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VOORWOORD
Hiermee die AGENDA vir die DERTIENDE SINODE VAN NOORD-TRANSVAAL
dit weerspieël die werksaamhede van die sinode oor die afgelope twee jaar, en in sommige
verslae oor vier jaar.
*

-

Dat die kommissies en verteenwoordigers hard gewerk en deeglike diens gelewer het, blyk
bale duidelik uit al die verskillende verslae, Dit strek die Koninkryk van die Here tot eer,
al is dit maar net mense-werk. Verblydend is ook die “studie-opdragte” wat aandag geniet
het liggaamsbeweging-en-dans by Erediens, kategesevernuwing by Jeug, ringsvisitasie en
dienstestruktuur by Gemeentebediening, subsidie-ooreenkomste by Sending, fundamentele
regte by Leer en Aktuele Sake en eweredige verdeling by Fondse. Die moderamen se
Prioriteiteversiag en die Ad hoc: Vergoedingspakket van Leraars verdien ook spesiale
vermelding.
*

-

U word dringend versoek om deeglik voor te berei. Mens sal graag wil he dat elkeen van
die 550 + afgevaardigdes intens betrokke is by die verloop van die vergadering. Aangesien
ons tyd beperk is en bale sake aandag moet geniet, is dit bale belangrik dat elke afgevaar
digde gereed is om deel te he aan sinvolle besluitneming.
*

Bring asseblief DIE KERKORDE 1994 (donkerblou) saam asook die KERKORDE EN
AANVULLENDE BEPALINGS 1991 van die Sinode van Noord-Transvaal (geel). ‘n A4klamplêer is handig om al die aanvullende verslae, die notule en bykomende stukke in te
bewaar. En dan natuurlik ook u Bybel en liederebundels.
*

Bale dankie aan almal wat meegeheip het om hierdie agendaboek gereed te kry, en by
name
(1) al die kommissies, verteenwoordigers en verslagskrywers
(2) dr Johan Froneman (Argivaris), Leola Dekker en die personeel van die Sinodale
Sekretariaat: Oom Ben van Wyngaard, Alta Vrey, Elsabé Cornelius en Annetjie Lombard
(3) die produksie-afdeling onder leiding van Andries Sibanyoni
(4) AMT-Technologies vir die papier en bind van die agendaboeke
(5) die “vyfde-vloer” vir al die morele ondersteuning.
*

Kom ons bid almal in hierdie komende dae gereeld vir die Kerk hier in Noord-Transvaal
en ook vir mekaar,
*

Soil Deo Gloria!

DS JC (CASSIE) CARSTENS
SKRIBA MODERAMEN
25 Julie 1995: Wierdapark-Suid, Centurion
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A~L1 MODERAMEN: EERSTE VERSIAG
(SKEMA VAN WERKSAAMHEDE ~TIR SINODE)
1. OPDRAG

22.4 Laatstukke stukke wat na die bepaalde datum
van sluiting van die sakelys (11 Mei 1995 vir be
skrywingspunte/beswaarskrifte en 12 Junie 1995 vir
verslae van kommissies en verteenwoordigers) deur die
skriba
ontvang is,
word
aan die Sinodale
Regskommissie voorgelê wat die sinode in sy tweede
verslag sal adviseer oor die ontvanklikheid daarvan en
die wyse van hantering (vgl Bep 35.5.4 en 35.5.5).
-

Bep 35.3.3.12: Die moderainen behartig die opstel
van ‘n skema van werksaamhede vir die volgende
sinode.” Hiermee saam Bepalings 32.11, 32.1.3,
32.2.8, 35.5.3 en 35.6.

2, UITVOERING
2.1 DATUM EN PLEK

22.5 Geldigheid van besluite
die besluit van die
1993-sinode word beklemtoon, ni dat sodra die
skriftelike notule ter vergadering goedgekeur is, alle
besluite daarin dadelik van krag sal wees, tensy
uitdruklik anders vermeld word (Handelinge 1993 : 230
2.2.4.1).
-

2.1.1 Die Dertiende Gewone Sinode van Noord
Transvaal is gereel vir DV Maandag 11 tot Vrydag 15
September
1995
in
die
Sinodale Sentrum,
Visagiestraat, Pretoria. Die datum is gekies in oorleg
met die ander Transvaalse sinodes wat ook vanjaar
vergader, ni Wes-Transvaal (7 Augu~is evd),
Oos-Transvaal (21 Augustus evd) en Suid-Transvaal
(23 Oktober evd).
2.1.2 Die amptelike kennisgewing van die sinode het
verskyn in Die Kerkbode van 24 Februarie 1995. Bep
32.1.3 reel dat dit drie maande voor die sinode moet
geskied, maar dit is ñie logies nie, aangesien dit nie vir
lidmate, kerkrade en ringe die geleentheid bied om
betyds beskrywingspunte/beswaarskrifte (vier maande
voor die sinode!) in te dien nie. Ses maande is ‘n
beter reeling. Sien in hierdie verband die verslag van
die Sinodale Regskommissie.
22 AGENDA EN I{ANDELINGE
2.2.1 Drnkwerk na onderhandeling is die kwotasie
van die Sinodale Kerkkantoor aanvaar. Die aanbod
van die firma AMK-Technologies om al die afrolwerk
gratis vir die sinode te doen, word met dank aanvaar.
-

222 Vertroulikheid die inhoud van hierdie Agenda
is in sy geheel vertroulik en uitsluitlik bedoel vir
gebruik deur die afgevaardigdes na die sinode. Alle
kopiereg word voorbehou totdat die betrokke versiag
in die sinode ter tafel gelê is. Daarna kan dit alleen na
buite gebruik word soos dit deur die sinode aanvaar of
gèwysig is.

22.6 Besluiteregister die sinodeskriba het opdrag om
‘n besluiteregister voor te berei (Bep 35.1.1.4). In die
verlede is slegs die opskrif van die besluit met die
spesifieke verwysing in die Handelinge (bladsy en punt)
deurgestuur. Dit het egter meegebring dat sommige
gemeentes die inhoud van die besluite moeilik
opgespoor het, aangesien die 1993-sinode gereel het dat
afgevaardigdes
nie
noodwendig
die
gedrukte
Handelinge hoef te bestel nie en hulle dus slegs die
vergaderingsnotule ter hande gehad het (met ander
bladsynommers as die gedrukte Handelinge). Op
voetspoor van die modus operandi ten opsigte van die
Besluiteregister van die Algemene Sinode 1994, is dit
moontilk om ‘n volledige Besluiteregister spoedig voor
te berei, maar dan verkieslik as “los” stuk en ook as deel
van die gedrukte Handelinge. Hierdie volledige
Besluiteregister kan dan aan elke gemeente en elke
leraar en afgevaardigde kerkraadslid voorsien word,
terwyl die gedrukte Handelinge dan op aanvraag
beskikbaar is.
-

-

223 Verslae as gelese beskou die verslae in hierdie
Agenda word ter vergadering as gelese beskou.
Gedeeltes waarvan slegs kennis geneem word, sal deur
die moderator na goeddunke geIdentifiseer word.
Slegs die AANBEVEIJNGS word aan die orde gestel.
-

22.7 AANBEVELINGS Die sinode besluit:
*1 ‘n vofledige Besluiteregister word so spoedig
moontlik na afloop van die sinode aan elke gemeente,
leraar en afgevaardigde kerkraadslid voorsien;
*2 elke gemeente moet ter vergadering aan die
sinodeskriba ‘n skriftelike aanduiding gee hoeveel
eksemplare van die volledige Handelinge van die
Sinode 1995 die gemeente wil ontvang
*3 aan elke gemeente word weer ‘n rekening gestuur
-

vir die aantal Agendas, Besluiteregisters en Handelinge
gelewer.
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23 VERBLYF EN VERVOER
23.1 Verblyf
*1 Sinodebesluit 1993 (bI 259): ‘Die sinode besluit dat
daar in die toekoms sover moontlik nie van
hotelverblyf tydens die sinodesitting gebruik gemaak
sal word nie. Die kommissie kry opdrag om
alternatiewe te ondersoek byvoorbeeld dat gemeentes
in Pretoria die geleentheid kry om huisvesting te
verskaf.”
*2 Uitvoering skriftelike navrae per omsendbrief
van die skriba by al die gemeentes om die behoeftes
en potensiaal te bepaal, was minder suksesvol. Slegs
twee gemeentes (Lynnwood en Eloffsdal-Wes) was
bereid om plattelandse afgevaardigdes te huisves, en
geen plattelandse predikant was bereid om by
sodanige privaathuis tuis te gaan nie; inteendeel, die
meeste het verkies om juis van hotelverblyf gebruik te
maak! Dit het die moderamen genoop om voort te
gaan met ‘n blokbespreking vir die hotel.
*3 AANBEVEJJNG Die sinode neem kennis dat
die 1993-besluit ten opsigte van alternatiewe verblyf
~‘ir plattelandse afgevaardigdes nie haalbaar is nie en
keur die optrede van die moderamen goed.

2
*3 Ring van. rokodilrivier
die Ring van Kro
kodilrivier word as stedelik gereken, tensy vooraf
anders gereel.
-

233 Parkering
daar is rile parkering biune die
Sinodale Sentrum beskikbaar nie; afgevaardigdes moet
van nabygeleë parkeerruimtes gebruik maak. Daar is
wel aandparkering binne die sentrum vir 150 motors
beskikbaar @ R3 per aand, Bespreek by tel (012)
322-8900 (Sekuriteit).
-

-

-

23.2 Reelings vir 1995 soos voig:
*1 Stedelike afgevaardigdes
*1.1 Reiskoste
ringskriba’s voorsien tydens die
sinode ‘n volledige eisvorm vir die koste van een nt
been en ~veer per dag, bereken yin sover moontlik vier
insittendes per motor, teen ‘n vergoeding van R1,25
per kilometer.
*1.2 Etes middag- en aandetes word by die Sinodale
Sentrum voorsien, sonder enige kompensasie vir etes
wat nie geneem word nie,
*1.3 Daggelde geen daggelde word uitbetaal nie.
*2 Plattelandse afgevaardigdes
*2.1 Reiskoste
ringskriba’s voorsien tydens die
sinode ‘n volledige eisvorm vir die koste van een nt
been en weer na Pretoria, bereken vir sover moontlik
vier insittendes per motor per gemeente, teen ‘n
vergoeding van R1,25 per kilometer.
*2.2 Etes middag- en aandetes word by die Sinodale
Sentrum voorsien
*2.3 Daggelde geen daggelde word uitbetaal nie
*2.4 Verblyf blokbespreking vir bed-en-ontbyt word
vir die duur van die sinodesitting (5 of 4 nagte) in ‘n
nabygelee hotel op koste van die sinode gereel, met
dien verstande dat
*2.4.1 vooraf kennisgewing van privaatverblyf vergoed
word teen R50;
*2.4.2 indien ‘n bespreking nie vroegtydig vooraf (14.
dae voor sinodesitting) gekanselleer word nie, verval
enige aanspraak op die bedrag van 50% van die
hoteltarief.
-

-

-

2.4 REELINGS MET AANKOMS
2.4.i Kieredrag volgens besluit van die Sinode 1983
moet afgevaardigdes netjies geklee wees, die mans by
voorkeur in ‘n pak kiere.
-

242 Leers elke afgevaardigde ontvang op die eerste
dag ‘ii leer met ‘n aantal dokumente; hierdie leer word
op sy aangewese sitplek geplaas. Afgevaardigdes word
ook versoek om ‘n A4-klamplêer saam te bring waanin
die dokumentasie geberg kan word.
-

2.43 Naamkaartjies
afgevaardigdes word dningend
versoek om te alle tye die naamkaartjie sigbaar te dna;
dit bevorder identifikasie deur die veiligheidspersoneel.
-

2.4.4 Plasing in die saal die indeling van sitplekke is in
alfabetiese volgorde (A-Z) volgens die naam van die
gemeentes. Die name van die afgevaardigdes word
vooraf by bepaalde sitplekke geplaas. Die sitplekke
word op ‘a kaart aangedui wat op die eerste dag aan
elke afgevaardigde by aankoms voorsien word. Dit is
dningend noodsanklik dat elke afgevaardigde (of sy
sekundus) op die aangewese sitplek moet sit.
-

-

-

-

-

-

2.4.5 Mikrofoonreelings elke sitplek is voorsien van ‘n
mikrofoon. As ‘n lid van die vergadening ‘n spreekbeurt
wil he, moet hy/sy die rooi knoppie druk.
-

2.5 OPENING EN KONST1TUERING

2.5.1 Opening
die afgevaardigde leraar met die
langste diens, wat die oudste in jane is, ni ds P3 Smit
(Pietersburg) (sek: ds JJ van Deventer, Nyl
stroom-Oos), neem die leiding by die ~>opening en
konstituering van die sinode met ‘n agenda van die
moderamen totdat die nuwe moderator verkies is (vgl
Bep 32.2.8). Hierdie agenda omvat die volgende:
Opening, Konstituening, Verkiesing van moderator,
Reelings, Behandeling van Eerste Versiag Moderamen
terwyl die stemme vir die moderator getel word.
2.52 Geloofsbriewe
die geloofsbniewe van
afgevaardigdes, deur die voorsitter en skniba van die
-

-
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kerkraad onderteken, moet die skriba van die
moderamen voor of op 31 Julie 1995 bereik. Die
naam van die primarius-afgevaardigdes geld as die
teenwoordiges, tensy vooraf aan die skriba kennis
gegee.
2.5.3 Presensielys die amptelike presensielys word
uit die geloofsbriewe saamgestel en in die leers van
die afgevaardigdes geplaas.
Wysigings en/of
toevoegings tot die presensielys kan op die oggend van
die eerste sittingsdag vanaf 08:00 tot 09:30 by die
skriba voor in die sinodesaal aangebring word. Die
geamendeerde presensielys word dan by die
konstituering deur die uittredende skriba voorgedra.
-

2.5.4 Kworum en konstituering die sinode word met
die personeel soos aangeteken op die presensielys
gekonstitueer, mits dit twee-derdes van die getal
waaruit die sinode moet bestaan, bevat. Afge
vaardigdes word ook gewys op Bep 32.2.4.
25.5 Assistent-skriba
*1 Die moderamen oordeel dat ‘n assistent.skriba nie
meer nodig is nie. In die praktyk is sy funksie tot die
sinodesitting beperk. Aangesien die notulekommissie
baie goeie werk doen, is die assistent-skriba nie so
nodig nie. Indien daar tussen sinodes ‘n situasie
ontstaan waar ‘n plaasvervanger of huip vir die
sinodeskriba gevind moet word, kan die moderamen
‘n tussentydse reeling tref.
*2 AANBEVELINGS Die sinode besluit
*2.1 om die pos van assistent-skriba te mat verval
*22 dat die woorde ~en assistent-skriba~ in Bep 32.2.9
(soos gewysig in 1993) geskrap word;
*23 dat die woorde ~en assistent-skriba~ in Bep 35.3,1
(soos gewysig in 1993) geskrap word en dat ~die vyf
moderatuurslede~ vervang word met ~‘die vier
moderataursiedeK.
-

2.6 FUNKSIONERING VAN DIE SINODE
2.6.1 Sittingstyc word soos volg gereel:
* Aanvangstyd
eerste dag
=
10:00
-

le Oggendsitting
Verversings
2e Oggendsitting
Middagete
le Middagsitting
Koffie/Tee
2e Middagsitting
Aandete
Aandsitting

=

21:30 (tensy anders gereel)
08:30
10:30
11:00
13:00
14:00
15:45
16:15
18:00
19:00

-

10:30
11:00
13:00
14:00
15:45
16:15
18:00
19:00
21:30

-

2.63 Ordereëls afgevaardigdes word versoek om Die
Kerkorde van die Ned Geref Kerk 1994 (blou boekie),
asook die Kerkorde en Aanvuflende Bepalings, Sinode
van Noord-Transvaal 1991 (aangepas 1993) (geel boek)
saam te bring. Afgevaardigdes word dringend gevra om
deeglik te let op die Ordereëls vir kerklike vergaderings
(Geel Boek bI 25-28).
-

2.6.4 Verversings en etc die sentrumpersoneel bedien
verversings asook middag- en aandetes aan alle
afgevaardigdes tydens die aangewese tye, en wel op die
twee vlakke voor die saal en Viak lB. Die presiese
indeling word ter vergadering bekend gemaak. Die
koste verbonde aan die verversings en die etes word
deur die Sinodale Fonds gedra. Aan besoekers word
die geleentheid gebied om etekaartjies by die
dienstoonbank nan te koop @ R20 per etc.
-

2.65 Nagmaal die saicrament van die nagmaal word
op Maandagaand 11 September 1995 in die gemeente
Pretoria-Oos gevier; die diens begin om 19:30 in die
kerkgebou, Kirkness-straat, Sunnyside (langs Loftus
Versfeld).
Die uittredende voorsitter van die
moderamen, ds PS Strumpfer (Suidoos-Pretoria)
behartig die Woord-verkondiging by hierdie ge
leentheid; ‘n massa-kantory onder leiding van ds JC
Carstens (Wierdapark-Suid) vorm dccl van die liturgie.
Eggenotes van afgevaardigdes is ook weilcom om dit by
te woon. By hierdie geleentheid word ook die In
Memoria van die leraars wat sedert September 1993
oorlede is, hanteer.
-

2.6.7 Tydelike kommissies Bep 35.4.8,1 geld in hierdie
verband. Die sekundilede van die onderskeie kom
missies is welkom om tydens die sinode ook by die
betrokke kommissies in te sit.
-

(sonder

verversings); ander dae 08:30
* Aandsitting eerste dag =
19:30 (twv Nagmaal);
ander dae 19:00
* Verdaging elke dag

2.62 Dagopening
vgl Bep 35.6.2. Afgevaardigdes
word dringend versoek om soggens betyds te arriveer
vir die dagopening. Persone wat hier leiding neem,
word in die vierde versiag van die moderamen, na
ontvangs van al die geloofsbriewe, aanbeveel. Met die
oog op die dagopening word afgevaardigdes versoek om
naas hulle Bybel ook die Psalm- en Gesangeboek,
Sing-Onder-Mekaar en Jeugsangbundel 2 saam te bring.

2.6.8 Notulekommissie die volgende persone is gewa
om behulpsaam te wees met die redaksionele
versorging en duplisering van die vergaderingnotule en
alle bykomende verslae en stukke: Ds JC Carstens
(Wierdapark-Suid
Sameroeper), dr JJ Gerber
(Villieria), di JJ Voges (Lynuwood), WJH de Koker
(Lynnwood), JJG Bester (Wierdapark), CE Bredell
(Waverley), AJ Joubert (Eldoraigne), GF Claassen
(Monumentpark), NE Lamprecht (Pretoria-Oos), DB
de Vos (Sesmyispruit), GJ Oosthuizen (Tuinrand) en C
Nd (Albertyn).
-

-
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2.6.9 Verloflcomnijssje
alle sake rakende laat
geloofsbriewe, personeelwysigings, verlof-vir-afwesig
heid (met inagneming van Bep 18.4) en aankondigings
word deur hierdie kommissie hanteer. Die personeel
is: ds NJ Behr (Vorentoe) en GG Haumann
(Pietersburg), plus al die aangewese Blokleiers (vgl
volgende versiag).
-

2.6.10 Skakelkoinrnissje
die mondstuk van die
sinode teenoor die pers, radio en TV is die
Skakelkommissie wat bestaan uit die nuutverkose
assessor asook dr PlC Loots (Queenswood), ds JF
Pienaar (Riviera), dr OSH Raubenheimer (Lynn
wood) en dr PR du Toit (Universiteitsoord)
2.6.11 Herderlike Brief die volgende persone word
benoem om ‘n konsep Herderlike Brief aan die sinode
voor te lê: ds P3 Smit (Pietersburg) en ds GM Booy
(Daspoort).
-

2.6.12 Kommissie vir Komnilssies vgl Bep 35.4.8.2.
Die assessor neem hier leiding saam met die
voorsitters (of sekundi) van al die permanente
kommissies. Ringe wat persone vir spesifieke
kommissies wil voorlê, word versoek om tydens die
vergadering die name (met motivering indien nodig)
by die assessor in te handig. Vergaderplek
Kommissiekamer 3 (VIak 2C).
2.6.13 Verkiesing van moderamen
volgens besluit
van die Sinode 1993 word die bykomende lede tot die
moderamen uit ‘n oop groslys verkies (Handelinge
1993 : 230:2.6.12.2 en Bep 35.3.1).
-

2.615 Uitdeel van stukke ‘n aantal dames is aangewys
om met die uitdeel van stukke behulpsaam te wees.
-

2.6.16 Los voorstelie, mosies en opdragte aan
kommissies
*1 Die sinode word gewys op Bep 18.11, nI ‘Alle
mosies en los voorstelle moet voor die tyd skriftelik by
die voorsitter ingehandig word, wat na goeddunke die
saak hanteer. By die sinode word dit deur die
moderatuur behartig.’
*2 AANBEVELING Die sinode besluit dat voorstelle
oor opdragte aan kominissies deur die betrokke
kommissie ter vergadering geëvalueer moet word.
Finansiële implikasies nioet ook in berekening gebring
word. Die kommissie bedien dan die sinode op die
Iaaste dag met ‘n voorstel oor wailer opdragte voorrang
verdien en wafter goedskiks gelaat kan word.
-

2.7 SKEMA VAN WERKSAAMIIEDE
Dag ecu: MAANDAG 11 SEPTEMBER 1995
10:00 13:00
Opening en Konstituering
Verkiesing moderatuur
Moderamen (Skema)
Moderamen
(Skema aanvullend)
13:00 14:00
MIDDAGETE
14:00 15:45
Moderamen
(Werksaamhede)
15:45 16:15
KOFFIE/TEE
16:15 18:00
Fondse (Stand gemeentes)
18:00 19:00
AANDETE
19:00 19:30
Reis na Pretoria-Oos
19:30 21:30
Nagmaal by Pretoria-Oos
In Memoria
-

-

-

-

2.6.14 Plek van ringsvergaderings wanneer die ringe
DV op Woensdagaand 13 September 1995 vergader,
vind dit op die volgende plekke plaas:
*1 Daspoort Kommissiekamer 3 (Viak 2C)
*2 Derdepoort Saal voor links onder (Blok 2)
*3 Eloffsdal Saal voor regs onder (Blok 3)
*4 Hartbeesspruit Eetsaal (Viak 1B)
*5 Krokodilrivier Saal voor regs bo (Blok 5)
*6 Louis Trichardt SaaI middel links bo (Blok 8)
*7 Northam Kommissiekamer 4 (Viak 2C)
*8 Pietersburg Saal middel regs bo (Blok 9)
*9 Pietpotgietersrus Eetsaal onderste viak
*10 Pretoria Saal middel links onder (Blok 6)
*11 Pretoria-Noord Kommissiekamer 3 (VIak 2C)
*12 Pretoria-Oos Saal middel regs onder (Blok 7)
*13 Pretoria-Wes Kommissiekamer 5 (Vlak 2C)
*14 Rustenburg Eetsaal boonste viak
*15 Sesmyispruit Saal links agter bo (Blok 11)
*16 Valhalla Saal middel agter (Blok 12)
*17 Vihieria- Saal voor links bo (Blok 4)
*18 Voortrekkerhoogte Voor by notuletafel
*19 Waterberg Saal middel agter (Blok 10)
*20 Wonderboom Kommissiekamer 6 (VIak 2C)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dag twee: DINSDAG 12 SEPTEMBER 1995
08:30. 10:30
Regskommissie
(Laatstukke)
Moderamen (Kerkeenheid)
10:30 11:00
VERVERSINGS
11:00 13:00
Moderamen (Kerkeenheid)
13:00 14:00
MIDDAGETE
14:00 15:45
Jeug
Sonop Christeilke Tehuis
15:45 16:15
KOFFIE/TEE
16:15 18:00
Ad hoc: Kinderkommunie
18:00 19:00
AANDETE
19:00 21:30
Gemeentebediening
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dag drie: WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1995
08:30 10:30
Sending en Evangelisasie
10:30-11:00
VERVERSINGS
11:00 13:00
Vrouediens
Argief
Verkiesing moderamen
-

-
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13:00
14:00.
15:45
16:15
18:00
19:00

-

14:00
15:45
16:15
18:00
19:00
21:30

MIDDAGETE
Diens van Barmhartigheid
KOFFIE/TEE
Regskommissie
AANDETE
Leer en Aktuele Sake
Ringe vergader
(vanaf 20:30)
Kommissie vir Kommissies
vergader

Dag vier: DONDERI)AG 14 SEPTEMBER 1995
08:30 10:30
Kerkkantoor
Moderamen (Prioriteite)
10:30 11:00
VERVERSINGS
11:00 13:00
Fondse
13:00 14:00
MIDDAGETE
14:00 15:45
Foadse (vervolg)
15:45 16:15
KOFFIE/TEE
16:15 18:00
Regskommissie
Komniissie vir Kommissies
18:00 19:00
AANDETE
19:00 21:30
Regskommissie
Kommissies konstitueer
-

-

-

2.83 Ander verkope
geen ander boeke, pamfiette,
artikels of ware mag op enige plek in die Sinodale
Sentrum verhandel word nie, behaiwe met vooraf
goedkeuring van die moderatuur.
-

2.8.4 Stukke voor die sinode
behaiwe die
Agendaboek, laatstukke wat by die uittredende skriba
ingehandig is en ander stukke waarvoor toestemming
verkry is, mag geen stukke van watter aard ookal aan
die vergadering uitgedeel word nie, tensy vooraf
toestemming van die moderatuur ont- yang is.
-

2.8.5 Bandopnames
geen opnames mag van enige
deel van die verrigtinge gemaak word nie, tensy vooraf
toestemming verkry is van die moderamen (of
moderatuur na konstituering van die sinode).
-

-

-

-

-

Dag vyf VRYDAG 15 SEPTEMBER 1995
08:30 10:30
Erediens
Radio- en TV
10:30 11:00
VERVERSINGS
11:00 13:00
Kuratorium Pretoria
Kuratorium Stellenbosch
Kuratorium Bloemfontein
Kuratorium Turfloop
Raad Universiteit Pretoria
13:00 14:00
MIDDAGETE
14:00 15:45
Ad hoc: Vergoedingspakket
15:45 16:15
KOFFIE/TEE
16:15 18:00
Opdragte aan kommissie
Onafgehandelde sake
Herderlike Brief
Bedankings
Afsluiting
-

-

-

-

2.8 ALGEMENE REëLINGS
2.8.1 Dienstafel
met dankbaarheid word gebruik
gemaak van die aanbod van LUX VERBI om ‘n
dienstafel in die portaal (eerste vlak) te beman,
-

2.8.2 Uitstallings goedkeuring is aan die volgende
instansies en kommissies verleen om uitstallings
tydens die sinodesitting te behartig: Lux Verbi,
Orion-Uitgewers,
Struik-uitgewers,
CUM-Boeke,
Bybel-Media, Orion Boekwinkel, Protea-Boekwinkel
en die Algemene Bedieningsfonds
-

2.8.6 Mediese dienste
enige persoon wat dringend
mediese huip nodig het, kan navraag doen by die
Beveiigingspersoneel in die hoofingangsportaal.
-

3. AANBEVELING Die sinode keur die reëlings vii’
die vergaderin~ soos getref deur die uittredende
moderanien, goed.
-

PS STRÜMPFER (Voorsitter)
JC CARSTENS (Skriba)
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A~1.2 MODERAMEN: TWEEDE VERSLAG
(GEWONE WERKSAAMHEDE)
1, PERSONEEL (Bep 35.3.1)
1.1 LEDE VAN TWEEDE MODERAMEN
Die
tweede moderamen was soos voig saamgestel:
1.1.1 Moderatuur
ds PS Strumpfer, ds M Smuts,
oudl (ds) GJ Koen, ds JC Carstens en dr MC Botha
* Die aictuarius, oudi (ds) GJ Koen, het uit die
-

-

sinodale gebied vertrek en sy diens op 30 Junie 1995
beeindig
* Dr
MC Botha is aangewys as waarnemende
aktuarius vanaf 1 Julie 1995
1.12 Predikantlede
dr PR du Toit, dr OSH
Raubenheimer en ds NJ Behr, Sekundi: dr WPJ van
Wyk, ds APS Beetge en dr MJ Lazenby
1.13 Ouderlinge prof AC Barnard, prof JC Muller
(tot einde Junie 1995) en prof W Vosloo. Sekundi: dr
WJ Botha en hr DW Steyn.
* Prof JA Heyns is in November 1994 oorlede
-

1.2 KOMMISSIES VOLTALLIG
1.2.1 Opdrag Handelinge 1991: 356: onder 2.4
122 Uitvoering die moderamen het toegesien dat
die vergaderiags elke keer voltallig is; in die proses is
by sommige geleenthede al die sekundi-lede opgeroep
-

