes vanaf 6% na 5%
verlaag word.
(Bladsy 220, laatbeskrywingspunt Ned. Geref. Kerk Kakamas: sinodale bydraes)

4.2

Formule vir sinodale bydrae - toegewing
Die sinode besluit om formule vir sinodale bydraes, punt 2.2 as volg te wysig
Nuwe bepaling
2.2 Toegewings
Aansoeke moet ingedien word binne die finansiële jaar waarin die projek of verandering
plaasvind
2.2.1 Nuwe gemeentes
Nuut afgestigte gemeentes kry vir ’n tydperk van vier jaar jaarliks ’n afslag van 50% op die
sinodale bydraes
(Bladsy 208, punt 12.13)

4.3.

Formule vir sinodale bydraes, punt 2.2.11: Beleggings-inkomste
Die sinode besluit dat
1. die aanbeveling by die verslag van die sinodale kerkordekommissie punt 12.11 goedgekeur
word.
Die sinode besluit om die formule vir sinodale bydraes, punt 2.2.11 te skrap
2.2.11 Polis-inkomste
Sinodale bydrae is betaalbaar op ’n inkomsteplan met ’n maandelikse opbrengs wat
in die bedryfsrekening van die gemeente gaan.
Geen sinodale bydrae is betaalbaar op ’n polis in sy groeifase nie. Kapitaalgroei aan
die einde van die termyn word ook nie in berekening gebring vir sinodale bydraes nie.
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(Bladsy 220 , punt 1)
Die sinode besluit dat
1. die bewoording van die formule vir sinodale bydraes, punt 2.2.11 vervang word met
2.2.11 Beleggings-inkomste:
Sinodale bydrae is betaalbaar op alle rente en dividende van 'n belegging wanneer dit
toeval.
Geen sinodale bydrae is betaalbaar op Kapitaalwins of -groei nie.”
(Bladsy 224 , punt 1)
4.4

Sinodale en spesiale kollektes - Jeugwerk
Die sinode besluit dat onderstaande voorstel na sinodale kommissie vir hulpdienste verwys word
om met volmag die 10 verpligte kollektes te hersien:
Die sinode besluit om die begrotingsbeleid rakende sinodale kollekte vir jeugwerk
sodanig te wysig dat die volle inkomste van die kollektes beskikbaar sal wees vir
jeugwerk. Dit sal tot gevolg hê dat hierdie inkomste nie deel uitmaak van die totale
begroting van die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning nie.
Voorstellers versoek die sinode om die saak na die tydelike kommissie vir
hulpdienste te verwys met terugvoer aan die vergadering.
(Bladsy 219, ordevoorstel)

4.5

Verpligte sinodale kollektes: sendinghulpfonds
Die sinode besluit dat twee verpligte sinodale kollektes vir die sendinghulpfonds goedgekeur
word.
(Bladsy 227, punt 24)

4.6

Vrywillige sinodale kollekte: “Aksie België vir Christus”.
Die sinode besluit dat die vrywillige kollekte vir “Bybels vir België” verander na “Aksie België vir
Christus”.
(Bladsy 225, Voorstel)

5.

MEDIESE SKEMAS – PREDIKANTE
Die sinode keur die optrede van die sinodale kommissie vir hulpdienste goed en bekragtig die
besluit van die sinodale kerkordekommissie om die besluit van die sinode 2010 rakende die
mediese fonds van predikante te suspendeer en herroep hiermee die besluit van 2010, naamlik
Die sinode het besluit dat
die besluit wat tydens die 1999 sinodesitting 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 218, Voorstel)

6.

VERTEENWOORDIGER OP DIE MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE (ASM)
Die sinode besluit om nie ’n ander sekundus in dr. JJ Knoetze se plek aan te wys nie.
(Bladsy 215, punt 1)

7.

AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE
Die sinode besluit
1. om die volgende beginsels vir afvaardiging na die algemene sinode te aanvaar
a. Die sinode self wys sy afvaardiging na die algemene sinode aan
b. Die tydelike kommissie vir kommissies stel ’n groslys saam, nadat ringe en sinodale
kommissies gekonstitueer het, met in agneming van die volgende beginsels
i. afvaardiging uit elke sinodale kommissie – primarius en sekundus
ii. afvaardiging uit elke ring
iii. die voor- en ondervoorsitter van die sinode.
2. die groslys sal waarskynlik uit 26 name bestaan wat as volg saamgestel is:
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a. ’n lid uit elke sinodale kommissie (waarskynlik 4)
b. 2 afgevaardigdes uit elke ring – ’n kerkraadslid en ’n bedienaar van die Woord (22)
3. dat die kommissie vir kommissies die groslys prioritiseer
a. waarskynlik sal slegs 11 lede vanuit die ringe aangewys kan word
b. ringe moet dus aanbeveel watter lede die primarius- en watter die sekunduslid is
4. dat indien die getal nie die waarskynlike 15 is nie, sal die sinodale kerkorde kommissie op
grond van bepaling 35.5.2.4(e) en op aanbeveling van die voorsitters en die ondervoorsitters
van die sinodale kommissies die afgevaardigdes na die algemene sinode finaliseer.
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. (Sien ook artikel 66.4.4.)
(Bladsy 215-216, punt 2)

8.

ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR) EN DIE KERKREGTELIKE POSISIE VAN DIE
RING
1. Die sinode neem kennis van punte 1 en 2 van die beskrywingspunt van die ring van Upington
1. die kerkregtelike posisie van die algemene bevoegdheidsraad (ABR) en die
ring baie duidelik uitgeklaar moet word en in die Kerkorde opgeneem word
ten opsigte van die toesig oor bedienaars van die Woord binne die NG kerk.
2. die Kerkorde baie duidelik moet stel wie toesig hou en die
proponents/predikantsbevoegdheid van bedienaars van die Woord binne die
ring bepaal.
aangesien die Kerkorde duidelik bepaal dat ’n bedienaar van die Woord se
ampsbevoegdheid alleen deur sy betrokke ring hom ontneem kan word. Sien Reglement 8,
punt 3.1.2
die opskorting of ontneming van bedieningsbevoegdheid (geskied) op aanbeveling van ’n ring of sy
gevolmagtigde ondersoekliggaam.

2.

