
1

~C~: (4~
~ ADDENDUM
-

TOT DIE VERSLAG VAN DIE

SINODALE JEUGKOMMISSIE

AAN DIE

SINODE VAN
NOORDJRAN SVAAL

OKTOBER 1975



ADDENDUM TOT DIE VERSLAG VAN DIE SINODALE JEUCKONMISSIE AAN DIE
SINODE VAN NOOR])—TRANSVAAL — OKTOBER 1975

BESLUITE VAN DIE ALCEMET~E SINODE EN DIE ALGENENE JEUGKOMIVIISSIE

1. SANE RAKENDE DIE JEUGARBEID AS GEHEEL

1.1 Die Jeugbeleid (Acta p. 360, 362 en 649)

Punt 5 van die sewe basiese beginsels is verander sodat die beleid
nou soos voig lui:

1. Die Jeug is ?n wesenlike deel van die gemeente.

2. Die jeug is die besondere verantwoordelikheid van die kerk, en
hierdie verantwoordelikhejd is onvervreembaar en onoordraagbaar.

3. Die jeug is die kind en jongmens vanaf geboorte tot voiwassenheid
en vorm deur alle stadia van groei en ontwikkeling ‘n eenheid.

4. Die verantwoordelikhejd van die kerk ten opsigte van jeugarbeid
omvat herderlike sorg, geestelik—godsdienstige onderrig en
opvoeding, toesig oor en bemoeienis met die opvoeding en onderwys
wat die jeug ontvang, en hulp en voorligting aan die jeug in al
sy lewensverbande.

5. Die kerk het die onvervreembare reg om sy .eie jeug vir bepaalde
doeleindes te organiseer.

6. Kontinu~teit in die kerk se arbeid aan die jeug is ‘n basiese
vereiste; dit is ‘n deurlopende werksprogratu waarvan die onderdele
en die geheel doelbewus meewerk tot die verwesenliking van die
~én einddoel “om die jeug te lel tot volwaardige lidmate van die
gemeente van Christus”.

7. Ko6rdinasie van die kerk se arbeid aan die jeug is essensieel;
dit beteken dat al die vertakkings van die jeugarbeid wat
doelstelling, werksprogram en organisasie betref, heg ineengeskakel
is.

1.2 Kontinu~teit in die kerk se Jeugaksie (Acta p. 363 en 649)

As basis en riglyne vir die kerk is die volgende aanvaar:

1.2.1 Voortaan word die jeug in die volgende afdelings onderskei:

Eerste groep: Die Kleuterkerkjeug. Ongeveer 3—5 jaar oud.

Tweede groep: Die Junior kerkjeug. Cr. I (Sub A) tot St. 4,
6—11 jaar oud.

Derde groep: Die Senior kerkjeug. St. 5 tot St. 9/10,
12—17 jaar oud.

Vierde groep: Die Belydende kerkjeug. Die jong belydende
lidmate wat werk, studeer of aan opleidingsgroepe
verbonde is.

1.2.2 By die onderskeiding van die verskillende afdelings:

1. Vir elkeen van di~ groepe kan ‘n afdeling van die jeugaksie
georganiseer word.

2. Die organisasie wat vir elk van die bogenoemde groepe tot stand
kom kan desverkiesende ‘n eie beskrywende naamn in Algemene Sinodale
verband kies.

3. Omdat plaaslike omstandighede dit soms moeilik maak om hierdie
verdeling presies na te voig, moet soepeiheid in die toepassing
daarvan beoefen word maar dit moet met groot verantwoordelikheid
geskied, by. wanneer plaaslike omstandighede dit vereis kan dit
St. 5—groep, of ‘n gedeelte daarvan by die junior groep en die
St. lO—groep of ‘n gedeelte daarvan by die belydende groep
ingedeel word.



4. Wat die eerste groep (Kleuterkerkjeug) betref is besluit:

Die Sinode beskou dit onnodig om die Kleuterkerkjeug tot tn
selfstandige afdeling van die kerk se jeugwerk te verhef waarvoor
‘n aparte jeugaksie georganiseer moet word, en besluit dat di~
deel van die werk by die junior kerkjeug ingeskakel word.

1.3 Die Werkpatroon van die verskillende afdelings binne gemeentelike
verb and

Die volgende punte word as leidraad aanvaar:

1.3.1 Algerneen

1. Die rol van die ouers: Dit moet steeds in gedagte gehou word
dat die hele optrede van die kerk in die organisering van sy
jeugaksie t.o.v. die dooplidmate aanvullend is tot die taak van
die ouers. Dit is die “laat onderrig”—deel van die doopsbelofte.
Die kerk kan nooit die ouers vervang nie, maar is tog, as inede—
verantwoordelike vir die geestelike onderrig van die kind, die
vennoot van die ouer. Die kerk gee ook raad, voorligting en
inspirasie aan die ouer in die uitvoering van sy taak en wil ook
doeltreffende geleenthede skep om hierdie vormende taak ten
beste te kan uitvoer.

In gevalle waar daar ‘n funksieverlies by soimnige huisgesinne
plaasgevind het, sat die aanvullende rol van die kerk uiteraard
soveel sterker na yore tree.

2. Die algemene doel van die kerk met sy jeugaksie: Die kerk het ‘n
duidelike onderrigtende opdrag van Christus ontvang in woorde soos
die van Matt. 28:19, Joh, 21:15, ens, Deel van die uitvoering van
hierdie opdrag word vervul in die amptelike beoefening van die
kategese deur die kerk. Maar opvoeding is nie net onderrig of
onder’wys nie. Dit is uiters belangrik dat die kennis wat deur die
onderrig (of in hierdie geval deur die kategese) meegedeel word,
deurleef en toegepas sal word, Daarvoor is ‘n aksieprogram nodig
waarin die kind (dooplidmaat) en jongmens intensief betrek word.
Die kerk, die godsdiens, die leerstellige feite, die lewensvoor—
beelde van die kerkmense moet alles ‘n neerslag vind in ‘n
lewenshouding en lewenswyse. Die onderrig en die praktiese
uitlewing daarvan, veral ook in groepsverband, moet gedurig
parallel verloop.

Die jeug moet ervaar dat die kerk hulle liefhet en in hulle
belangstel. Van kleins af moet die kind die kerk assosieer met ‘n
plek en met persone waar en by wie hy liefde ontvang en gelukkig
is. Net so moet die jongmens oortuig wees dat die kerk horn wil
beskerm en raad gee en dat die kerk horn nodig het en wil gebruik.
Van die kant van die kerk moet die geleenthede dan ook geskep
word sodat hy met die kind en jongmens in al sy lewenstadia
daadwerklik kan meeleef.

Hierdie jeugaksie is dus die ainptelike organisasie van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk waardeur die kerk sy jeug organiseer
sowel met die oog op die opbouing en dienslewering aan die
Koninkryk van God en in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die
besond er.