-

2, VERGADERINGS

die moderamen het 8
gewone en 5 buitengewone vergaderings gehou.
-

R342 832 op 30 April 1995 (LW: in 1991 was die skuld
R585 017)
*2 Met groot dank word melding gemaak van verskeie
gemeentes wat op een of ander wyse ‘n bydrae gelewer
het
*3 Dit blyk dat die lopende koste van die gemeente
steeds probleme gee; die kommissie is optimisties oor
die ‘wil” van die lidmate maar pessimisties oor die
“potensiaal” van die mense; daarom sal die sinode
steeds moet voortgaan met huip en ondersteuning
*4 Die volgende beskrywingspunt (B.102) van die Ring
van Pretoria-Wes is hier ter sake: Die Ring van
Pretoria-Wes spreek sy dank uit teenoor die Sinode van
Noord-Transvaal vir sy begrip, betrokkenheid en
flnansiële ondersteuning wat aan Wespoort verleen
word.’
32.4 AANBEVEIINGS
32.4.1 Die sinode bedank al die gemeentes en
individue wat steeds help om die skuldias van die
gemeente Wespoort te verlig en doen andermaal ‘n
beroep op al die gemeentes om voort te gaan met
finansiële hnlpverlening ter delging van die kapitale
skuld van die gemeente
32.42 Die sinode neem met dank kennis van die
beskrywingspunt van die Ring van Pretoria-Wes
32.43 Die sinode dra dit aan die moderamen op om
volgehoue aandag ann die posisie van die gemeente
Wespoort te gee

3. OPDRAGTE SINODE 1993
3.1 VERDELING VAN SINODE
3.11 Opdrag ~230:4.4.3) die sinode gee opdrag aan
die moderamen om steeds die oog in die seil te hou
ten opsigte van die moontlike verdeling van die sinode
3.12 Uitvoering/Bevinding
daar sal gewag moet
word vir die finale afbakening van die nuwe provinsies
asook die verloop van kerkvereniging. Verder geniet
die saak ook aandag by die Algemene Sinodale
Kommissie en is dit uiteindelik ‘n langtermynprojek.
3.1.3 AANBEVELING Die sinode besluit om die
moontlike verdeling van die sinode vir die huidige eers
te laat
-

-

-

32 WESPOORT-GEMEENTE
32.1 Opdrag (231:4.7.4.5) die sinode dra dit aan die
moderamen op om volgehoue aandag aan die posisie
van die gemeente Wespoort te gee
3.22 Uitvoering ‘n aangewese ad hoc-kommissie het
hierdie opdrag namens die moderamen verrig, telkens
met rapport aan die moderamen
3.23 Bevinding die volgende inligting is ter sake:
*1 Die skuld van die gemeente het vanaf
30 Junie 1993 (R465 189) met R122 357 verminder na
-

33 VERGOED1NGSPAKKET LERAARS
33.1 Opdrag (231/232:6.12.4.2) die sinode besluit dat
die ad hoc-kommissie oor die vergoedingspakket van
leraars aan die moderamen verslag lewer en, indien
nodig, ‘n beskrywingspunt voorberei wat via die
moderamen aan die Algemene Sinode in 1994 voorgelé
kan word
332 Uitvoering
*1 Die moderamen het die volgende beskrywingspunt
(laatstuk) aan die Algemene Sinode 1994 voorgelé (vgl
Handelinge 1994:A.1.2:5.1.2:bl 353, C.7.3:1.2:bl 387 en
C.11.1:3.2.1: bi 397): “Die Algemene Sinode besluit dat
‘n rigoristiese vergoedingspakket vir leraars nie op die
gemeentes afgedwing word nie en dat die nodige ruimte
vir die gemeentes gelaat moet word om billike
alternatiewe reëllngs te tref.”
*2 Die moderamen het verder gere~l dat die ad
hoc-kommissie direk aan die sinode versiag lewer
-

-

-

3.4 PRIORITEITE

3.4.1 Sinodebesluite

(1) 235:5.2.1 (2) 230:3.8.3 (3)
230:4.5.3 (4) 240 (5) 233:6.1.2
3.4.2 Uitvoering vgl Derde Versiag van Moderanien
(Prioriteite)
-

-

A.1.2 MODERAMEN/12N

7
35 BEVESTIGING VAN DOSENTE
3.5.1 Opdrag (243/244:1.2.3) die sinode magtig die
moderanien om (die versiag van die Sinodale
Regskommissie) te ontvang en indien nodig ‘a
beskrywingspunt na die Algemene Sinode van 1994
deur te stuur
35.2 Uitvoering daar is nie ‘a beskrywingspunt na
die Algemene Sinode 1994 gestuur nie aangesien die
saak in elk geval deur die Algemene Regskommissie
voorgelé is. In die hg van pt 1.3 van die nuwe
Reglement vir die reeling van die bevoegdheid van
predikante en proponente (Die Kerkorde 1994 bi 23)
asook die riglyne wat die ARK verskaf het vir die
koppeling aan ‘a gemeente van ‘a predikant of
p1 oponent in diens vail die Ned Geref Keik in breCi
verband, het die moderamen soos voig geoordeel:
*1 Die dosente aan die Teologiese Fakulteit wat
binne die sinodale gebied van Noord-Transvaal
woonagtig is, is in die hande van die kuratorium
*2 Die twee PASD’s wat in Monumentpark
gemeente woon (dr WJ Botha: AKLAS en dr DF
Theron: AKDB) is in die hande van hulle onderskeie
kommissies
*3 Die moderamen is slegs verantwoordelik vir dr G3
-

-

Cloete, PSD Diens van Barmhartigheid, wat in
Waverley-gemeente woon
353 Bevinding
*1 Dr GJ Cloete het skriftelik laat blyk dat hy nie op
hierdie stadium aan ‘n gemeente gekoppel wil wees nie
*2 Vir die kennisname van die sinode: prof JC Muller
is gekoppel aan Universiteitsoord en prof CIA Vos
aan Waterkloofrif
3.6 OKKULTISME/SATANISME
3.6.1 Opdrag vgl Handelinge 1993:252:16.8.3
3.62 Uitvoering
die SKG het nie sodanige me
morandum aan die moderamen deurgegee vir
goedkeuring en beskikbaarstelling aan gemeentes nie,
aangesien hy oordeel
*1 dat daar genoeg literatuur in hierdie verband
beskikbaar is;
*2 dat ernstige gevalle van okkultiese betrokkenheid
verkieslik na kundiges verwys moet word, en
*3 dat ‘n memorandum nie hierin doelmatig sal wees
-

-

nie.
3.6.3 Bevinding
die moderamen oordeel dat daar
wel genoegsaam literatuur oor Okkultisme/Satanisme
beskikbaar is.
3.6.4 AANBEVELING Die sinode besluit om van
die saak af te stap
-

-

3.7 BEVOEGDHE1]) VAN PREDIKANTE EN
PROPONENTE
3.7.1 Opdrag (260:9.5.2) in die hg van die ooraanbod
van proponente en mm werkgeleenthede, besluit die
sinode om die reglement vir die reeling van die status
van predikante en proponente na die moderamen te
verwys met die oog op die formulering van ‘n
beskrywingspunt aan die Algemene Sinode
-

3.72 Uitvoering
die voorlegging van die Sino- dale
Regskommissie bet grotendeels ooreengestem met die
stuk wat die Algemene Regskomrnissie aan die
Algemene Sinode 1994 voorgelê bet. Die eindproduk is
die nuwe Reglernent vir die reeling van die bevoegdheid
van predikante en proponente (Reglement 4 : bil 23-27).
3.7.3 Bevinding die moderamen oordeel dat die saak
afgehandel is
-

-

3.8 WERKLOSE PROPONENTE
3.8.1 Opdrag (260:9.5.2.4)
met die oog op die
dringendheid van die situasie rondorn talle werkiose
proponente, word onmiddellik ‘n ad hoc-kommissie
benoem om as werkverskaffings- en werkskeppingsburo
op te lice. Hieidie ad lioc~ koinmissie woid versoek
om so gou as moontlik aan die moderamen versiag te
doen.
3.82 Uitvoering
die ad hoc-kommissie is by die
sinode saamgestel (Handelinge:260:4 onder 9.5.2), is
verder deur die moderamen uitgebrei en het nege keer
vergader, met gereelde versiag aan die moderamen. Na
die dood van ds PvZ Boshoff is ds JV Cronjé in sy plek
as skriba aangewys.
3.83 Bevinding
*1 Die Hoofbestuurder van die Sinodale Kerkkantoor
(dr JWJ Viljoen) bet die volgende aanbod gemaak:
* Dat ‘n profiel van proponente deur horn vir die
-

-

rekenaar ontwikkel word;
* Dat hierdie invoere deur sy sekretaresse gedoen
word as deel van haar opdrag
* Dat hierdie funksie by sy kantoor in samewerking
met ds JV Cronjé (Queenswood en tentmaker
Algemene Bedieningsfonds) aan gemeentes en in Die
Kerkbode bekend gemaak word
* Dat die sinodale kerkkantoor die kostes verbonde
aan hierchie funksie dra
* Dat hierdie diens gemonitor word vir moontlike
uitbreiding indien daar ‘n behoefte aan
*2 ‘n Konsep wat handel oor die
Proponente geniet intussen aandag
kommissie
*3 Die moderamen is van mening

blyk te wees
Praktykjaar vir
by die ad hoc
dat die ad hoc

kommissie nog ‘a funksie bet om te vervuh, veral as
monitor en gespreksfasihiteerder vir die saalc van
werkiose proponeate. Daar moet ook nog verder aan
die pastorale versorging en begeleiding van werkiose
proponente aandag gegee word.
3.8.4 AANBEVELING
Die sinode besluit dat ‘a
verkleinde ad hoc-kommissie die werksaamhede ten
opsigte van die Werkverskaffings- en Indiens
nemingsburo vii Proponente vir nog ‘n termyn voortsit,
met rapport aan die moderamen. Die ad hoc
kommissie word deur die Kommissie vir Kommissies
aangewys.
-

3.9 BELE1DSTUK KERKLIEDERE
3.9.1 Opdrag (267:5.5.2)
ten einde die noodsaaklike
dinamiese proses van die skepping en keuring van
kerkhiedere op gemeentehike en wyer kerkilke terrein
-
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sinvol te bestuur, word dit aan die SKE opgedra om
via die moderamen ‘n beleidstuk as beskrywingspunt
na die Algemene Sinode te stuur
3.92 Uitvoering
*1 Die moderamen het ‘n beskrywingspunt, soos
opgestel deur die SKE in oorleg met die SJK, aan die
Algemene Sinode 1994 deurgestuur (vgl Agenda
1994:339:B.15.6)
*2 Hierdie beskrywingspunt is saam met Riglyne vir
Kerkmusiek en Kerksang deur die Algemene Sinode
1994 goedgekeur (vgl Handelinge 1994: 515: 5.2.1 en
5.2.3)
3.10 DIENSLEWERING PROPONENTE EN KA
PELANE
3.10.1 Opdrag (232/233:11.2) die sinode gee opdrag
aan die SRK om die dienslewering van proponente in
gemeentes en kapelane wat aan gemeentes gekoppel
is, te ondersoek. Indien nodig moet ‘n beskry
wingspunt via die moderamen aan die Algemene
Sinode 1994 deurgestuur word.
3.10.2 Uitvoering
*1 Die moderamen het die voigende beskrywingspunt
(Agenda 1994:320:B.2.6) aan die Algemene Sinode
1994 deurgestuur: Die Sinode van Noord-Transvaal
versoek die Algemene Sinode om duidelik leiding te
gee oor die implikasies vir gemeentes wat ‘n ka
pelaanspos het of wil skep.
*2 Die Algemene Sinode 1994 het die beskry
wingspunt goedgekeur (Handelinge 1994: 497: 62) en
die saak na die Algemene Sinodale Kommissie verwys
vir spoedige aandag en afhandeling
-

3.11 LEIERSBERAAD
3.11.1 Opdragte
*1 Die sinode gee opdrag aan die SKG om die nodige
reelings te tref dat die jaarlikse Leiersberaad
mettertyd na die moderamen oorgeplaas word
(234:3.3.3.3.5)
*2 Die sinode besluit dat met die Leiersberaad
voortgegaan kan word mits die nodige borge gevind
kan word sodat daar geen koste vir die sinode hieraan
verbonde is nie (252:15.2.1)
3.112 Uitvoering
*1 Die SKG het die moderamen versoek om die
Leiersberaad reeds vanaf 1994 oor te neem
*2 Daar is nie ‘n Leiersberaad in 1994 gehou nie
*3 Na verkryging van ‘n borg (ABSA Handeisbanke
Gauteng-Noord Streekkantoor) is ‘n Leiersberaad DV
vir Dinsdag 5 September 1995 beplan met die tema:
‘Die noodsaaklikheid van Christelike onderwys”. Die
lede van die moderamen, Sinodale Jeugkommissie en
die Algemene Jeugkommissie se subkommissie vir
Opvoeding en Onderwys, asook enkele onder
wyskundiges en amptenare van die Departement
Onderwys van die Gauteng-Wetgewer word uitgenooi.

3.113 AANBEVELING
Die sinode besluit dat
sinvolle gesprekvoering met leiers op verskillende
terreine kan plaasvind en versoek die moderamen om
dit te reel sonder koste yr die sinode
3.12 BUITELANDSE BEDIENING
3.12.1 Opdrag (241:6.1.3)
die sinode versoek sy
verteenwoordigers om onverwyld, sodra die konsep van
die nuwe ooreenkoms gereed is, dit aan die moderamen
voor te lê yr goedkeuring en gee terselfdertyd hiermee
volmag aan die moderanien om sodanige ooreenkoms
namens die sinode goed te keur
3.12.2 Uitvoering
*1 Die Kommissie yr Buitelandse Bediening het op 31
Maart 1994 getermlncer. Die verteenwoodigers van die
sinode het by die kommissie ‘n konsep voorgelê vir
statute met die oog op ‘n moontlike te stigte Artikel 21Maatskappy yr geestelike bediening in die buiteland.
Twee lede van die moderamen (ds M Smuts en dr OSH
Raubenheimer) is benoem om “namens die kerk’ in die
maatskappy te dien.
*2 Dit was egter nie prakties moontlik om ‘n
konsepooreeñkoms yr goedkeuring aan die mode
ramen voor te lê nie. Die maatskappy is gestig en het
gekonstitueer met emeritus ds CP Naudé as voorsitter.
Die Sinode van Noord-Transvaal word nie meer
“amptelik” verteenwoordig nie.
3.123 AANBEVEUING Die sinode keur die optrede
van die moderamen goed
-

-

3.13 GEMEENTESTIG’flNG LONDEN
3.13.1 Opdragte (254:7.2 en 7.4)
*1 Die sinode suspendeer die voorskrifte van Bepp
26.13, 31.6, 31.7 en 31.8 in die hg van die buitengewone
omstandighede van hierdie gemeentestigting en gee
volmag aan die moderamen om, met inagneming van
die breë riglyne van die gereformeerde kerkreg, die
reelings met betrekking tot die gemeentestigting te
finaliseer, met kennisgewing aan die Ring van
Pretoria-Oos
*2 Die sinode versoek die ASK in die lig van die
aanvaarde uitgangspunt dat slegs die breë beginsels van
die Skrif en die algemene gereformeerde kerkreg as
basis vir bearbeiding sal geld om in hierdie geval die
praktiese reëlings van ‘n verphigte aftree-ouderdom op
te skort
3.132 Uitvoering
*1 Die ASK-Dagbestuur het op 11 November 1993
mondelings goedkeuring verleen dat die reehings ten
opsigte van ‘n verpiigte aftree- ouderdom in die geval
van die te stigte gemeente Londen opgeskort word; dit
is skriftelik op 15 Desember 1993 bevestig
*2 Die moderamen besluit soos volg op 11 November
1993: Ds DJJ Oosthuizen, leraar van Pretoria-Oos yr
die Londen-wyk, word aangewys as konsulent vir die te
worde te stigte gemeente, met opdrag om al die nodige
reëlings yr die stigting van die nuwe gemeente te
-

-

9
behartig. Inclien ds DJJ Oosthuizen as leraar van die
nuwe gemeente beroep word, mag hy vir hoogstens 2
jaar in die pos aanbly met die oog op die vestiging van
die gemeente; daarna sal van horn verwag word om
emeritaat te aanvaar.
*3 Die SA Gemeente Londen is op Sondag 27
Februarie 1994 gestig. Ds DJJ Oosthuizen is as eerste
leraar beroep en hy is op Sondag 24 April 1994 deur
dr MC Botha bevestig. Die gemeente is toegewys aan
die Ring van Pretoria-Oos.
*4 Ds Dirk Oosthuizen het teen einde 1994 sy
emeritaat aanvaar
(Francois) du Toit.

en is

3.133 AANBEVELING

opgevolg

deur

dr FJ

Die sinode keur
optrede van die moderamen goed
-

die

3.14 TUGREGIJ~MENT VIR PREDIKANTE
3.14.1 Opdrag (257:9.9.2) die nodige voorstelle (van
die SRK in verband met die Tugreglement vir
predikante) moet, indien nodig, via die moderamen
aan die Algemene Sinode voorgelé word
3.142 Uitvoering
*1 Die moderamen het die volgende beskry
wingspunte aan die Algemene Sinode 1994 voorgelé
(vgl Agenda 1994:328:B.7.28 en B.7.29):
(1) Die Algemene Sinode besluit om Artikel 64.4.2 na
die ARK te verwys vir ondersoek. Motivering: Die
gemeente word getug, want hulle moet bly betaal
terwyl hulle geen diens kry nie. Die terugplasing van
so ‘n persoon in ‘n gemeente is problematies.
(2) Die Algemene Sinode besluit orn Art 64.4.3 ter
vergadering te herformuleer sodat dit wel moontlik sal
wees dat ‘ii evangeliedienaar wat ontslaan is uit die
gemeente se diens en wat ook die gebruik van die
bondseëls ontsê is, wel weer na berou tot gebruik van
die bondseëls toegelaat kan word, sonder dat dit
noodwendig op daardie stadium ook beroep
baarverklaring behels.
*2 Die Algemene Sinode 1994 het hierdie twee sake
na die Algemene Regskommissie vir studie,
herformulering en versiag verwys (vgl Handelinge
1994:480:2.25 en 2.26)
*3 Die moderamen het verder besluit dat die
-

noodsaak van ‘n verdere versiag deur die SRK in die
hg van die uitvoerige studieopdrag aan die ARK kan
verval. Intussen moet die SRK poog om insette by die
ARK te lewer. Indien daar nie bevredigende respons
is nie, sal ‘n aparte stuk voor die Sinode van
Noord-Transvaal in 1997 kan dien, wat dan desnoods
as beskrywingspunt vir die Algemene Sinode 1998 kan
dien.
3.143 AANI3EVELING
Die sinode versoek die
Sinodale Regskommissie om die oog in die seil te hou
ten opsigte van die studieopdrag ann die Algemene
Regskommissie oor die tugreglement vir predikante,
met versing by die sinode in 1997
-
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3.15 REGSTELLENDE AKSIE
3,15.1 Opdrag (264:2.1)
die sinode verwys die saak
(van regstellende aksie) na SKLAS vir studie en
versiaggewing met volmag ann die moderamen vir
evaluering, optrede en bekendstelling aan die kerk
3.152 Uitvoering
*1 Die konsepmemorandum van SKLAS het voor die
moderamen op 10 Februarie 1994 gedien; die
moderamen het besluit dat ‘ii tweede memorandum
voorberei moet word, waarin die kritiek en wenke van
die lede van die moderamen opgeneem word
*2 Op 11 Augustus 1994 dien die tweede memo
randum en word dit saam met die lede van SKLAS
bespreek. Die moderamen besluit om die stuk ale as sy
finale uitspraak of’ standpunt te aanvaar nie, en gee
opdrag aan SKLAS om gespreksvrae vir kerkra
de/gemeentes in hierdie verbanci op te stel. ‘n Nuwe
versiag moet dan aan die moderamen voorgelê word.
*3 ‘n Derde memorandum is op 22 Junie 1995 aan die
-

moderamen voorgele. Die moderamen het besluit om
daarvan kennis te neem en gere~l dat die SKLAS dit
aan die sinode voorlê.
3.153 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die moderamen good
-

4. STAANDE OPDRAGTE (Bep 35.3.3.1)
4.1 VERGADERING KIESKOLIEGE (Bep 5.2.1)
4.1.1 Die
verkose
moderatuurslede
het
twee
vergaderings van die kieskollege (Teologiese Fakulteit
Pretoria) bygewoon met die oog op die benoeming van
die volgende dosente: dr DE de Villiers (Dogmatiek en
Christehike Etiek) en dr DJ Human (Bybelkunde Ou
Testament)
4.12 Die reglement word nou verander ten opsigte van
die samestelling van die kieskollege; vgl pt 12.4 hierna.
Indien dit goedgekeur word, verval hierdie staande
opdrag aan die moderamen (moderatuur).
-

42 BEROEPING VAN SENDINGLERAAR
7.2.3) geen aansoeke is ontvang nie

(Bep

-

43 BEROEPBAARSTELLING AS GEVOLG VAN
SIEKTE (Bep 7.5) geen aansoeke is ontvang nie
-

4.4 WERKSAAMHEDE
DEUR
GEMEENTES
BUITE GRENSE ONDERNEEM (Bep 7.10.3) geen
aansoeke is ontvang nie
-

43 VERLENING VAN DEMISSIE (Bep 8.1.3)
4.51 Dr PW Marais die moderamen het die demissie
van dr Willie Marais, predikant in sInodale diens met
opdrag Gemeentebediening, op Sondag 1 Mei 1994
behartig
-

A.1.2 MODERAMEN/12N
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4.6 GOEDKEURING
NOTULE
LAASTE
S1TTINGSDAG (Bep 18.17.3)
4.6.1 Die notule van Vrydag 17 September 1993 en
die Vertroulike Notule van 15/16 September 1993 is
by die eerste gewone vergadering op 11 November
1993 goedgekeur en deur die vyf verkose
moderatuurslede onderteken
4.6.2 Dit blyk dat twee besluite per abuis nie in die
notule opgeneem is nie. Die moderamen het albei
besluite bevestig:
*1 Staanvas die sinode gee opdrag aan die SKDB
om in oorleg met die RKDB van Pretoria te besluit
oor die oprigting van die nuwe Staanvas Sentrum en
die toekomstige inrigting van rehabilitasiesorg vir die
Sinode van Noord-Transvaal. In die besluit moet
onder meer aan die behoefte en die bekostigbaarheid
van die diens aandag gegee word, en die moontlikheid
van samewerking met ander rehabilitasiesentrums
moet ook ondersoek word.
*2 Afrikaans as gebruiksmedium
die Sinode van
Noord-Transvaal spreek sy ontsteltenis uit oor die
tekens en gerugte dat Afrikaans as gebruiksmedium
deur Afrikaans Stereo a! minder gebruik sal kan word
in die toekoms
4.63 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die moderamen goed
-

.

-

4.7 HER]NDELING VAN RII~GE (Bep 29.1.1)
4.7.1 Gemeente Hartbeespoort
*1 Die Ring van Daspoort bet versoek dat die
gemeente Hartbeespoort inskakel by die Ring van
Krokodilrivier. Die Ring van Krokodilrivier het
daartoe ingestem. Die moderamen steun die aansoek.
*2 AANBEVELING Die sinode keur goed dat die
gemeente Hartbeespoort deel vorm van die Ring van
Krokodilrivier
-

*4 Die moderanien het in November 1994 begin om
met a! die betrokke sinodes/ringe te onderhandel. Tot
op datum van die verslag is die skriftelike goedkeuring
van die volgende instansies ontvang: Ring Parow,
Sinodale Kommissie Wes- Transvaal (ook namens Ring
Vanderbijipark), Moderamen Suid-Transvaal (ook
namens Ring Johannesburg) en Ring Pretoria-Wes (vgl
Beskrywingspunt B.10.3)
*5 Die Portugese Ring het egter op 8/9 Mei 1995
besluit om amptelik te ontbind. “Goedkeuring” is ook
daar verleen dat die Igreja Reformada do Cabo
(Kaapstad) nit die NG Kerkverband tree.
*6 Die moderamen besluit soos volg op 11 Mel 1995:
(1) Dat die ontbinding van die Portugese Ring eers by
die sinodesitting DV in September 1995 afgehandel kan
word, in afwagting op die skriftelike goedkeuring van
die Sinodale Kommissies van Wes-Kaapland en
Noord-Kaapland
(2) Dat die probleme met die Igreja Reformada do
Cabo na die Moderamen van Wes-Kaapland verwys
word, met die versoek om met die gemeente in gesprek
te tree en te kontroleer of die gemeente in toto besluit
het om die band met die Ned Geref kerk te breek
(3) Om aan die Sinodale Kommissie van Wes
Transvaal kennis te gee dat die Portugese Gemeente
Vanderbijipark slegs waarnemerstatus kan geniet by die
komende sitting van die Sinode van Wes- Transvaal in
Augustus 1995
*7 Verdere inligting sal DV in die Vierde Versiag van
die Moderamen gegee word met die oog op moontlike
afhandeling
4.8 VERSKILLE BY AFSTIGTJNG (Bep 31.9.2)
geen voorleggings is gemaak nie

-

4.9 U1TSTEL/REeL VAN (BU1TEN- GEWONE)
SINODE (Bep 32.1.2) geen versoeke is ontvang nie
-

4.72 Portugese Ring
*1 Die Portugese Ring het in Februarie 1994 besluit
“dat dit in belang van die Portugese bearbeiding en die
Kerk in die algemeen sal wees indien die Portugese
Ring, soos dit tans funksioneer, sal ophou om tç
bestaan en dat die gemeentes by plaaslike ringe en
sinodes ingeskakel word.”
*2 Die moderamen het hierdie gedagte ondersteun en
besluit om die saak aan die Algemene Sinode 1994
voor te lé, aangesien dit “grensveranderings tussen
sinodes’ behels. Die volgende vyf Portugese ge
meentes is ter sprake: Pretoria, Vanderbijlpark,
Johannesburg, Cabo (Kaapstad) en Angolana
(Pomfret).
*3 Op sy beurt keur die Algemene Sinode 1994 “goed
dat die Sinode van Noord-Transvaal die ontbinding
van die Portugese Ring afhandel na konsultasie met
die sinodes/ringe binne wie se gebied die Portugese
gemeentes val” (vgl Handelinge 1994:505:C.7.4:3).