Die sinode besluit dat punt 3 en 4, laatbeskrywingspunt: algemene bevoegdheidsraad (ABR)
en die kerkregtelike posisie van die ring (Bylae 5) naamlik:
3. alle onduidelikheid rakende die finansiering van die algemene
bevoegdheidsraad (ABR) met die vrae soos gestel deur die sinodale
kommissie vir hulpdienste deur die algemene bevoegdheidsraad (ABR)
beantwoord moet word. (Aanhangsel 3)
4. alvorens daar nie duidelikheid is oor al die genoemde sake, die sinode van
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland en die leraars en gemeentes wat
binne die resort van die sinode van die sinode van Ned. Geref. Kerk in
Noord-Kaapland val geen finansiële verpligting teenoor die algemene
bevoegdheidsraad (ABR) het nie.
vervang word met
3. Die sinode besluit dat voordat daar nie bevredigende antwoorde gegee is,
rakende die finansiële navrae aan die ABR vanaf die sinodale kommissie vir
hulpdienste, die gemeentes en leraars van die sinode van die Ned. Geref.
Kerk in Noord-Kaapland geen finansiële bydrae tot die ABR sal maak nie.
4. Indien bevredigende antwoorde na die oordeel van die sinodale kommissie
vir hulpdienste verskaf is, word aan die sinodale kommissie vir hulpdienste
volmag gegee om gemeentes en leraars in te lig rakende hul finansiële
verpligtinge teenoor die ABR.
(Bladsy 220-221, laatbeskrywingspunt ring van Upington: Algemene bevoegdheidsraad (ABR) en
die kerkregtelike posisie van die ring)

9.

TEOLOGIESE FAKULTEIT VAN DIE VRYSTAAT
Die sinode besluit dat
1. die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland sy opregte dank aan die dosente van
die Teologiese Fakulteit van die Vrystaat uitspreek vir die diens wat hul verrig ten opsigte van
die opleiding van predikante vir die NG Kerk;
2. die lede van die Fakulteit verseker word van ons voorbidding;
3. ’n skrywe aan die rektor van die UV, prof. Jansen gerig word waarin die sinode hom sterkte
toewens vir sy taak en verseker van ons voorbidding;
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4.

daar tydens ’n gebedsgeleentheid, soos deur die voorsitter gereël, voorbidding gedoen word
vir lede van die Fakulteit Teologie en die Rektor van die UV.
5. die verslag goedgekeur word.
(Bladsy 213, punt 32)

11.

KONSEP REGLEMENT “VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS”
Die sinode keur die konsep reglement “Verenigde diensgroep Diens en Getuienis” (Bylae 1) goed
as werksdokument en riglyn vir die verenigde diensgroep diens en getuienis.
(Bladsy 225, Voorstel)

10.

SKDG TAFELGESPREKKE
Die sinode besluit:
1. om terugvoer vanaf tafels in geheel na die sinodale kommissie vir diens en getuienis te
verwys vir prioritisering, hantering en die aanwys van taakgroepe
2. om kerkrade en ringe te versoek om die konsep reglement vir die verenigde diensgroep diens
en getuienis te gebruik as riglyn vir samewerking en gesamentlike dienswerk.
(Bladsy 232)

12.

SKDG TAFELGESPREK: “ONS GEMEENTES SE HARTE IS REG MAAR ONS VOETE IS
LOMP?”
Die sinode neem kennis van die volledige punt: Tafelgesprek: “Ons gemeentes se harte is reg
maar ons voete is lomp?” en verwys dit terug na die nuutverkose sinodale kommissie vir diens en
getuienis vir hantering in die lig van die uitkoms van die tafelgesprekke wat talle van die sake
aanspreek.
(Bladsy 226-227, Voorstel)
Die sinode besluit dat
1. ’n gesprek om tafels plaasvind waar onderstaande tema en vrae (sien punt 1.b)
aan die orde gestel word.
a. Die taakomskrywing van die sinodale kommissie vir diens en getuienis
word as lens gebruik vir die gesprekke om tafels , naamlik:
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 uitsluit nie (missionis ekklesia). Daarom glo ons dat God deur sy
gemeente:
i.
Sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig (kerugma).
ii. ’n gemeenskap van gelowiges uit alle nasies tot stand bring
(koinonia).
iii. ’n diens aan die wêreld in nood lewer (diakonia).
iv. sy opdrag om die skepping te bewaar en te bewerk sigbaar tot
uitdrukking kom (ekologie).
v. sy geregtigheid aan die samelewing en die wêreld verkondig
(diakonia).
b. Die tema vir die tafelgesprek is: “Ons gemeentes se harte is reg maar ons
voete is lomp?” Die tema op sigself dwing tot selfondersoek. Elke tafel
lees al die vrae en kies waaraan hul aandag wil gee.
i.
Waarom het God ons in 2012 in hierdie “dorp/plaas/gemeenskap”
geplaas?
ii. Hoe lyk hierdie “dorp/plaas/gemeenskap” waar God ons geplaas het?
Wat is in ons gemeenskappe aan die gebeur en hoekom gebeur dit?
iii. Waarmee hou ons, ons daagliks besig?
iv. Is ons harte waarlik reg ten opsigte van die nood, die onreg, die
armoede, die siekte, die sonde en die verlorenheid van die wêreld
rondom ons? Wat glo/doen ons gemeente in terme van eenheid,
geregtigheid en versoening?
v. Wat is die dinge wat dit vir ons harte moeilik maak om paraat en
bereidwillig te wees?
vi. Wat is dit wat ons harte verander (transformeer) tot gereedheid?
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vii. Hoe is ons besig met die duidelike oproep van die Evangelie oor die
saak van diens en getuienis?
viii. Kan die Belydenis van Belhar vir ons in 2012 help om hieroor te
getuig?
ix. Wat wil God deur ons doen ten opsigte van nasies wat min of glad
nie met die evangelie van Jesus bereik word nie?
x. Wat kan en gaan u as afgevaardigde oor diens en getuienis doen as
u terug is in u gemeente/gemeenskap?

13.

VERTEENWOORDIGING OP DIE VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS
PHORORO/NOORD-KAAPLAND & SKIKKINGSPROSES RAKENDE EIENDOMME VGKSA
PHORORO EN DIE NGKA PHORORO
Die sinode besluit dat
1. verteenwoordiging op die verenigde diensgroep vir diens en getuienis Phororo/Noord
Kaapland (VDDGP/NK) deur die sinodale kommissie vir diens en getuienis gereël word by
wyse van die aanwys van Ned. Geref. Kerk in Noord Kaapland verteenwoordigers
ooreenkomstig die konsep reglement, met verslag aan die sinodale kommissie vir diens en
getuienis en die sinode.
2. die voorgestelde skikkingsproses rakende eiendomme verwys word na die taakgroep
Kerkhereniging wat verslag sal lewer aan die sinodale kommissie vir diens en getuienis en
die sinode.
3. die sinodale kommissie vir diens en getuienis voorsiening maak vir befondsing van punt 1 en
dat dit aan die sinodale kommissie vir hulpdienste voorgelê word vir goedkeuring.
(Bladsy 227, Voorstel)

14.

REGLEMENT VIR SENDINGHULPFONDS
Die sinode verwys punt 1 en 2 na die sinodale kommissie vir diens en getuienis vir goedkeuring.
1. die gewysigde reglement vir sendinghulpfonds (Bylae 1) goedgekeur word.
2. die aansoekvorm (Bylae 2) goedgekeur word.
(Bladsy 227, Voorstel)

15.