3. Die beginsel van ge~ntegreerde kategese: Waar in die verlede die
Kategese (Sondagskool) dikwels as ‘n eiland afsonderlik van die
res van die jeugwerk gesien is, word nou met hierdie herstruk—
tuering van die kerk se jeugwerk die verbindingslyne nie net verti—
kaal nie (van geboorte tot volwassenheid) maar ook horisontaal
deurgetrek. Die kontinuering en ko~5rdinering moet ook vir elke
groep deurgetrek word na sy hele lewe. Dit beteken dat die
belangrike amptelike onderrigtende taak van die kerk in sy kategese
tn weerklank moet vind in die daaglikse lewe van die kind. Die
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geioofswaarhede wat hy in die kategese leer moet hy ook in sy eie
groepsverband bespreek, uitleef en toepas. Dit moet sy praktiese
lewe bereik en be~nvioed en die vrae en probleme wat dit opwerp
moet hy weer sinvol in die kategese kan bespreek.

Aan die ander kant mag die kerk se jeugaksie ook weer nie ‘n
iosstaande vormende program wees nie. Dit moet ten voile horisontaal
ge~ntegreerd wees met die kategetiese leergange en doelstellinge
vir elke groep. Wat die dooplidmate betref bied hierdie stelsel
dan terselfdertyd die uiters noodsaaklike geleentheid om die
“meelewing” van die dooplidinate te iaat “meespreek” by die
ondersoek, met die oog op toelating tot belydenis. Dit is dus
moontlik dat daar nie net gevra word na die “kennis en vertroue”
nie (vgl. vraag 31 van die H.K.) maar dat die “vertroue” ook
getoets kan word aan die daaglikse wandel en meelewing in die
geloof.

Ook vir die belydende kerkjeug moet die kategetiese onderrig
doeibewus voortgesit word om saam met die Woord van God te dien
as wentelpunt van hulie aksieprogram,

Op hierdie ~yse word voile inisiatief aan die jeug gegee om hulle
ontwikkelende godsdienstige beiewenisse op eiesoortige wyse tot
ulting te bring. Dit verteenwoordig geen kerkiike verstrakking
van die lewe van die jeug nie, maar skep kanale vir doelmatige
uitingsvorme. Terselfdertyd dien dit as vorming, toerusting en
aanmoediging vir die jeug tot spontane getuienislewering op alie
terreine, onder alie omstandighede en in alle iewensverbande.

1.3.2 Die verskiilende stadia van die jeug

1. Baba/suigelingstadium (geboorte tot driejaar—ouderdom)

Wat hierdie stadium betref onderneem die kerk vir die huidige nie
‘n aparte organisasie nie, maar beoefen:

Huweiikskategese, waar voornemende pare betyds gespreek word oor
die betekenis van die Christelike huwelik en gesinslewe.

Doopkategese, waar die verbondsverhouding as vereiste vir die
doop en die impilkasies van die doopbelofte deeglik met die ouers
bespreek word.

Vooriigting aan ouers omtrent die Christeilke opvoeding van huile
kirzders, d.m.v. preke, konferensies, byeenkomste, huisbesoek,
kerkiike publikasies, ens.

2. Die Kleuterkerkjeug (sien 1.2.2.4 hierbo)

3. Die Junior kerkjeug

Doel m.b.t. hierdie groep; Soos reeds gestel in die aigemene
doelsteilings hierbo, moet ook aan hierdie groep die geieentheid
gebied word om die beginsels van die Woord uit te ieef in hulle
eie groepsverband. Huiie moet steeds die liefdevolle bemoeienis
van die kerk ervaar en die hele aksie moet beweeg in die rigting
om die kind te bring tot by ‘n persoonlike geloofsbeslissing vir
Christus, hetsy tydens hierdie stadium of later tydens die af legging
van geloofsbeiydenis. Persooniike meelewing met en diensiewering
aan die kerk as uitvloeisel van die kennismeedeling in die kategese
word steeds nagestreef.

Objek: Die kinders van die gemeente in Gr. I (Sub A) tot St. 4,
of 6 tot 11 jaar oud, d.w,s. die junior—kategesegroep. Kinders
van buitekerklikes, sowei as kinders van andersgesindtes is ook
weikom mits hulie inskakei by die re~is en program van die
afdeiing.

Kontakpunte: Die voor—die—handiiggende kontakpunte is die Junior



Afdeling van die kategese. By openings sowel as in die klassies
word afkondigings, re~lings, en die basiese organisasiewerk
gedoen. Alle ander kontakpunte moet benut word.

Byeenkomste: Weeklikse byeenkomste. Soms word ook saam met die
Senior Kerkjeug vergader.

Leiding: Die leiding kan waargeneem word deur predikantsvroue,
susters (moeders) van die gemeente, skoliere wat reeds belydenis
afgel~ het, werkende of studerende jongmense.

‘n “IComitee” word saamgestel uit leidsters en daar moet ook
direkte skakeling wees met die Junior afdeling van die kategese.

Program: Die program moet waar moontlik aansluit by die kategetiese
leerstof van hierdie groep en sodoende aan hulle die geleentheid
gee om dit toe te pas en in praktyk te bring.

Deur middel van ‘n interessante aksieprogram moet hulle kan uitleef
wat hulle in die eredienste en kategese hoor. Bybeistudie moet
besondere aandag geniet. Temas i.v.m. sending, evangelisasie,
diens van barmhartigheid, aktuele vormende sake, ens. moet steeds
na yore gebring word. Daar kan ook uitstappies gere~l word om
kerklike en openbare dienswerksaamhede te besoek. Groepsbesoeke
aan kerkgeboue, sendingstasies, inrigtings, kerklike geleenthede,
ens. kan gere~l word. Aangename en gesonde ontspanningsgeleenthed.e
sowel as kampe moet waar moontlik gere~l word.

Ter wille van groter effektiwiteit kan hierdie groep ten opsigte
van programaanbieding moontlik in twee subgroepe (kleiner kinders
en groter kinders) benader word.

Aanskouingsmiddels en apparaat is by hierdie groep sterk aan te
beveel.

Lokale: Hierdie byeenkomste kan in ‘n kerk, kerksaal, skoolsaal,
skoolkiaskamers of in huise gehou word. Waar kerkrade reeds
kategeselokale opgerig het is hulle natuurlik uitmuntend geskik
vir hierdie afdeling se werk.

Geldinsamelings: Ten einde die kind van jongs af te leer om te
offer en om praktiese diens te lewer vir die Koninkryk van God,
kan geld d.m.v. kollektes, dankoffertjies, konserte, sentleggings,
ens. ingesamel word vir ‘n bepaalde projek (by. vir die sending).
Die insameling en besteding geskied binne die raamwerk van toesig
en verantw—ordirig aan die kerkraad soos hierbo gestel.