4.10 BESKRYWINGSPUNTE (Bep 35.5.3)
die
moderamen het die volgende drie ‘algemene”
beskrywingspunte hanteer:
4.10.1 Naamsverandering gemeente Waterberg-Noord
(BiO.1)
*1 Voorlegging Ring van Waterberg: Die Ring van
Waterberg beveel by die sinode aan dat die naam van
die Ned Geref Gemeente Waterberg- Noord verander
word na die Ned Geref Gemeente Vaalwater (Bep
31.8.6)
*2 AANBEVELING Die sinode keur goed dat die
naam van die Ned Geref Gemeente Waterberg-Noord
verander word na Ned Geref Gemeente Vaniwater
4.102 Wespoort (B.102) afgehandel onder pt 3.2.4.2
hierbo
4.103 Portugese gemeente (B.103) afgehandel onder
pt 4.7.2.4 hierbo
-

-

-

-
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4.11 ANDER FONDSE VIR SPESIFIEKE SAKE
(Bep 57.4.2) geen aansoeke is ontvang nie
-

4.12 NERSThL VAN BEVOEGDIIEID VAN
PREDIKANTE/FROPONENTE (Kerkorde 1994:
Reglement 4 : pt 6)
4.12.1 Die moderamen het die aansoeke tot herstel
van ampsbevoegdheid van die volgende persone in
behandeling geneern:
*1 Prof PB van der Watt (Ring Hartbeesspruit)
aanbeveel vir colloquium doctum
*2 Dr JJ Botha (Ring Pretoria-Oos)
aanbeveel vir
colloquium doctum
*3 Prof HJC Pieterse (Ring Derdepoort) verwys na
--

--

--

die Algemene Sinode 1994 vir beslissing
*4 Prof Malan Nel (Ring Hartbeesspruit)
die Algemene Sinode 1994 vir beslissing
4.122 AANBEVELING
Die sinode
optrede van die moderanien goed
-

--

verwys na
keur

die

4.13 ALGEMENE KOMMISSIE VIR AGENDA
(Kerkorde 1994: Reglement 15: Pt 3.1) aangesien die
Negende Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk in
Oktober 1994 in Pretoria vergader het, was die
verkose moderatuurslede betrokke by die Algemene
Kommissie vir die Agenda. Met groot dank en
waardering moet hier melding gemaak word van die
dienslewering van vera! die Hoofbestuurder en
personeel van die Sinodale Kerkkantoor, die Sen
trumbestuurder en sy personeel, die lede van die
Notulekommissje en die sinodeskriba
-

A.L2 MODERAMEN/12N
5.4 ONDERTEKENING VAN KOMMISSIES SE
NOTULES AANBEVEEL dat die kommissies van
die sinode tydens die sinodesitting die Iaaste notule van
die betrokke komxnissie goedkeur en onderteken
-

5.5 ASK-BESLU1T OOR GEMEENTEGRENSE

5.6 GETUIENISGELEENTIIEm
VIR
SONG
MENSE
die moderamen het toestemming aan die
Sinodale Jeugkommissie verleen tot deelname aan ‘a
beplande getuienisgeleentheid vir jongmense in die
groter Pretoria-gebied
-

5.7 NUWE AFR]KAANSE BYBELVERTAUNG
die moderamen het besluit om te volstaan met die
uiteensetting van prof EP Groenewald oor die
beskrywingspunt van ds PJ Kriel in sake die begrip
“dikaiosoenei” in die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling
-

5.8 ARBEIDSBEDIENING
die moderamen het
besluit em nie toestemming of ‘n aaubevelingsbrief aan
ds P3 Beukes te gee met die oog op fondsinsameling by
gemeentes ten bate van Arbeidsbediening nie; die
broer het in elk geval nie die moderamen se
toestemming nodig indien hy sy saak aan gemeentes wil
stel nie
-

5.9 KOLLEKTERING

5~ SPOEDEISENDE SAKE (Bep 35.3.3.2)

-

die moderamen het ernstig beswaar gemaak oor die
ASK se hantering van ‘n beswaar teen die besluit van
Noord-Transvaal in sake gemeentegrense; die ASK het
besluit om van die saak af te stap

OOS-TRANSVAAL

VIR

KINDERHUIS
daar is met die Moderatuur van
Oos-Transvaal gesprek gevoer oor hulle weiering dat in
die gemeentes van Oos-Transvaal vir die Jakaran
da-kinderhuis gekollekteer kan word; die saak is verwys
na die onderskeie SKDB’s
-

5.1 GRENSWYSIGING TUSSEN SINODES
5.1.1 Hartbeespoort en Skeerpoort (Wes- Transvaal)
die moderamen het die aanbevole grenswysiging in
oorleg met die Sinodale Kommissie van Wes
Transvaal goedgekeur
5.12 Waterkloofrif en Pretoria-Oosterlig (Oos
Transvaa1~
die moderamen het die grenswysiging
goedgekeur; daar word nou gewag op die goedkeuring
van die Sinode van Oos- Transvaal
-

.

52 AANSOEK OM HUWELUCSBEVESTIGER
5.2.1 Die moderamen het te make gehad met die
aansoek van ‘n proponent tot huweliksbevestiger
5.22 AANBEVELING Die sinode versoek SKLAS
om die moderamen te adviseer oor die aanstelling van
proponente as huweliksbevestigers
-

53 SEKUNDI VIR DESKUNDIGES IN SKF Die
moderamen het, op aanbeveling van die SRK, besluit
dat daar nie sekundi vir die deskundige lede in die
SKF kan wees nie (soos goedgekeur op die Sinode
1993), aangesien die bepalings nie daarvoor voor
siening maak nie
-

5.10 BYSTAND AAN SENDINGPREDIKANTE ‘a
versoek van die SKSE dat die moderamen wee vind em
die gelegitimeerdes van die NG kerk wat binne die
sinodale gebied in diens van die NG Kerk-familie staan
se inkomste te verseker, is na die ad hoc-kommissie
Prioriteite verwys
-

5.11 TSHILIDZINISKOOL
*1 Die SKSE het die moderamen versoek em te bepaal
wat die kerk se toekomstige rol by Tshulidziniskool
meet wees.
*2 Dit blyk dat daar geen kontraktuele verpligting van
die Sinode van Noord-Transvaal teenoor die skool
bestaan nie. By die ontbindingsvergadering van die
GSK Tshilidzini is so kennis gegee. Daar is ook geen
gegewens wat tot ander oortuiging kon lei nie. Die
RKSE van Louis Trichardt tree tans op as kanaal vir
die sinodale subsidie.
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5.12 PRETORIA-POLISIEKOLLEGE
*1 Die kerkraad van die gemeente Pretoria-Po
lisiekollege het die moderamen versoek om metodes
te vind om van die leraars by ander gemeentes in die
sinodale gebied in te skakel. Hierdie inskakelings
moet geskied met inagneming van waar die leraars
tans woon. Hierdie proses sal op die gewone
kerkregtelike wyse en prosedure geskied, in oorleg
met die kantoor van die Waarnemende Hoof
Kapelaansdienste.
*2 Die gemeente het tans R145 000 op belegging by
die Sinodale Kerkkantoor. Die belegging is gemaak
met die doel om uit die renteverdienste die kapelane
se pensioenverpligtinge ens te hetaal,
*3 Die moderamen het soos voig aanbeveel:
(1) Hierdie renteverdienste kan in vier verdeel word,
en die premies word dan aan die gemeentes oorbetaal
word waar die betrokke leraars geplaas word
(2) Rekening moet gehou word met ds S Bothma wat
in elk geval in die gemeente gaan aanbly
*4 Ds CJS Botha is beroep na en bevestig by die
gemeente Wespoort. Ten opsigte van ds HJ Möller is
die Moderatuur van Oos-Transvaal gevra om die saak
op te neem, aangesien hy in die gemeente Skuil
krans-Pretoria woonagtig is. Daar word nog gesoek
na ‘n gemeente waaraan dr CP Kruger gekoppel kan
word.

5.13 KLNDERKOMMUN1E
*1 Die Algemene Sinode 1994 het besluit om eers in
1998 oor die saak van kinderkommunie te besluit. Die
Sinode het vervolgens besluit dat die AJK, in
samewerking met AKLAS, AKE en ARK, opdrag kry
om al die huidige, vorige en ander gegewens oor
kinderkommunie te verwerk in ‘n memorandum met
verskillende standpunte en dat dit aan sinodes
deurgegee word vir oorweging en insette.
*2 Die moderamen het die volgende ad hoc
kommissie aangewys om die memorandum oor
kinderkommunie te bestudeer met direkte rapport aan
die sinode
Moderamen: oudi (prot’) JC Muller
(sameroeper) en dr MC Botha (ook namens SRK);
SJK: dr WPJ van Wyk en dr OSH Raubenheimer;
SKLAS: dr WJ Botha (skriba) en prof CS Wethmar;
SKE: prof CJA Vos en ds WJH de Koker, plus dr JA
Laubscher as deskundige (lid AKE); SKG: dr MJ
Lazenby
-

5.14 VERKOOP
VAN
VERGESIGWOON
STELLE
die moderamen was by geleentheid in
gesprek met belanghebbendes oor die aangeleentheid
-

6. AANVULLING VAKATURES (Bep 35.3.3.3)
6.1 In oorleg met die onderskeie kommissies van die
sinode is die volgende name by die Algemene Sinode
se Kommissie vir Kommissies voorgelé vir benoeming
in die permanente kommissies van die Algemene
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Sinode:
*1 Gemeentebediening: ds M Smuts (sek: dr MS
Lazenby)
*2 Jeug: dr WPJ van Wyk en ds SC Carstens (sek: dr
OSH Raubenheimer en ds SC Avenant)
*3 Diens van Barmhartigheid: dr DW de Villiers (Sek:
dr SF van Huyssteen/ later vervang deur ds JL Breedt)
*4 Kerkilke Media: dr PR du Toit (Sek: oudi ds GJ
Koen/vervang deur ds JF Pienaar)
*5 Sending: ds MJP Grobler en dr JGM Richter (Sek:
dsARouxendsDBdeVos)
*6 Fondse: ds AC Swanepoel (Sek: ds JJ Grobler)
*7 Regskommissie: Aktuarius (sek: dr MC Botha)
*8 Vrouediens: mev M Lazenby en mev CM Venter
62 Vir kennisname: daar is twee persone van
Noord-Transvaal in die Kommissie vir die Erediens
(wat saamgestel word uit enkele deskundiges), tw dr
PJC Loots en dr JA Laubscher. Verder het die
moderamen gereel dat dr ACJ van Niekerk, benoemde
sekundus-deskundige in AKLAS, die vergaderings van
AKLAS op koste van die sinode moet bywoon (in die
plek van wyle oudi prof JA Heyns). Ds PS Strumpfer
en dr PJC Loots is albei gekoopteer in die AKKM.

7, BENOEMING PREDIKANT- SINODAAL
(Bep 35.3.3.4)
7.1 BESTAANDE EN GESUBSJDIEERDE POSTE
7.1.1 Opdrag (237:5.2.2.1) die sinode besluit dat die
bestaande poste vir predikante in sinodale diens asook
gesubsidieerde poste deur die moderamen beoordeel
word indien ‘n vakature ontstaan. Indien die
moderamen oortuig is dat die werk moet voortgaan,
neem hy ‘ii besluit daaroor.
7.12 Uitvoering vgl punte 7.2, 7.4 7.6 hierna
-

-

-

72 GEMEENTE PRETORIA-DOWES
72.1 Opdrag (238:29) die saak (van die voortgesette
subsidiëring van die pos) word (deur die sinode) na die
moderamen verwys vir aandag
722 Uitvoering
*1 Die moderamen het in beginsel besluit dat met die
pos voortgegaan moet word; die Sinodale Kommissie
van Oos-Transvaal het die voortsetting ook goedgekeur
*2 Ds JF van Heerden het op 8 Mei 1994 geëmeriteer
en prop CN Malan is in sy plek beroep en bevestig
72.3 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die moderamen goed
-

-

73 HOSPITAALLERAAR
73.1 Opdrag (247:3.5) die sinode gee opdrag aan die
SKDB om ‘n volledige versiag toy hospitaalbediening so
gou moontlik aan die moderamen voor te l~. Son daar
‘n nuwe ~05 geskep inoet word, word dit aan die
volgende sinode voorgelê.
73.1 Uitvoering die moderamen het die saak na die
ad hoc-kommissie Prioriteite verwys; vgl ook die
Versiag van die SKDB
-

-
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7.4 ARGWARIS

NED
GEREF
KERK
TRNSVAAL
7.4.1. Dr CS Kotzé is op Woensdag 8 Junie 1994
oorlede. Die Gesamentlike Kommissie vir die Argief
het ‘n voorlegging aan die moderamen gedoen oor die
voortsetting van die p05. Die moderanien het soos
voig besluit:
*1 Dat die pos van Argivaris weer op ‘n voltydse,
permanente basis gevul word
*2 Dat die pos gevul word deur die benoeming van ‘n
leraar/proponent van die Ned Geref Kerk, geskool in
die ekklesiologie en metodologie van kerkge
skiedskrywing en met kennis van argiewe
7.42 Die volgende optrede en besluite van die
Vier-Transvaalse-Moderature word aan die sinode
voorgelé vir kondonering:
*1 Die vergadering besluit om saam met die
Gesamentlike Kommissie vir Argief ‘n kieskollege te
vorm wat die Argivaris benoem
*2 Die vergadering versoek die Gesamentlike Kom
missie vir Argief om aan die sinodes gelykluidende
aanbevelings te doen oor hoe die vulling van die
vakature in die toekoms hanteer moet word
*3 Bogenoernde besluite is genoodsaak in die hg
daarvart dat
*3.1 die Gesamentilke Dagbesture/Moderature van
die vier Transvaalse sinodes by sy vorige vèrgadering
geen besluit geneem of enige ooreenkoms bereik het
oor die wyse van benoeming van ‘n argivaris nie;
*3.2 die Gesamentlike Kommissie vir Argief nie die
benoeming van ‘n argivaris self kan hanteer nie omdat
*32.1 daar onduidelikheid is oor die geldende
reglemente en verskil van interpretasie oor hoe die
benoeming gedoen behoort te word;
*322 lede van die Argiefkomrnissie wat tans uit vier
lede bestaan, self betrokke mag wees.
7.4.3 Dr CJJ Froneman (voorheen van Kloofsig) is as
nuwe argivaris benoem en het op 1 Februarie 1995
diens aanvaar
7.4.4 AANBEVELINGS
*1 Die sinode keur die optredc van die moderamen
goed
*2 Die sinode kondoneer die optrede van die
Vier-Transvaalse-Moderature ten opsigte van die
benoeming van die nuwe argivaris
*3 Die sinode heet dr CJJ Froneman hartlik welkom
as nuwe argivaris en bid horn die Here se seen toe op
in sinodale verband

sy arbeid

7.5 SENDING MOSAMBIEK
7.5.1 Die moderamen het ‘n versoek van die
Gesamentlike Sendingkommissie vir Mosambiek
ontvang dat die pos van ds Pieter Botha voortgesit
word. Die moderamen het in beginsel besluit dat die
werk moet voortgaan en so kennis gegee aan die
Sinodale Kommissies van Oos- en Wes- Transvaal
(wat dit ook goedgekeur het). Ds H (Manic) Taute
(voorheen van Angolana) is in die pos bevestig.
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7.52 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die moderanien goed
-

7.6 GEVANGENISLERAAR VGKSA
7.6.1 Die moderamen het kennis ontvang dat dr OCO
Erasmus, gevangenisleraar VGKSA Noord- Transvaal,
op 2 April 1995 emeriteer. Aangesien dit ‘n gedeelde
pos met Oos-Transvaal is, moet daar oor die
voortsetting van die pos besin word. Die moderamen
het geoordeel dat die pos nie weer gevul moet word nie;
Oos-.Transvaal het ook so besluit.
7.62 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die moderamen goed
-

7.7 POS DIENS VAN BARMHARTIGHEU) VGKSA
-

vgl Derde Versiag van Moderamen (Prioriteite)

7.8 STUDIE: PREDIKANTE IN S1NODALE DIENS
7.8.1 Opdrag vgl Handelinge 1993:237:5.2.2.2
7.82 Uitvoering vgl Derde Versiag van Moderamen
(Prioriteite)
-

-

8, ARBITERSTAAK
35.3.3.5)

BEGROTING

(Bep

8.1 INKORTING VAN BESTEDING
8.1.1 Opdrag (233:6.1.2)
die moderamen ontvang
opdrag om in oorleg met die SKF en ander kommissies
die sinodale begroting verder met inagneming van die
dravermoë van die gemeentes in te kort
8.12 Uitvoering
sien Derde Versing van die Mo
deramen (Prioriteite)
-

-

82 BYSTAND
AAN
GEMEENTES
MET
SINODALE BYDRAES U1TSTAANDE
82.1 Die volgende sinode-opdrag aan die Sinodale
Kommissie vir Fondse is ter sake (259:3.2): Die sinode
gee aan die SKF opdrag om die kerkrade wat ale in die
vermoë is om hulle bydraes by te bring nie, in die soeke
na ‘n oplossing by te staan en waar nodig maatreëls te
tref wat hierdie gemeentes tegem oct kom, sonder om
die ander gemeentes daardeur te benadeel of die las
van cUe uitstaande sinodale bydraes na die ander
gemeentes af Ic wentel.”
822 Die SKF skryf op 24 Maart 1994 aan die
moderamen:
*1 In die hg van die feit dat die uitstaande sinodale
bydraes op datum 20% van die totale jaarlikse sinodale
bydraes verteenwoordig en dat die omvang en aard van
die finansiële probleme by sommige van die gemeentes
meebring dat die betrokke kerkracle die uitstaande
sinodale bydraes nie binne die normale inkomste van
die gemeente sal kan delg nie, word die notule van die
Dagbestuur se ontmoeting met afgevaardigdes van
kerkrade as ‘n tussentydse vorderingsverslag aan die
moderamen vir kennisname deurgestuur.
*2 In die hg van die feit dat daar by enkele van die
gemeentes faktore aanwesig is wat nie direk met die
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opdrag van die SKF verband hou nie, maar wat
indirek tog finansiële implikasies inhou en by enkeles
die voortbestaan van die gemeente kan raak, besluit
die SKF dat die moderamen versoek word om in
oorleg met die Dagbestuur SKF betrokke te raak by
die gemeentes waar dit wenslik geag mag word.
823 In Augustus 1994 het die uitstaande sinodale
bydraes reeds Ri 055 000 beloop en was die
Reserwefonds R875 000 in debiet. Die moderamen
het die SKF versoek om met die betrokke gemeentes
op te voig, met ‘n afskrif van die brief aan die
betrokke ringskommissie en met terugrapport aan die
moderamen in November 1994.
8.2.4 Nadat ‘n versiag van die SKF in hehandeling
geneem is, besluit die moderamen in Februarie 1995
op grond van Bep 35.33.8 om met die Ring van
Daspoort op die volgende wyse in gesprek te tree:
*1 Vier lede van die moderamen word aangewys om
saam met lede van die SKF die betrokke rings
kommissie en die RKF van Daspoort te ontmoet met
die oog op ‘n algemene gesprek oor die
omstandighede, bedieningsbehoeftes, finansies ens in
die ring. Tydens die vergadering moet ook saam
beplan word oor verdere optrede, by of die hele ring
betrek moet word en hoe die gemeentes en kerkrade
deur die moderamen geheip kan word.
*2 Indien gesprekke met kerkrade hieruit voortvloei,
kan tydens die gesprek met kerkrade onder meer
aandag gegee word aan moontlike verpligte verlof van
die leraar en die aanwysing van ‘n “onder
steuningsleraar” (verkieslik ‘n bekwame emeritus) vir
die gemeente
*3 Die doel is deurentyd om die algemene gees en die
bediening in die ring te dien, en die ringsleraars en
-gemeentes te bemoedig en geestelik te versterk
825 ‘n Vrugbare gesprek is met die Ringskommissie
en RKF van Daspoort gevoer. Daar is besluit dat lede
van die moderamen en die SKF enkele gemeentes
besoek. Besoeke is gebring aan Eloffsdal-Wes,
Magaliesfort en Capital Park. Goeie en positiewe
vordering is gemaak.
82.6 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die moderamen goed
-

9. DANK.. EN BIDDAE (Bep 35.3.3.6)
9.1 M[DDERNAGDIENS 1999
9.1.1 Opdrag (230:3.3) die sinode gee opdrag aan die
moderamen om voort te gaan met die onderhandeling
met die Rugby-Unie van Noord-Transvaal met die
oog op ‘n moontlike middernagdiens DV op 31
Desember 1999
9.12 Uitvoering die Uitvoerende Komitee van die
Noord-Transvaalse Rugby-Unie het besluit om nie die
versoek goed te keur nie. Hulle staan nie onsimpatiek
teenoor die versoek nie, maar kan nie toekomstige
-

-
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komitees in hierdie verband met besluite bind nie. Die
sinode word versoek om weer in 1998 aansoek te doen.
9.13 AANBEVELING
Die sinode besluit om die
gedagte van ‘n Middernagdiens 1999 eers te Iaat en by
die Sinode 1997 weer ‘n besluit te neem
-

92 BIDDAG VIR GOEIE SEISOEN
die
moderamen bet die gemeentes in Februarie 1994
versoek om per geleentheid ‘n biddag in te ruim met
die oog op die voigende sake: (1) Die kerk se
werksaamhede (2) Dank vir die goeie seisoen (3)
Gesinsjaar
-

93 BIDDAG SONDAG 24 APRIL 1994 op versoek
van die Algemene Sinodale Kommissie is gemeentes
gevra om ‘n biddag op Sondag 24 April 1994 in te ruim
met die oog op die verkiesing
-

9.4 VOORBIDDING VIR ALGEMENE SINODE
1994 die kennisgewing vir ‘n biddag met die oog op
die Algemene Sinode 1994 is te laat ontvang vir
deursending na die gemeentes; die moderamen bet
geoordeel dat die kennisgewing in Die Kerkbode
voldoende was
-

10. AFGEVAARDIGDE
SPESIALE
GE
LEENTHEDE (Bep 35.3.3.7)
lede van die
-

moderamen

het

opgetree

by

Marikana

en

Eloffsdal-Wes se Sojaar-feesvieringe.
11. PASTORALE GESPREK (Bep 35.3.3.8)
11.1 BYEENKOMS
VOORSnmRS
RINGS
KOMMISSIES
11.1.1 Opdrag (231:6.12.3.2) die sinode versoek die
moderamen om in oorleg met die SKG na goeddunke
die voorsitters van die rings-kommissies te nooi na ‘n
samespreking oor die toestand van die kerk in
Noord-Transvaal en besluit dat die koste vanuit die
sinodale fonds verhaal word
11.12 Uitvoering
*1 Die moderamen het besluit om vroeg in 1994
afsonderlike predikantekonferensies te hou, en we! by
Pietersburg (28 Februarie), Rustenburg (1 Maart) en
Pretoria (4 Maart). Die tema was: ‘Pastora!e bege
leiding aan lidmate in ‘n tyd soos hierdie”. Die
moderamen het die konferensies as bale positief be!eef.
*2 Op Woensdag 1 en Donderdag 2 Junie 1994 is ‘n
byeenkoms met die voorsitters van die ringskommissies
te “Wees Gerus” (Nyistroom), gehou. Prof Wil Vosloo
het voorgegaan met Bybeistudie en bespreking vanuit 1
Tessalonisense. Ook hierdie konferensie was ‘n groot
positiewe belewing.
*3 In die hg van die besoeke aan die ringe in sake
“kerkeenheid”, het die moderamen besluit om nie in
1995 ‘n byeenkoms vir die voorsitters te hou nie
-
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11.13 AANBEVELING
Die sinode versoek die
moderainen om na goeddunke en met inagneming van
die finansiële implikasies voort te gaan met die
byeenkomste
vir
die
voorsitters
van
die
ringskonunissies
-

112 SAMESPREKING OOR KERKEENIIEID vgl
Vyfde Verslag van die Moderamen (Kerkeenheid)

12, SKAKELING MET
SINODES (Bep 35.3.3.9)

TRANSVAALSE

12.1 PASTORALE BEGELEIER TEOLOGIESE
STUDENTE
12.1.1 Opdrag (268) die sinode gee opdrag aan die
moderamen om in oorleg met die ander Transvaalse
sinodes ondersoek in te stel na die wenslikheid van ‘n
voltydse pastorale begeleier van die teologiese
studente aan UP. Die moderamen rapporteer hieroor
aan die volgende sinode.
12.12 Uitvoering
*1 Die moderamen het die kuratorium gevra om, in
oorleg met die Dosenteraad, ‘n prioriteitslys van
behoeftes op te stel
*2 Die Dagbestuur van die Kuratorium het die
volgende prioriteite gelys: (1) Voldoende dosente,
dws 2 dosente per departement (2) Uitbou en
fmansiële ondersteuning van SEVTO (3) Huip vir die
kuratorium-skriba toy administrasie en koordinering
12.13 Bevinding
dit is duidelik dat ‘n voltydse
pastorale begeleier nie op hierdie stadium benodig
word nie
12.1.4 AANBEVEUNG
Die sinode keur die
optrede van die moderamen goed en besluit om van
die saak af te stap
-

-

-

A12 MODERAMEN/12N

12.42 AANBEVEUNG
Die sinode besluit dat
Bepaliug 52 verander word orn soos voig te
52.1 Samestelling van die Kieskollege die Kieskollege
bestaan uit
52.1.1 die Kuratorium en
52.12 die dekaan en depaxtemeutshoofde van die
Teologiese Fakulteit te Universiteit van Pretoria
52.4 Persoonlike onderhoude die Dagbestuur van die
Kuratorium stel uit die goedgekeurde nomiuasielys ‘n
groslys van nie minder as drie name voor en roep
hierdie persone op vir ‘n persoonlike onderhoud in die
vergadering van die Kieskoilege
52.6 Bevestiging van kerklike dosente
indien ‘n
kerklike dosent verkies om nie aan ‘n gerneente
gekoppel te word nie, geskied die bevestiging van
kerklike dosente deur die voorsitter van die kuratorium
of deur ‘n ander lid van die kuratorium dear horn
daartoe versoek, tydens’n erediens in ‘n gemeente
-

mi:

-

-

-

12.5 REGSPOSISIE VAN VERGADERING VAN
VIER -TRANSVAALSE-MODERATIJRE
12.5.1 Die Vier-Transvaalse-Moderature vra dat ‘n
formulering ten opsigte van die regsposisie van die
vergadering van die Vier-Transvaalse- Moderature aan
die sinode vir goedkeuring voorgelê word
12.52 AANBEVELING
Die sinode keur die
volgende formulering good vir opname in die bepalinge:
*1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van
Transvaal is ‘n regspersoon en die Sinodes van Wes-,
Noord-, Said- en Oos-Transvaal of hulle gemagtigde(s)
is gesamentlik sy orgaan/organe
*2 Spoedeisende sake en sake wat gelykiuldende
bes1uite~vereis, wat tot die terrein van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk van Transvaal behoort, word
voorlopig deur die gesamentlike vergadering van die
vier moderature en/of dagbesture hanteer, met versiag
nan die onderskeie sinodes
*3 Die Sinodale Kominissie/Moderamen en hulle
-

122 SAAKGELASTIGDE / HOOFBESTUURDER
die verkose moderatuurslede was betrokke by die
afskeid van mnr GJJ du Toit en by die aanstelling en
verwelkoming van dr JWJ Viljoen as Hoofbestuurder
van die Sinodale Kerkkantoor

dagbesture en die Sinodale Kerkkantoorkommissie kan
bogenoemde sake nan die vergadering van die vier
moderature voorlê

123 KURATORJUM TURFLOOP

13. EKUMENIESF.

12.3.1 Die moderamen het ‘n brief aan die
Kuratorium Turfloop gerig waarin gewa word of die
sinode weer in 1995 ‘n verteenwoordiger moet
benoem. Tot op datum is geen antwoord ontvang nie.
1232 AANBEVELING Die sinode besluit om die
status quo ten opsigte van verteenwoordiging in die
Kuratorium Turfloop te handhaaf tot die VGKSA
anders besluit

KERKEIKE

-

-

12.4 BEPALING 52 : BEROEPING EN BE
VESTIGING VAN DOSENTE
12.4.1 Die Vier-Transvaalse-Moderature vra dat die
volgende wysigings aan die sinodes voorgelê word vir
goedkeuring

SAKE

EN

INTER

SKAKELING (Bep 35.3.3.10)

13.1 GESPREK EBEN-EZER KERK
13.1.1 Opdrag (232:3.2) die sinode gee opdag aan die
nuwe moderamen om verdere gesprekke met die
Eben-Ezer Kerk te voer, met rapport by die Sinode 1995
13.1.2 Uitvoering
die moderamen het lede van die
Eben-Ezer Kerk op 10 Februarie 1994 ontmoet. Na
deeglike oorweging het die moderamen in Mei 1994
besluit om aan die kerkraad van die Eben-Ezer Kerk
kennis te gee dat hulle aansoek om deel te word van die
NG Kerk Sinode van Noord-Transvaal nie aanvaar
word nie, met die volgende motivering: hulle
-

-

A.1.2 MODERAMEN/12N
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handhawing van ‘ii spesifieke geestelike modaliteit en
hulle beskouing oor die vrou in die amp. Hierdie
besluit is persoonlik aan hulle oorgedra.
13.13 AANBEVELING
Die sinode keur die
optrede van die moderamen goed
-

132 PLASE KRANSPOORT, BETHESDA EN
EMMARENTIA GELDENHUYS
132.1 Opdrag (234:3.3.4.3.5) die sinode besluit
*1 om die besluit van 1991 om die plase Kranspoort
en Bethesda nie te verkoop nie, te herroep;
*2 om aan die moderamen, in samewerking met die
SKSE, op te dra om, na gesprek met die NGKA,
besluite oor die toekoms van Kranspoort, Bethesda en
Emmarentia Geldenhuys te neem en nit te voer;
*3 dat die verkoop van die eiendomme nie uitgesluit
-

word nie
13.22 Uitvoering die saak geniet steeds aandag en is
nog nie afgehandel nie; daar is reeds besoeke aan die
terreine gebring en ‘ii verkennende gesprek met die
Moderatuur VGKSA Noord-Transvaal gevoer
1323 AANBEVELING Die sinode gee opdrag aan
die moderamen om voort te gaan met die ondersoek
oor die toekoms van die plase Kranspoort, Bethesda
en Emmarentia Geldenuys en om die nodige
handelinge wat daaruit mag spruit uit te voer, met
versiag aan die sinode
-

-

133 NATIONAL PEACE SECRETARIAT
Die
moderamen was verteenwoordig in die NPS van
Noord-Transvaal; vergaderings is gereeld bygewoon.
Die NPS het intussen ontbind.
-