DIE KERK SE OPENBARE GETUIENIS OOR DIE EKOLOGIESE KRISIS
Die kommissie beveel aan dat die sinode die beskrywingspunt goedkeur.
Die sinode besluit dat
In die lig van groeiende ekologiese kennis, fokus, sensitiwiteit, kommer en die
kerk se roeping en opdrag (rentmeesterskap) in die verband, die
beskrywingspunt (Aanhangsel 1), soos aanvaar deur die algemene sinode van
die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Januarie 2012), te verwys na sy
kommissie vir diens en getuienis vir verdere studie, kommunikasie, skakeling en
netwerk, met verslag aan die volgende sinode.
(Bladsy 228, laatbeskrywingspunt Die kerk se openbare getuienis oor die ekologiese krisis – ds.
FP Avenant)

16.

DIE VERWERWING VAN VBO PUNTE
Die sinode neem kennis van die laatbeskrywingspunt van die ring van Kenhardt ten opsigte van
die verwerwing van VBO punte.
(Bladsy 228, laatbeskrywingspunt die verwerwing van VBO punte– ring van Kenhardt)

17.

BEDIENING IN KLEINER GEMEENTES
Die sinode gee aan die sinodale kerkordekommissie opdrag om die sinode te dien met voorstelle
hoe so ’n beleid in die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland kerkregtelik
geïmplementeer kan word.
(Bladsy 228, laatbeskrywingspunt bediening in kleiner gemeentes – ring van Upington)
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18.

NAVORSINGSPROJEK OOR BEDIENING EN BEDIENINGSTRUKTURE IN KLEIN
GEMEENTES
1. Die sinode keur ’n navorsingsprojek oor Bediening en Bedieningstrukture in klein gemeentes
goed en dat dit in samewerking met Communitas en Shepherd en die ring van Carnarvon kan
geskied.
2. Die sinode versoek die kommissie vir bedieningsondersteuning om die projek noukeurig te
monitor en om in samewerking met die gemeentes en ringe wat betrokke is die volgende
sinode te voorsien met Skriftuurlike, praktiese en Kerkordelike riglyne in hierdie verband.
(Bladsy 228, Voorstel)

19.

HERSIENING VAN DIE BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE AANGAANDE DIE DUIWEL
Die sinode besluit om die laatbeskrywingspunt soos gewysig, te bespreek.
Die sinode besluit dat die bestaande formulering (Sien Handelinge Algemene Sinode, punt 18
Bediening van bevryding, A.10 Leer en Aktuele Sake, Bylaag 2, bladsy 187, punt 14) wat as
volg lei:
“14.7 Die algemene sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van
interpretasies en toepassings van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne
die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van
die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die
bose en duiwels anders interpreteer.”
gewysig word om te lees:
“Die algemene sinode is bewus van die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van
interpretasies en toepassings van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne
die NG Kerk is. Om die werklike en wesenlik persoonlike aard van die duiwel te aanvaar,
sonder om daardeur die boosheid in die mens self, in owerhede, strukture, magte
ensovoorts te ontken, is die Bybelse posisie en word ook so in die belydenisskrifte
voorgehou en deur die NG Kerk aanvaar.”
(Bladsy 228, laatbeskrywingspunt Hersiening van bewoording van besluite van die algemene
sinode aangaande die duiwel – Ned. Geref. Kerk Griekwastad)

20.

KURSUS VIR PREDIKANTE EN LIDMATE - BELYDENIS VAN BELHAR
Die sinode besluit dat die voorstel van ds. JH Smit en die voorstel en ds. W van Velden na
sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning verwys word om in samewerking met die
taakspan kerkhereniging ’n kursus vir predikante en lidmate te reël.
Die sinode het kennis geneem van die volgende twee voorstelle:
A. Die sinode besluit
1. om Prof. Dirkie Smit in 2013 te nooi om met die lidmate in die sinode van
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland oor die agtergrond, inhoud en
betekenis van die Belhar Belydenis te praat in Kimberley en Upington.
2. dat leraars van al die gemeentes ’n reeks van 8 preke oor kerkeenheid
preek aan die hand van die boek “Woord Teen Die Lig”, wat oor
kerkeenheid gaan.
3. daarna kan leraars die gesprek oor die Belhar belydenis op ’n pastorale
en onderskeidende wyse (Wandel met die Woord) begin.
Voorsteller: JH Smit
Sekondant: R Britz
B. Die sinode besluit
1. dat predikante gemeentes help om beter begrip te ontwikkel vir
belydenisskrifte en die verstaan / hantering daarvan.
2. dat ’n gesprek rondom Belhar gebruik gemaak word van verskillende
hulpmiddels wat tot beskikking is.
Voorsteller: W van Velden
Sekondant: J Grobbelaar
(Bladsy 232, Voorstel)

21.

SKBO TAFELGESPREKKE – UITGEBREIDE FOKUSAREAS
1. Die sinode versoek die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning om die inligting
vanaf tafelgesprekke weer deeglik deur te werk ten einde te verseker dat alles wat rondom
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die tafels bespreek is wel ondervang is.
Die sinode gee opdrag aan die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning om die
tafelgesprekke verder te neem na ringe en kerkrade.
3. Die sinode neem kennis van die volgende fokuspunte soos geïdentifiseer vanuit die
tafelgesprekke (sien Uitgebreide fokusareas):
i.
Leierskapsontwikkeling (kerkrade en gemeenteleiers);
ii. Jeug- en gesinsbediening;
iii. Lidmaatbemagtiging;
iv. Die vestiging van betekenisvolle verhoudings en netwerke;
v. Hulp en leiding aan kleiner gemeentes;
vi. Erediens (liturgie en prediking);
vii. Kommunikasie binne kerklike strukture;
viii. Predikanteversorging.
4. Die sinode gee aan die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning opdrag om
bogenoemde fokuspunte die inhoud van hulle werksaamhede oor die volgende twee jaar te
maak, met terugvoering aan die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 2014.
(Bladsy 230-231, punt 1)
2.