4. Die Senior Kerkjeug

Doel m.b.t. hierdie groep: Waar hierdie groep in die besondere
posisie is dat hulle in ‘n tydperk van bale aanpassings en
beslissings verkeer, moet die kerk hulle met sorg lei en ondersteun.
Ook wat hulle geloof betref, word hulle nou in die kategese
leerstellig onderrig en voorberei om openlik die groot beslissing
vir Christus te neem, Die aksieprogram wat die kerk vir hulle
aanbied moet dus meeheip om hulle te vorm tot

+ Skrifgetroue volgelinge van die Here Jesus Christus en lewende
lidmate van die kerk;

+ Vrymoedige getuies van die Here Jesus as persoonlike Verlosser;

÷ Getroue Bybelstudie en ‘n toegewyde gebedsiewe;

+ Getroue en hartlike steun van die kerk en ‘n regmatige aandeel
in die werksaamhede van die gemeente.

Objek: Die kinders van die gemeente in St. 5 tot St. 10 d.w.s. die
Senior ICategesegroep en die belydeniskias sowel as leerlinge wat
reeds belydenis van geloof afgel~ het. In soinmige gemeentes sal
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die St. 5—groep by die vorige groep, en/of die St. lO—groep by
die volgende groep ingedeel word. Kinders van buitekerklikes
sowel as kinders van andersgesindtes is ook welkom mits hulle
inskakel by die reals en program van die afdeling.

Kontakpunte: Die voor—die—handliggende kontakpunt is die Senior
Afdeling van die kategeseskool van die gemeente. By openings
sowel as in klasse word die nodige afkondigings, re~lings en
basiese organisasiewerk gedoen. Alle ander kontakpunte xnoet
benut word.

Byeenkomste: Weeklikse byeenkomste. Soms word ook saam met die
Junior Kerkjeug en soms saatu met die Belydende Kerkjeug vergader.

Leiding: Die leiding word waargeneem deur ‘n voiwasse raadgewer
wat deur die kerkraad aangestel word en ‘n komitee wat deur die
groep self gekies word en waarop die kategesejaargroepe verteen—
woordigers het.

Program: Die program moet waar moontlik aansluit by die
kategeseleerstof van hierdie groep. Dit geskied d.m.v. vergade—
rings, besprekingsgroepe, Bybelstudiekringe, leierskursusse,
kampe, ens. Verder word hulle vertroud gemaak met die werk van
die kerk deur besoeke aan kerklike inrigtings, sprekers wat
verskillende aspekte daarvan toelig, bywoning van kerklike
geleenthede as georganiseerde groep, ens. Verder ook debatte,
plate— en musiekaande, Bybelvasvra—aande, uitstappies, sport—
byeenkomste, kultuur en ontspanningsaande (veral Saterdagaande),
braaivleisaande, safari—etes, ens. Biduurtjies en praktiese
dienswerk ter beoefening van sending—, evangelisasie— en diens
van barmhartigheidswerk, ens. kan spesiaal vir hierdie groep
gere~l word.

Ter wille van groter effektiwiteit kan hierdie groep in die
programaanbieding in drie groepe, ni. St. 5, 6 en 7; St. 8 en 9;
St. 10 benader word.

Lokale: Die byeenkomste kan in ‘n kerk, kerksaal, skool, koshuis,
privaathuis, motorhuis of ook in die buitelug gehou word.
Kategeselokale, indien dit reeds deur ‘n kerkraad opgerig is, is
uitmuntend geskik hiervoor.

Geldinsamelings: Ten einde ook hierdie groep te oef en in die
blymoedige gee van offers, kan hulle self geld insamel onder eie
geledere of deur die real van ‘n funksie vir ‘n bepaalde doel of
vir die nakom van verpligtinge.

Die insamelings en besteding geskied binne die raamwerk van toesig
en verantwoording aan die kerkraad soos hierbo gestel.

5. Die Belydende Kerkjeug

Doel m.b.t. hierdie groep: Die Belydende Kerkjeug is die groep
jongmense wat gewoonlik reeds uit die sorg en toesig van die ouers
wegbeweeg het en self standig die lewe ingaan, hetsy as student of
lid van ‘n opleidingsgroep wat nog sekere afhanklikheidsbande met
die huis het, maar fisiek reeds die huis verlaat het, of as
werkende jongmens wat ook finansieel onafhanklik is. Die binding
van die doopsbelofte is nagekom en beide ouers en kerk staan nou
in ‘n ander verhouding teenoor hierdie jongmense, (dikwels ook in
tn ander gemeente). Die steierwerk wat opgebou word rondom hulle
lewe deur die kategese is nou afgebreek sodat die jongmens in die
voltooide huis van kerklidmaatskap kan woon en lewe. Die proses
van onderrig en geestelike opvoeding en vorming is egter nog lank
nie voltooi nie. Sekere dinge waarvoor hy vroe~r nog nie ryp en
gereed was nie, moet juis nou eers geleer word, Daarby is dit
juis in hierdie tyd van groter vryheid en selfstandigheid wat die
gevaar van vervreemding en ontsporing soveel groter is. Die kerk



het dus ‘n besondere taak om op te bou, te bewaar, te behou en
tot aktiewe dienslewering te lei sodat hulle

+ Skrifgetroue volgelinge van die Here Jesus Christus en lewende
lidmate van die kerk sal wees,

+ Vrymoediglik en voortdurend sal getuig van Jesus Christus as
hulle persoonlike Verlosser,

+ Getroue gebruik sal inaak van die genademiddele in die erediens~
bywoning en in die sakramente,

+ Getroue Bybeistudie sal beoef en en ‘n toegewyde gebedslewe sal
h~,

+ Hulle kerk getrou en hartlik sal steun en ‘n regmatige aandeel
sal h~ in die geineentelike werksaamhede.

Objek: Die jong belydende lidniate van die Ned, Geref. Kerk tot
ongeveer 25—jarige ouderdoin, hetsy hulle werkendes, studerendes
of verbonde aan ‘n opleidingsgroep is. Ongetroudes sowel as
getroudes word as objek gesien. Ongetroude persone bo 25 jaar
moet ook by hierdie aksie ingeskakel word en kerkrade moet toesien
dat hulle belange behoorlik behartig word. Buite—kerklike
jongmense asook jongmense van andersgesindtes is welkom nuts hulle
inskakel by die reals en die program van die afdeling.

Kontakpunte: Tydens die belydeniskategese word die betrokke jong
belydende lidmate bekendgestel met hierdie afdeling van die
jeugaksie en dit word opgevolg in die stadium van skoolverlating
met die oog op oorskakeling na hierdie afdeling. Alle ander
kontakpunte moet benut word.

Byeenkomste: Weeklikse vergaderings. By geleentheid moet saam met
die Senior Kerkjeug vergader word.

‘n Komitee gekies uit eie geledere. In gemeentes waar
daar verskillende belangegroepe bestaan, by. studente, opleidings
groepe, ens. kan hulle onder afsonderlike komitees georganiseer
word.