13.4 KATIMA MULILO
13.4.1 Opdrag (238:2.8) die saak (van die toekoms
van die gemeente Katima Mulilo) word na die
moderamen verwys vir aandag
13.42 Uitvoering
*1 Die moderamen het besluit om die vorige
sinodebesluite en gepaardgaande stukke na die
Sinodale Konimissie van die Sinode van Namibië deur
te gee
*2 Die Sinodale Kommissie van Namibië het op sy
-

beurt die saak na die Ring van Grootfontein verwys
ten einde die kerkregtelike masjienerie vir inskakeling
van die gemeente by die sinodale gebied aan die gang
te sit
133 WESTERN PROVINCE
COUNCIL OF
CHURCHES
13.5.1 Die WPCC het die moderamen versoek om
inligting te voorsien in sake die kerk se eiendomme.
Aangesien die Sinode van Noord- Transvaal in geen
kerklike verband met die WPCC of die SARK staan
lie, het die moderamen nie sy weg oop gesien om die
gevraagde gegewens deur te gee nie.
13.52 AANBEVELING
Die sinode keur die
optrede van die moderanien goed
-

13.6 BEDIENING PORTUGAL
13.6.1 Opdrag (Handelinge 1991:320:10.1) die sinode
reel dat die werksaamhede van die Gesarnentlike
Kommissie vir die bediening in Portugal deur die
moderamen oorgeneem word
13.6.2 Uitvocring
*1 Die moderamen het aanvanklik besluit om by die
sinode aan te beveel dat aangesiea die Igreja
Reformada em Portugal ‘n selfstandige kerk is, die
opdrag aan die moderamen kan verval
*2 Ds PA Pienaar het egter in Mei 1995 ‘n brief aan die
moderamen voorgelé waarin aanbeveel word dat die
werk in Portugal “tot ‘n natuurlike afronding gebring
word”
13.63 AANBEVELINGS
*1 Die Ned Geref Kerk Sinode van Noord- Transvaal
spreek sy diepe waardering nit vir die lojale
onderstenning wat lidmate in Portugal in die jare wat
verby is, aan die Igreja Reformada em Portugal gewy
het, dikwels met groot opoffering
*2 Indieligvandiefeitdat
*2.1 die Igreja Reformada em Portugal egter nie
gegroei het soos gehoop is nie, en dus nie tot tlnansiële
selfstandigheid kon korn nie;
weens ekonomiese oorwegings dit bykans on
moontlik geword het vu die Sinode van Noord
Transvaal om verdere finansiële steen te verleen ann
die Igreja Reformada em Portugal;
*23 ds Vitor Main besluit het om in Julie 1995 die
diens van die Igreja Reformada em Portugal te verlaat,
en dit bykans oumoontlik is om ‘n plaasvexvanger vir
horn te vind;
*2.4 die evangelieverkondiging in Portugal so
toegeneern het dat daar tans geskikte Evangeliese kerke
nader nan die lidmate is waarby hulle kan inskakel, wil
die Sinode van Noord-Transvaal die Igreja Reformada
em Portugal versoek om die moontlikheid te ondersoek
om die werk daar tot ‘n natiiurlike afronding te bring,
die eiendomme te verkoop en die kapitaal terug te
plans na die Sinode van Noord-Transvaal, vanwaar dit
gekom het.
-

14, SKAKELING MET DIE OWERIIEID
(Bep 35.3.3.11)
14.1 GESPREKKE MET NUWE PROVINSIALE
PREMIERS
14.1.1 Die Vier-Transvaalse-Moderature het (op
inisiatief van Noord-Transvaal) besluit dat die 4
moderators ‘n afspraak reel met die premier van
Gauteng, met Wes-Transvaal as sameroeper. Die
afvaardiging moet vooraf ooreenkom waaroor die
samesprekings moet handel.
14.12 Die moderamen het besluit om tot na die
verkiesing van die plaaslike owerhede in November
1995 te wag alvorens ‘n gesprek met die premier van die
Noordelike Provinsie aangevra word. By daardie
geleentheid sal verteenwoordigers van die noordelike
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ringe (Louis Triehardt, Pietersburg, Pietpotgietersrus
en Waterberg) in elk geval betrek word.
14.1.3 Die moderamen sal met die nuwe Moderatuur
van Wes-Transvaal skakel oor moontlike verteen
woordiging wanneer hulle met die premier van
Noordwes in gesprek tree
14.1.4 AANBEVELING
*1 Die sinode keur die optrede van die moderamen
good
*2 Die sinode gee opdrag aan die moderamen om
voort te gaan met die reel van ‘it gesprek met die

wetgewer van die Noordelike Provinsie
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17.3 JNDIENING OORSPRONKJJKE HANDE
L1NGE BY KERKARGIEF dit is afgehandel, tesame
met al die stukke van die tydperk 1991. 1993
17.4 BESLU1TEREGISTER die iys van besluite van
die Sinode 1993 is per omsendbrief aan al die kerkrade
en ringe deurgestuur
17.5 GRENSVERANDERJNGS (Bep 31.7.4)
die
volgende grenswysigings is in Die Kerkbode
gepubliseer: (1) Rustenburg.Voorspoed en Rustenburg
(2) Waterberg en Nylstroom-Oos (3) Eenwording
Rustenburg en Rustenburg-Voorspoed
17.6 VOORBEREJDING VAN AGENDA (Bep
35.5.1/3) al die nodige reelings is getref ten opsigte
van die druk en verspreiding van die agenda vir die
Dertiende Gewone Sinode van Noord-Transvaal,
September 1995
-

-

-

-

15. SKEMA VAN WERKSAAMHEDE (Bep
35.3.3.12) vgl Eerste Versiag van die Moderamen
-

.16. APPèLLE (Bep 35.3.3.13)
hanteer nie

-

geen appèlle is
18. AANVULLENDE VERSLAG Aanvullende
sake sal in die Vierde Verslag van die Moderamen aan
die sinode voorgelê word.
-

17. WERKSAAMHEDF. VAN DIE SKRIBA
(Bep 35.1.1)
17.1 BEHARTIGING VAN SKRIBAAT die skriba
het al die normale take van die skribaat behartig. Dit
is vir insae beskikbaar.
17.2 PUBLISERING VAN HANDELINGE
die
Handelinge van die Sinode 1993 is deur MAKRO
BOEKE gebind en in Januarie 1994 via die
ringskriba’s versend. Die betaling deur die gemeentes
van die rekening vir die Agendaboeke en Handelinge
kon eers in Junie 1995 afgehandel word.
-

.

DS PS STRÜMPFER (Voorsitter)
DS JC CARSTENS (Skriba)
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A.1.3 MODERAMEN 3e VERSLAG/14N

Ad.3 MOBERAMEN : DERDE YERSLAG
(PRIORITEITE)
1. OPDRAG

VAN SINODE 1993

1.1 HANDELINGE : 235 : 52.1
die sinode gee
opdrag aan die moderarnen om voort te gaan met die
studie in sake die daarstelling van prioriteite vir
sinodale werksaamhede, met versiag aan die sinode in
1995.
12 OORSPRONKLIKE OPDRAG (Agenda 1993:
16: 13)
*1 Urn ‘n ad hoc-kommissie aan te wys om die sinode
te adviseer ten opsigte van die prinsipiële begronding
van elke werksaamheid met die oog op die bepaling
van items op die sinodale begroting.
*2 Orn die kommissie te versoek om as breë opdrag:
*2.1 eers ‘n deeglike prinsipiële beoordeing van die
sinode se missie te maak;
*2.2 daarna elke sinodale werksaamheid teenoor die
missie te meet;
*23 duidelike prioriteite te stel;
*2.4 met ‘n zerobasis-begroting te werk;
*2S en dan elke uitgawe op die sinodale begroting
volgens die prioriteitete beoordeel;
*2.6 werksaamhede wat gesamentlik met ander
sinodes gedoen word, waar enigsins moontlik by die
onder- sock te betrek.
-

2. UITVOERING
2.1 BESLUIT VAN ~MODERAMEN (11/11/93)
die ad hoc-kommissie word soos voig saamgestel:
*1 Die moderamen (moderatuur en primarii-lede)
*2 Twee lede uit elk van die sinodale kommissies:
SKE, SJK, SKG, SKSE, SKDB, SKLAS, SKy, SRK en
SKF

*3 Die saakgelastigde (of sy verteenwoordiger)
22 PERSONEEL Moderatuur: di PS Strumpfer, M
-

Smuts, (oudi) GJ Koen, JC Carstens en dr MC Botha.
Priniarii-lede: drr PR du ToiL, OSH Raubenheimer,
ds NJ Behr, oudle (proff) AC Barnard, JA Heyns/W
Vosloo en JC Muller. Erediens: dr PJC Loots en prof
CJA Vos. Jeug: dr WPJ van Wyk en ds HP Jansen.
SKG: ds WF Kioppers en dr MJ Lazenby. SKSE: ds
MJP Grobler en dr 3GM Richter. SKDB: dr GJ
Cloete en ds HAJ Viljoen. SKLAS: dr WJ Botha.
SKV: mew M Lazenby en K Venter. SRK: ds CJ van
Vuuren en dr L Ungerer. SKF: di GJC Venter en AE
vaii Niekerk. Hoofbestuurder: mnr GJJ du ToiL/dr
JWJ Viljoen.
23 VERGADERINGS die kommissie het 4 maal
saam met die moderamen vergader.
2.4 ANDER SINODEBESLUITE die moderamen
het ook die volgende besluite na die ad hoc-kommissie
-

-

verwys:

die sinode
besluit dat die Ad hoc-kommissie vir Rasionalisering
nou getermineer kan word en dat die moderanien
voortgaan om behulpsaam te wees met die mm
plementering van besluite oor rasionalisering.
*2 Verklelning van sinode (230:4.5.3)
die sinode
besluit dat die moderamen steeds die verwikkelinge
moet dophou met die cog op ‘n moontlike ondersoek
na die verkleining van die afvaardiging na die sinode.
~3 Inkorting van besteding (233:6.1.2) die moderamen
ontvang opdrag om in oorleg met die SKF en ander
kommissies die sinodale besteding verder met inag
*1 Ad hoc: Rasionalisering (230:3.8.3)

-

-

-

neming van die dravermoë van die gemeentes in te kort.
*4 Benaming sinodale kommissies (240)
twee
-

voorstelle (MJ Bosman/AH de Vries en A Auret/JC
Erasmus) is na die moderamen verwys met verdere
opdrag om, indien nodig, ‘n beskrywingspunt na die
Algemene Sinode 1994 deur te stuur.
*5 Studie: Predikante in sinodale diens (237:5.2.2.2)
-

die sinode gee opdrag aan die moderamen om ‘a
studieversiag vir die Sinode 1995 voor te berei waarin
aandag gegee word aan die volgende aspekte rondom
die poste van predikante in sinodale diens en
ondersteuningsdienste, met inbegrip van die scriba
synodi en assistent- skriba:
(1) Die wenslikheid van die poste
(2) Hoeveel poste daar moet wees
(3) Moontlike daarstelling van nuwe poste en/of
herbenoemiug vir gevriesde poste
(4) Moontlike kombinasie(s) van poste
(5) ‘n Taakomskrywing vir elke ~05
*6 Hospitaafleraar (247:3.5) die sinode gee opdrag
aan die SKDB om ‘n volledige versiag ten opsigte van
hospitaalbearbeiding so gou moontlik aan die
moderamen voor te lê. Sou daar ‘n nuwe ~05 geskep
moet word, word dit aan die volgende sinode voorgelê.
-

3. BF.VINDING
3.1 RASIONALISERING EN PRIOR]TEH’E
die
geheue word net weer verfris met die volgende
-

definisies en standpunte:
3.1.1 Rasionalisering is die besinning oor die mees
doeltreffende manier waarop ‘a instansie (dus ook die
kerk) sy roeping kan uitvoer met gebruikmaking van sy
beskikbare middele beide op die kort en lang termyn.
Meer bepaald behels rasionalisasie ‘n algemene ver
skraling van aktiwiteite. Dit veronderstel ‘n proses van
opruiming en vernuwing wat uiteindelik uitloop op die

herstrukturering van aktiwiteite en hulpbronne ten
einde doelwitte optimaal te bereik.
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Die proses van rasionalisering kan ingrypend wees.
Dit veronderstel minstens. die volgende:
Aanpassings ten opsigte van die missie, diensfilosofie
en -strategie van die instansie
Aanpassings ten opsigte van organisasiestrukture
Samesmelting van instansies of dele daarvan
Sentralisering, desentralisasie of dekonsentrering van
aktiwiteite
Beperking van kapitaaluitgawes
Vermindering van aansprake op hulpbronne (fondse,
toerusting, arbeid) terwyl uitsette gehandhaaf word
Beter beplanning, beter begroting
Daarstelling van ‘n effektiewe bestuursinligtingstelsel
Uiteraard hou rasionalisasie vir enige instansie
bepaalde gevolge in. DiE kan (indien dit effektief
deurgevoer word) ‘n meer stroombelynde, beweegilke
en aanpasbare instansie tot gevoig he.’ (Agenda
Algemene Sinode 1990 : 237/238)
112 Effektiewe bediening is die wagwoord. Daarom
moet aan die een kant gewaak word teen ‘n ‘roekelose’
opskorting van werksaamhede onder die vaandel van
sg ‘finansiële besparing’; aan die ander kant moet ‘a
beheptheid met tradisies, wat dikwels tot ‘n
‘blindelingse’ (onverantwoordelike) vashou aan die
bestaande Iei, ook vermy word. Effektiwiteit is die
middelpad tussen die twee uiterstes, en daarvoor moet
die sinode horn beywer.” (Agenda: Sinode 1993 : 17
3.1.4)
3.13 “Oorsigtelik is dit baie duidelik dat verskeie
gevolge van die rasionaliseringsproses ‘n beduidende
positiewe iavloed op sinodale aktiwiteite het, en dat
dit ook doelmatig deurwerk na ringe en gemeentes.
Terselfdertyd is dit ook duidelik dat pertinente
negatiewe gevolge hulle kop uitsteek:
*1 Sekere werksaamhede het sodanig afgeskaal en/of
in die slag gebly dat dit ‘n verlies in bediening mee
gebring het
*2 Kontrole (as vereiste vir gesonde bestuur en
oorhoofse skakeling) word in ‘n groot mate uitfasseer.
*3 Sommige gemeenteleraars word noodwendig
-

-

-

-

-

oorlaai met sinodale verpligtinge
*4 Die kommunikasie na die gemeentes is nie na
wense nie
~5 Die gevaar van ‘n ongesonde willekeurigheid en
eksperimentering in manier-van-doen word ‘n al hoe
groter werklikheid” (Agenda: Sinode 1993: 17 : 3.1.5
en 3.1.6)
32 DIE SINODE SE MISSIE
32.1 Vgl Bepalinge 1991 : bi 44/45 vir die inhoud van
die Sinode van Noord-Transvaal se Bestaansrede,
Visie en Missie
3.22 Die kommissie oordeel dat daar nie ~op hierdie
stadium aan die Bestaansrede, Visie of Missie van die
sinode hoef verander te word nie. Die kommissie
oordeel wel dat dit nie noodwendig as deel van die
bepalinge weergegee moet word nie, maar eerder as ‘n
‘besluit” van die sinode.
323 AANBEVELING Die sinode besluit om sy
Bestaansrede, Visie en Missie ouder die afdeling
SINODEBESLU1TE in die Kerkorde-boek te plans.
-
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33 KOMMISSIES VAN DIE SINODE
33.1 EREDIENS (SKE)
33.1.1 Kommentaar
*1 Die kommissie vergader minstens 1 maal per jaar
waar opdragte van die sinode hanteer, opdragte tot
studie en navorsing aan die lede uitgedeel en beplanning gedoen word
*2 Die kommissie het ‘n dagbestuur wat in opdrag van
die kommissie besluite uitvoer, koördinerend optree
met betrekking tot opdragte uitgedeel, en ann
dringende sake aandag gee
*3 Die skriba 1993/95 was dr PJC Loots (Queenswood)
*4 Uitgawes (reis- en administrasiekostes) word ver
haal vanuit die Sinodale Fonds en inkomste uit
simposia aangebied
33.12 AANBEVEUNG Die sinode besluit om die
voortbestaan van die Sinodale Kommissie vir die
Erediens as selfstandige kominissie te handhaaf
-

3.32 IEUGBEDIENING (SJK)
332.1 Kommentaar
*1 Vergader 3x per jaar; het nie ‘a dagbestuur nie.
Skribaat 1993/95 is behartig deur ds JC Carstens
(Wierdapark-Suid).
*2 Beskik oor die dienste van ‘n dameskierk met ‘n
kantoor in die Sinodale Sentrum; dit word gedeel met
die SKG
*3 Daar word steeds gewerk aan besnoeling van die
administratiewe uitgawes (R61 591), benutting van
kleiner kantoorruimte en samewerking met SKG en
SKV (en tans ook met SKSE)
*4 Het ‘n aandeel van R500 000 in die Sinodale
Sentrum; die renteopbrengs word benut vir die
instandhouding van kampterreine (Badseloop en Ma
galiesberg) en ook vir administratiewe uitgawes
(RiO 000)
*5 Die subsidie aan die kampterreine (tans R20 000) is
onontbeerlik; die ideaal dat die kampterreine sover
moontlik uit eie bedryfskostes gefinansier behoort te
word, word egter steeds met ywer nagestreef
*6 Verpleegsterbediening is vanaf 31 Maart 1994 van
die begroting af, maar daar bestaan groot behoefte ann
fmansiële ondersteuning, aangesien die gerneente
Riviera sy bydrae DV teen elude September 1995 gaan
termineer.
*7 Studentebediening (R575 825) moet gehandhaaf
word. Kennis moet geneem word dat Universiteitsoord
(4 studenteleraars) maar net 52% van die begroting vir
studentebediening ontvang, en die nader twee
gemeentes (1 leraar elk by Pretoria-Kollegemand en
Pretoria-Wes : Technikon) die res, tesame met ‘n
bydrae van RiO 000 vir Harmonic en ‘n ekstra R13 000
vim Pretoria-Wes (Technikon-wyk). Die SJK het die
AJK ook in hierdie verband om fondse genader.
*8 Die mooatlikheid van finansiële hulp vanaf die
Algemene Jeugkommissie (op versoek van die
Algemene Sinode 1994) geniet tans aandag; vertoë is
hierdie jaar deur die SJK gerig ten opsigte van
Verpleegsterbediening en hulp by Pretoria-Wes
(Technikon-wyk).
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3322 AANBEVELING Die sinode besluit om
*1 die voortbestaan van die Sinodale Jeugkommissie
as selfstandige kommissie te handhaaf
*2 sy finansiële ondersteuning ten opsigte van
studentebediening met toepassing van Bep 7.10 te

*3 Bydraes ann Ringe (R731 494)

-

handhaaf
*3 met groot

dank kennis te neem van die

voorgenome finansiële huip vanaf die Algemene Jeug
kommissie.
333 GEMEENThBEDIENING (SKG)
333.1 Koinmentaar
*1 Vergader 4 maal per jaar en funksioneer met ‘n
dagbestuur
*2 Die PSD (dr PW Marais) het in Mei 1994 sy
emeritaat aanvaar; die SKG het aanbeveel dat die pos
vir die huidige bevries word en die skribaat deur een
van die kommissielede (1993/95: dr MJ Lazenby:
Pierneef) behartig word.
*3 Die kommissie deel kantoorruimte, administrasie
en ‘n dameskierk met die SJK; met die emeritaat van
dr PW Marais is die kantoorruimte reeds verminder.
Die administratiewe begroting beloop R46 241.
*4 Spreekkamer (R59 570)
die vrywiliige bydraes
--

vir hierdie werk neem steeds toe (R30 000) en verdere
befondsing geskied uit die sentrumverdienste (R8
000), maar uiteindelik sal die aanvraag na die diens
die behoefte moet bevestig; hier kan gedink word aan
samewerking met die SKDB
~5 Portugal
hierdie bydrae is getermineer op 31
--

Maart 1995
*6 Bediening aan Dowes (R72 414)
hierdie
werksaaniheid word saarn met Oos-Transvaal gedoen;
die moderamen bet die vulling van die pos (ds Chris
Malan) goedgekeur; daar kan wel gedink word aan
moontlike administratiewe skakeling met die ge
ineente Jakaranda
*7 Die SKG hanteer in sy versiag ‘n moontlik
-~

naamsverandering vu die kommissie
3332 AANBEVELINGS Die sinode besluit om
*1 die voortbestaan van die Sinodale Kommissie vir
Gemeentebediening as selfstandige kominissie te
handhaaf
*2 sy bydrae ten opsigte van die Bediening aan Dowes
te handhaaf, met die versoek dat die gemeente
Pretoria-Dowes met die gemeente Jakaranda in
gesprek tree oor moontlike adininistratiewe skakeling
-

33A SENDING EN EVANGELISASIE (SKSE)
33.4.1 Koinmentaar
*1 Die kommissie vergader 2 maal per jaar en
funksioneer met ‘n dagbestuur. Die skriba vir 1993/95
was dr 3GM Richter (Rustenburg-Suid).
*2 Die kommissie beskik oor kantoorruimte in die
Sinodale Sentrum, administrasie en ‘n damesklerk.
Hier kan besparings meegebring word deur moontlike
kombinasie met die kantoor en administrasie van die
SKG/SJK. Die administratiewe uitgawes beloop R150
571, waarvan R75 000 deur die sentrumverdienste
befonds word.

--

hierdie is tans nog

die grootste enkele uitgawe op die begroting en word
aangevul met ‘n sentrumverdienste van R185 000. Tans
word 7 blanke leraars, 13 swart leraars en 14 evangeliste
gesubsidieer; die blankes is almal nog “jong manne’,
wat meebring dat daar tile valcatures op hande is nie.
Prinsipieel behoort hierdie ondersteuning by die
plaaslike ringe en gemeentes, maar in die praktyk kan
die betrokke ringe en gemeentes dit ale alleen dra tile
en is hulle afhanklik van sinodale ondersteuning asook
huip van sterk stadsgemeentes.
Die volgende
moontlikhede kan ondersoek word:
Koppeling met ‘n gemeente van die Ned Geref Kerk
Betaal die 14 evangeliste af
Subsidie op ‘n rand-vir-rand basis
Termineer al die poste op voorbeeld van die Sinode
van Oos-Kaapland
Verminder die subsidie summier met 48%
Gee kennis dat die subsidie oor ‘n tydperk van ‘n paar
jaar verminder en dan uiteindelik getermineer gaan
word, en dat die ringe en gemeentes dan self verder
voorsiening moet maak; in hierdie verband sal daar in
elk geval dan aan nuwe ooreenkomste en “verkiarings
van voorneme” gewerk moet word (vgl die
SKSE-verslag in hierdie verband)
Vra die VGKSA-kerkverband om vir ons leiding in
hierdie verband te gee
*4 Indiersending Charisma (R153 453) die gemeente
-

-

-

-

-

-

moet gevra word om ‘n groter finansiële ver
antwoordelikheid te neem en die subsidie moet op ‘n
glyskaal uitfasseer
*5 Indiersending Moslems (R71 191) die bydrae kan
-

op 31 Maart 1996 getermineer word, in oorleg met die
Sinode van Oos-Transvaal
*6 Kleurlingsending Mara
hierdie bydrae is reeds
getermineer met die ontstaan van die vakature
*7 Sending Breër Verband (R2 790) hierdie bedrag
-

-

kan eenmalig op 31 Maart 1996 gerojeer word
*8 Suid-Mosambieksending (R40 558)
dit is ‘n
werksaamheid saam met Oos- en Wes-Transvaal asook
Wes- Kaapland; die moderamen bet die aanstelling van
ds Manie Taute in die plek van ds Pieter Botha by Vila
Ulongue goedgekeur; sinodale hulp sal her gehandhaaf
moet word
*9 Sendingkommissie (R283 167) die 4 poste wat hier
-

-

saam met Oos-Transvaal gedra word is die van
dr Hennie Möller (Saakgelastigde) : by is naby aftrede
en die subsidie kan dan getermineer word
dr OCO Erasmus (Gevangenes) : hy het op 1 April
1995 emeritaat aanvaar; sy pos word nie weer gevul nie
ds ECD Bruwer (Barmhartigheid en KAN) : by het op
30 April 1995 emeritaat aanvaar; die VGKSA se SKDB
Noord-Transvaal het gevra dat die NGK Sinodes van
Noord- en Oos-Transvaal ‘a bedrag van R76 000 vir 8
jaar subsidieer met die oog op die voortsetting van ‘n
PSD-pos vir Barmhartigheid. Die moderatuur bet ‘n
samespreking met die moderatuur van die VGKSA
Sinode van Noord-Transvaal gevoer waartydens kennis
geneem is van die noodsaaklikheid van die voortsetting
van die werk;
-

-

-
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die moderatuur het dit ook dui4elik gestel dat die
fondse beperk is en dat die sinode self oor hierdie
versoek sal moet besluit. LW: Oos-Transvaal is
bereid om R20 000 vir 4 jaar te gee.
ds JC Beukes (Evangelisasie) : hy is naby emertitaat
en die subsidie sal dan getermineer kan word
*10 Die Algemene Sinode 1994 het besluit op ‘n
naamsverandering vir hierdie bedieningskommissie;
dit heet non Sendingkommissie
33.42 AANBEVELINGS Die sinode besluit om
*1 die naam van die SKSE te verander na die
Sinodale Sendingkonunissie (afgekort: SSK), en ver
soek ringe en gemeentcs om dieselfde te doen
*2 die voortbestaan van die SSK as selfstandige
konimissie te handhaaf
*3 ten opsigte van die Sending-Ringefonds:
*3.1 die bedrag (tans R731 494) vanaf 1 April 1996
oor ‘n tydperk van 7 jaar met R100 000 per jaar te
verminder;
*32 die SSK te versoek om met die VGKSA (die
gesubsideerde l~aam/persoon) in onderhandeling te
tree sodat die vermindering pro rata per pos in
werking gestel word;
*33 opnuut oor die vulling van die betrokke pos te
-

-

onderhandel indien daar enige vakature sou ontstaan,
met die veronderstefling dat die pos nie auto
maties/eensydig weer gevul word nie;
*34 die VGKSA te verseker dat die besluit nie
ligtelik geneem word nie, maar dat die smnode in die
lig van die swakker wordende finansiële posisie nie ‘n
ander keuse het as omsy uitgawes te besnoei nie.
*4 die gemeente Charisma (RCA) te versoek am ‘n
groter ~nansië1e verantwoordelikheid vir sy uitgawes
to neem en om die subsidie vanaf 1 Maart 1996 oor ‘n
tydperk van 7 jaar te mat uitfasseer;
~5 sy finansiele bydraes ten opsigte van die
Suid-Mosambieksending te handhaaf totdat daar weer
‘n vakature outstann, waarna die saak weer de novo
hanteer sal word;
*6 sy finansiële bydrae ten opsigte van die Moslemsending op 31 Maart 1996 te termineer;
*7 sy bydrae ten opsigte Sending Breër Verband op
31 Maart 1996 te terniineer;
*8 sy bydrae ten opsigte van die huip aan die VGKSA
(Sendingkonunissie) soos voig te hanteer:
*8.1 bevestig die terminering van die bydrae vir die
Gevangenesleraar vanaf 1 April 1995
*82 bevestig die terminering van die bydrae vii die
PSD Barmhartigheid/KAN vanaf 1 April 1995;
*83 daarstelling van ~n bedrag van 1~30 000 vii 4 jaar
vanaf 1 April 1995 as subsidie vii KAN;
*8.4 handhaaf sy bydrae ten opsigte van die
saakgelastigde tot by sy emeritaat of totdat ‘n vakature
ontstaan;
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*8.5 handhaaf sy bydrae ten opsigte van die Evan
gelisasie-leraar tot by sy emeritaat.
*9 gee opdrag nan die SSK am samesprekings met die
5KG en 51K to voer oar die moontlike kombinasie van
kantoorruimte, administrasie en benutting van
dameskierke
3.3.5 DIENS VAN BARMHARTIGHEID (SKDB)
33.5.1 Kommentaar
*1 Die kommissie vergader 6 maal per jaar en het ale
‘n dagbestuur nie.
*2 Die SKDB is tans die enigste sinodale kommissie
wat oor die dienste van ‘n voltydse PSD (dr GJ Cloete)
heskik; verder is ‘n uitgehreide personeel betrokke by a!
die spesialiteitsdienste. Die begroting vii die SKDB
sekretariaat beloop R273 04.0.
*3
Die kommissie word gehuisves in die
Berg-en-Dal-Sentrum te Riviera (Malanstraat); dit
beteken ‘n beduidende besparing vu die sinode
*4 Die huidige situasie ten opsigte van die volgende
sake word deeglik in die SKDB-verslag uitgespel:
Tnrigtingsorg R285 000 (SKDE pt 4.4), Maat
skaplikewerkdienste R604 950 (SKDB pt 4.5) en
SKDB-Noord Administrasie R30 610 (SKDB pt 4.3)
*5 Hospitaalbediening (R285 314)
hier is twee
-

afdeings ter sprake:
(1) Weskoppies Hospitaal die volgende sinodebesluit
(1993:247:3.4) is bier ter sake: Die sinode besluit om sy
huip aan Pretoria-Wes op dieselfde grondsiag as tans
voort te sit vii pastorale werk in Weskoppies Hospitaal
en om die huip te herevalueer indien daar ‘n vakature
sou ontstaan, of indien die staatsubsidie son
verminder.’ (Verder is aan die SKDB opdrag gegee om
‘n skriftelike ooreenkoms tussen die sinode en die
kerkraad op te stel waarin die huip omskryf word.) Die
staatsubsidie beloop R66 000.
(2) Hospitaalpastoraat HF Verwoerd
met die
emeritaat van dr AGS Gous het die situasie hier
grotendeels verander. Die sinodebesluite van 1993 (bi
247 : 3.2, 3.3 en 3.5), waarvolgens die hospitaalspan
getermineer en die hospitaalpastoraat volledig die
verantwoordelikheid van die gemeentes (en moontlik
ringe) word, is nou in die proses om uitgevoer to word.
Vgl SKDB-verslag pt 4.8. Dit alles impliseer ‘n
beduidende inkorting op die begroting.
*6 Sinode Midde-Afrika
hierdie bydrae is reeds
gestaak
*7 TOIBO (R60 503)
die saak ten opsigte van
-