Uitgebreide fokusareas
Die volgende fokusareas is vanuit die tafelgesprekke geïdentifiseer:
i.
Leierskap
a.
Die probleem van nie-dienende leierskap.
b. Magspel in die leierskap van die kerk.
c. Gebrek aan situasie- en konteksontleding.
d. Outokratiese “top-down” leierskap.
e. Luister na lidmate se insette.
f. Toerusting tot geloofsonderskeiding, diversiteitsbestuur, missionêre leierskap en
funksionering van die ampte.
g. Uitbreiding van ampsbegrip.
h. Gebrek aan visioenêre leierskap en bereidwilligheid om kundiges hierby te betrek.
i. Leierskap se fokus op instandhouding versus fokus op missionêre gerigtheid.
j. Leierskap se fokus op strukture en behoud van tradisie in plaas van
geloofsonderskeidende prosesse.
ii.
Jeug- en Gesinsbediening
a. Kategese as fokusarea.
b. Gefokusde bediening gerig op jong volwassenes (18-35 jaar).
c. Gefokusde bediening gerig op klein kindertjies (2-6 jaar).
d. Gefokusde bediening gerig op tieners.
e. Ouerleiding.
f. Hulp en leiding aan gemeentes om die leefwêreld van kinders, tieners en jong
volwassenes te verstaan.
iii.
Lidmaatbemagtiging
a. Leiding aan lidmate om waarlik met God te wandel en vanuit hul verhouding met God te
leef.
b. Verdiepte spiritualiteit wat lidmate in staat stel om geloofsonderskeidend te leef.
c. Help lidmate om hul gawes te ontdek ter wille van groter diensbaarheid in God se
Koninkryk.
d. Toerusting van lidmate in geloofsdissiplines.
e. Die vestiging van waardes by lidmate, wat insluit: eerlikheid, vertroue, liefde, openheid,
diensbaarheid, gasvryheid, luister, gebed, eienaarskap en rentmeesterskap.
f. Uitbreiding van lidmate se God- en kerkbegrip.
g. Hoe kan ons jonger lidmate meer betrokke maak in die gemeente?
iv.
Die vestiging van betekenisvolle verhoudings en netwerke
a. Diversiteitsbestuur.
b. Die vestiging van betekenisvolle netwerke oor grense heen.
c. Luister na: God, mekaar, die Woord, insette van lidmate.
d. Verhoudings
gekenmerk
aan:
omgee,
deernis,
openheid,
gasvryheid,
verdraagsaamheid, vertroue en integriteit.
e. Die groter wordende realiteit van minder een-tot-een-kontak tussen lidmate binne die
gemeente.
v.
Hulp en leiding aan kleiner gemeentes
a. Hoe nou verder na 2012 se verslag aan die sinode?
b. Versoeke vir praktiese hulp en leiding aan kleiner wordende gemeentes.
c. Hoe om ’n gemeente te laat funksioneer sonder ’n leraar.
vi.
Erediens (liturgie en prediking)
a. Prediking gefokus op die praktyk van lidmate se lewens.
b. Eenvoudiger en meer verstaanbare liturgie vir “nuwe bekeerlinge” en “gewone” lidmate.
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viii.

Kommunikasie binne kerklike strukture
a. Kommunikasie (sinode, ring en gemeente) kom nie by die lidmate uit nie.
b. Uitbreiding van e-Nuus.
Predikanteversorging:
a. Versorging gefokus op leraars wat lank in gemeentes bedien.
b. ‘n Behoefte aan versorgde, toegeruste en gemotiveerde predikante.
c. Voortsetting van VBO geleenthede.
d. Voortsetting van mentorskapsprogram vir nuwe predikante en ander wat langer in die
bediening is.
f. Leiding aan kerkrade oor die werklike taak en plig van die leraar.
g. Roepingsbewustheid van leraars.
h. Spiritualiteitsverdieping van predikante.

22.

BOERE EN GEMEENSKAPPE: BRANDE, RYP, HAEL EN MISDAAD
Die sinode betuig meegevoel met die boere en gemeenskappe in ons gebied wat onlangs groot
skade gely het as gevolg van brande, ryp, hael en misdaad. Die sinode verseker hulle van ons
begrip en voorbidding.
Daarmee saam juig die sinode saam oor die reën wat wyd verspreid voorgekom het.
In ’n gebied waar so baie van ons lidmate afhanklik is van die natuur, bid ons saam om die
versorging en seën van die Almagtige God.
(Bladsy 232-233, Voorstel)

23.

GRAVAMEN TEN OPSIGTE VAN KERKORDE 2007: ARTIKELS 3 EN 9
Die sinode besluit
1. om met dank kennis te neem van die besluit van die algemene sinode met betrekking tot
artikel 3 en 9.
2. dat die gravamen ten opsigte van artikel 3 en 9 as afgehandel beskou word aangesien die
beginsels wat in artikel 3 en 9 op die spel was, bevredigend geïmplementeer is.
(Bladsy 195-196, punt 7)
3.

om kennis te neem dat daar egter steeds voorbehoude is ten opsigte van sekere
formuleringe in die nuwe artikel 9 (sien vrae vir bespreking tydens die sinodesitting)
(Bladsy 196, punt 7)

24.

UITBREIDING VAN DIE KONINKRYK VAN GOD – DIENS VAN DIE KERK IN DIE WÊRELD
Die sinode besluit:
1. dat die twee begrippe “uitbreiding van die koninkryk” en “diens in die wêreld” nie dieselfde
beteken nie;
2. dat die uitdrukking “koninkryk van God” ’n meer omvattende en Bybelse begrip is wat ook so
in die belydenisskrifte gebruik word.
3. dat daar met die ATR hieroor in gesprek getree word ten einde artikel 9 dienooreenkomstig te
wysig.
(Bladsy 231)

25.

REDAKSIONELE VERANDERINGS AAN KERKORDE 2010

25.2

Nommering
Die sinode besluit
1. Alle nommering in die Kerkorde sal redaksioneel reggestel word by publikasie 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 2012.
(Bladsy 197 punt 11.2)

25.2

Bedienaar van die Woord – leraar of predikant
Die sinode besluit dat die terme “leraar” of “predikant” in al die bepalings en verwysings van die
Kerkorde vervang word met die term “bedienaar van die Woord” om in ooreenstemming te wees
met die artikels van die Kerkorde van die algemene sinode 2011.
(Bladsy 197, punt 11.3)
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25.3

Verwysing by artikel 5
Die sinode besluit dat die verwysing by artikel 5 as volg gewysig word:
Nuwe bewoording
Die “reglement vir die reëling van die opleiding en legitimasie van evangeliedienaars” word in
die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk 2012, bladsy XX, weergegee.
(Bladsy 197, punt 11.4)

25.4

Verwysing by artikel 7b1
Die sinode besluit dat verwysing 7b1 verval aangesien die besluite by artikel 7 deur die algemene
sinode geskrap is.
Verwysing by 7b1
Vergelyk vorm 11 (Beroepingsbrief en dienskontrak).
(Bladsy 197, punt 11.5)

25.5

Verwysing 7
Die sinode besluit dat verwysing 7 geskrap word, naamlik
In die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk 2007: sien funksionele besluite:
14. Kapelane (bladsy 127)
17. Legitimasie met beperkte opdrag (bladsy 131)
20. Omruiling van standplase (bladsy 133).
(Bladsy 197, punt 11.6)

25.6

Bepaling 7.3.2
Die sinode besluit dat bepaling 7.3.2 geskrap word, naamlik
7.3.2 ’n Kerkraad kan nie ’n beroep uitbring as sy kontribusie-verpligting ten opsigte van die
Pensioenfonds nie in orde is nie.
(Bladsy 197-198, punt 11.7)