Die program hou rekening met ‘n skema van voortgesette
kategese. Dit geskied d.m.v. geestelike vergaderings, Bybeistudie,
besprekingsgroepe, kampe, leierskursusse, ens. Verder kom die kerk
se werk op die terreine van sending, evangelisasie, diens van
barmhartigheid, aktuele sake, ens, onder aandag d.m,v, praktiese
beoefening daarvan d.m.v. komitees, besoekende sprekers wat
aspekte daarvan toelig, studie—projekte, debatte, ens. Verder
word uitstappies, ontspanningsaande (ook Saterdagaande), sport
byeenkomste, toere, braaivleisaande, safari—etes, ens. gere~l.
Ter wille van groter effektiwiteit moet daar t.o.v. programaanbieding
rekening gehou word met die behoeftes en omstandighede van die
verskillende groepe in hierdie afdeling.

Lokale: Kerk, kerksaal, privaat huise, kategeselokale,
konsistorie, ens.

Geldinsamelings: As belydende lidmate word hierdie groep verwag
on hulle offers blymoediglik en ruim aan die gemeente te gee.
Geldinsamelings inag onderneem word en fondse bestee word binne
die raamwerk van toesig en verantwoording aan die kerkraad soos
hierbo gestel.

1.3.3 Die toepassing van hierdie nuwe jeugstruktuur

1. Die Sinode gee aan die A,J.K. opdrag on alle nodige stappe te neem
on hierdie struktuur vir die toepassing van die aanvaarde jeugbeleid
op die doeltreffendste wyse deur te voer in die praktyk, Indien
daar in sommige gemeentes en/of sinodale gebiede probleme ondervind
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word, ~noet gepoog word om geleidelike aanpassings te bewerkstellig.
Die inwerkingstelling van hierdie struktuur inoet egter nie afhanklik
wees van die inskakeling van afsonderlike groepe al dan nie. Die
geheelbeplanning moet voortgaan, As mikpunt vir die volledige
inwerkstelling daarvan word 1977 gestel. Rapport inoet in 1978 aan
die Algemene Sinode gelewer word.

2. Die sinode dring by alle gemeentes daarop aan om hierdie beleid
van die sinode toe te pas. Daar word op ge’wys dat hier slegs die
minimum beginsels vir die strukturering bepaal word en dat die
verskillende jeuggroepe self verdere detailbeplanning kan uitwerk
binne hierdie raamwerk.

3. Die bestaande kerklike en ander organisasies tans werksaam op die
terreine van die jeuggroepe van die N.G. Kerk

3.1 M.b.t. die Junior Kerkjeug

Die Sinode besluit dat die uitvoering van sy jeugbeleid met
betrekking tot die junior kerkjeug so sal geskied dat die
voortbestaan van die Kindersendingkrans as sendingdiens en
kweekplek van sendingbelangstelling onder dooplidmate nie
in gedrang sal kom nie.

3.2 M.b.t. die Afrikaanse Christen Studentevereniging

Die volgende besluite is geneem:

Op grond van ‘n samespreking met die Hoofbestuur van die
A.C.S.V. sowel as op grond van studie van die betrokke
sinodale besluite en ander gesaghebbende uitsprake en stukke,
asook van die huidige grondwet van die A,C,S.V. is dit
duidelik dat die A.C.S.V. ‘n vrye Christelike vereniging is.

Aangesien die kerk egter sy eie jeugorganisasie het, kan
gemeentes slegs gebruik niaak van die dienste van die A.C.SV.
vir bearbeiding van sy doop— en jong belydende lidmate en wel
in soverre dit die kanipusse van skole, kolleges en universiteite
raak, met dien verstande dat dit geskied met goedkeuring van
en onder toesig van die kerkraad binne wie se gemeentegrense
die betrokke kampus val.

Koshuise word egter beskou as die arbeidsterrein van die
gemeente aangesien dit die erkende domicilium van skoliere en
studente is (Acta Alg. Sin. 1970 p. 753, 809) tensy die
kerkraad besluit om ook op hierdie terrein van die dienste
van die A.C.S.V. gebruik te maak.

Van die verduidelikings is kennis geneem, o.a.

Hiermee word die goeie reg van die kerk om sy werksaamhede
ult te bou na die verskillende kampusse, sowel as pogings wat
daartoe aangewend word, nie ontken of afgestaan nie.

3.3 Toegang tot skole

Die Sinode het ook kennis geneem dat die A.J.K. nog besig is
met onderhandelings i.v.m. toegang van ‘n kerklike Jeugaksie
tot skole, kolleges en universiteite en dat dit tn langteriuyn—
onderhandeling is. Daar sal later oor gerapporteer word.
(A.p. 400 N.p. 102).

2. SAKE RAKENDE DIE BEARI3EIDINC VAN DOOPLIDMATE

2.1 Die Grondre~ls van die Senior Kerkjeugaksie

Die nuwe grondre~ls soos opgestel deur die Algemene Uniebestuur
saam met die Subkomrnissie vir Dooplidmate van die A.J.K. is aan
die Sinode voorgel~.



2.1.1 Die Algemene Sinode het besluit

Die Sinode

1. neem die voorgestelde grondre~ls van die Senior— en Belydende
Kerkjeugaksie met dank in ontvangs:

2. dra dit aan die Algeutene Regskominissie op out die grondre~ls
kerkregtelik na te sien en hulle bevindinge aan die A.J.K. deur
te stuur wat dit voorl~ aan die Algernene Komitees van die twee
betrokke Kerkjeugaksies met die oog op hersiening van die grondreels
en voorlegging aan die Bre’~ Moderatuur vir finale goedkeuring.

2.1,2 Grondre~ls waarna in 1.1 verwys

Grondre~l I — Naam

Die naarn van die jeugorganisasie vir senior dooplidmate is
“Senior Kerkj eugaks ie”.

Grondre~l 2 — Wese

Die Senior Kerkjeugaksie is ?n integrale deel van die een
geko6rdineerde jeugaksie van die Nederduitse Gereforineerde Kerk.

Grondre~l 3 — Grondslag

As Senior Kerkjeugaksie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
staan hierdie aksie vanselfsprekend op dieselfde belydenisgrond—
slag as die Nederduitse Gereformeerde Kerk t.w. die Bybel as
heilige en onfeilbare Woord van God en die drie formuliere van
enigheid: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse
Kategismus en die Dordtse leerre~ls (vergelyk Art. I van die
Kerkorde),

Grondre~l 4 — Doel

As deel van die bediening van die Kerk aan die jeug in die algemeen
en van die een geko~5rdineerde jeugaksie in besonder, stel die
Senior Kerkjeugaksie horn ten doel out die senior kategesegroep,
in noue aansluiting by die Kategese, te lei tot

1. Skrifgetroue volgelinge van die Here Jesus Christus en lewende
lidmate van Sy Kerk;

2. Vrymoedige getuies van die Here Jesus Christus;

3. Getroue gebruik van die genademiddels: die Woord en die Sakramente;

4. Getroue Bybelstudie en ‘n toegewyde gebedsiewe;

5. Getroue en hartlike steun aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk
as sigbare openbaring van die liggaani van Christus en regmatige
aandeel in al die geleenthede en werksaamhede van die gemeente.