-

-

-

behoorlike ooreenkomste en die nuwe konstsitusie
geniet aandag (vgl SKDB-verslag pt 6.2); die sinode sal
sy subsidie moot handhaaf (tans R1,20 per lidmaat); op
die lange duur sal die plaaslike gemeenskappe meer
verantwoordelikheid moot neem.
Die bydraes van die 3 Afrikaanse kerke is soos voig:
NG Kerk R339 480, NB Kerk R73 460 en Geref Kerke
R70 052.
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3352 AANBEVELINGS Die sinode beshiit bin
*1 die voortbestaan van die Sinodale Kommissie vir
die Diens van Barmbartigheid as selfstandige kom

die skriba gedurende 1993/95

-

inissie te handhaaf;
*2 die huisvesting van die kommissie in die
Berg-en-Dal-Sentnim goed te kern-;
*3 sy bydrae ten opsigte van die Jnrigtingsorg en
Maatskaplikewerkdienste te handhaaf
*4 sy bydrae ten opsigte van die pastorale bediening

*2 Die begroting beloop R29 700 die bydrae van R7
000 aan die Sibs Marais-Kooksentrum moet na die
SSK-begroting verskuif word as deel van sy jaarlikse
bydrae vir KAN
*3 Inskakeling by die kantoor en administrasie van
-

SKG/SJK geniet reeds aandag
*4 Die Algemene Sinode 1994 het nuwe “riglyne” vir

die Vrouediens goedgekeur
vgl Versiag van die
Vrouediens. Die sinode sal moet besluit of hy die
Sinodale Kommissie vir Vroue wil handhaaf of
termineer.
33.92 AANBEVELINGS Die sinode besluit om
*1 die Sinodale Kommissie vir Vroue to handhaaf (vgl
ook SRK-verslag);
*2 die begroting vir die Vrouediens to handhaaf
*3 sy bydrae ten opsigte van die Sibs Marais
-

by Weskoppies Hospitaal te hand1iaaf~
aan die SKF opdrag te gee om, in oorleg met die
SKDB, die begroting ten opsigte van die hos
pitaalpastoraat in te kort soos wat daar gevorder word
met die terminering van die hospitaalspan en die
oorname van die werk deur gemeentes/ringe;
*6 aan die SKF op te dra om jaarliks, na ontvangs van
die aanbeveling van die Gesamentlike Kommissie vir
Fondse, in oorleg met die SKDB en moderamen te
besluit oor die sinode se bydrae ann TOIBO.
3.3.6 LEER EN AK~UELE SAKE (SKLAS)
33.6.1 Kommentaar
*1 Die kommissie vergader 3 maal per jaar en beskik
oor ‘n dagbestuur
*2 Die kantoor en sekretariaat van AKLAS (in die
persoon van dr WJ Botha) is steeds tot voordeel van
Noord- Transvaal
*3 Minimale kostes word verhaal vanuit die Sinodale
Fonds
33.62 AANBEVELING Die sinode besluit om die
voortbestaan van die Sinodale Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake as selfstandige konimissie te handhaaf
-

-

Kooksentrum onder die SSK-begroting te plaas as deel
van die bydrae vir KAN;
*4 ann die SKV opdrag te gee om in te skakel by die
kantoor en administrasie van die SKG/SJK
33.10 MODERAMEN
33.10.1 Kommentaar
*1 Die moderameri vergader 4 maal per jaar; die
moderatuur funksioneer nie as dagbestuur nie, maar
verteenwoordig wel die moderamen by die vergaderings
van die vier Transvaalse moderature
*2 Uitgawes sentreer rondom reis, administrasie en
honoraria (moderatuurslede)
*3 Die posisie van die sinodeskriba en assistent-skriba
word onder pte 3.11 en 3.12 aangespreek
*4 Die getal lede in die moderamen (ni moderatuur

33.7 REGTE (SRK)
33.7.1 Kommentaar
*1 Die SRK vergader 8 maal per jaar en funksioneer
sonder ‘n dagbeseuur; dr PR du Toit van Uni
versiteitsoord was die skriba gedurende 1993/95
*2 Minimale kostes word deur die Sinodale Fonds
gedra
33.72 AANBEVELING Die sinode besluit om die
voortbestaan van die Sinodale Regskonimissie as
selfstandige dienskommissie te handhaaf

plus 3 leraars en 3 ouderlinge/diakens) word as
doelmatig en funksioneel gereken. Indien die pos van
assistent-skriba verval, behoort daar 4 ouder
linge/diakens verkies te word.
33.102 AANBEVELINGS Die sinode besluit om
*1 die voortbestaan van die moderamen as selfstandige
dienskommissie te handhaaf;
*2 die samestelling te verander na “4 ou
derlinge/diakens” indien die pos van assistent-skrlba
verval.

33.8 FONDSE (SKF)
33.8.1 Kommentaar
*1 Die SKF vergader 2x per jaar en funksioneer met
‘n dagbestuur; die skribaat 1993/95 is behartig deur ds
AC Swanepoel (Harmonie)
*2 Die uitgawes (reis, verblyf, administrasie) word
gedra deur die Sinodale Fonds
33.82 AANBEVELING Die sinode besluit om die
voortbestaan van die Sinodale Kommissie vir Fondse
as selfstandige dienskommissie te bandhaaf

3.4 SAMEWERK~NG MET ANDER TRANSVAAL
SE SINODES

-

-

33.9 VROUEDIENS ~SKV)
3.3.9.1 Koinmentaar
*1 Die kommissie het 9 maal vergader en funksioneer
met ‘n dagbestuur; mev Rinel Hugo (Skanskop) was

-

3.4.1 Kuratorium Pretoria
*1 Die teologiese opleiding word nou in die geheel
deur die opbrengs van die belegging in die Sinodale
Sentrum (Dc Jager/Steynfonds) gedra
*2 Volgens die bepalinge benoem die sinode vier
verteenwoordigers in die kuratorium
*3 Die sinode sal ook weer hierdie jaar sy kandidate vir
die Eksamenkommissie moet benoem
3.42 Argief
*1 Die moderamen het die aanwysing van ‘n nuwe
argivaris goedgekeur
vgl Tweede Versiag van
Moderamen
*2 Die begroting vir die Transvaalse argief (R167 981)
moet gehandhaaf word
-
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*3 Die sinode word deur een persoon (1993/95 die
sinodeskriba) in die Gesanientlike Kommissie vir die
Argief verteenwoordig
3.4.3 Bloedrivier
die SKKK het die eiendom
oorgedra aan ‘n Artikel 21-maatskappy onder leiding
van die FAK en ander kultuurorganisasies; die NG
Kerk het amptelik op 1 April 1994 uitgetree. Die saak
is reeds van die begroting afgehaal.
3.4.4 NG Kerk-Boekhandel vir hierdie saak word nie
weer begroot nie.
3.4.5 Sinodale Sentrum
*1 Die begrote subsidie is R600 000
*2 Die berekende inkomste van die Sinodale Sentrum
word gerealiseer
vgl Versiag van die Sinodale
Kerkkantoorkojnmjssje
3.4.6 Kuratorium Turifoop
*1 Die sinode is steeds verantwoordelik vir die
fmansiële ondersteuning van die drie voormalige
dosente wat by die Teologiese Skool Stofberg te
Turfloop uit diens gestel is
*2 Die begroting beloop R55 197
3.4.7 Sinodale Kerkkantoorkommjssje (SKKK)
*1 Die uitgawes van hierdie kommissie is nuut op die
begroting, iii R37 945
*2 Die SKKK het doelmatig aandag gegee aan
rasionalisering vgl Versiag van SKKK
*3 Die bedrag van R503 802 as administrasieheffing
-

-

-.

vir Noord-Transvaal is minimaal as in gedagte gehou
word dat die begroting vir die 4 Transvaalse sinodes
saam (=R4 753 125) slegs 25% van die totale
begroting van die Sinodale Kerkkantoor behels.
*4 Versorgingsfonds (R20 676) hierdie fonds is vir
-

die bejaarde dames en weduwees van predikante vir
wie daar nie behoorlike pensioenvoordele is nie; dit
fasseer stadigaan uit en moet dus nog gehandhaaf
word
3.4.8 AANBEVELINGS
*j Die sinode besluit om sy verteenwoordiging in die
volgende gesamentlike kominissies te handhaaf:
*1.1 Kuratorium Pretoria
*12 Gesamentlike Kommissie vir Argief (Transvaal)
*13 Sinodale Kerkkantoorkommjssje Transvaal
*2 Die sinode begroot vir die Transvaalse Argief, die
Sinodale Sentrum, die voormalige dosente van
Turfloop, die Versorgingsfoads en die Adminis
trasieheffing
*3 Die sinode besluit om to begroot vir die uitgawes
van die SKKK

35 SINODALE FONDS
*1 Die begroting vir die Algemene Sinode (R291 316)
sal noodwendig gehandhaaf moet word
*2 Die begroting van die koste vir die volgende
Algemene Sinode (R60 000) moet gehandhaaf word
met die oog op die Algemene Sinode in Kaapstad DV
1998 (reis- en verblyfkostes gaan baie duur wees)
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LW: Die koste van die afvaardiging van Noord
Transvaal na die afgelope Algemene Sinode 1994 was in
totaal R38 435 (dit is minder as Ri 000 per
afgevaardigde vir 9 dae)
*3 Die begroting vir uitgawes ten opsigte van ‘eie
sinode” beloop RhO 000. Die koste van die Sinode 1993
was R187 403 = R355 per afgevaardigde vir 5 dae.
*4 Ander uitgawes onder hierdie afdeling is honoraria,
regskoste, skribaatskoste en vergaderingkoste
523.

=

R91

3.6 VERThENWOORDIGERS
3,6i Kuratorium Stellenbosch die sinode word deur
een persoon verteenwoordig, en dit is noodsaaklik dat
dit gehandhaaf moet word
3.62 Kuratorium Bloemfontein
ook hierdie ver
teenwoordiging (een persoon) moet gehandhaaf word
3.63 Kuratorium Turfloop
*1 Tot op datum was die sinode deur een persoon
verteenwoordig
*2 Die moderamen het die kuratorium versoek om ‘n
aanduiding te gee of daar nog behoefte is aan verdere
verteenwoordiging; geen reaksie is nog ontvang rile
3.6.4
Raad Universiteit Pretoria
die ver
teenwoordiging van die Ned Geref Kerk in die raad het
verval
3.65 Radio- en TV-kommissie
*1 Die Gesamentlike Kommissie vir Radio en TV het
nb gefunksioneer nie en daar word aanbeveel dat dit
getermineer word
*2 In die plek daarvan kan wel oorweging geskenk
word aan ‘n Sinodale Kommissie vir Kerklike Media,
wat aansluiting kan vind met die AKKM en die
werksaamhede ten opsigte van media-skakeling en
-benutting koördineer
3.6.6 Sonop Christelike Tehuis
hier benoem die
sinode slegs lede in die beheerraad; dit is sonder enige
koste vir die sinode
3.6.7 Buitelandse Bediening hierdie kommissie is na
die stigting van ‘n Artikel 21-maatskappy getermineer;
die sinode word nie meer aniptelik in die maatskappy
verteenwoordig niç
3.6.8 AANBEVELINGS
3.6.8.1 Die sinode besluit om steeds verteenwoordigers
te benoem in die
*1 Kuratorium Stelienbosch
*2 Kuratorium Bloemfontein
*3 Kuratoriuni Turfloop
*4 Beheerraad Sonop Christelike Tehuis
-

-

-

-

-

3.6.82 Die sinode besluit om ‘ii Sinodale Kommissie
vir Kerklike Media to skep met die volgende
samestelling~ 7 persone met 5 sekundi (wat nie
noodweudig in volgorde opgeroep hoof te word nie);
ten minste eon van die lode moet ‘n vrou wees
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3.7 INKORTING VAN BESTEDING

*6 Uiteindelik wil dit lyk om die syfer op 10% te
handhaaf, maar dan bereken op die totale gesamentlike
gemeentelike inkomste van die voor-vorige jaar
*7 Dit is nie haalbaar dat elke gemeente slegs 10% van

3.7.1 Opdrag sien punt 2.4.3 hierbo
3.72 Aanv~nkIike optrede
*1 In November 1992 het die vorige ad
hoc-kommissie Prioriteite dit as sy ideaal gestel dat
die sinodale bydraes met 40% verminder moet word.
Die sinodale bydraes vir 1992/93 het die bedrag van
R7 291 049 beloop. 40% van hierdie bedrag is R2 916
420.
*2 Die sinodale bydraes vir 1993/94 beloop die
bedrag van R6 083 540. Daar was dus reeds ‘n
vermindering van 16,65% bewerkstellig (Ri 207 509).
*3 Die sinodale bydraes vir 1994/95 beloop die
bedrag van R5 610 215. Dit beteken ‘n vermindering
van R473 325 of 7,78% op die vorige jaar.
*4 Van die gestelde 40%-vermindering is dus reeds
Ri 680 834 bereik = 23,05%. ‘n Verdere vermindering
van Ri 235 586 moet dus nog bereik word.
-

3.7.3 Bevinding

*1 Die Sinode 1987 het soos volg besluit: Die sinode
stel dit as doelwit dat die sinodale bydraes nie meer as
10% van die gemeentelike inkomste van dieselfde jaar
moet wees nie en gee opdrag aan sy kommissies om
hulle begrotings daarvolgens aan te pas. Die sinode
besluit dat hierdie doelwit binne agt jaar bereik moet
word.’ (= in 1995)
*2 Die sinodale bydraes as % van die gemeentelike
iiikomste het soos voig verloop: 1987/88 12,3%;
1988/89 12,1%; 1989/90 9,9%; 1990/91 9,7%;
1991/92 10,1%; 1992/93 10,7%; 1993/94 10,23%;
1994/95 (ter vergadering)
*3 Die felt van die uitstaande sinodale bydraes

sy inkomste betaal nie; daarom moet die SKF
voortgaan om die eweredige verdeling te hanteer, met
deeglike evaluering van die nuwe sisteem
*8 Vir die begroting van 1995/96 word 10% van die
syfer soos op 31 Maart 1994 as plafon gestel, ni R5 946
997. LW: die begroting beloop R5 760 312; sonder die
sentrum is dit R5 160 312.
3.7.5 AANBEVELING
Die sinode besluit dat die
sinodale verpligtinge nie meer as 10% van die totale
gesainentlike gemeentelike inkomste van die voor
vorige jaar mag wees nie
-

3.8 BENAMING SINODALE KOMM1SSIES
3.8.1 Opdrag sien punt 2.4.4 hierbo
3.82 Kommentaar
*1 Die nuwe naam vir die Sinodale Sendingkommissie
is reeds afgehandel (sien pt 3.3.4.2.1 hierbo)
*2 Die SKG het laat blyk dat hulle moontlike
naamsveranderings wil aanbeveel
*3 Die moderamen steun ale die voorsteile wat by die
-

Sinode 1993 ingedien is nie (vgl pt 2.4.4) en het
geoordeel dat dit nie nodig is om ‘n beskrywingspunt na
die Algemene Sinode 1994 deur te stuur ale
3.9 VERKLEINING VAN DIE SINODE

3.9,1 Opdrag- sien punt 2.4.2 hierbo
3.92 Kommentaar

bemoeiik die hele beredenering. Op 31 Maart 1994
het hierdie bedrag Ri 139 605 beloop. Dit beloop
20,8% van die totale sinodale bydraes vir 1993/94.
Van hierdie bedrag is R878 263 meer as 120 dae
uitstaande. Dit kan dus beweer word dat minstens
sommige gem eentes nie instaat is om hulle ver
pligtinge teenoor die sinode na te kom nie. Hierdie
saak kan nie maar jaar vir jaar so voortsleur nie. Dit
wil voorkom asof sommige gemeentes nie ems maak
met aanbevelings van die SKF in hierdie verband nie.
Daarom sal die Sinode 1995 aan hierdie saak aandag
moet gee met die oog op AFHANDELING van die
probleem sien Verslag van Fondse.
*4 Die ander kant van die saak is egter dat die

*1 Die Algemene Sinode 1994 het Artikel 33 gewysig
om soos voig te mi:
“33.1 Sinodes word op die volgende maniere
saamgestel. Elke sinode besluit oor sy eie sainestelling.
33.1.1 ‘a Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens
alt elke gerneente in die sinodale gebied as
afgevaardigdes van elke kerkraad. Die sinode besluit
op die aantal afgevaardigdes per gemeente.
33.1.2 ‘n Gelyke aantal lemaars en ouderlinge/diakens
uit elke ring in die sinodale gebied. Die sinode besluit
op die wyse van afvaardiging en die aantal

verpligtinge van die gemeentes gesanientlik moet
verminder. Wat ‘n goeie gemiddelde of optimum
syfer is, is moeilik om te bepaal. Waarskynlik sal dit
minder as 8% van die gemeentelike inkomste moet
wees. Daar sal eerder aan ‘n werklike minimum-syfer
gedink moet word. Dit beteken dat ELKE syfer in die
sinodale begroting uiters krities beoordeel moet word.
*5 Sodanige vermindering van die sinodale bydraes

vergadering van elke sinode geimplementeer nadat elke
sinode besluit het hoe hy die nuwe Art 33 wil

moet ook nie net ‘n verplasing (desentralisering) van
verpligting beteken nie. Die antwoord moet gesoek
word in werkilke vermindering van werksaamhede en
afskaling van dienste.

vaardig, minus 16 persone hele sitting afwesig).
*3 Vim die Sinode 1995 is daar 306 leraarsposte

-

afgevaardigdes per ring.
(Hierdie besluit word eers by die volgende vergadering
na die eersvolgende gewone of buitengewone
implementeer”)
*2 By die Sinode 1991 was die maksimum getal
afgevaardigdes 312 Ieraarsposte x2 = 624. By die
Sinode 1993 was dit 300x2 = 600. In werklikheid was
die getal afgevaamdigdes egter 528 (600 minus 8 vakante
leraarsposte, minus 48 ouderlinge/diakens ale afge

afgevaardigdes

=

612

*4 Vgl die Verslag van die Sinodale Regskommissie in
hierdie verband
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3.10 PREDIKANTE IN SINODALE DIENS
3.10.1 Opdrag sien punt 2.4.5 hierbo
3.102 Begripbepaling
die verskillende benamings
word soos voig geinterpreteer:
*1 Predikante in sinodale diens Dit is predikante
wat voltyds in diens van die sinode of kommissies van
die sinode is en wie se traktement geheel of
gedeeltelik uit die sinodale begroting betaal word, by
‘n PSD-SKDB, PSD-SKG, PSD-Argief.
*2 Gesubsidieerde poste Dit is poste van predikante
wat met ‘n spesifieke opdrag in diens van ‘n gemeente
is maar wie se traktement geheel of gedeeltelik uit die
sinodale begroting betaal word, by. hospitaalleraars,
sendelinge”, ~tudeutelei aars, predikant Gemeente
Pretoria-Dowes.
*3 Ondersteuningsdienste
Dit is administratiewe
-

-

-

-

-

ondersteuningsdienste spesifiek vir die PSD en
sinodale kommissies en moet onderskei word van
administratiewe poste by die Sinodale Kerkkantoor.
3.103 Die wenslikheid van predikante-in-sino
dale-diens en gesubsidieerde poste
3.10.3.1 Behoeftes
uit navrae by die onderskeie
bedieningskommissies het dit geblyk dat al die
kommissies ‘n PSD (voltyds of in kombinasie) baie
goed sal kan gebruik, veral vir fasilitering, stimulering
en navorsing.
*1 PSD-poste
*1.1 Die SKG, SJK, SKSE, SKDB en Argief het almal
goedgekeurde PSD-poste. SKG, SJK en SKSE se
poste is tans gevries. Uit die navrae het die volgende
geblyk:
by die SKG is gewys op die kommissie se
aanbeveling dat sy naam verander word na die meer
spesifieke “Sinodale Kommissie vir Gemeentebou’ en
dit open ‘n hele nuwe veld wat deeglike beplanning
benodig. Nouer samewerking met SEVTO het ook
noodsaaklik geword;
by die SJK is die saambindende rol van ds JC
Carstens beklemtoon. As hy nie meer as skriba van
die kommissie kan optree nie, sal dit moeilik wees om
nog al die werk te kan doen;
by die SKSE is dit opvallend dat die meeste
werksaamhede (en gepaardgaande probleme) te doen
het met interkerklike hulpverlening. As hierdie
funksie sou verdwyn, sal die kommissie met gemak sy
werk kan baasraak;
die SKDB se dubbele funksie van sinodale
kommissie en statutêre welsynsorganisasie noodsaak
steeds ‘n volt)idse PSD-pos;
weens die gespesialiseerde funksie noodsaak die
Argief ook ‘n voltydse PSD-pos; die pos is reeds weer
gevul.
*12 Die ander kommissies, naamlik SKE, SKF,
SKLAS, SKV en SRK se skriba’s doen die werk as lid
van die betrokke kommissie; daar is nie behoefte aan
meer permanente reeling nie. Die skriba’s van veral
die SKF en SRK kry egter swaar weens die werkiading.
-

-

-

-

-
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*2 Gesubsidieerde poste
*2.1 Die pos van psigo-pastorale arbeider by
Weskoppies Hospitaal sal volgens besluit van die
Sinode 1993 beoordeel word indien daar ‘n
vermindering in die staatsubsidie sou kom. Intussen
word waardevolle diens gelewer
ook in wyer
koninkryksverband.
*22 Die funksie van hospitaalkoördineerder is
belangrik, maar regverdig nie ‘n voltydse pos nie.
*23 Die subsidie aan die dosente by die teologiese
fakulteit word tans deur ‘n toekenning nit die De
Jager/Steyn-fonds gedra en word as koste-effektief
beskou
*2.4 Die “sendelinge” se posisie is histories bepaal en
kan me sonder meer verander word nie
*2.5 Die studenteleraars lewer werk wat lang
termynvoordeel vir die kerk inhou
*2.6 Die gemeente Pretoria-Dowes kan nie op hulle eie
‘n predikant bekostig nie terwyl die gespesialiseerde
aard van die werk wel ‘n voltydse predikant noodsaak.
Oprnerking: Streng gesproke het die sinodeopdrag ale
‘n studie na die gesubsidieerde poste ingesluit nie en
die kommissie het gevolglilc nie daarop gekonsentreer
nie. Aangesien dit wel ‘n groot deel van die sinodale
begroting behels, oordeel die kommissie dat dit ‘n eie
ondersoek regverdig.
3.1032 Basiese vertrekpunte
*1 Gerneentesentxies
Die kommissie neem as
vertrekpunt die feit dat dit in die kerk se werk juis om
die effektiwiteit van die bediening in die gemeentes
gaan, wat uiteindelik die effektiewe dienslewering van
elice gelowige beteken. Die sinode behoort slegs ‘n
ondersteuningsdiens aan die gemeentes te bied, en
kommissies van die sinode mag nooit so funksioneer
dat dit werk wat deur gelowiges in die gemeentes
gedoen kan word, uit hulle hande neem nie.
Ondersteuningsdienste geld veral fasilitering, stimu
lering en navorsing met die oog op die bevoordeling
van die gemeentes se totale bedieningsprogramme.
*2 PSD-poste By die beoordeling van ‘n ~05 moet
onder andere gevra word:
Is die pos absoluut onontbeerlik, of is dit bloot
gerieflik?
Van Waar kom die behoefte? (Dit behoort vanaf die
gemeentes te wees, maar die gemeentes is nie
noodwendig in staat om die ware behoefte te beoordeel
nie.)
Is die pos tot voordeel van (al) die gemeentes?
Sal ‘n pos dit vir gemeentes dalk gerieflikheidshalwe
moontlik maak om hulle verantwoordelikhecle op ‘n
PSD af te skuif? (Indien wel, dan hewer nie ‘n pos nie!)
Is daar alternatiewe moontlikhede waarop die werk
gedoen kan word?
Wat is die skade as daar nie ‘n PSD is nie?
*3 Taakomskrywing
Indien weer aan ‘n PSD-pos
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gedink word, moet sy funksie duidelik omslcryf word. ‘n
Gespesifiseerde pligtestaat moet opgestel word en daar
moet by voorbaat duidelikheid wees wie oor horn toesig
hou.
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*4 Begrotingsrealiteite Al vra die behoeftes vir meer
as een voltydse PSD-pos, moet die behoeftes teenoor
die begrotingsrealiteite opgeweeg word.
3.1033 Moontlikhede Die volgende moontlikhede
kan oorweeg word:
*1 ‘n Voltydse PSD vir elke bedieningskoinniissie van
die sinode
*1.1 Die poste (behaiwe SKDB) is tans gevries en op
die oog af ly die werk skade. Orn die poste te vul son
die volgende voordele inhou:
Een kundige persoon kan horn op die spesifieke
bedieningsterrein ingrawe en met entoesiasme die
ander kommissielede inisiërend meeneern.
Navorsing, fasilitering en stimulering kan beter
gedoen word omdat een persoon al sy aandag daaraan
kan gee.
Navrae van gemeentes se kant af en kontak met
gemeentes kan beter hanteer word.
Die kwaliteit van dienslewering kan verhoog.
*12 Daar is egter ook nadele verbonde aan die vul
van die poste naamlik:
Die gevaar dat dienste wat deur gem eentes gelewer
kan word, al meer die verantwoordelikheid van die
PSD en betrokke kornmissie word.
Die finansiële uitgawe op die begroting van die
sinode is groot.
Die persoon in die pos kan mettertyd stagneer en
entoesiasme verloor. Orndat hy dan van ‘n beroep
afhanklik is om die pos te ontruim, kan dit ‘n
negatiewe uitwerking he op die diens wat gelewer
moet word.
Die gevaar bestaan eweneens dat ‘n entoesiastiese
en bekwame I’SD mettertyd ‘n passiewe kommissie tot
gevoig kan he. (Dit hoef egter nie noodwendig te
gebeur as die saak reg hanteer word nie.)
Dit kan gebeur dat ‘ii PSD algaande voeling met die
praktyk van kerkwees verloor en so die relevansie van
die diens wat gelewer word laat afwater omdat hy nie
meer aan ‘n gerneente gekoppel is nie. (Dit is eger ook
nie noodwendig so as die saak reg hanteer word nie.)
*2 Kombinasies
*2.1 Sekere kombinasies, by ‘n gesamentlike pos vir
die SKG en SJK, is in praktyk uitvoerbaar. Die
voordele daaraan verbonde is die volgende:
Al die voordele wat hierbo reeds genoem is.
‘a Kleiner flnansiële las op die sinode se begroting.
Die diens wat die sinode aan die gemeentes lewer
kan minder gefragmenteerd beleef word.
*22 Daar is egter nog steeds ‘n aantal nadele aan die
opsie verbonde:
Al die nadele wat hierbo genoem is geld ook hier.
Die werklading kan maklik te veel word; dit kan lei
tot verskraling van die diens.
Groter eise word aan een persoon gestel om met
eweveel entoesiasme as’t ware op twee stoele” gelyk
tesit. (Dit hoef egter nie noodwendig ‘a probleem te
wees nie.)