25.7

Bepaling 7.3.3
Die sinode besluit om bepaling 7.3.3 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.3.3 Kerkrade mag gesamentlik ’n leraar vir ’n bepaalde pos beroep mits daar vooraf
ooreengekom is oor:
7.3.1.1 die instandhouding van die pos en
7.3.1.2 watter kerkraad as die roepende kerkraad sal optree.
7.3.1.3 Die bepalings geld ook vir ’n sendingpos in een of ander lid van die Ned. Geref.
Kerkfamilie, sowel as vir gemeentes in kombinasie.
(Bladsy 198, punt 11.8)

25.8

Bepaling 7.3.4
Die sinode besluit om bepaling 7.3.4 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.4 Advies prosedure
Wanneer ’n leraarspos vakant raak kom die gemeentes van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland met mekaar ooreen om onderstaande advies prosedure te volg vóórdat tot
beroeping oorgegaan word:
7.4.1 die advies van die ring in te win;
6
7.4.2 die advies van die sinodale kommissie vir hulpdienste in te win en om
7.4.3 die advies van sinodale kerkordekommissie in te win (veral t.o.v. beroepingsprosedures
en kontrakte.)
Voetnota

6

Indien die gemeentes
gemeentebedieningsfonds

hulp uit die gemeentebedieningsfonds sou benodig, sien reglement

vir

(Bladsy 198, punt 11.9)
25.9

Bepaling 7.3.5
Die sinode besluit om bepaling 7.3.5 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.5 Bedienaars van die Woord vir die kerkverband
Indien nodig wys ’n meerdere vergadering (of sy gevolmagtigde kommissie) ’n bedienaar van
die Woord vir diens in die kerkverband aan. Daar word met ’n plaaslike gemeente
ooreengekom (in samewerking met die betrokke ring) dat hy deur die betrokke gemeente
beroep word, veral met die opdrag om die kerk in breëre verband te dien.

_________________________________________________________________________________________________

Besluiteregister
248
__________________________________________________________________________________________________

(Bladsy 198, punt 11.10)
25.10

Bepaling 7.5
Die sinode besluit om bepaling 7.5 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.7 Besware teen ’n beroep
7.7.1 Besware moet skriftelik ingedien word by die beroepende kerkraad tot op die dag van
die tweede afkondiging.
7.7.2 Die kerkraad stel die ringskommissie van die beswaar in kennis.
7.7.3 Besware teen ’n beroep kan betrekking hê op onreëlmatighede by die
beroepingsproses of teen die leer en lewenswandel van die beroepe leraar.
7.7.4 In die geval van beweerde onreëlmatighede by die beroepingsproses, beslis die
ringskommissie daaroor en indien die besware gehandhaaf word, al dan nie, word die
kerkraad in kennis gestel. Die beroepene word deur die kerkraad daarvan verwittig.
(Bladsy 198-199, punt 11.11)

25.11

Bepaling 8
Die sinode besluit om die volgende punte in bepaling 8 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
Bepaling 8
8.1 Demissie
8.1.1 ’n Leraar versoek ’n kerkraad om aan hom/haar demissie te verleen.
8.2.2 Die bevestiging van ’n leraar geskied deur ’n leraar van die kerkverband na die
skriftelike goedkeuring van die ring/ringskommissie.
8.2.5 Die skriba van die ringskommissie gee dadelik kennis van die bevestiging aan die
predikant in sinodale diens en vir die samesteller van die Jaarboek, met vermelding van die
datum van bevestiging.
8.2.6 In die geval van proponente, gee die skriba van die ringskommissie aan die predikant in
sinodale diens kennis van die bevestiging en laasgenoemde reik ’n Akte van Bevestiging op
die voorgeskrewe vorm uit.
8.2.6.1 Die kennisgewing van die ringskriba aan die predikant in sinodale diens moet die
volgende inligting bevat:
8.2.6.1.1 die volle name van die proponent;
8.2.6.1.2 sy/haar geboortedatum;
8.2.6.1.3 die datum van bevestiging;
8.2.6.1.4 die naam van die gemeente;
8.2.6.1.5 die naam van die leraar wat die bevestiging waargeneem het en
8.2.6.1.6 die name van die leraars wat aan die handoplegging deelgeneem het.
(Bladsy 199-200, punt 11.12)

25.12

Bepaling 11.6
Die sinode besluit om die aanbeveling van die sinodale kerkordekommissie goed te keur, naamlik
Die sinode besluit dat bepaling 11.6 geskrap word, naamlik:
11.6 ’n Emeritus kan op versoek van ’n kerkraad en met die toestemming van die
ring/ringskommissie al die ampspligte van ’n predikant uitvoer. Indien die behoefte vir ’n
termyn langer as een jaar bly voortbestaan, moet die ring die reëling jaarliks hersien.
(Bladsy 216-217, punt 3)

25.13

Bepaling 13.5
Die sinode besluit om bepaling 13.5 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
Elke kerkraad of sinodale kommissie is verantwoordelik vir die pensioenvoorregte, volgens die
reëls van die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika, van leraars in
sy diens.
(Bladsy 200, punt 11.14)

25.14

Bepaling 14.2.2
Die sinode besluit om bepaling 14.2.2 te wysig:
Nuwe bepaling
’n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar bereik, mag vir hoogstens 6 maande na die bereiking
van sy 65ste verjaarsdag en met toestemming van die betrokke kerkvergadering/kommissie
in sy diens aanbly.
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(Bladsy 200, punt 11.15)
25.15

Bepaling 15
Die sinode besluit dat bepaling 15.3 geskrap word, naamlik:
15.3 Dienstermyn
15.3.1 Alle kerkraadslede, behalwe in geval van pasgestigte gemeentes, word vir ’n termyn
van twee jaar verkies, maar kerkrade mag besluit om sommige vir een jaar te kies om die
aftrede eweredig te kry.
15.3.2 Dit is gebruiklik dat kerkraadslede vir twee jaar dien, waarna hulle herkiesbaar is vir ’n
volgende twee jaar. Die termyn verstryk na vier jaar waarna die kerkraadslid verkieslik vir ’n
tydperk van 6 maande rus.
Indien ’n gemeente se omstandighede egter vereis dat sodanige kerkraadslid se termyn vir ’n
verdere twee jaar verleng moet word, moet goedkeuring vanaf die ring verkry word.
15.3.3 Elke kerkraad bepaal ’n eie stelsel waarvolgens die tweejaar-termyn van
kerkraadslede bepaal word.
15.3.4 Bevestigde kerkraadslede wie se termyn verstryk, bly in die diens aan (tot ’n
maksimum tydperk van drie maande), totdat 'n plaasvervanger bevestig is. By bedanking bly
’n kerkraadslid aan diens totdat sy skriftelike bedanking op ’n kerkraadsvergadering aanvaar
is, tensy sy lidmaatskap van die gemeente vroeër verval het.
(Bladsy 200, punt 11.16)