6. Voortsetting van studie van die belydenisskrifte en leer van die
Kerk.

Grondre~l 5 — Leuse

“In alles vir Christus en Sy Kerk”.

Grondre~l 6 — Gerigtheid

Die Aksie is gerig op die kinders van die gemeente in St. 5 tot
St. 10 d.w.s. die Senior Kategesegroep en die belydenisklas sowel
as leerlinge wat reeds belydenis van geloof afgel~ het. In
sommige gemeentes kan die St. 5—groep by die junior Kategesegroep,
en/of die St. lO—groep by die Belydende Kerkjeugaksie ingedeel word.

Die aksie is ook gerig op kinders van buitekerklikes sowel as
kinders van andersgesindtes rnits hulle inskakel by die re’~ls en
program van die aksie.

Grondre~l 7 — Inskakeling

Die senior dooplidmate is kragtens hul verbondenheid met die
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gemeente betrokke by die kerk se jeugaksie en behoort daarby
aktief ingeskakel te wees. In die bepaling van die betrokkenheid
speel meelewing ~ deurslaggewende rol.

Grondre~l 8 — 0r&anisasie binne genieentelike verband

1. Dit is noodsaaklik dat die Senior Kerkjeugaksie in elke
gemeente funks ioneer.

2. Elke aksie het in gemeentelike verband leiers wat as ‘n komitee
optree. Waar getalle dit vereis word die komitee soos voig
saamgestel: ‘n voiwasse raadgewer wat deur die kerkraad benoem
word; die voorsitter(ster), ondervoorsitter(ster), sekretaris
(esse) op die jaarlikse verslagvergadering verkies; die leiers
van diensgroepe en die penningmeester(es) benoem deur voormelde
verkose leiers, en verteenwoordigers uit elke kategese—jaargroep.
Die ieraar bet ampshalwe reg van sitting op die komitee en is
altyd as begeleier tot beskikking van die aksie.

Die verkose lede tree as dagbestuur op, maar altyd met ver—
antwoording aan die voile komitee.

3. ‘n Lid uit hierdie komitee word deur die komitee aanbeveel om
op die jeugkommissie van die kerkraad te dien as verteenwoordiger
van die Senior Kerkjeugaksie. Daar word ook ‘n sekunduslid
aanbeveel.

4. Daar is groot vryheid van organisering en inkleding van die
program in gemeentelike verband, solank as wat die beplanning
duidelik daarop toegespits is om die doel soos in grondre~l 4
omskrywe te bereik en dit in ooreenstemnming is met die wese
van die Senior Kerkjeugaksie soos in Grondre~l 2 neergel~.

5. Die aksie kan soveel subgroepe, aangedui as diensgroepe h~ as
wat nodig is met die oog op doeltreffende vervulling van die
taak in die plaasiike omstandighede.

6. Elke plaaslike sekretaris voorsien die Senior Kerkjeugaksie se
ringsekretaris asook die betrokke Sinodale Jeugkantoor van die
name en adresse van die voorsitter(ster) en sekretaris(esse)
elke keer onraiddellik na verkiesing.

7. Elke gemeentelike aksie word deur sy voorsitter(ster) en
sekretaris(esse) verteenwoordig op die ringskomitee van die
Senior Kerkjeugaksie. Vir eike primariuslid is daar ‘n
sekunduslid.

8. Die piaasiike jeugaksie is behulpsaam met die insameling van
fondse wat benodig word vir die instandhouding en uitbouing
van die kerk se jeugwerk en vir die nakoming van geldelike
verpiigtinge teenoor jeugaksies in bre~r verband,

9. Fondsinsameling en besteding deur die jeugaksie geskied binne
die raamwerk van toesig deur en verantwoording aan die kerkraad.

10. Die komitee doen jaarliks versiag aan die kerkraad deur die
kerkraadsjeugkommissie en aan die gemeentelike aksie, met ‘n
afskrif aan die ringskomitee.

Grondre~l 9 — Organisasie binne ringsverband

1. In ringsverband is daar ‘n ringsjeugaksiekomitee vir die Senior
Kerkjeug wat die werk van die gemeenteaksies in ringsverband
k&5rdineer en organiseer.

2. Elke Ringsjeugaksiekomitee bestaan uit die voorsitter(ster),
sekretaris(esse) en die volwasse raadgewer van elke gemeentelike
aksie, tesame met ‘n voorsitter, ondervoorsitter en
sekretaris—penningmeester/es wat jaarliks tydens !n ringsjeug—
aksiekonferensie vir die Senior Kerkjeug gekies word nadat ‘n



groslys saarngestel is uit alle afgevaardigdes na die
konferensie plus alle leraars van die ring en verteenwoordiger(s)
van die Ringsjeugkonimissie.

3. Die ringsjeugaksiekomitee mag fondse insainel en bestee met
verantwoording aan die plaaslike aksies en die ring.

4. Die ringsjeugaksiekomitee doen jaarliks verslag aan die ring
deur die rings] eugkoinmissie en aan die ringskonferensie met
en afskrif aan die Gebiedskomitee.

5. Die Ringsjeugaksiekomitee beveel ‘n verteenwoordiger aan om
op die ringsjeugkommissie te dien.

Grondre~1 10 — Organisasie binne sinodale verband

1. In sinodale verband is daar ‘n Gebiedskomitee vir die senior
kerkjeugaksie ten dienste van die werk in die gemeentes en die
ringe.

2. Die Gebiedskomitee bestaan uit agt lede met secundi, verkies
op die Gebiedskonferensie waarvan minstens twee en nie meer
as drie senior kerkjeug moet wees; en minstens twee en nie
meer as drie raadgewers, plus die voorsitter van die Sinodale
Jeugkommissie se Afdeling Dooplidmate en die gebiedssekretaris.
9n Groslys vir die verkiesing word saamgestel uit alle
afgevaardigdes en predikante wat die konferensie bywoon.
Uit die komitee wys die konferensie ‘n voorsitter(ster),
ondervoorsitter(ster) aan asook ‘n sekretaris indien daar nie
‘n voltydse amptenaar in diens is nie. Vakatures wat tussen
konferensies mag ontstaan, word deur die Gebiedskomitee
aangevul,

3. ‘n Beperkte getal persone kan kragtens hulle bevoegdheid
genooi word om in raadgewende hoedanigheid op die Gebieds—
komitee te dien.

4. Elke sinode bepaal hoedat die fondse vir die werksaamhede van
die gebiedskomitee gevind word en verslag gedoen word.

5. Die gebiedsjeugaksiekomitee doen jaarliks verslag van sy
werksaamhede aan die Sinodale Jeugkommissie wat op sy beurt
verslag doen aan elke gewone vergadering van die sinode, sowel
as aan die konferensie, met ~n afskrif aan die Algemene
Jeugaksiekomitee,

6. Die gebiedsjeugaksiekomitee beveel ‘n verteenwoordiger of
verteenwoordigers aan om op die Sinodale Jeugkommissie te
d ien.