*3 ‘n Instituut/Direktoraat yr Gemeentebediening
Met ‘n Instituut/Direktoraat vir Gemeentebediening”
word gedink aan ‘a ondersteuningsfunksie ten opsigte
van al die fasette van gerneentebediening wat deur die
sinode aan gemeentes gelewer word en wat op
navorsing, koördinering en stimulering konsentreer.
Aan die hoof van so ‘n instituut word ‘a ‘direkteur” as
voltydse PSD aangestel.
*3.1 Die voordele aan hierclie opsie is die volgende:
Van die voordele hierbo genoern geld ook hier.
Gemeentes kan geheip word orn die bediening as ‘a
totale paicket te hanteer.
Groter balans tussen die verskiflende terreine in die
kerklike lewe kan makliker tot stand gebring word.
‘a Bale kleiner fmansiële las word op die sinode se
begroting geplaas aangesien slegs vir een PSD-pos
voorsiening gernaak moet word terwyl die hele
spektrum van die kerklike bediening aangespreek word.
*32 Uit die aard van die saalc is daar egter ook die
volgende nadele aan hierdie opsie verbonde:
Die nadele hierbo genoem geld ook hier.
Dit is bykans onmoontlik vir een persoon om met
eweveel entoesiasme op al die terreine van die kerklike
werk op te tree. Hierdie nadeel hoef egter nie
noodwendig ‘n verswakking van dienslewering tot
gevoig te he nie aangesien die gedagte nie is dat die
persoon al die werk self moet doen nie. Vanuit die
Instituut moet hy veral koärdinerend sorg dat die regte
mense vir elke bepaalde bedieningsbehoefte gevind
word.
*4 Fasiliteerder / sinodale skrlbaat Die modelle van
ander sinodes (by name Noord-Kaapland met sy
fasiliteerder + hoofuitvoerende beampte en Namibië
met sy sinodale skribaat) is ook nagegaan, maar word
nie vir Noord-Transvaal as prakties gereken nie. Dit is
moeilik oin parallelle tussen die sinodes te trek orndat
die samestelling van die verskillende kommissies in die
sinodale gebiede verskillend hanteer word. Dit het ‘a
groot invloed op die manier waarop dienste deur
kommissies gelewer word.
*5 Jukoop van dienste
Hierdie opsie behels die
moontlikheid dat ‘a bepaalde sinodale kommissie na
gelang van sy behoefte om ‘n bepaalde projek of
afdeling van die werksaamheid deeglik uit te voer, ‘n
persoon se dienste vir ‘n sekere tydperk mag “inkoop’.
Vir die diens wat hy aan die kommissie lewer, word ‘n
bedrag aan sy gemeente, oorbetaal om yr meerdere
bediening voorsiening te maak (indien die persoon ‘a
leraar is).
LET WEL: hierdie kontraktering behoort yr ‘a
spesifieke en duidelik omskrewe taak te wees en nie yr
die skribaat van die kommissie nie. Daarvoor het die
kommissie nog steeds ‘n skriba wat ‘n jaarlikse
honorarium uit die sinodale begroting ontvang.
*5.1 Die voordele aan hierdie opsie verbonde is onder
andere die volgende:

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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‘n Bepaalde diens wat die kommissie graag wil
lewer, kan behoorlik uitgevoer word omdat een
persoon tyd daaraan kan spandeer.
Die persoon (leraar) wat “ingekoop” word, word nie
van sy gemeente losgemaalc nie. Hy behou dus kontak
met die praktyk van gemeentewees. Hy hoef ook nie
vir ‘n beroep te wag voordat hy van sy ver
antwoordelikhede ten opsigte van die kommissie
onthef kan word nie. Die kommissie is ook nie
onbepaald aan een persoon gebind nie.
Die finansiële las op die sinode se begroting is
minder as ‘n voltydse PSD-pos.
Omdat ‘n behoorlike kontrak met so ‘n gemeente
opgestel word, bring dit mee dat die gemeente meer
begrip het met die diens wat die persoon aan die
sinode lewer terwyl die werk in die gemeente ook nie
skade ly nie.
Dit behoort tot gevolg te he dat die sinodale
kommissies meer doelgerig en gemotiveerd projekte
bepian.
*5.2 Die nadele by hierdie opsie is onder andere die
volgende:
Dit hou nog steeds finansiële uitgawes vir die sinode
-

-

-

-

-

-

in.
Kommissies kan dienste ‘skep” wat dalk nie so
noodsaaklik blyk te wees nie
Die gemeente word moontlik tog ontwrig met die
“afwesigheid” van die leraar
*6 Die lede van die konmiissie doen self al die werk
Dit is natuurlik moontlik om geen van bogenoemde
opsies te aanvaar nie en te verwag dat die lede van ‘n
sinodale kommissie die werk self behartig sonder
enige ander huip.
*61 Die voordele hieraan verbonde is onder andere:
Geen finansiële las op die begroting van die sinode
rile.
Maksimale betrokkenheid van kommissielede.
*6.2 Die nadele aan hierdie opsie verbonde is die
volgende:
Geweldige eise word aan kommissielede gestel
omdat hulle as voltydse gemeenteleraars ook ander
verpligtinge moet hanteer.
As gevolg van mm
tyd kan dit gebeur dat
kommissies die dienste wat hulle graag sou wou lewer
hewer afskaal.
Veral die navorsing ten opsigte van sekere aspekte
van die kerk se werk asook kontak met gemeentes kan
agterweë gelaat word.
Bogenoemde nadele is nie denkbeeldig nie, aangesien
die praktyk tot dusver self hierdie leemtes uitgewys het.
3.103.4 Taakoinskrywing
Vir die bestaande twee
PSD-poste (SKDB en Argief) is bevredigende
pligtestate beskikbaar. Indien die sinode vir die opsie
van inkontraktering van dienste son besluit, sal
spesifieke ad hoc-kontrakte opgestel moet word.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.10.4 AANBEVEL1NGS
3.10.4.1 Bestaande PSD-poste Die sinode besluit om
*1 die poste van PSD:Diens van Barmbartigheid en
-

PSDArgief te handhaaf
*2 die PSD-poste vir SKG, SJK en SKSE tans nie te vul
nie.
3.10.42 Kontraktering van dienste Die sinode besluit
*1 dat dienste ad hoc ingekontrakteer kan word ten
opsigte van projekte van sinodale kommissies of in
belang van sinodale werksaamhede
*2 om die volgende riglyne vir implementering neer te
lö:
*2.1 Die beirokke kommissie bepaal die aard van
dienste wat ingekoop moet word.
*22 Die kommissie lê ‘ii gemotiveerde versoek ann die
sinode/moderamen voor.
*23 In die motivering word onder meer duidelik
uitgespel
*23.1 die spesifieke tank waarvoor dienste ingekoop
moet word;
*2.32 moontlike ander maniere wanrop die werk
gedoen kan word;
*233 die aard van die kundigheid wat benodig word;
*23.4 administratiewe ondersteuning wat benodig
word;
*235 die kontrahyd;
*23.6 ‘n gespesifiseerde begroting.
*2.4 Die sinode/moderamen besluit oor die meriete
van die aansoek en stel in oorleg met die SKF die
begrotingslimiete vas.
*25 Die moderamen wys in oorleg met die komnilssie
die persoon nan en onderhandel ‘n kontrak.
*2.6 Die moderamen onderbandel ook met die
betrokke gemeente/kommissie vir die benodigde diens,
asook vir die voorwaardes waaronder die gemeente dit
doen..
*2.7 Die persoon wie se dienste ingekoop word, doen
versing nan die kommissie ann wie hy diens lewer.
3.10.43 Ondersoek na gesubsidieerde poste
*1 Die sinode gee opdrag ann die moderarnen om ‘n
ondersoek te doen na alle poste wat nit die sinodale
begrotiug gesubsidieer word en om te bepaal of die
subsidie moet voortgaan. In die ondersoek moet veral
gelet word op die aoodsaaklikheid van sodanige poste,
wat die effek van beeindigiug of vermindering van
subsidies sal wees, alternatiewe maniere waarop die
dienste gelewer kan word, asook die wang of die geld
wat vir subsidies gebruik word nie op nuder inaniere
meer effektief gebruik kan word nie.
*2 Die moderamen doen versing nan die volgende
sinode.
*3 Indien daar intassen enige vakatures ontstaan,
-

corded die moderamen of die subsidie meet voortgaan.
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3.11 ADMINISTRATIE’WE ONDERSTEUNINGS
D]ENSTE VIR SINODALE KOMMISSIES

3.fl.1 Behoeftes
*1 Die SKG/SJK en die SKSE het tans elk een
voltydse pos vir sekretaresse/administratiewe beainpte.
*2 Die ander kommissies se behoeftes verskil:
die SKDB het weens sy besondere funksie ‘n voile
ondersteuningsdiens nodig;
SKLAS kan nie-amptelik van AKLAS se huip
gebruik maak;
SKE, SKF, SKV en SRK se skriba’s het van tyd tot
tyd administratiewe huip nodig maar doen meestal die
werk self;
die besondere behoeftes van die SKV (en moontlik
ook SKF) aan bykomende administratiewe huip moet
egter in gedagte gehou word.
*3 Daar is ‘n groot behoefte aan ‘n administratiewe
ondersteuningsdiens vir die skriba van die sinode /
moderamen.
3.112 Moontlikhede
*1 Die status quo werk redelik goed, met die enigste
verski1 dat die posbeskrywing van die administratiewe
beampte by SJK/SKG aangepas behoort te word om
ook die SKV se werk in te sluit.
*2 As uiteindelike ideaal word gestel dat daar ‘n
-

-

-

-

Noord-Transvaalse sinodale sekretariaat sal wees wat
ondersteuningsdienste aan al die komniissies, skribas

van kommissies en die skriba van die sinode lewer.
*3 Dit is moontlik om die twee dames by SJK/SKG
en SKSE se posomskrywing so te herskeduleer dat
huile die Noord-Transvaalse sinodale sekretariaat
kan wees met die fokus op die werk van die
sinodeskriba, SKG, SJK, SKSE en 5KV.
3.113 AANBEVEUNGS Die sinode besluit
*1 om ‘n Noord-Transvaalse sinodale sekretariaat in
te stel om ‘n administratiewe ondersteuningsdiens nan
die sinodeskriba en die kommissies van die sinode te
lewer;
*2 om die huidige dameskierke van die SJK/SKG en
SKSE se posoinskrywing nan te pas om die sek
retariaatsdiens te kan lewer;
*3 om ‘n koördineringskommissie aan te wys om die
-

sekretariaatsdienste te beheer;
*4 dat die kommissie bestaan nit die sinodeskriba
(sameroeper en bestuurder) en een verteenwoordiger
elk (verkieslik die skriba) van die SJK, SKG, SKSE en
SKV
312 SKRJBAAT/ASSISTENT-SKRJBA
3.12.1 Skriba
3,12.1.1 Daar word groot eise aan die skriba van die

sinode/moderamen gestel en daar is gevoiglik ook
ondersoek ingestel na die moontlikheid van ‘n voltydse
sinodale sekretariaat.

Om prinsipiele en praktiese
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oorwegings is egter geoordeel dat die skriba steeds soos
tans uit die personeel van die sinode verkies moet word
maar dat daar vir horn ‘n vorm van adrninistratiewe
ondersteuningsdiens beskikbaar gestel word en
belangriker
dat daar met sy gerneente ‘n kontrak
gesluit behoort te word dat hy vir ‘n aantal ure per week
van die gerneente losgemaak kan word en dat die
sinode die gerneente daarvoor vergoed
3.12.12 AANBEVELING Die sinode besluit dat
*1 die pos van sinodeskriba gehandhaaf word;
*2 die skriba nit die personeel van die sinode verkies
moet word;
*3 daar vir die skriba ‘n administratiewe onder
steuningsdiens beskikbaar gestel word;
*4 die moderamen hierdie diens in oorleg met die
skriba, die SKF en die SRK reel;
~S die moderamen in oorleg met die SKF met die
kerkraad van die skriba ‘n ooreenkoms aangaan
waarvolgens hy vir ‘n aantal ure per week van die
gemeente losgemaak kan word en dat die sinode die
gemeente daarvoor vergoed.
-

-

-

3.122

Assistent-skriba

vgl Eerste Versiag van

-

Moderamen (pt 2.5.5)
IN SINODALE KOM

3.13 DIENSLEWERING
MISSIES
3.13.1 Behoefte
313.1.1 Lede

en veral die skriba’s
van die
verskillende sinodale kommissies moet dikwels bale ure
aan sinodale werksaamhede bestee wat weer ‘n invloed
op hulle gemeentelike werksaamhede het. Kerkrade en
gemeentes is nie altyd behoorlik ingelig nie en daar kan
wedersyds spanning ontstaan.
3.13.12 AANBEVELING Die sinode besluit dat die
moderamen na die sinode die gemeentes van die
-

-

-

predikante wat in die kommissies van die sinode
benoem is, skriftelik oor die aard en omvang van die
werk in to 11g. en ook om begrip daarvoor te vra.
4, ALGEMENE AANBEVELING Die sinode
gee opdrag nan die moderanien om voort te gaan met
die rasionalisering en die daarstelling van prioriteite vir
sinodale werksaainhede, met verslag nan die Sinode
1997
-

DS PSHF STRUMPFER (voorsitter)
DS JC CARSTENS (skriba)
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OPDRAG JEUGBEDIENING

begroting as inkomste hanteer ten einde die sino- dale
bydraes in te kort vgl die begroting 1995/96 onder die
SKF-verslag.
2.2.2 Die JEUG-TOT-JEUGFONDS word ook deur
die SJK behartig. Naas die sentrumaandeel van
R500 000 (waarvan die rendement veral gebruik word
vir die instandhouding van die kampterreine Badseloop
en Magaliesberg), beskik die SJK oor ‘a belegging van
ongeveer R25 000 by die Sinodale Kerkkantoor die
renteverdienste word benut vir ekumeniese skakeling,
vakansieoordbediening, diensjaarprojekte en ander
onvoorsiene uitgawes.
223 Die Sinode 1993 se besluit ‘am kommissies van
die sinode die reg te verleen am dienste en projekte
met die oog op fondsinsameling onder kerkrade en
gerneentelike aksies se aandag te bring” (Handelinge
1993: 232: 2.2.1/269: 2)is benut om behoeftes ten
opsigte van studentebediening en die kampterreine aan
gementes deur te stuur.
2.2.4 Die AJK het besluit om jaarliks ‘n bepaalde
bedrag aan die hand van beskikbare fondse aan sinodes
beskikbaar te stel, waaruit ‘a SJK met volledige
motivering ‘n bedrag kan aanvra, wat deur die betrokke
SJK toegeken word, waar die grootste nood is. Die SJK
liet ‘n toekenning aangevra ten bate van die
studente-bediening by Pretoria-Technikon en die
Verpleegsterbediening.
-

1.1 ARTIKELS 50 EN 55 vgl Die Kerkorde 1994, bil
lien 12
-

1.2 BEPAL1NG 50
*50.1 Ter uitvoering van die werk in artikels 50 en 55
genoem, benoem die sinode ‘n jeugkommissie.
*502 Die Sinodale Jeugkommissie word saamgestel
soos in Bepaling 35.4.3 gereel, ni uit 7 persone, met 5
sekundi wat nie in volgorde opgeroep hoef te word
ale, plus ‘a verteenwoordiger van die Teologiese
Fakulteit. (Hierdie 7 persone hanteer elk ‘a spesifieke
portefeulje in die SJK).
*503 Die kommissie (1) voer opdragte uit en doen
versiag; (2) dra sorg vir navorsing, beplanning,
inligting en voorligting in belang van die arbeid van
die jeug; (3) adviseer die sinode oor alle aspekte van
die jeugwerk wat tot die terrein van die betrokke
kerkvergadering (sinode) behoort.
13 DOE1STELJJNG VAN SJK die SJK stel dit as
doelstelling om sy opdragte soos omskryf in Bepaling
50.3 na die beste van sy vermoë uit te voer (vgl
Handelinge 1993: 233: 3.3.2.3.1).
-

1.4 INDELING VAN VERSLAG die voorlegging
van die versiag geskied volgens die onderskeie
afdellngs en/of portefeuljes wat in die afgelope twee
jaar hanteer is.
-

2, ADMINISThASIE EN BELEID
ii ARG1VALIA
2.1.1 Die SJK is steeds besig om sy argivalia te orden
vir bewaring in die Transvaalse Kerkargief (vgl
Handelinge 1991: 329: 4.5.1 en 4.6.1). Die notules van
die Kommissie Studentebearbeiding (1957-1961),
Kommissie Afdeling Naskoolse Jeug (1952-1956),
SJK-Dagbestuur (1957-1991) en SJK Noord-Transvaal
(1957.1989) is reeds ingehandig. Die res van die
ongeordende stukke word tans in die Argief bewaar
vir latere uitsortering.
2.12 Dit was nog nie moontlik om aan die Argief
medewerking te verleen in verband met die
indeksering van die SIK-agendas en -notules nie (vgl
Handelinge 1991:329:3.1.3.3).
22 FONDSE
22.1 Die SJK het gereeld sy oog gehou oor die
fonds: JEUG ADMINISTRASIE van die sinode, in
oorleg met die SKF. Die SJK het telkens gepoog om
sy begroting te verminder, en verder word die
rendement op die sentrumnandeel op die SJK

-

23 AD HOC PRIOR1TE1TE
-

23.1 Die SJK was betrokke by die werksaamhede van
die moderamen se ad hoc-kommissie vir Prioriteite en
het sy insette daar gelewer.
232 Die een belangrike uitvloeisel hiervan is die
“kombinering-van-kantore” van die volgende kom
missies: SJK, SKG, SKSE en SKy. Hierdie reeling is
nog in sy beginstadium, maar met die ervaring
opgedoen vanuit die kombinasie van SJK en SKG die
afgelope paar jaar (terwyl dr PW Marais nag PSD was),
blyk dit reeds doelmatig te wees, veral ten opsigte van
gesamentlike benutting van geriewe, handliawing van
twee dames, koordinering van werksaamhede en
administratiewe pligte, ens.
2.4 SKAKEL1NG MET RINGE EN GEMEENTES
2.4.1 Sinodebesluit (265:4.1)
*1 Die sinode beklemtoon die noodsaaklikheid van
skakeling tussen sy samestellende gemeentes (in
ringsverband) asook die skakeling tussen die same
stellende gemeentes en die sinodalekommissies.
*2 Die sinode gee opdrag aan sy kommissies om toe te
sien dat werksaamhede en projekte wat afgewentel is na
ringe en/of gemeentes effektief voortgesit word. Ge
meentes en ringe se samewerking in hierdie verband
word deur die sinode gevra.
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2.42 Uitvoering
die SJK het op gereelde basis
omsendbriewe aan die gemeentes deurgestuur en
verder die oor op die grond gehou ten opsigte van
werksaamhede wat deur ringe onderneem word. Die
SJK was ook betrokke by die aanbieding van enkele
kursusse in streekverband.
-

2.4.3 Bevinding

*1 Die SJK is bekommerd dat sekere noodsaaklike
toerusting, veral vir kinderkransleidsters, SKJA- en
BKJA-leiers, kategete en kerkraadsjeugkommissies
nie doelmatig in gemeentes of via ringe aangespreek
word nie.
*2 Die SJK is ook bekommerd oor sekere rigtings wat
ingeslaan word met die “spiritualiteit op sommige
kampe, en dat die ringe nie genoegsaam toesig hou
oor die inhoud en aanbieding van gesamentlike kampe
nie.
*3 Die SJK is teleurgestel dat daar skynbaar nie in die
sinodale gebied veel gekom het van die Gesinsjaar en
ook Aksie VOLUIT VIR CHRISTUS nie; die gebrek
aan ‘n koördineerder in die persoon van ‘n PSD word
hier sterk aangevoel.
*4 Oor die aaudag nan onderwyssake op plaaslike
viak, het die SJK ook sy bedenkiuge.
~5 Vgl in hierdie hele verband die voorlegging van die
moderamen ten opsigte van prioriteite.
2.5 ALGEMENE JEUGKOMMISSIE

die Sinode
van Noord-Transvaal word in die AJK verteenwoordig
deur dr WPJ van Wyk en ds JC Carstens (sekundi: dr
OSH Raubenheimner en ds JC Avenant). Dr Willie
van Wyk is sedert 1992 die voorsitter van die AJK en
is veral betrokke by Kategesevernuwing en Kin
derbediening; ds Cassie Carstens is die onder
voorsitter asook voorsitter van die subkommissie Jong
Belydende Lidmate.

*1 Pas die huidige kategese-sisteem by die behoeftes
van die post-moderne jongmens?
*2 Leun die huidige kategese-sisteem nie te swaar op
die rasionele ten koste van die erv~ringsbehoefte van
die jeug nie?
*3 Die plek van eietydse sang en musiek in die
leefwéreld van die gelowige jeug
*4 Die praktyk van Christenskap voortdurende toerusting ten opsigte van onder andere getuienislewering,
gebedsbediening en uitreiking
3.12 Uitvoering
*1 Die opdrag is na ‘n werkgroep verwys vir die nodige
studie. Daar is ook geskakel met die AJK se
Kommissie vir Kategesevernuwing.
*2 Die volgende besluit van die Algemene Sinode 1994
is ook hier ter sake: ‘Die Algemene Sinode versoek
sinodes om die versing (oor kategesevernuwing:
Agenda 1994 bi 137-139) deeglik deur SJK’s, ringe en
gemeentes te laat bespreek en dit in die lig van
kinder-evangelisasiekursusse soos die van KEO, KEB
en Aksie Alfa te evalueer en die resuitaat met
aanbevelings aan die AJK voor te lê.” (Besluiteregister
1994: bi 577)
*3 SJK’s is versoek om voor 31 Oktober 1996 hieroor
aan die AJK te rapporteer
3.1.3 Bevinding die volgende vorderingsversiag word
aan die sinode voorgeié vir bespreking:
V

-

-

-

2.6 JEUGKANTOOR die Jeugkantoor vervul steeds
in ‘n noodsaaklike behoefte in sinodale verband, veral
ten opsigte van inligting, voorligting en administrasie.
Met groot waardering word hier melding gemaak van
die knap dienslewering van mej Hermien Swart, wat
reeds die afgelope 6 jaar in diens van die SiX is. ‘n
Woord van dank ook nan ds Cassie Carstens, wat as
SJK-skriba ‘n belangrike toesighoudende, koördi
nerende en administratiewe funksie vervul.
-

3. DOOPLIDMAATBEDIENING

V

3.1 ONDERSOEK NA KAThGESE-SISThEM
3.1.1 Sinodebesluit (241: los voorstel) die sinode is
bewus van die feit dat ons sommige van die jeug na
belydenisaflegging vir die kerk verloor. Daar is redes
vir hierdie verskynsel en die probieme in hierdie
verband behoort bepaal te word. Die sinode gee
opdrag ann die SJK om te bepaal:
-