25.16

Bepaling 16
Die sinode besluit dat bepaling 16 geskrap word, aangesien dit reeds in artikel 16 staan.
Bepaling 16
Aanvullende ampspligte van ouderlinge
16.1 Ouderlinge mag volgens Kerkorde artikel 48.3.5 onder bepaalde omstandighede
leesdienste waarneem.
16.2 Ouderlinge mag ook verkies word met spesifieke opdragte soos deur die kerkraad
besluit.
(Bladsy 201, punt 11.17)

25.17

Bepaling 17
Die sinode besluit dat bepaling 17 geskrap word, aangesien dit reeds in artikel 17 staan.
Bepaling 17
Aanvullende ampspligte van diakens
Diakens mag ook verkies word met spesifieke opdragte soos deur die kerkraad besluit.
(Bladsy 201, punt 11.18)

25.18

Bepaling 22
Die sinode besluit om bepaling 22 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
Bepaling 22
Hantering van sake deur meerdere vergaderings
22.1 Mindere vergaderings mag alleen sake na meerdere vergaderings verwys nadat hulle
binne hulle vermoë met die sake gehandel het en daaroor besluite geneem het.
22.2 ’n Meerdere vergadering het die bevoegdheid om ’n saak wat ’n mindere vergadering
moes afhandel onder die volgende omstandighede hanteer:
22.2.1 waar ’n mindere vergadering (bv. ’n kerkraad) nie bestaan nie;
22.2.2 in geval van onvermoë en wanbestuur by die mindere vergadering.
(Bladsy 201, punt 11.19)

25.19

Bepaling 26.3.3
Die sinode besluit om bepaling 26.3.3 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
26.3.3 Die kerkraad is verantwoordelik vir die hou van ’n behoorlike doop- en lidmateregister
in elke gemeente. (Sien die Argiefreglement, [Afdeling 5 Kerkorde en Bepalings NoordKaapland, 2012 en Reglement 2, bladsy 40 in die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk 2007]).
(Bladsy 201, punt 11.20)

25.20

Bepaling 29.5
Die sinode besluit om bepaling 29 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
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29.5 Die ring kies ’n ringskommissie bestaande uit die skriba plus nog twee lede met drie
sekundi.
(Bladsy 201, punt 11.21)
25.21

Bepaling 29.9
Die sinode besluit om bepaling 29.9 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
29.9 Die voorsitter van die ringskommissie neem die konstituering van die ring waar. Vir ’n
ring om te konstitueer moet:
29.9.1 twee-derdes van die gemeentes van die ring teenwoordig wees en
29.9.2 helfte plus een van die afgevaardigdes van die gemeentes van die ring soos per
geloofsbrief teenwoordig wees.
(Bladsy 201, punt 11.22)

25.22

Bepaling 31.4
Die sinode besluit dat bepaling 31.4 geskrap word, naamlik
31.4 Gemeentegrense
31.4.1 Gemeentegrense word vasgestel deur in die eerste plek die belange van die koninkryk
in ag te neem, maar terselfdertyd ook die belange van lidmate te konsidereer.
(Bladsy 202, punt 11.23)

25.23

Bepaling 31.6
Die sinode besluit dat bepaling 31.6.1 tot 31.6.4 geskrap word aangesien dit reeds in Afdeling 3:
Riglyne vir die skriba van die ring (Die taak van die ringskriba) vervat is en vervang word met die
aantekening by bepaling 31, naamlik “Sien riglyne vir die skriba van die ring afdeling 3 bepalings
van Noord-Kaapland 2012, bladsy XX”.
(Bladsy 202, punt 11.24)

25.24

Bepaling 31.6.4
Die sinode besluit om bepaling 31.6.4 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
31.6.4 Skribas van ringe stel die predikant in sinodale diens onverwyld in kennis van die
besonderhede van die personeel van die ring. (Sien bepaling 29.5)
(Bladsy 202, punt 11.25)

25.25

Bepaling 57.6.5
Die sinode besluit om bepaling 57.6.5 as volg te wysig
Nuwe bepaling
Toesig
Die toesig oor die predikant in sinodale diens is die verantwoordelikheid van die sinodale
kommissie vir hulpdienste.
(Bladsy 202, punt 11.26)

25.26

Vorm 7 – Akte van demissie op grond van artikel 12.7.3
Die sinode besluit
1. om die opskrif van Vorm 7 as volg te wysig:
Nuwe bewoording
Akte van demissie by die aanvaarding van ’n beroep.
2. om Vorm 8, Akte van demissie: Emeritaat of met die oog op verdere studie of op grond van
Kerkorde art 12.7.3 (Bylae 1) goed te keur.
3. Vorm 8 (b) verval.
(Bladsy 202, punt 11.27)

26.

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN BEPALINGS VAN DIE KERKORDE 2010

26.1

Bepaling 7.1.1
Die sinode besluit om bepaling 7.1. as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.1 Wie is beroepbaar
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Alleenlik persone wat volgens die rekords van die algemene bevoegdheidsraad oor die
ampsbevoegdheid van bedienaar van die Woord, proponent of emeritus beskik, is
beroepbaar. (Sien ook bepaling 7.9).
(Bladsy 202, punt 12.1)
26.2