Grondre~l 11 — Organisasie binne algemene sinodale verband

1. In Algemene Sinodale verband is daar ?n algemene koniitee vir
die senior kerkjeugaksie ten dienste van die werk in die
gemeentes en die organisasie in rings— en sinodale verband.

2. Die komitee bestaan uit twee verteenwoordigers met secundi,
uit elke sinodale gebied wat lede is van die Gebiedskomitee
en benoem word deur die gebiedskomitees en waarvan minstens
een nie ‘n predikant kan wees nie, plus die algemene sekretaris
en die gebiedsekretarisse asook twee lede van die Algemene
Jeugkommissie se Afdeling Dooplidmate en die voorsitter en
ondervoorsitter van die komitee verkies deur die algemene
konferensie uit die lede van die gebiedskomitees teenwoordig
by die konferensie en wel so dat die voorsitter en ondervoor—
sitter nie uit dieselfde sinodale gebied afkomstig is nie.
Die voorsitter en ondervoorsitter dien van konferensie tot
konferensie en kan nie meer as een termyn in elke hoedanigheid
dien nie,
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Indien enige van hierdie ampsdraers se sittingsreg op die
gebiedskomitees verval kan hy nie langer as voorsitter of
ondervoorsitter dien nie. Die algemene kornitee vul dan die
vakature aan uit dieselfde groslys as wat by die konferensie
geldig was.

3. Die Algernene Kornitee is veral verantwoordelik vir noukeurige
programbeplanning ten einde die aktiwiteite van die organisasie
op gemeentelike vlak te stirnuleer.

4. Die Algernene Kornitee rnag fondse insamel en bestee met verant—
woording aan die plaaslike aksies en die Algernene Sinode. Hy
verkry veral sy fondse deur die bydrae wat deur die gebieds—
aksies gernaak word.

5. Die Algernene Kornitee beveel ‘n lid van die bestuur wat nie ‘n
predikant is nie aan om op die Algernene Jeugkonmiissie as
verteenwoordiger van die Kerkjeugaksie te dien.

6. ‘n Beperkte getal persone kan kragtens hulle bevoegdheid genool
word om in raadgewende hoedanigheid in die Algernene Kornitee
te dien.

Grondre~l 12 — Besittings

Registrasie van onroerende eiendomme word gedoen soos bepaal in
die reglernent vir beheer oor kerklike eiendomrne of ander dergelike
bepaling van die betrokke sinode,

Grondre~l 13 Konferensies

Die Kerkjeugaksie organiseer konferensies na behoefte en kragtens
die gesag aan horn toegeken. Ringskonferensies word jaarliks gehou
en gebieds— en algemene konferensies elke vier jaar.

Grondre~l 14 — Reals

Binne die raarnwerk van hierdie grondre~ls rnag die verskillende
kornitees van die Kerkjeugaksie elkeen op sy terrein verdere reals
maak ten einde ordelike en doeltreffende administrasie en
funksionering sowel as eenvorrnigheid in die basiese dinge binne
die organisasie te verseker.

Grondre~l 15 — Gesag van kornitees

Die beherende of leidinggewende liggaarn — d.i. die kornitees binne
gemeente, rings, sinodale en algerneen sinodale verband, het ‘n eie
bevoegdheid wat aan hulle volle inisiatief en ondernerningsrnoontlik—
hede binne hulle bepaalde doelstellings gun binne die raam van
verantwoording aan kerkraad, ring en sinode soos uiteengesit in
hierdie grondre~ls.

Grondre~l 16 — Wysiging van grondre~ls

Die grondre~ls kan gewysig word deur die Algernene Sinode na oorleg
met die Algernene Konferensie van die Senior Kerkjeugaksie (of die
Algernene Kornitee van die Senior Kerkjeugaksie) of deur die
Algernene Konferensie. In laasgenoemde geval is die wysigings
slegs geldig na goedkeuring deur die Algernene Sinode.

Grondre~l 17 Ordere~lings

Die algernene prosedure—re~lings soos geldig in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk geld op die ooreenstenirnende vlak ook as
ordere~lings in die Kerkjeugaksie.

2.2 Die nuwe eksamenstelsel vir Senior Kategese

Besluite van Algemene Sinode

1. Die Algernene Sinode besluit dat kerkrade steeds sal toesien dat die
gehalte van die kategetiese onderrig deeglik getoets word, deur



o.a. te verwag dat elke katkisant in die senior kategese, een maal
per jaar ‘n standaard—vraestel, opgestel deur die Algemene
Jeugkommissie vir die betrokke groep, sal skryf, ten einde te kan
bepaal of die gehalte van die kategetiese werk in die gemeente
in ooreenstemming met die algemene kerklike standaard is. Dit
staan gemeentes vry om self meer toetse te laat skryf. Een elke
kwartaal word aanbeveel.

2. Dat hierdie eksamens van die A.J.K. slegs ‘n voorafaaugekofldigde
gedeelte van elke jaar se werk in die eerste vier leerboeke vir
senior kategese sal toets, en wel op ‘n rotasiebasis, sodat die
hele sillabus van elke jaargroep oor ‘n paar jaar gedek word.

3. Dat die vrae aan die begin en einde van elke les as uitgangspUnt
vir die eksainenvraestelle sal dien.

4. Modelantwoorde op eksanienvrae sowel as ‘n punteberekefliflg vir elke
eksamen moet saam met die vraestelle deur die Algemene Jeugkommissie
aan kerkrade voorsien word.

5, Die nasienwerk i,v.m. hierdie eksamens vir die senior kategese
geskied 5f deur ‘n paneel van eksaminatore deur die Ringsjeug
koinmissie aangewys, ~f deur eksaniinatore deur die kerkraad aangewys.

6. Uitslae van hierdie eksamens word slegs aan die kantoor van die
Algemene Sekretaris opgestuur, indien die diploma en seals van
die Algemene Jeugkommissie verlang word.

7. By die finale ondersoek deur die kerkraad na die geloofsrypheid
van die katkisant met die oog op toelating tot belydenis van
geloof, word ‘n rekord van die katkisant se senior kategese—eksamefls
nagegaan en die resultate daarin vervat spreek mee by die beslissing
of die katkis ant toegelaat word om belydenis van geloof te doen
of nie.

Besluite van die A.J.K. ten einde alle onduidelikheid uit te skakel

Die besluite van die Sinode is uitgevoer maar die A.J.K. het verneem
dat daar ‘n mate van verwarring is, daarom word die volgende onder
die aandag van die gemeentes gebring:

1. Die gewone Bybelkenniseksamefl handel oor die vorige jaar se werk.

2. Die eksamen vir die senior kategese is ‘n standaardvraestel wat
deur die A.J.IC. aangebied word en aan kerkrade beskikbaar gestel
word vir gebruik by een van die kwartaaltoetse van die kerkrade.
Alle katkisante neem hieraan deel.