VOORLEGGING RAKENDE ‘N NUWE KATE
GETIESE WEG
1. INLEIDING
1.1 Hierdie vooriegging vioei voort nit ‘n opdrag van
die Sinode van Noord-Transvaal (1993: 241) aan die
SJK, naamlik die ondersoek na die toepaslikheid van
die huidige kategese-sisteem. Die versing oor
Kategesevernuwing wat by die Algemene Sinode 1994
gedien het (Sakelys 1994: 137), het ook deel van die
opdrag geword.
12 Nadat ‘n ad hoc-kommissie van die SJK verskeie
kere vergader het om aan ‘n moontlike toepaslike
sisteem te werk, het dit nie moontlik geblyk te wees
nie. In oorieg met die SJK is besluit om die SJK en
Sinode te dien met voorlopige denke rakende ‘n
moontlike teorie vu kategese binne die raam van die
onderrigtaak van die kerk.
2. HUIDIGE
SIENINGE
OOR
EN PRO
BLEMATIEK TEN OPSIGTE VAN DIE KATE
GESE
IN
DIE
NEDERDUYI’SE
GERE
FORNEERDE KERK
2,1 Die amptelike siening van die kerk oor die kategese
word weerspieël in die dokumente daarvan: die
Kerkorde, Jeugbedieningshandleiding, Kategeet vir
Christus 1 & 2 asook in die inleidings tot die onderskeie
kategesehandboeke en -leerboeke.
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By die mooi en belangrike dinge wat ook gesé word, is
die uiteindelike gerigtheid ~van die kategese seker die
mees problematiese en waarskynlik die oorsaak van ‘n
hele sisteem wat problematies is en beleef word.
Hierdie uiteindelike gerigtheid word dalk die
duidelikste verwoord as Kerkorde Artikel 50.3 van die
onderrig van dooplidniate sê: Hierdie onderrig
geskied met die oog op belydenisaflegging waardeur
huile deel in die voile regte en verantwoordelikhede
van die voile lidmate van die kerk.” Dit is ook cUe
gevolgtrekking waartoe DJ Viljoen (1994: 394) in sy
proefskrif oor DIE DOOPLIDMAATBEDIENING
VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE
KERK 1962-1990, MET TOESPITSING OP DIE
KATEGESE EN JEUGAKSIES kom:
~Die
kulminasie van hierdie onderrig is by die antwoord
van die katkisante wanneer hy homseif aanmeld om
belydenis van sy geloof voor die gemeente af te lé.
22 Binne die raani van die sisteem waarvan die
uiteindelike gerigtheid die aflegging van geioofs
belydenis is, moet erken word dat ons ‘n probleem
met die kategese het: die status quo werk skynbaar
nie meer nie. In reaksie hierteenoor kom twee
verskynsels na yore wat nie een gehandhaaf kan word
nie: aan die een kant poog sommige om met
oogklappe aan die sisteem met alles daaraan verboude
te maak werk, en aan die ander kant is daar die wat ‘n
ander weg wil opgaan, alles wil weggooi en soms
terugval op allerlei truuks. Dit lyk of die grootste
oorsake van die probleem dalk die volgende kan wees:
*1 Die kategese word as meer gesien as wat dit
werklik is: ‘n totale oorspeling van die belang daarvau
en ‘n losmaking van die hele gemeenteproses.
*2 By al die mooi dinge wat die kerk met die kategese
wil bereik (vergelyk bronne in 2.1), is die allerdoel
(behaiwe die eer~ en verheerliking van God soos die
kerk se) die aflegging van belydenis van geloof.
Flierdie geskrewe (en perseptueel-gevestigde) Leone
maalc van kategese wat dit vandag is: ‘n
lewensvreemde en eng skoolse bedryf. Hiermee word
bedoel dat die kategese nie ‘n faset van ‘n lewenslange
proses van onderrig/vorming is nie maar jets wat met
die kiem op materiaal/boeke ‘n kiompie kennis
afgehandel moet word sodat jemand êrens formeel
toegelaat kan word tot belydenisaflegging. In hierdie
konteks kom dadelik ander vrae na yore: Is daar nie
‘n te groot inspraak van opvoedkundiges nie? Lê
agter die kategesekurrikulum nie ‘n groter
opvoedkundige teorie as teologiese teorie nie? Wat is
die opvoedkundige teorie waarmee in die
kategesemateriaal gewerk word?
*3 Terwyl die kerk in die Kerkorde Se dat die jeug
wesenlik deel van die gemeente is (die vraag is wat
daarmee bedoel word!), word dit in steilings oor die
kategese weerspreek: voile regte en verant
woordelikhede kom eers as jy belydenis van geloof
aflê.Hierlê’n bepaalde siening van lidmaatskap
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verskuil wat uiters gevaarlik
‘n Ander gevaar wat
skull is in die Hem op die geloofskeusemoment. Die
kinderdoop (en lidmaatskap) word gekombineer met ‘n
soort evangelisasiekategese wat die kind behandel (op
individualistiese wyse!) as iemand wat sy eie lewe besit,
regtens ‘n vrye keuse daaroor kan maak, en daarom
vniendelik aangemoedig word om tog reg te Ides. Groot
Hem word op die keuse/geloofsekerheid geplaas. Die
persepsie dat met mense gewerk word wat reeds
lidmate is om huile toe te rus om beter lidmate te wees,
word verwaarloos.
*4 ‘n Duidelike teologiese Leone oor kategese ontbreek
in die kerk se gesknifte. Onsekerheid oor ‘n duidelike
teorie veroorsaak ailerlei truuks om probleme te
ondervang, In die proses word ook die hele idee van
wat kategese is, verniel.
~5 Dit kom voor of verandening en grondige vernuwing
met mekaar verwar word.
3. ‘N MOONTLIKE ThORIE VIR KAT- EGESE IN
DIE NEDERDU1TSE GEREFORMEERDE KERK
BINNE DIE RAAM VAN DIE GELOOFS
VORMINGSPROSES
3.1 Kategese word hier verstaan as die intensionele,
meer formeelgeorganiseerde geloofsvormingsproses
wat onder andere ook in verband staan met die
voortdra van die geloofstradisie (leer van die kerk) en
die opbou van die kerk. Belydenisaflegging is nie die
doel van die proses nie, maar kan ‘n voortvloeisel
daarvan wees.
32 Kategese is slegs ‘n deel van ‘n bale groter proses
van geloofsbemoeienis met ‘n kind. Dit is nie alles nie
en mag dit ook nie wees nie. Ander roispelers of
prosesse is die gesin, die jeugaksies, die eredienste,
medegelowiges in die gemeente, die gemeente as
sodanig, ensovoorts. Die kategese is ook aan die ander
kant nie weer niks nie, en die belang daarvan mag nie
oor die hoof gesien word nie. As belangnike perspektief
behoort te geld dat die rol van die kategese (soos
hierbo omskryf) in die hoërskool- of adolessensiefase
sterker kan funksioneer as in die laerskooljare. In
laasgenoemde geval kan die rol van die ouers/gesin die
leidende faktor wees.
3.3 Daar kan nie oor kategese gedink word sonder om
weer oor die gemeente te dink nie. Die gemeente is die
“leergemeenskap” waarbinne hierdie vonming in
besonder plaasvind: die kind moet in en ‘vanuit die
gemeente leer en ook “gemeente leer”, soos mens
houtwerk of wiskunde leer. Die verband tus- sen die
gemeente en die kategese, en die kategese en die ander
funksies van die gemeente mag nie losgelaat word sodat
die kategese ‘n saak op sigself word nie.
3.4 Kategese vind in ‘n verwikkelde sisteem van
kontekste plaas. Hierdie kontekste moet duidelik
verreken word aangesien bulle ‘n pnimére invloed
uitoefen op die proses van leer. Elke gemeente se
situasie,enook die kontekste van die mensedaarin,is
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uniek. Dit beteken dat elke gemeente dit wat kategese
is, vir sigself gestalte moet gee. Die uniekheid,
konteks en teologiese verantwoording van die “wees”
van elke gemeente bepaal ook die “wees” van die
kategese van daardie gemeente. Deel van die konteks
wat deeglik verreken moot word, en wat nuwe
uitdagings en opwindende moontlikhede meebring, is
die era van die posmodernisme waarin die teologie
moet funksioneer. Dit beteken baie simplisties gestel
onder andere ‘ii nuwe manier van dink oor die
werklikheid: ‘n nuwe kyk op die wetenskap weg van
reduksionistiese en meganistiese beskouinge; dinge is
nie altyd soos dit lyk dit is nie; die werklikheid kan
komplementêr gesien word en paradokso is nie ‘n
probleem nie; daar word nie met absoluuthede maar
met waarskynlikhede gewerk; daar is geen universele
konsensus oor wat waarheid is nie wat dit ook al hoe
moeiliker maak om jou geloofsisteem as die absolute
waarheid to aanvaar; alles word binne ‘n geheel
gesien waar alle dinge in sisteme verweef is; mense en
verhoudinge is belangriker as strukture en
organisasies; oop kommunikasie en dialoog waar
almal oop is vir verandering; ens. Die kategese kan
hierdie gegewenhede nb meer systap nie omdat dit
deel van ons konteks geword het.
3.5 Die volgende perspektiewe kan as beskrywing
dien van wat hier as ‘kategese’ verstaan word:
*1 Hierdie dêel van die onderrig- of geloofs
vormingshandeling van die kerk is ‘n proses wat
ontwikkelingsmagtig, oop en plooibaar behoort to
verloop en waarin nile betrokke partye gelyke vennote
in ‘11 gemeenskap van ‘leerders’ is op soek na sinvolle
lewenshantering her en nou.
*2 Die benadering kan dus ook nie anders wees as
holisties-ekosistemies ten opsigte van die mens en alle
persone, invloede en prosesse wat bewustelik of
onbewustelik betrokke is nie, “Die kategese” bestaan
nie, en het geen bestaansreg nie, indien dit nie as deel
van ‘n groter en ingewikkelde proses gesien en hanteer
word nb.
*3 Kategese kan nooit indoktrinasie woes nie, en ook
nie kritieklose uitleg en interpretasie van die tradisie
nie. So ‘n benadering lei ale tot konstruktiewe
bemagtiging van kinders met die oog op die realiseer
van die Ryk van God nie. Kategese is ‘n
refleksief-kritiese gebeure met die oog op rasionaliteit
van geloof (geloof is nie sinloos, onredelik,
anti-rasioneel en onwetenskaplik nie), geloof
selfstandigheid en geloofsmondigheid.
*4 Die ontwikkelinge op die gebied van die praktiese
teologie hot dit duidelik gemaak dat die kategese as
handeling wat God so koms na die mease dien, nie
anders kan as om ‘n kommunikatief-dialogiese
gebeure to woes nie.
~5 Die aanpak van die kategese is hermeneuties van
aard. Dit gaan hier ale net om die interne
hermeneutiok wat die betekenis van die teks so good
asmoontlik wil vasstel ale, maar ook om ‘n
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eksterne hermeneutiek waar die teks as’t ware as ‘n
subjek tegemoet getree word wat iets to s~ het en in ‘n
verhouding wil tree met die subjek van die
leser/hoorder en die so besondere omstandighede. Die
jeug word in ‘n hermenoutiese proses betrek waar die
geloofskat of God so verhaal, die geloofsgemeonskap,
die konkrete situasie, die kategeet, die kind se eie
geloofsverhaal, ander so goloofsverhale, orvaringe,
ensovoorts ales ter sake is in die soeke na ‘n relevante
geloof on goloofsantwoord in die wéreld.
*6 Kategese kan nie anders as om ‘n relasionele
gebeure to woes ale: tusson katkisant en kind, maar
ook met ‘ii duidelike klem op ‘n gemeenskaplike
lewens- en geloofsproses in die gemeente en ook ‘n
intergeneratiewe en generasie-integreronde perspektief
in die geloofsvormingsproses.
~‘7 In die proses van die katogese moot daar ‘n
“ekologie van leer” geskep word waar ales en almal wat
met die leer van geloof in verband staan intensioneel in
verband met mekaar gosien en op mekaar betrek word.
Beter gesé sou van ‘n hermeneutiese ekologie van leer
gepraat kon word omdat in die proses daar
voortdurende en ope kommunikasie/dialoog/inter
pretasie is van alle elemente in ‘n groeiende
spiraalbewoging. Hierdie perspektief ontbreek op die
oomblik on lei tot ‘n fragmentelo benadering in ‘n
gemeente se onderrighandelinge.
*8 Opvoedkundig staan dit vas dat ‘a mens oors jets
moot ervaar voordat daar aan ervaring ‘n naam gegee
kan word. Kategese moot ervaringsgorig in terme van
geloofservaringe woes waar daar genoeg ruimto moet
woes vir die individu so unieke ervaringe en die
korporatiewe ervaringe van die geloofsgemeenskap.
*9 Dissipelskap on spiritualiteit, en hiermee saam ‘n
toepaslike lewensstyl, is onafwendbaar deol van die
proses sou daar aan die dool van hierdie proses (vgl
hieronder) getrou gebly wil word.
*10 Kategese wat nie eksistensieol-singewendrelevant is
nie, in besonder met die oog op die samelewing
waarbinne diE plaasvind, is ‘n oefening in futiliteit.
Mense word dan ‘n geloofsghetto ingeperk en is ale
instaat om hufle goloofstog in hierdie wêreld ook met
die oog op die wérold to onderneem nie.
*11 Die funksionele handelingsdimonsies van die
genieente, naamlik die doksa/leiturgia, marturia,
diakonia, parakleso, koinonia en didacho moot in die
kategeso en vanuit die kategese as goleefde geloof in die
gemeento on die wêreld gestalte kry. Sou daar vereistes
vir lidmaatskap gestel word, is dit seker so dat gevra
kan word in watter mate iemand hierdie dimensies kan
on wil leef.
*fl Die eie aard van die kategese soos omskryf, maak
dit ook duidolik dat daar met ‘a besondere inhoud
gewerk word: uitoraard die Bybel en die se verhale,
maar ook die leerstellige/belydenisskrifte as loerstof.
Die bolydenisskrifte sal totaal nuut op die tafel moet
kom indien dit die leerling in die aktualiteit van sy/haar
bestaan op relevante wyse tegomoet wil tree.
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*13 Die kategese staan in die diens van die Evangelie
en met die oog op die evangelie daarvan in ‘ii intense
wisseiwerking van hermeneuse (interpretasie) en
kommunikasie (waarby alle mense, instansies, rites,
simbole, ens. ‘n rol speel.)
*14 In die proses van die kategese word geloof
gefasiliteer: geloof moet tot stand kom, geleer word.
Geloof word dan bier verstaan as ‘n saak wat vanuit
twee vertrekpunte beskryf moet word, naamlik
*14.1 binne die drieslag wat geloof sien as jets wat ‘n
gawe van God is, ‘n uit en uit menslike saak en
handeling (respons), asook ‘n bepaalde inhoud, en
dan ook die komplekse en dinamiese wisseiwerking
tussen die drie momente en die individu, die
geloofsgemeenskap en alle ander kontekste waarin
geloof voorkom of gevorm word; en
*142 bepaalde perspektiewe op hierdie komplekse en
dinamiese wisseiwerking, byvoorbeeld sake soos
geloofsprobleme, rasionaliteit van geloof, spiritualiteit,
geloofsvolwassenheid, ens. So ‘n dinamiese siening
van geloof maak geloof weer lewend en relevant.
*15 Kategese is gerig op die realiseer van die
koninkryk van God in die proses van die kategese en
die lewe van die individu. Kategese vind plaas binne
die allerkonteks van die koninicryk van God as die
grootste en duidelikste peiler van waarom dit behoort
te gaan.
*16 Uit was tot dusver gesê is, is dit duidelik dat ons
ook bier met ‘n leerproses te doen het, ‘n komplekse
en eiesoortige proses eie aan die aard van die geloof
wat dit moet fasiliteer. Die soorte/maniere/
handelinge van leer in hierdie unieke proses sal in die
verkonkretisering van hierdie teorie goed bcskryf
moet word om juis by hierdie eie aard te pas.
*17 Daar moet ‘n bale noue band tussen die kategese
en die liturgie/sakramentsviering wees: die sake is
onlosmaaklik verweef en die kerk sal met ‘n
‘saicramentele’ benadering moet begin werk wat in die
daaglikse lewe van die kind gerealiseer kan word.
Hiermee word nie ‘n verroomsing impliseer nie, maar
‘n duidelike verrekening van die eie aard van
godsdiens om te funksioneer op die viak van rites,
simbole, ensovoorts.
3.6 Met bogenoemde in ag genome, sal die
doelomskrywing van die kategese omvattend moet
wees. Dit lyk of die kategese in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk gedien sal word indien die
momente van die volgende doelomskrywings (soos
verwerk nit omskrywings van KA Schippers en GDJ
Dingemans) verreken sal word. Hier word doelbewus
nie met een perspektief volstaan nie, en
belydenisaflegging word doelbewus ook nie verreken
as doel rile (vgl 3.1):
*1 Met die oog op ‘n werkplan vir die kategese in die
gemeente son mens kon Se:
wKategese is ‘n basisfunksie van die gemeente
die gemeente as leergemeenskap
gemeente as ervaringsruimte
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gemeente as subjek
en derhaiwe ‘n akliwiteit wat deur die gemeente gedra
word
gemeente-werkplan
kategese-werkgroep in gemeente
waarin dit as ‘n onderdeel van ‘n totale en jeugpastorale
benadering
die pastorale gemeente
en in aansluiiing op nuder opvoedende en vormende
aktiwiteite
geloofsopvoeding op alle vlakke
jeugwerk
godsdiensonderrig
onderwys.- en leersituasies skep
kategese-werkplan
in ‘n groot verskeidenheid vorme wuardeur jong
lidmate en ander jongmense aangemoedig word om
sigself voor God te leer verstaan
geloofsidcntiteit
en sigself te ontwikkel tot mondige thistene en aktiewe
gemeentelede
met behulp van die inhoude waarvan Jesus Christus die
sentrum is.
*2 Die omvattendheid van die kategese kom ook
duidelik na yore as die dod van die leerprosesse in die
leerskool van die geloof gesien word as dat:
(jong)mensc in aanraking kom met die Here
deur kennismaking met die Bybel, die christelike
tradisie en die christelike gemeente sodat hulk tot ‘n
eie standpunt, ervaiing en verbintenis ten aansien van
die geloof kan kom,
deur eie refleksie en in noue samehang met die
geloofsgemeenskap van mense wat die Here wil voig
Christus sal voig op hulle unieke manier en kerk en
samelewing op ‘n betrokke en krhiese wyse sal wil dien.
*3 Sou mens tog wou beweeg na ‘n oorkoepelende
doel, kan dit ‘n allerdoel of metadoel genocm word.
Hierdie metadoel is, soos trouens vir die ganse
Christelike bediening, die koninkryk van God. Vir die
onderrigtaak van die kerk, en daarbinne die kategese,
verskaf dit die uiteindelike hermeneutiese beginsel van
~vat om te leer, hoe dit geleer moet word, en die koers
waarop die proses afstuur. Hierdie doel roep die kerk
daartoe om te onderrig met die oog op geleefde
christelike geloof, heelheid van mense, vryheid vir almal
en ‘n sinvol- gevulde bestaan vir almal.
-

-

-

-

4. ENKELE IMPLIKASIES VIR DIE KATEGESE
Die bedoeling is glad nie bier om in ‘a duisternis
praktiese sake te verval nie omdat dit die benadering
hierbo uiteengesit in die voet sal skiet. Die implikasies
bier uiteengesit is tog van belang met die oog op die
verfyning en uitbouing daarvan in die verdere besinning
oor die saak:
4.1 ‘n Vaste leerplan wat vir almal in alle
omstandighede geld is opvoedkundig-teologies moellik
houdbaar en plaas die kategese in ‘n keurslyf wat
versmorend kan werk. Die kerk kan as belydeniskerk
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enkele bakens daar stel waarbinne ringe/gemeentes
kategese kaji bedrVf soos die kerk aireeds gedoen het
met bakeus vir die erecliens waarbinne orde, vryheid
en kreatiwiteit na yore kan kom. Hierdie bakens moet
die kernmomente van die gereformeerdheid wees en
niks anders nie (by Skrifkennis en -hantering, geloof
en kernmomente van die gereformeerde belydenis,
erediens en sakramente, ens.)
42 Die belang en nut van materiaal/stof vir die
kategese word nie bevraagteken nie aangesien dit
regoor die wêreld onontbeerlik blyk te wees. Binne ‘n
siening van kategese soos hierbo uiteengesit, is cUt
problematies indien die kerk materiaal op gemeentes
af forseer: meer nog so indien dit blyk dat die
materiaal glad nie geloofsrelevant is nie en nie die
worstelvraagstukke hanteer of ruimte maak vir die
hantering daarvan nie.
Die kerk behoort duidelike leiding aan gemeentes te
gee van die beste materiaal wéreidwyd (kan dit selfs
bemark), kan vir skrywers hier te lande geleentheid
gee om te publiseer deur die kerk se kanale, kan op
ander stelsels werk byvoorbeeld maandelikse
materiaal wat tred hou met die tyd, ensovoorts. Die
bedoeling is nie ‘n weggooi van dit wat die kerk
publiseer nie, maar ‘n pleit dat dit nie voorskriftelik en
die enigste sal wees nie. Kerkrade en ringe kan mos
materiaal evalueer
aau die vereistes van
skrifgetrouheid, belydenisgetrouheid, kindgetrouheid,
lewensgetrouheid en kerkgetrouheid!
4.3 Die opleiding van kategese is ‘n saak van die
hoogste prioriteit indien die eis vir en kreet na ‘n
relasionele aanpak werklik wil slaag. Opleiding kan
ook nie eenvormig wees nie omdat gemeentes,
kinders, kategete en kontekste verskil. Die kerk sal
goed doen om enkele fasiliteerders toe te rus om op
wetenskaplike wyse gemeentes te begelei na ‘n
kategese volgens eie aard van die gemeente. In
hierdie proses kom kurrikulumontwikkeling dan eers
ter sprake.
4.4 Die kerk moet onderskei tussen kategese en om
belydende lidmaat te word: dit is twee verskillende
sake wat verband hou maar op ‘n totaal ander viak en
vanuit totaal ander vertrekpunte hanteer moet word.
Die hele kwessie van die kinderkommunie het dit
immers duidelik gemaak. Die kerk sal binne die raam
kreatief moet dink om die twee sake nie te vermeng
nie maar ook rekening te hou met die spontane
lewensoorgange waardeur kinders beweeg en die
behoefte aan gepaardgaande rituele.
3.1.4 AANBEVELINGS
*1 Die sinode versoek ringe en kerkrade em bierdie
besinningstuk krities te evalueer en in dialoog met
mekaar en die SJK dit te verfyn met die oog op die
skep van inoontlike werkbare meddle.
*2 Die sinode dra dit nan die SJK op em in die lig
bierdie studiestuk en die dialoog met ringe en
gemeentcs te besin our kategesevernuwing in die
sinodale gebied en nan ringe en kerkrade in die
verband leiding te gee.
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*3 Die sinode versoek die SJK om sy navorsiug ~‘ir
kennisname nan die AJK deer te gee.
32 KAThGESEBOEKE
32.1 Bely en Lewe 1
die nuwe leerboek vir die
belydeniskias BELY EN LEWE I is in Januarie 1995 in
gebruik geneem. Die SJK het, in samewerking met die
AJK (in die persoon van dr LC Dressel), drie
bekendstellingskonferensies gehou, ni te Pretoria
(Waverley-Oos) 21/11/94, Rustenburg 22/11/94 en
Pietersburg 23/11/94. Die konferensies is bale goed
bygewoon, met uiteenlopende reaksie en bespreking. ‘11
Dringende beroep is op al die leraars gedoen om die
nuwe handboek nit te toets en skriftelik kommentaar
vroeg in 1996 te lewer.
322 Bely en Lewe 2
‘n nuwe kategeseboek vir
volwassenes het in 1994 verskyn. ‘SO GLO ONS
eietydse geloofsverantwoording” is as basis geneem vir
24 studies met Bybelstudie en besprekingsvrae.
32.3 Ek is Sync die kategeseboek vir kleuters is ook
voltool en vanaf 1994 in gebruik.
32.4 “Walk thru the Bible’”
*1 Die SJK het inisiatief geneem met die
bekendstelling van “Walk thru the Bible” by die jaarlikse
vergadering van die Predikante-in- sinodale-diens. Dit
is gedoen deur wyle ds Pieter Boshoff.
*2 Die AJK het die volgende besluite oor “Walk thru
the Bible” geneem:
(1) Die AJK neem kennis dat die kursusse van “Walk
thru the Bible” as aanvullende stof vir kategese kan dien
(2) Die AJK beveel aan dat kursusleiers die kursusse
deurloop met die oog op verdere toerusting
(3) Die AJK versoek gemeentes om “Kategeet vir
Christus” te gebruik vanweë die rykdom informasie wat
op ons kerk en omstandighede van toepassing is; boek 5
(Onderrigmiddels maak kategese ‘n belewenis) word
veral onder aandag van gemeentes gebring
*3 Verder is Bybelkor versoek om die program te
evalueer en word daar ook besin oor die moontlike
implementering van die kursus
32.5 ‘“Begin jou dag met God’” die versoek van die
Ring van Waterberg dat “Begin iou dag met God” met
die kategeseboeke moet sinchroniseer, is na die AJK
deurgestuur en geniet tans aandag by die verdere
hantering van die betrokke publikasie.
-

-

-

-

-

3.3 PROSEDURE VIR TOELATING TOT BE
LYDENISAFLEGGING
3.3.1 Die Algemene Sinode 1994 “beveel by gemeentes
aan dat hulle die riglyne vir die aangepaste prosedure
vir die aflé van geloofsbelydenis (Agenda 1994: bi 142
pt 2.4.1.2) beproef en aan die AJK kommentaar
daaroor gee met die oog op die nodige aanpassings.”
Keerdatum is 31 Oktober 1996.
332 AANBEVEUNG
die sinode doen ‘a dim
gende beroep op die gemeentes om die riglyne vir die
prosedure vu die nile van geloofsbelydenis (Agenda
1994:142:2.4.12) te bestudeer, met kommentaar ann die
Sinodale Jeugkommissie voor 31 Maart 1996
-
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3.4 GES1NSBEDmNmG
3.4.1 Die volledige pakket ten bpsigte van Gesinsjaar
1994 is by die Sinode 1993 bekendgestel en ‘a groot
aantal gemeentes het dit bestel. Die SJK vertrou. dat
gesinsbediening steeds prioriteit geniet in die elke
gemeente, met kiem op die volgende besluite van die
Algemene Sinode 1994:
*1 ‘Die Algemene Sinode versoek gemeentes om
voortdurend aandag aan die gesinsbediening te gee
sodat gesinslede gesamentlik en afsonderlik sal
meewerk aan ‘n gelukkige gesinslewe.”
*2 “Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op
gemeentes om die Gesinsjaar 1994 se programme as
deurlopende riglyne te beskou wat in die toekoms
deurlopende aandag behoort te kry.”
*3 “Die Algemene Sinode stel dit opnuut as sy beleid
dat gesinsherstel die ernstige aandag van gemeentes
moet geniet omdat gesinne die hoekstene van enige
samelewing is.”
*4 “Die Algemene Sinode versoek gemeentes om met
bewoëndheid om te sien na gesinne wat oa weens
werkloosheid en armoede ontwortel geraak het.”
~5 “Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op gesinne
om nie die waarde van ‘n gesonde gesinslewe te
onderskat nie. Waar daar dreigende egskeidings
bestaan, word egpare ernstig opgeroep om vir
professionele huip en berading aan te kiop en alles in
die stryd te werp om hulle huwelike te red.”
*6 “Die Algemene Sinode versoek ouers om moeite te
doen om ‘n gesonde gesinsverhouding op te bou en
om ‘a Christelike opvoeding aan hulle kinders te gee,
gepaardgaande met ‘n gesonde lewenstyl.”
3.4.2 Ongelukkig het die samewerking met die SKDB,
SKG en SKV ten opsigte van ‘n Onderkomitee vir
Gesinsbediening nie eintlik gerealiseer nie
vgl
SKDB-verslag in hierdie verband.
-

3.5 ALThRNATIEWE GESINSDIENSTE
3.il Besluit van Algemene Sinode 1994 (Besluite
register bI 560)
Die Algemene Sinode besluit dat
*1 na gelang van plaaslike omstandighede, kerkrade
alternatiewe eredienste, gerig op gesinne met klein
kinders mag hou;
*2 al die elemente van die erediens na gelang van die
bevatlikheid van die kinders hierin aandag moet kry;
*3 die ampte sigbaar betrokke moet wees;
*4 die dienste nie ten koste van genoegsame tyd vir
effektiewe kategese sal wees nie,
3.5.2 Op Donderdag 3 Augustus 1995 word ‘n
werkwinkel in Pretoria gehou waartydens spesiaal
aandag gegee word aan ‘preekstof’ vir sodanige
alternatiewe gesinsdienste. Die AJK beplan om
eersdaags ‘n publikasie in hierdie verband uit te gee.
3.6 KINDERKRANSSAKE
3.6.1 ‘a Toerustingskursus vir Kinderkransleidsters is
op 16/10/93 vir die Ringe van Derdepoort, Villieria,
Eloffsdal en Wonderboom aangebied.
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3.62 Daar word tans gewerk aan nuwe lesmateriaal vir
die Kinderkrans. Mev Elza Carstens (Wierdapark.
Suid) is een van die skrywers. Die basiese uitgangspunt
is dat elke Kinderkrans ‘a “droom” moet he en dat meer
informele programme en byeenkomste, gerig op
selfdoen en leer-deur-ervaring, aangebied word.
3.6.3 Mev Ezanda Dreyer (Haakdoorn) publiseer
telkens nuus oor die Kinderkrans in die Vrouediens se
blad.
3.7 KIND-VRIENDELIKE EREDIENS die SJK het
(in samewerking met SJK Oos-Transvaal) twee
simposia oor die “Kind-Vriendelike Erediens’ aange
bied, en wel by Pietersburg (17/8/94) en Pretoria
(19/8/94). Die geleenthede is bale goed bygewoon met
positiewe realcsie. Daar word beplan vir opvolg
geleenthede.
-

3.8 MATRJEKBEDIENING
3.8.1 Sinodebesluit (241:4.1.3)
*1 Die sinode besluit dat die SJK ‘n ad hoc- komitee
van kundiges benoem om riglyne te gee aan gemeentes
ten opsigte van ‘n matriekbediening
*2 Die sinode dra dit an die SJK op om te kyk na
alternatiewe bedieningsmetodes aan die matrikulante
3.82 Uitvoering
‘n werkkomitee bestaande uit di
Herman Jansen, Nelius Steyn, Pieter Maiherbe en dr
Kobus Geyser het aan die opdrag aandag gegee.
3.83 Bevinding
Die volgende “riglyne’ is opgestel:
-

*1 Wat is matriekbediening?
Matriekbediening is ‘a bediening aan tieners wat
Christus as hulle persoonlilce Verlosser bely en
belydende lidmate van die NG Kerk is. Duidelike
onderskeid moet getref word tussen tieners wat in hulle
laaste skooljaar aktief by gemeente-werksaamhede
inskakel en tieners wat ook in hierdie jaar heeltemal
onaktief is en van die kerklike terrein “verdwyn.’
Matriekbediening se kiem moet juis op diegene wat
betrokke is, gefokus word. Kiem op toerusting, skoling
en inskakeling in gemeente-aktiwiteite moet op so ‘n
wyse gedoen word sodat die onbetrokke tiener in
matriek bereik kan word.
Die werkwyse in
matriekbediening is die resultaat van die kerk se besig
wees met die jong doop- en belydende lidmaat van die
dag van sy geboorte tot na belydenisaflegging.
Matriekbediening mag nooit ‘n nuwe of andersoortige
bediening aan ‘n nuwe lidmaat wees nie.
*2 Moontlike faktore wat veroorsaak dat matriku
Iante na belydenisaflegging verdwyn
*2.1 Dornineeproblcem
Vele predikante is verheug dat hul nog ‘a “Idas” kon
afhandel. Vir enkeles is dit ‘n “lastigheid” wat net moet
verby kom. Somtyds het predikante nie ‘n egte en hegte
verhouding met tieners nie. Die verhouding is gebou
op sporadiese kontak met huisbesoek, aksies of kainpe.
Die eerste behoorlike kontak met die tieners is dikwels
eers in die belydenisklas. Dan is die dominee ‘n totale
“Fremdkorper” vir die tieners.
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*22 Ouerprobleem
Ouers meen hulle het hul doopgelofte betaaL Nou
het hulle nie meer nodig om die tieners te motiveer
om Sondag kerk toe te gaan of afgelaai te word nie.
*13 Oonuatig toegerus
Die kategetiese materiaal word as te dogmaties en
leerstellig ervaar. Die jarelange kategese laat die
persepsie van genoegsaam toegerus ontstaan. Indien
die prediking steeds dogmaties en leerstelling
aangebied word, sou dit ‘n weerstand teen enige
inskakeling kon versoorsaak.
*2.4 Tiener se kerk-begrip
Die kerk is nie ‘n geestelilce tuiste waar die tieners
werklik hulle tuis voel nie. Ook weet hulle nie hoe en
waar om kerkilk in te skakel nie.
*25 Skewe sakramentsbeskouing
Die belydeniskias word beskou as die laaste hekkie
wat oorkom moet word om nagmaal te gebruilc.
*3 Riglyne vir die effekliewe benutting van jong
belydende lidmate
Twee pilare moet altyd teenwoordig wees:
*31 Vestig eienaarskap
Die eienaarskap word tussen die plaaslike gemeente
en die tiener gevestig.
*3.1.1 Die gemeente se deel van die eienaarskap
bestaan onder andere in die volgende:
* Die plaaslike wyksouderling van die wyk waarin die
‘nuwe’ belydende lidmaat woon moet bale moeite
doen en aandag aan die deelword van die lidmaat in
die wyk bestee
* Die
gemeente moet hulle betrokkenhgeid by
dienswerkkampe, CMR en ander kerklike organisasies
onder die tieners se aandag bring. Daarom moet die
tieners “optimaal” betrek word by enige moontlike
hulpgeleentheid.
* Die plaaslike gemeentebetrokkenheid by sending en
ekutnene kan uitgebou word met tieners wat betrokke
is.
* Vestig binne die plaaslike kerkraad ‘ii dienssterrein
waarin die jong lidmate kan dien met spesifieke
opdrag: die bediening aan die tieners en kinders van
die plaaslike gemeente
* Dit is die verantwoordelikheid van die plaaslike
kerkraad om die diensterreine waar jong lidmate
teenwoordig kan wees, duidelik bekend te maak. Dit
kan die volgende insluit: Bybeistudiegroepe vir tieners,
Leer en Aktuele Sake, Dissipeiskap, Belangegroepe,
Omgeegroepe.
* Die reeds bestaande binding aan die gemeente wat
onder andere deur kampe, koshuisbediening, kategese
en erediens in die st 5-9 jare gevestig is, moet uitgebou
en voortgesit word.
* Die plaaslike kerkraad en
predikant sal moet
toesien dat die kurrikulum van die bestaande
kategestiese materiaal baie meer praktykgerig
aangebied word.
*3.12 Die jong belydende lidmaat se deel van die
eienaarskap kan uit die volgende aspekte bestaan:
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Deel in die besluitneming van ‘n gemeentesaak
Lojaliteit aan die plaaslike gemeente
Aanvaar die uitdaging om enige tyd en enige plek
betrokke te wees
*32 Vestig ‘ii diepteverhouding
‘n Diepteverhouding word deur die jare van kind- en
tienerwees in die plaaslike gemeente opgebou. Dit
ontstan nie oornag nie. Elke kategeet, groepleier,
jeugwerker, kerkraad en predikant bou aan hierdie
verhouding. Die volgende is moontlike aspekte waarop
gefokus kan word:
*3~1 Na die belydenisaflegging moet die verhouding
instand gehou word
*3.2.2 Gebruik
bestaande
vriendskappe
tussen
jongmense om die onderlinge verhouding te ontgin en
deurentyd te vernuwe met die aanbieding van ‘n
eiesoortige Bybeistudiegroep of belangegroep of
omgeegroep
*3.2.3 Koördineer die jongmense se betrokkenheid
deur hulle by die beskrywing van di visie en die
doelwitte van die gemeente te betrek
*4 Gevolgtxekking
Die plaaslike gemeente moet nie wag tot in die
matriekjaar en dan begin om die tiener te wil gebruik
nie of te wonder waarom hy verdwyn nie. Hy het dalk
al in st 6 weggeraak. Daarom moet alles wat bierbo
gesê is reeds in die juniorkategese gevestig word.
*