Bepaling 7.2
Die sinode besluit om bepaling 7.2 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.2 Tipe poste
Daar is net twee tipes poste in gemeentes te wete permanente poste en tydelike poste.
Daar kan verskillende aanstellings in die poste gemaak word.
7.2.1 Alle kontrakte/diensooreenkomste moet deur die ring of haar gevolmagtigde
kommissie goedgekeur word.
7.2.2 In alle gevalle moet bedienaars van die Woord volgens die voorskrifte van die
Kerkorde beroep en bevestig word (Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2012, artikel 4).
7.2.3 Gelykwaardigheid in diensvoordele moet tussen aanstellings in vaste termynposte
en poste vir ’n onbepaalde termyn gehandhaaf word.
7.2.4 Alle aanstellings is pensioendraend, tensy die bedienaar van die Woord wat die
pos vul en die betrokke kerkvergadering goedkeuring van die trustees van die sinodale
pensioenfonds verkry het om by ’n ander wetlik-goedgekeurde pensioenfonds in te
skakel, of om by hoë uitsondering by die trustees van die sinodale pensioenfonds
vrystelling van inskakeling te kry.
7.2.5 Tipe Aanstellings
7.2.5.1 Onbepaalde Termyn (of gewone voltydse aanstelling) (Sien Kerkorde NoordKaapland, artikels 4 tot 14.
7.2.5.2 Tentmakerpos of Deeltydse aanstelling (Sien Kerkorde Noord-Kaapland,
Reglement vir Tentmakerposte)
’n Tentmakerspos vir ’n bedienaar van die Woord is ’n deeltydse pos vir ’n onbepaalde
termyn. Die begrip “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 slegs ’n gedeelte van sy lewensonderhoud van die gemeente ontvang.
7.2.5.3 Vaste Termynposte (of tydelike aanstelling - vroeër verkeerdelik “kontrakposte”
genoem). (Sien Kerkorde Noord-Kaapland, Reglement vir Vaste Termynposte).
7.2.5.3.1 Vóórdat iemand so aangestel mag word, moet die kerkraad eers sodanige pos
skep én dit moet deur die ring goedgekeur word.
7.2.5.3.2 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.
7.2.5.3.3 ’n Kerkraad kan ’n termyn net een maal hernu; daarna verander die pos in ’n
permanente pos.
7.2.5.3.4 Die pos verval aan die einde van die termyn.
7.2.5.4 In hoogs uitsonderlike gevalle en slegs met die toestemming van die ring, mag ’n
tydelike aanstelling in ’n permanente pos gemaak word.
7.2.5.4.1 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.
7.2.5.4.2 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.
7.2.5.4.3 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.
7.2.5.4.4.1 Indien die pos opgradeer word moet die nuwe diensooreenkoms aan die
huidige posbekleër aangebied word waarin die opgegradeerde voorwaardes vervat is.
7.2.5.4.4.2 Indien die pos nie opgradeer kan word nie moet onderhandelinge met die
huidige posbekleër aangegaan word vir ’n volgende termyn.
7.2.5.4.4.3 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.
7.2.5.4.5 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
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wyse waarop dit moet geskied word deeglik deur die Kerkorde gereël. (Sien artikels 12
en 64.)
7.2.6 Emeriti: Vir die beroep van emeriti Sien Kerkorde Noord-Kaapland, Reglement vir
Vaste Termynposte en bepaling 7.9 en 7.10).
(Bladsy 204-205, punt 12.2)
Die sinode besluit om
1. onderstaande te suspendeer tot tyd en wyl die algemene sinode die ouderdomsperk uit die
Kerkorde verwyder.
i.
Kerkorde 2011, reglement 13, 4.1 “’n Emeritus kan tot op ouderdom 70 jaar, met
goedkeuring van die ring, in ’n vaste termynpos beroep word waarna die emeritus finaal
uit kerklike diens tree. ’n Emeritus kan nie ná ouderdom 70 in ’n vaste termynpos
aangestel word nie.”
ii. Kerkorde 2011, reglement 13, 7.3 “’n Emeritus in ’n vaste termynpos se diens word
beëindig nie later nie as die laaste dag van die maand waarin die ouderdom van 70 jaar
bereik is.”
iii. Kerkorde 2011, reglement 13, 5: TERMYN
5.1 Die termyn vir ’n vaste termynpos duur nie langer as drie jaar nie.
5.2 By verstryking van die termyn, kan die pos vir ’n maksimum van twee jaar deur
dieselfde of ’n ander bedienaar van die Woord gevul word, op voorwaarde dat
die ring of sy gevolmagtigde instemming daartoe verleen en ’n nuwe
diensooreenkoms tot stand kom.
2. aan die sinodale kerkordekommissie opdrag met volmag te gee om ’n beskrywingspunt vir
die sitting van die algemene sinode voor te berei én dit ook aan die eersvolgende
jaarvergadering van die ATR voor te lê.
3. aan die sinodale kerkordekommissie opdrag te gee om al die bepalinge van die sinode van
die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland waarin genoemde ouderdomsperk voorkom,
redaksioneel te wysig.
4. die nuwe bepaling 7.2 goed te keur.
(Bladsy 217)
26.3

Bepaling 7.4
Die sinode besluit om bepaling 7.4 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.6 Wyse van beroeping
Beroeping geskied in die strengste vertroulikheid.
7.6.1 Kerkrade moet hulle by die algemene bevoegdheidsraad vergewis dat die persoon wat
beroep word, oor die nodige ampsbevoegdheid beskik voordat daar tot die stappe in 7.6.2
hieronder genoem, oorgegaan word.
7.6.1.1 Indien ’n beroep op iemand uitgebring word wat nie in terme van bepaling 7.6.1
hierbo beroepbaar is nie, is die beroep ongeldig en moet daar ’n nuwe beroepingsproses
begin word.
7.6.2 Die beroeping vind aan die hand van die volgende prosedure plaas:
7.6.2.1 ’n Groslys word op die volgende wyse saamgestel:
7.6.2.1.1 Die kerkraad van die beroepende gemeente stel die groslys saam en elke
kerkraadslid het die reg om soveel name op die groslys te plaas as wat daar vakatures is.
7.6.2.1.2 Die lidmate van die gemeente moet versoek word om by die skriba van die
kerkraad/pre-advieskommissie name in te gee vir plasing op die groslys.
7.6.2.1.3 Die kerkraad kan die naam van die beroepende gemeente en die datum van die
beroepsvergadering onder amptelike berigte in die Kerkbode plaas. Leraars en proponente
kan dan indien hulle wil, vertroulik daarop reageer deur hulle name tesame met ’n curriculum
vitae aan die kerkraad voor te lê. Kerkrade van beroepende gemeentes kan aan leraars op
die groslys ’n vraelys uitstuur waarin uitdruklike bedieningsgerigte vrae gestel word.
7.6.2.1.4 Die kerkraad kan ook geskikte name van die ringskommissie en die algemene
taakgroep vir predikantebediening aanvra om die groslys aan te vul.
7.6.2.1.5 Indien die kerkraad van ’n pre-advieskommissie gebruik maak, word die beskikbare
name aan die kommissie voorgelê wat daaruit minstens drie name kies en dit in alfabetiese
volgorde aan die kerkraad voorlê tesame met al die ander name op die groslys. Enige lid van
die kerkraad het die reg om ’n verdere naam op die groslys te plaas.
7.6.2.2 Die kerkraad het die reg om ’n curriculum vitae aan te vra van enige leraar of
proponent wie se naam op die groslys verskyn.
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7.6.2.3 Enige vorm van onderhandeling met ’n persoon wie se naam op die groslys verskyn,
kan slegs plaasvind nadat ’n beroep op hom/haar uitgebring is. Kerkrade word daarop gewys
dat hulle in hierdie verband nie verder kan gaan as waarvoor die besluite van die algemene
sinode ruimte laat nie.
7.6.3 Na ’n beroep uitgebring is, gee die voorsitter van die kerkraadsvergadering onverwyld
aan die beroepe leraar kennis.
Hy stel die Kerkbode in kennis van die beroep nadat approbasie deur die gemeente verleen
is. Hy moet ook die Kerkbode in kennis stel van die aanneming of bedanking van die beroep.
7.6.4 Die voorsitter moet toesien dat die beroep op twee agtereenvolgende Sondae
afgekondig word sodat approbasie van die gemeente verkry kan word.
7.6.5 Die voorsitter vergewis hom dat
7.6.5.1 die beroepsbrief deur die ringskommissie goedgekeur is voordat dit versend word;
7.6.5.2 die beroepsbrief binne drie dae na die approbasie verleen is, aan die beroepene
gestuur word.
(Bladsy 205-206, punt 12.3)
26.4