3. Wat die eerstejaargroep in die Senior Kategese betref (St. 5, 11
jaar) word aanbeveel dat hulle desverkiesend albei eksamens kan
skryf d.w.s. die Bybelkenniseksanlefl sowel as die eksamen vir die
senior kategese. In 1976 sal die twee datums in elk geval nie
saamval nie. Wanneer die eksamen vir die senior kategese die
eerste kwartaal se werk behels, moet die plaaslike kerkraad self
‘n aanpassing maak t,o.v. die datum.

4. Die eksatnen vir 1976 sal lesse 6—12 dek en elke S.J.K. stel ‘n datum
so naby as moontlik na die afhandeling van die lesse vas.

5. Die eksamen vir sie senior kategese word gedurende ‘n normale
kategese—sessie afgeneem.

6. Daar sal in die toekoms nie meer van “inskrywingsvorms” gepraat
word tile, maar van ‘n “bestelvorm”.

7. Die S.J.K.’s word versoek om die stelsel vir 1976 te propageer en
gemeentes aan te moedig om onverwyld hierby in te skakel.
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3. SAKE RAXENDE DIE BEARBEIDING VA1~ JONG BELYDENDE LIDMATE

3.1 Grondre~ls vir Jong Belydende Kerkjeugaksie

Die Sinode

1. neem die voorgestelde grondre~ls van die Senior— en Belydende
Kerkjeugaksie met dank in ontvangs;

2. dra dit aan die Algernene Regskonimissie op orn die grondre~ls
kerkregtelik na te sien en hulle bevindinge aan die A.J.K. deur
te stuur wat dit voorl~ aan die Algemene Kornitees van die twee
betrokke Kerkjeugaksies met die oog op hersiening van die
grondre~ls en voorlegging aan die Bre~ Moderatuur vir finale
goedkeuring.

3.2 Grondre~ls, waarna in 3.1 verwys word

Grondre~l 1 — Naam

Die naarn van die jeugorganisasie vir belydende jeug is “Belydende
Kerkjeugaksie”.

Grondre~l 2 — Wese

Die Belydende Kerkjeugaksie is ‘n integrale deel van die een
geko~5rdineerde jeugaksie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Grondre~l 3 — Gronds lag

As Belydende Kerkjeugaksie van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk staan hierdie aksie vanselfsprekend op dieselfde belydenis—
grondslag as die Nederduitse Gereformeerde Kerk t.w. die Bybel
as heilige en onfeilbare Woord van God en die drie formuliere van
enigheid: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse
Kategismus en die Dordtse leerre~ls (vergelyk Art. I van die
Kerkorde).

Grondre~l 4 — Doel

As deel van die bediening van die Kerk aan aie jeug in die
algemeen en van die een geko~rdineerde jeugaksie in besonder
stel die Belydende Kerkjeugaksie horn ten doel om jongmense te
lei tot

1. Skrifgetroue volgelinge van die Here Jesus Christus en
lewende lidmate van Sy Kerk;

2. Vrymoedige getuies van die Here Jesus Christus;

3. Getroue gebruik van die genademiddels: die Woord en die
Sakraniente;

4. Getroue Bybelstudie en ‘n toegewyde gebedsiewe;

5. Getroue en hartlike steun aan die Nederduitse Gereformeerde
Kerk as sigbare openbaring van die liggaam van Christus en
regmatige aandeel in al die geleenthede en werksaamhede van
die gemeente.

6. Voortsetting van studie van die belydenisskrifte en leer van
die Kerk.

Grondre~l 5 — Leuse

“In alles vir Christus en Sy Kerk”.

Grondre~l 6 — Gerigtheid

Die Belydende Kerkjeugaksie is gerig op alle naskoolse jong
belydende lidmate en dooplidmate, getroud of ongetroud tot onge—
veer 25-jarige ouderdom. Die aksie is ook gerig op alle
buitekerklike j eug.



rondre~l7-Inskakeli~

Diebelydende kerkjeug is kragtens hul verbondenheid met die
gemeente betrokke by die kerk se jeugaksie en behoort daarby
aktief ingeskakel te wees. In die bepaling van die betrokkenheid
sped meelewing ‘n deursiaggewende rol.

Grondre~l 8 — Organisasie binne gemeentelike verband

1. Dit is noodsaaklik dat die Belydende Kerkjeugaksie in elke
gemeente waar daar belydende jongmense is, sy diens lewer.

2. Elke aksie bet in gemeentelike verband leiers wat as ‘n komitee
soos voig saamgestel is: die voorsitter(ster), ondervoorsitter
(ster), sekretaris(esse) op die jaarlikse versiagvergadering
verkies; die leiers van diensgroepe en die penningmeester(es)
benoem deur voormelde verkose leiers. Die leraar bet amps—
haiwe reg van setting op die komitee en is altyd as begeieier
tot beskikking van die aksie.

Die verkose lede tree as dagbestuur op, maar aityd met
verantwoording aan die voile komitee.

3. ‘n Lid uit hierdie komitee word deur die komitee aanbeveel om
op die jeugkommissie van die kerkraad te dien as verteenwoor
diger van die Belydende Kerkjeugaksie. Daar word ook tn
sekundus lid aanbeveel.

4. Daar is groot vryheid van’organisering en inkieding van die
program in gemeentelike verband, solank as wat die beplanning
duidelik daarop toegespits is om die doel soos in grondre~l 4
omskrywe te bereik en dit in ooreenstemming is met die wese
van die Belydende Kerkjeugaksie soos in Grondre~i 2 neergei~.

5. Die aksie kan soveel subgroepe, aangedui as diensgroepe, h~
as wat nodig is met die oog op doeltreffende vervulling van
die taak vir die plaaslike omstandighede.

6. Elke plaaslike sekretaris voorsien die Belydende Kerkjeugaksie
se ringsekretaris asook die betrokke Sinodale Jeugkantoor van
die name en adresse van die voorsitter(ster) en sekretaris
(esse) elke keer onmiddellik na verkiesing.

7. Elke gemeentelike aksie word deur sy voorsitter(ster) en
sekretaris(esse) verteenwoordig op die ringskomitee van die
Belydende Kerkjeugaksie. Vir elke primariuslid is daar ‘n
sekunduslid.

8. Die plaaslike jeugaksie is behuipsaam met die insanieling van
fondse wat benodig word vir die instandhouding en uitbouing
van die kerk se jeugwerk en vir die nakoming van geidelike
verpligtinge teenoor jeugaksies in bre~r verband.

9. Fondsinsameling en besteding deur die jeugaksie geskied binne
die raamwerk van toesig deur en verantwoording aan die kerkraad.

10. Die komitee doen jaarliks versiag aan die kerkraad deur die
kerkraadsjeugkommissie en aan die gemeentelike aksie, met ‘n
afskrif aan die ringskomitee.

Grondre~l 9 — Organisasie binne ringsverband

1. In ringsverband is daar ‘n ringskomitee vir die Belydende
Kerkjeugaksie wat die werk van die gemeenteaksies in ringsver—
band ko~rdineer en organiseer.

2. Elke ringsjeugaksie het ‘n komitee bestaande uit die voorsitter
(ster) en sekretaris(esse) van elke gemeentelike aksie, tesame
met ‘n voorsitter, ondervoorsitter en ‘n sekretaris—penning
meester wat jaarliks tydens ~n ringsjeugaksie—konferensie
gekies word nadat ‘n groslys saamgestel is uit alle afgevaar—
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digdes op die konferensie plus alle leraars van die ring en
verteenwoordiger(s) van die ringsjeugkommissie.

3. Die ringsjeugaksiekomitee mag fondse insamel en bestee met
verantwoording aan die plaaslike aksies en die ring.

4. Die ringsjeugaksiekomitee doen jaarliks versiag aan die ring
deur die ringsjeugkonmiissie en aan die ringskonferensie met
‘n afskrif aan die gebiedskoinitee.

5. Die ringsjeugaksiekomitee beveel ‘n verteenwoordiger aan om
op die ringsjeugkommissie te dien.

Grondre~l 10 — Organisasie binne sinodale verband

1. In sinodale verband is daar ‘n gebiedskomitee vir die
kerkjeugaksie ten dienste van die werk in die gemeentes en
die ringe.

2. Die gebiedskomitee bestaan uit agt lede met secundi, verkies op
die gebiedskonferensie, waarvan ten minste drie en nie meer as
vyf nie—predikante moet wees; die voorsitter van die Sinodale
Jeugkommissie se afdeling Jong Belydende Lidmate en die
gebiedsekretaris. ‘n Groslys vir die verkiesing word saamgestel
uit alle afgevaardigdes en predikante wat die konferensie
bywoon. Uit die komitee ~ys die komferensie en voorsitter(ster),
ondervoorsitter(ster) aan asook ‘n sekretaris indien daar nie
‘n voltydse amptenaar in diens is nie, Vakatures wat tussen
konferensies mag ontstaan, word deur die gebiedskomitee
aangevul.

3. ‘n Beperkte getal persone kan kragtens hulle bevoegdheid genooi
word om in raadgewende hoedanigheid op die gebiedskomitee te
dien.

4. Elke sinode bepaal hoe die fondse vir die werksaamhede van die
gebiedskomitee gevind word en versiag gedoen word.

5. Die gebiedsjeugaksiekomitee doen jaarUks verslag van sy
werksaamhede aan die Sinodale Jeugkommissie wat op sy beurt
versiag doen aan elke gewone vergadering van die sinode, sowel
as aan die konferensie, met en afskrif aan die Algemene
Jeugaks iekomi tee.

6. Die gebiedsjeugaksiekomitee beveel ‘n verteenwoordiger/ of
verteenwoordigers aan om op die Sinodale Jeugkommissie te dien.

Grondre~l 11 — Organisasie binne algemene sinodale verband

1. In Algemene Sinodale verband is daar en algemene komitee vir
die Belydende Kerkjeugaksie tendienste van die werk in die
gemeentes en die organisasie in rings— en sinodale verband.

2. Die komitee bestaan uit twee verteenwoordigers met secundi wat
lede is van die gebiedskomitee, waarvan ten minste een nie en
predikant kan wees nie, vir elke sinodale gebied, benoem deur
die gebiedskomitees, die algemene sekretaris en die gebied—
sekretarisse asook twee lede van die Algemene Jeugkoinmissie se
Aldeling Jong Belydende Lidmate en die voorsitter en onder—
voorsitter van die komitee verkies deur die algemene konferensie
uit die lede van die gebiedskomitees teenwoordig by die
konferensie, en wel so dat die voorsitter en ondervoorsitter
nie uit dieselfde sinodale gebied afkomstig is nie. Die
voorsitter en ondervoorsitter dien van konferensie tot konferen
sie en kan nie meer as een termyn in elke hoedanigheid dien nie.

Indien enige van hierdie ampsdraers se sittingsreg op die
gebiedskomitees verval kan hy nie langer as voorsitter .f
ondervoorsitter dien nie. Die algemene komitee vul dan die
vakature aan uit dieselfde groslys as wat by die konferensie
geldig was.



3. Die algernene kornitee is veral verantwoordeiik vir noukeurige
programbepianning ten einde die aktiwiteite van die organisasie
op gemeentelike viak te stirnuleer.

4. Die aigemene kornitee mag fondse insarnel en bestee met verant—
woording aan die plaasiike aksies en die Aigernene Sinode. Hy
verkry veral sy fondse deur die bydrae wat deur die
gebiedsaksies gemaak word.

5. Die algernene kornitee beveel ‘n lid van die kornitee, wat nie
‘n predikant is nie, aan orn op die algernene jeugkornmissie as
verteenwoordiger van die kerkjeugaksie te dien.

Grondre~i 12 — Besittings

Registrasie van onroerende eiendomme word gedoen soos bepaai in
die regiement vir beheer oor kerklike eiendornrne, of ander
dergelike bepaling van die betrokke sinode.

Grondre~l 13 — Konferensies

Die Belydende Kerkjeugaksie organiseer konferensies na behoef Ce
en kragtens die gesag aan horn toegeken. Ringskonferensies word
jaariiks gehou en gebieds— en aigernene konferensies elke vier jaar.

Grondre~l 14 — Regis

Binne die raamwerk van hierdie grondre~is rnag die verskiilende
komitees van die Belydende Kerkjeugaksie eikeen op sy terrein
verciere regis rnaak ten einde ordelike en doeltreffende adrnini—
strasie en funksionering sowel as eenvormigheid in die basiese
dinge binne die organisasie te verseker,

Grondre~i 15 — Gesag van kornitees

Die beherende of leidinggewende iiggaam — d.i. die kornitees binne
gerneente, rings, sinodale en algerneen sinodale verband, het ‘n
eie bevoegdheid wat aan huile voile inisiatief en ondernemings—
rnoontiikhede binne hulie bepaaide doeisteiiings gun binne die
raam van verantwoording aan kerkraad, ring en sinode soos
uiteengesit in hierdie grondre~is.

Grondre~i 16 — Wysiging van Grondre~ls

Die grondre~is kan gewysig word deur die Aigernene Sinode na oorleg
met die aigemene konferensie van die Kerkjeugaksie (of die
algernene kornitee van die Belydende Kerkjeugaksie) of deur die
aigemene konferensie. In iaasgenoernde gevai is die wysiging siegs
geidig na goedkeuring deur die Algernene Sinode.

Grondre~i 17 — Ordere~lings

Die aigernene prosedurere~iings soos geidig in die Nederduitse
Gereforrneerde Kerk geld op die ooreensternrnende viak ook as orde—
re~lings in die Kerkjeugaksie.

N.S. Aiie ander artikeis van die huidige KJV. Grondwet en die
Bepaiinge sal dus vervai. Die Beiydende Kerkjeugaksie sal net
hierdie grondre~is h~ en aigaandeweg soos die praktyk dit mag
vereis reals skep.