Bepaling 7.7
Die sinode besluit om bepaling 7.7 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
7.9 Beroep van iemand wat vroeg geëmeriteer het
7.9.1 ’n Bedienaar van die Woord wat weens gesondheidsredes geëmeriteer het en wat
wens om weer tot die bediening terug te keer, moet daarvoor aansoek doen by die
ring/ringskommissie waar hy demissie ontvang het. Sy aansoek moet vergesel wees van ’n
mediese sertifikaat van resente datum. Nadat die ring/ringskommissie die aansoek
goedgekeur het, word by die sinodale kerkordekommissie aanbeveel dat die leraar
beroepbaar verklaar word.
7.9.2 ’n Bedienaar van die Woord wat om ander redes as gesondheidsredes voor die
ouderdom 65 emeriteer, en wat begeer om tot die bediening terug te keer, moet daarvoor
aansoek doen by die ring/ringskommissie waar hy demissie ontvang het. Die aansoek,
waarin die emeritus verklaar dat hy in staat is om weer voltyds diens te aanvaar, moet van ’n
aanbeveling van die ring waar hy na aftrede woonagtig was, asook ’n resente mediese
sertifikaat vergesel wees. Nadat die ring/ringskommissie die aansoek goedgekeur het, word
by die sinodale kerkordekommissie aanbeveel dat die leraar beroepbaar verklaar word.
7.9.3 In beide gevalle (7.9.1 en 7.9.2) gee die sinodale kerkordekommissie deur middel van
’n verklaring hiervan kennis in die Kerkbode.
(Bladsy 206, punt 12.4)

26.5

Bepaling 11
Die sinode besluit om bepaling 11.1 tot 11.5 as bepaling 7.10 by bepaling 7 in te voeg en as volg
te wysig:
Nuwe bepaling
7.10 Beroeping van emeriti bo die ouderdom van 65 jaar en onder die ouderdom 70 jaar.
Sien reglement vir ’n vaste termyn pos van die algemene sinode 2011.
Bykomende bepalings
7.10.1 Indien ’n emeritus bo die ouderdom van 65 jaar na ’n gemeente beroep word, word
hy/sy as bedienaar van die Woord van daardie gemeente bevestig. Hy/sy het volle
ampsbevoegdheid.
7.10.2 ’n Leraar wat ouderdom 65 bereik en kragtens bepaling 14.2.2 verplig is om te
emeriteer en van wie se dienste die kerkraad steeds gebruik wil maak, moet handel
ooreenkomstig reglement 13, 4.3. Hy/sy ontvang wel demissie en moet weer deur die
gemeente beroep en bevestig word. Die kerkraad sluit met hom/haar ’n nuwe kontrak.
7.10.3 Sodanige emeriti kan hoogstens twee keer in dieselfde poste vir ’n maksimum termyn
van 5 jaar aangestel word. ’n Termyn mag nie langer as 3 jaar wees nie.
(Bladsy 207, punt 12.5)

26.6

Bepaling 14.1.1
Die sinode besluit om bepaling 14.1.1 as volg te wysig:
Nuwe bepaling
14.1.1 Leraars wat die ouderdom 65 bereik maar steeds in die diens van die gemeente wil
aanbly, sien bepaling 7.
(Bladsy 207, punt 12.6)
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26.7

Bepaling 26.4.8
Die sinode besluit dat bepaling 26.4.8 geskrap word, naamlik:
26.4.8 Lidmate wat nie onder tug is nie, en hulle nie vir langer as ’n jaar permanent in ’n
gemeente gaan vestig nie, of in die buiteland op reis gaan, mag aansoek om reisattestate
doen. (Sien vorm 5)
(Bladsy 207, punt 12.7)

26.8

Bepaling 28.1
Die sinode besluit om bepaling 28.1 toe te voeg en 28.1.2 te skuif:
Nuwe bepaling
28.1 Kerkraadsvergadering
28.1.1 Om ’n wettige gekonstitueerde vergadering te wees, moet al 3 besondere ampte op
die vergadering teenwoordig wees.
28.1.2 ’n Kerkraadsvergadering is ’n geslote vergadering.
(Bladsy 207-208, amendament)

26.9

Bepaling 35.4.2
Die sinode besluit om bepaling 35.4.2 en 35.4.3 te skrap en te vervang met ’n nuwe bepaling
35.4.2
35.4.2 die sinode besluit tydens sy gewone vergadering, voor die sitting van die algemene
sinode, op die wyse van afvaardiging.
(Bladsy 208, punt 12.9)

26.10

Bepaling 49.2
Die sinode besluit om aantekening 49.2 na ’n bepaling te verander en dit in te voeg na die opskrif
van bepaling 49 en voor “49.1 Die doop”.
Bepaling 49
Tot die wese van die sakramente behoort dat hulle in die midde van die gemeente by ’n
erediens deur 'n bedienaar van die Woord bedien word.
(Bladsy 208, punt 12.10)

26.12

Reglement van orde Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
Die sinode keur die gewysigde Reglement van orde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland
(Bylae 2) goed. Wysigings is onderstreep en dit wat deurgehaal is word geskrap.
(Bladsy 192, punt 12.12)

27.

PROFORMA BEROEPSBRIEF EN DIENSOOREENKOMS
Die sinode besluit om die gewysigde Vorm 11, proforma beroepsbrief en diensooreenkoms,
(Bylae 3) goed te keur.
(Bladsy 208, punt 13)

28.

PROFORMA DOKUMENTE VAN DIE KERKORDE WAT DEUR DIE RING/RINGSKOMMISSIE
GOEDGEKEUR MOET WORD
Die sinode besluit
1. dat op alle proforma dokumente van die Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in NoordKaapland ten opsigte waarvan die Kerkorde vereis dat die ring/ringskommissie dit moet
goedkeur, ’n ruimte aangebring moet word vir die ondertekening en goedkeuring van die
ring/ringskommissie.
2. dat dit op die volgende dokumente aangebring word:
a. Beroepsbrief
b. Diensooreenkoms
c. Akte van demissie
d. Akte van emeritaat
(Bladsy 208-209, punt 14)

29.

REGLEMENT VIR DIE ARGIEF VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SUIDAFRIKA
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Die sinode besluit om die Reglement vir die argief: A. Reglement vir die hantering van argief- en
museummateriaal (Bylae 4) en B. Reglement vir die hantering van registers (Bylae 5) van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in die Kerkorde van Noord-Kaapland op te neem.
(Bladsy 209, punt 15)

30.

SAMESTELLING SINODALE KERKORDEKOMMISSIE
Die sinode besluit dat
2. die huishoudelike bepaling van die sinodale kerkordekommissie gewysig word sodat die
kerkordekommissie in die toekoms so ver moontlik ringsgewys saamgestel kan word.
(Bladsy 208, punt 18)

31.

HERDERLIKE BRIEF
Die vergadering BESLUIT dat die ring van Warrenton die Herderlike brief op 19 Oktober aan die
predikant in sinodale diens moet verskaf wat dit elektronies aan gemeentes sal gestuur.
(Bladsy 232)
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