*

3.8.4 AANBEVELING die sinode neem kennis van
die Riglyne vir Matriekbediening en versoek ge
meentes om daaraan aandag te gee
-

3.9 TOERUSTING SKIA-LEIERS
daar word tans
gewerk aan ‘n aantal basisteorieë ten opsigte van
tienerbediening, wat dan gebruik sal kan word in die
toerusting van SKJA-leiers.
-

3.10 BESLU1TE VAN DIE ALGEMENE SINODE
1994 kerkrade word gewys op die volgende ander
belangrike besluite van die Algemene Sinode 1994 ten
opsigte van dooplidmaatbediening:
*1 Kinderevangelisasie en Kinderbediening
*2 Seënwense aan kinders en ouers
*3 Dwelmmisbruilc in Suid-Afrika
*4 Doop van kinders in pleegsorg
*5 Jeugsangbundel
-

4. JONG BELYDENDE LIDMATE
4.1 BEDIENING AAN JONGMENSE
4.1.1 Sinodebesluite
*1 Die sinode gee opdrag aan die SJK om ‘n sinodale
byeenkoms/te vir verteenwoordigers vanuit gemeentes
te reel waartydens die huidige stand van sake ten
opsigte van die Belydende Kerkjeugaksie indringend
bespreek word (241:4.3.4)
*2 Die sinode versoek die SiX om in nouer
samewerking met SEVTO geleenthede te reel vir
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predikante en jeugleiers om te besin oor die jeug se
betrokkenheid in die NG Kerk en om voorligting te
gee oor effektiewe bediening van die jongmense (242)
4.1.2 Uitvoering/Bevinding die SJK het ingeskakel
by die aanbieding van SEVTO op Saterdag 18
Februarie 1995 rondom die tema: “Effektiewe
Bediening van Jongmense”. Dit was ‘n baie geslaagde
konferensie, met dank aan SEVTO. Die SJK is van
mening dat albei die opdragte daarmee uitgevoer is.
-

42 STUDENTEBEDIENING
42.1 Sainespreking
die SJK het ‘n samespreking
tussen die studenteleraars op 4 en 18 Mel 1995 gereel.
Die volgende sake is bespreek:
*1 Oorkoepelende bediening aan studentegemeentes
in Pretoria
*2 Langtermynbeplanning en skakeling met die SJK
*3 Kontrole van samestelllng van koshuisinwoners
(wit en swart)
*4 Befondsing van die studentegemeentes
4.22 Verplee~ters
die befondsing deur Riviera
gemeente vir die verpleegsterbediening termineer in
September 1995. Die SJK beplan om ‘ii bedrag van
R5 000 vir hierdie doel by die AJK aan te vra vgl pt
2.2.4 hierbo.
423 Technikon-wyk (Pretoria-Wes)
*1 Die volgende versoek is van die Ring van
Pretoria-Wes ontvang: ‘Die Ring van Pretoria-Wes
versoek die Sinodale Jeugkommissie om in oorleg met
die Sinodale Kommissie vir Fondse die skep van ‘n
tweede studenteleraarspos in die studentewyk
Technikon te ondersoek. Die Ring van Pretoria-Wes
bring die dringende behoefte van die studentewyk aan
‘n kerkkompleks en pastorie onder die aandag van die
Sinodale Kommissie vir Fondse. Die Ring stem toe
dat die koshuis in Capital Park-gemeente onder die
studentewyk Technikon mag sorteer mits die betrokke
ring waarbinne Capital Park gelee is, dit ook
goedkeur.”
*2 Die SJK het ‘n bedrag vir hierdie doel by die AJK
aangevra vgl pt 2.2.4 hierbo.
4.2.4 Pretoria-Kollegerand
die situasie by die
Onderwyskollege is tans nog redelik stabiel; op die
pad vorentoe mag die NG-studente moontlik drasties
verminder en sal die voortbestaan van die leraarspos
en gemeente hanteer moet word
42.5 Universiteitsoord- die getal inwonende studente
regverdig steeds die 4 studenteleraars; op die pad
vorentoe sal aandag gegee moet word aan ‘n
moontlike multi-kulturele bediening, gedagtig aan die
invloei van anderkleurige studente
42.6 Harmonie
‘a groot getal studente van die
Pretoria Technikon is woonagtig in die gemeente en
word spesifiek deur een van die leraars bedien
42.7 AANBEVEL1NGS die sinode gee opdrag nan
die Sinodale Jeugkommissie om
*1 op gereelde basis ‘n samespreking te hon tussen al
die gemeentes wat studentebediening behartig;
-

-

-

-

-

-

-
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*2 luidens Bep 7.10, in samewerkiug met die Sinodale
Kommissie vu Fondse en die Ketkraad van Pre
toria-Wes (Technikon-wyk), te beam
oor die
moontlikheid van ‘n tweede studentelernarspos of ‘n
tentmakerspos vir die studentegemeente Pretoria-Wes
(Technikon- wyk), met rapport ann die moderamen

5~ OPVOEDING EN ONDERWYS
5.1 ONDERWYSSAKE
5.1.1 Sinodebeshiit (241:5.1.4.1)
die sinode versoek
die SJK om steeds die oog in die seil te hon en
tersaaklike inligting (in sake die onderwys) aan ringe en
gemeentes deur te stuur.
5.12 Uitvoering
*1 Die SJK het briewe gestuur ann die LUR vir
Onderwys van die 3 provinsies waarby gemeentes van
Noord-Transvaal betrokke is, ni Gauteng (me Mary
Metcalf), Noordwes (mev Mamokoena Junior
Gaoretelelwe) en Noord-Transvaal (dr Aaron
Motsoaledi). In die brief is die besluite en standpunte
van die NG Kerk ten opsigte van oaderwys, SOOS
geneem deur die Algemene Sinode 1994, weergegee en
is die LUR seen toegebid met sy groot taak. Skriftelike
reaksie (baie positief!) is van me Mary Metcalf ontvang.
*2 ‘n Afvaardiging van die SJK het samesprekings met
prof Koos Steyn (TO en lid van die voort
settingskomitee van die Afrikaanse Onderwys- kongres)
gevoer. Die tank en verantwoordelikheid van die kerk
ten opsigte van die veranderende onderwyssituasie is
bespreek.
*3 Dr Ockie Raubenheimer is verkies tot die nit
voerende komitee van die Onderwys- en Oplei
dingsforum vir die noordelike streek van Gauteng.
Hierdie forum is deur die Onderwysdepartement in die
lewe geroep om die Gauteng Wetgewer te adviseer oor
onderwysaangeleenthede.
*4 ‘n Inligtingstuk oor preprimêre onderwys is ann alle
RJK’s deurgestuur, met die versoek om dit na die
gemeentes dear te gee
~5 Die volgende besluite van die Algemene Sinode
1994 word onder aandag van gemeentes gebring:
(1) Preprimêre Onderwys
“die Algemene Sinode
beklemtoon die belangrikheid van preprimêre onderwys
en dra dit aan ringe en kerkrade op om voortdürend
daarvoor te beding” (Besluiteregister 586)
(2) Bybelonderrig en Bybelkunde
“1. Die Sinode
besluit dat leerlinge, sover haalbaar, toegang behoort te
verkry tot ‘n nie-akademiese religieuse yak waarin hulle
in hulle geloof onderrig kan word. 2. Die Sinode neem
met waardering kennis van die aanbeveling dat
voldoende ruimte ook vir Bybelonderrig in die skool
gegee behoort te word en wil van harte daarop aandring
dat dit tot praictyk gemaak word. 3. Die Sinode versoek
sy lidmate om toe te sien dat hulle kinders
Bybelonderrig in die skool ontvang. Indien die yak nie
aangebied word nie, kan ouers
indien hulle
gewetensbesware het
hulle kinders aan nuder
religieuse studies onttrek.” (564)
-

-

-

-

-
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(3) Christelike en kultuurgerigte onderwys
die
Algemene Sinode versoek die staat om ruimte te skep
vir die skole met ‘n Christelike grondslag waarin die
Woord van God steeds ‘ii sentrale plek sal geniet. Die
Sinode versoek die staat om ruimte te skep dat skole
met ‘n kultuurgerigte grondsiag steeds plek sal geniet.”
(585)
(4) Private kerkskole “die Algemene Sinode versoek
die owerheid om private kerkskole, indien dit vir die
kerk deel sou word van die antwoord op die
onderwysvraagstuk, so te hanteer dat toereikende
staatsubsidiëring toegestaan word sodat elke ouer wat
dit verkies, in die posisie sal wees om vir sy kind
Christelike onderwys te verseker.” (580)
(5) Waardering onderwyskorps
“die Algemene
Sinode spreek sy hoe waardering uit teenoor die groot
aantal
Christen-onderwysleiers,
-dosente
en
-onderwysers wat die onderwys onbaatsugtig dien en
daarmee hulle Christenskap daadwerklik in die
onderwys uitleef.” (586)
(6) Christelike vakonderrig
“die Algemene Sinode
spreek horn uit ten gunste van die voortgang van
Christelike vakonderrig.
Om te verseker dat
Christelike vakonderrig in die onderwys aan sy
verbondskinders tot sy reg sal kom, versoek die
Algemene Sinode die kerk om voort te gaan met die
werwing en ondersteuning van Christen-onderwysers.”
(565)
*6 Vir die kennisname van die sinode: die Algemene
Jeugkommissie se subkommissie vir Opvoeding en
Onderwys gee tans aandag aan die volgende
belangrike sake
(1) Grondwetlike bepalings
leiding oor die wyse
waarop Christelike onderwysbesginsels binne die kon
teks van die nuwe onderwysbeleid en onderwys
omgewing gestalte kan kry; aandag aan en bedingin
van ruimte vir Christelike onderwys in die opstel van
die nuwe grondwet vir sover dit die opdrag van die
kerk raak; aandag aan die noodsaak al dan ale om
nuwe strukture te ontwerp, stelsels in plek te kry en
bepaalde sieninge te ontwerp
(2) Bybelonderrig en Bybelkunde in die sillabus
inspraak in die opstel van die sillabus; akkreditering
van predikante om (waar nodig) beskikbaar te wees
om Bybelonderrig en Bybelkunde aan te bled; aandag
en insette ten opsigte van die inhoudelike van die
ander vakke in die verwagte herkurrikulering en
suiwering van vakke
(3) Leiding aan kerkrade en ouers
leiding en
bedinging ten opsigte van skole met ‘n Christelike
etos; leiding ten opsigte van de pastorale bystand van
die kerk aan sy lidmate se kinders om handhawing van
eie beginsels in ‘n multi-religieuse en multi-kulturele
onderwysomgewing; leiding en voorligting aan
ouergemeenskappe en bestuursliggame van skole hoe
om ‘n Christelike gees en etos aan skole te behou, te
bestendig en uit te bou; leiding aan ouers ten opsigte
van keuses tussen verskillende skooltipes rakende
geloof, kultuur en taal
-

-

-

-

-

-

-

-

(4) Christenonderwysers
aandag en leiding aan die
Christenonderwyser wat in die nuwe bedeling seker
situasies en leerstof moet hanteer wat met sy eie
geloofsoortuiging bots; werwing en ondersteuning van
Christenonderwysers; behoud en/of daarstel van
opleidingskollegs waar onderwysstudente in ‘n
Christelike milieu en lewensbeskouing opgevoed word,
ten einde hulle eie Christelike lewensbeskouing te
ondersteun en te versterk
*7 Dit is dringend noodsaaklik dat die kerk so ver
-

moontlik sal deelneem
aan die verskillende
onderwysforums
(onderwysstrukture).
Naas
die
deelname op nasionale en provinsiale vlalc, is dit veral
belangrik dat die kerk op streeks- en plaaslike vlak
betrokke sal wees. Die stem en getuienis van die kerk
in die onderwys mag nie stil wees nie.
5.1.3 AANBEVETJNG die sinode versoek kerkrade
en lidmate om waar moontlik in belang van christelike
onderwys by onderwysstrukture in te skakel
-

52 TOEGANKLIKHEID NG-KERK OP SKOOL
ThRREP~
52.1 Sinodebesluit (242) die sinode versoek die SJK
om in die Hg van veranderinge wat op onderwysgebied
mag kom, ringe en kerkrade voor te lig hoe om
dieselfde toeganklikheid vir die Ned Geref Kerk op
skoolterreine te beding as wat tans aan “inter-kerklike”
organisasies soos die ACSV vergun word.
522 Uitvoering/Bevinding die SJK is van mening dat
hierdie saak ale as “struktuur-van-bo-af’ geregle
menteer kan word nie. Elke plaaslike gemeenskap
moet die saak op sy eie met die bestuursliggaam van die
plaaslike skool hanteer.
-

-

53 CHRISThN-STIJDENTEVERENIGING (CSV)
5.3.1 Ds Paul Grobler het die SJK in die Bestuur van
die CSV Noord-Transvaal verteenwoordig. Met die
daarstelling van die nuwe provinsies is met die ander 3
Transvaalse SJK’s ooreengekom dat die ver
teenwoordiging soos voig sal wees:
* Gauteng
SJK Suid-Transvaal
* Noord-Transvaal
SJK Noord-Transvaal
* Noordwes
SJK Wes-Transvaal
* Oos-Transvaal
SJK Oos-Transvaal
-

-

-

-

5.32 Die nuwe SJK sal ‘n verteenwoordiger in die
CSV-Bestuur Noord-Transvaal moet aanwys
5.3.3 Die gemeentes word gewys op die “Riglyne vir
samewerking tussen die Ned Geref Kerk en die CSV”,
soos goedgekeur deur die Algemene Sinode 1994 vgl
Agenda 1994 bi 132-133.
-

5.4 INTERKERKL1KE KOMMISSIE VIR OP
VOEDING EN ONDERWYS
5.4.1 Besluit Algemene Sinode 1994 (451:4.3.3.2) die
Algemene Sinode beklemtoon die belangrikheid
daarvan dat die plaslike gemeenskap deur sinodes,
ringe en kerkrade toegerus moet word om op streeks
en plaaslike vlak met die nodige kundigheid op te tree
om vir Christelike godsdiens in skole te beding.
-
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‘n Interkerkilke Kommissie vir Opvoeding en
Onderwys op plaaslike viak saam met die kerk van die
Ned Geref Kerkfamilie kan hierin ‘n beduidende rol
speel.
5.42 Verteenwoordiging
*1 Dr OSH Raubeuheimer het die SJK van
Noord-Transvaal in die landwye IKOO verteenwoordig
*2 Daar is onderling met die ander 3 Transvaalse
SJK’s ooreengekom dat dieselfde verdeling soos met
die CSV geld ten opsigte van verteenwoordiging in die
provinsiale IKOO’s. Daarvolgens sal SJK Noord
Transvaal betrokke wees by ‘n te stigte IKOO vir die
Noordelike Provinsie. Dr OSH Raubenheimer is
sekundus-verteenwoordiger
van
die
Gauteng
Noord-streek in die WOO Gauteng.
*3 Die SJK is in elk geval van mening dat die IKOO
veel eerder op plaaslike viak moet funksioneer;
daarvolgeas sal die gemeentes en moontlik ook ringe
meer betrokke kan wees.
*4 Noord-Transvaal se pro rata-deel van die
IKOO-uitgawes word deur die sinodale fonds gedra;
dit was Ri 075 in 1994/95.
5.4.3 Werksaajnbede van die WOO
~i Deur middel van die IKOO is deelgeneem aan die
Afrikaanse Onderwyskongres te Bloemfontein op
16-17 Junie 1995
*2 In samewerking met die IKOO is getuienis
voorgele ten opsigte van die voorgenome onderwyswet
vir Gauteng
*3 Daar is geskakel met die National Christian
Education Form in belang van christelike onderwys

6. KAMPAKSIES
6.1 WERKWINKEL .1EUGKAMPE
6.1.1 Die SJK het ‘xi Werkwinkel Jeugkampe op 11
Junie 1994 gehou. Die volgende knelpunte ten opsigte
van die skoolverlaters- en skoolverwisselingskampe is
uitgewys:
* Doelmatige opleiding van personeel * Rekiame by
skole en rekiame deur leraars. Die Teologiese
Fakulteit is gevra om te reel dat studente verplig word
om gedurende opleiding ‘xi weekiange kamp by te
woon.
6.12 Die SJK was betrokke by die AJK se werkwinkel
gerig op die bediening aan die laat-adolessent (1-4
Augustus 1994), waartydens veral die skoolver
laterskampaksie indringend geevalueer is.
62 VAKANSIEOORDBEDffiNiNG

62.1 Kampe ringe en studentegroepe wat by die
volgende Aventura-vakansieoorde betrokke: Badplaas,
Eiland, Heidelbergkoof, Loskopdam, Swadini, Thipise
en Warmbad, asook by Banana Beach, Rusten
burgkloof, TO-Strand en Wees-Gerus (Nyistroom).
622 Skakeling met Aventura
*i op 14 Maart 1994 is ‘n geslaagde gesprek gevoer
met bestuurslede van Aventura oor die skakeling
tussen oordbestuurders, die kerk en kampleiers tydens
dienswerkkarnpe.
-

*2 ‘n Opvolgbyeenkoms is op 8 Mei 1994 gehou
waartydens die karnpleiers van die verskillende spanne
saam besin het oor vernuwing in die prograemme van
dienswerkkampe. ‘xi Werkwinkel vir oordbestuurders,
kampleiers en predikante is in die vooruitsig gestel vir
15/16 Mei 1995. Die AJK het R500 daarvoor bewilhig.
*3 Op 24 April 1995 is die KVOB deur die
Hoofbestuurder Bemarking Aventura meegedeel dat
Aventura

(1) ‘n konsultant aangestel het om die vermaak op
huile oorde te ondersoek en te beplan;
(2) horn wil herposisioneer in die vakansiemark, en
(3) daarom mile meer van die NG Kerk se
dienswerkspanne gebruik gaan maak nie.
Die Hoofbestuurder: Bemarking het die versekering
gegee dat die besluit nie geneem is oor klagtes wat 001
spanne ontvang is nie, maar dat dit suiwer ‘a
beleidsbesluit was.
*4 Indringende samesprekings is met Aventura gevoer,
en op 13 Junie 1995 is die volgende bevestig:
(1) Dienswerkspanne is steeds welkom om by
Aventura-oorde diens te lewer
(2) Op elke Aventura-oord gaan daar ‘n span
professionele mense wees wát ver ntwoordelik is vir die
vermaak op die oord
(3) Die dienswerkspanne werk in die vervoig saam met
die Aventura-organiseerders
(4) Die dienswerksapnne moet betyds met die
oordbestuurder skakel en ‘n beplande program instuur
vir die nodige koordinering
(5) Dienswerksapnne moet bereid wees om te leer by
die Aventura-mense. Spanne sal ook van die
Aventura-fasiliteite gebruik kan maak (na gelang van
beskikbaarheid)
*4 In die lig hiervan kon die beplande werkwinkel nog
nie plaasvind nie en het die KVOB besluit dat daar na
alternatiewe oorde gesoek moet word; alternatiewe
valcansieprojekte sal ook aandag moet geniet.
623 Reglement Vakansieoordbediening
*1 Die Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening het
gevra om losgemaak te word van die verpligte
betrokkenheid by vakansieoordebediening, en dat die
Sinodale Jeugkommissie vir werksaamheid in die geheel
hanteer.
*2 AANBEVEL1NG
die sunode besluit dat die
Reglement ~4r Vakansieoordbediening gewy~ig word
om soos voig te lui
-

1. NAAM
Die Kommissie vir Vakansieoordbedienung
2. SAMESTELLING
2.1 Die kommissie word sons voig saarngesteL~
2.1.1 Twee personc aangewys deur die Sinodale
Jeugkommissie, waarvan ccxi ‘n lid van die SJK is.
2.12 Een persoon aangewys deur die Sinodale
Kommissie vir Gemeentebediening.
2.1.3 Twee verteenwoordigers, naamlik een predikant
en ccii joagmens, vanuit elk van die bestaande drie
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studentegemeentes: Universiteitsoord, Pretoria-Kol
legerand en Pretoria-Wes (Technikon-wyk).
2.1.4 Ben verteenwoordiger van die Sinodale
Jeugkommissie van Oos-TransvaaL
22 Die kommissie konstitueer na elke gewone
sinodesitting en kies dan uit eie geledere ‘n voorsitter,
ondervoorsitter en sekretaris
2.3 Die lid van die SJK tree as sameroeper vir die
konstitueringsvergadering op
4. WERKSAAMHEDE
4.1 Die werksaamheid van die konunissie is die
koordinering van die gereelde bediening van die kerk
by vakansieoorde.
42 Die praktiese uitvoering van die werksaamheid
behels die volgende:
42.1 die handhawing van die kerk so beleid oor die
arbeid by vakansieoorde;
422 skakeling met die planslike kerkraad en ring;
42.3 werwing van dienswerkspanne en predikante wat
as geestelike leiers optrce;
42.4 skoling van dienswerkspanne;
42.5 skakeling met die bestuur van die betrokke
vakansieoorde;
42.6 skakeling met sodanige kommissies van ander

minbeampte), asook die betrokkenheid van die
volgende ringe: Daspoort, Krokodilrivier, Pretoria- Oos
en Sesmyispruit.
722 Die jaarlikse sinodale bydrae van R5 000 vanuit
die rendement op die sentrumaandeel word veral benut
vir die instandhouding van die terrein.

sinodes;
42.7 bekendstelling van die able.
5. VERGADER1NGS
Die kommissie vergader wanneer nodig, maar ten
minste eon maal per jaar.
6. VERSLAGGEWING
Die kommissie lewer jaarliks versing ann die Sinodale
Jeugkommissie, wat op sy beurt nan die sinode versing
doen.
7. REGLEMENTWYSIGLNG
Reglementwysiging word nan die sinode voorgelê.

8~ ALGEMENE SAKE

7. KAMPTERREINE
7.1 BADSELOOP
7.1.1 Die Beheerraad behartig die administrasie,
toesig en instandhouding op uitmuntende wyse en
ywer steeds dat die terrein meer selfonderhoudend
moet wees, Die jaarlikse sinodale bydrae van R15 000
(vanuit die rendement op die sentrumaandeel) is egter
noodsaaklik.
7.12 Met dank en waardering word melding gemaak
van die dienslewering, insette en bydraes van mnr
Kaggie Kacheihoffer (wat nou as Terreinbestuurder
afgetree het), mev Annatjie Sehoeman (Admin.
beampte), die Kerkraad van Naboomspruit en die
Ringe van Pietpotgietersrus en Waterberg.
72 MAGAUESBERG
72.1 Ook hier word die bestuur van die terrein
uitmuntend hanteer cleur die Beheerraad en word
dank uitgespreek teenoor mnr Frikkie Snyman
(Terreinbestuurder) en mev Fransie Snyman (Ad.

7.3 PIENAARSR1VIER
7.3.1 Die SJK het verteenwoordiging in die Beheerraad
van die Pienaarsrivier-jeugkampterrein, wat saamgestel
word uit die volgende ringe vanuit Noord-Transvaal:
Pretoria, Pretoria-Noord, Preto- ria-Wes, Eloffsdal,
Hartbeesspruit, Derdepoort, Villieria, Voortrek
kerhoogte en Wonderboom, asook enkele ringe vanuit
die Sinode van Oos-Transvaal. Die terrein het al ver
gevorder op die pad van selfonderhouding vanuit
kampgelde. Dit is jammer dat van die ringe nou kennis
gegee het dat hulle uit die beheerraad wil tree; dit kan
die behoud van die terrein op die pad vorentoe
bemoeilik.
7.32 Die administrasie en instandhouding word al
meer as 30 jaar deur mnr Hannes Avenant en sy
eggenote Bettie behartig. Hulle is ware staatmalcers!

8.1 AKSIE VOLUIT VIR CHRISTUS
8.1.1 Dieusjaar-vir-Christus 1994
*1 Tien van die DJC-spanne is in Januarie/Februarie
1994 by die Pienaarsrivier-jeugkampterrein opgelei.
Van die SJK-lede was betrokke by die re~llngs en
opleiding.
*2 Twee spanne het in Noord-Transvaal opgetree, ni
by Waverley-Oos/Wonderboom-Suid en die ACSV
span te Pietersburg. 19 jongmense vanuit die sinodale
gebied was betrokke by spanne.
*3 Die SJK het telkens sy bekommernis uitgespreek
oor sekere knelpunte, oa die vreemde “modaliteit” (of
spiritualiteit) by sommige van die spanne, die groot
getal deelnemers van ander kerkgenootskappe, die
ongereformeerde sang, ‘n mate van eiewilligheid en die
gebrek aan ‘n “vaderfiguur”.
8.12 Getuienisjaar 1995
*1 Slegs die Aksie C-Kruis vanuit Universiteitsoord
tree as “span” op in 1995. Geen gemeente of ring was
gewillig om weer ‘n DJC- span te akkommodeer ale.
*2 Die SJK het ‘n bedrag van R3 000 (nit
renteverdienste) en ‘n bedrag van R5 000 (voorsien
deur die AJK) aan die Aksie C-Kruis geskenk om hulle
onkostes te help dek.
*3 Die SJK het tile sy weg oop gesien om sinodale
saamtrekke of projekte in hierdie Getuienis-jaar te
organiseer ale; die vertroue is steeds dat gemeentes en
ringe op plaaslike viak daaraan aandag skenk.
82 BETROKKENHEID BY DIE GER
82.1 Sinodebesluit (242:5.2.4) die sinode keur goed
dat die SJK betrokke bly met die jeugaictiwiteite van
-
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die Gereformeerde Ekumeniese Raad
822 Uitvoering
*1 Dr Ockie Raubenheimer, ds Paul Grobler, dr
Willie van Wyk en 3 jongmense het die Vierde Afrilca
Streekkonferensie te Gaborone in Botswana oor die
naweek 24-26 Junie 1994 bygewoon. Die tema was:
Youth in Africa is there a future?. Dr Rauben
heimer was een van die referente. Die SJK het vanuit
renteverdienste gehelp met die onkoste; die AJK het
ook ‘n bydrae gegee.
*2 Die volgende jeugkonferensie vind DV te Grand
Rapids, VSA in Mei/Junie 1996 plaas. Dr Willie van
Wyk gaan op koste van die AJK (gedeeltelik); die SJK
bediuk maniere om ook vir dr Ockie Raubenheimer
(lid van die Reëlingskomitee) te stuur.

A.2.1 EERSTE VERSLAG: JEUG/11N
die lede
van die SJK het die werkwinkel oor die tema:
Vernuwing in die Jeugbediening~ op 8 Augustus 1994
te Elarduspark bygewoon. Die inhoud was bale
stimulerend, maar op kolle tog kommerwekkend oor
die skynbare wegbreek van bestaande strukture.

8.5 MAKROGEMEENTE-WERKWINKEL

-

-

8.6 NATIONAL SEMINAR ON YOUTH MINISTRY
die SJK beplan om hierdie byeenkoms op 4 Augustus
1995 by te woon; dit word gereel deur prof Malan Nel
van die Universiteit van Vista.
-

8.7 KERKSPIE~L VI
die volgende inligting in
Kerkspieel VI (1993) is van belang vir die sinode:
*1 Getal kategete 2731 (valcatures 60)
*2 Kinders in kategese 33 318 (12,69% van totaal)
*3 Gemiddelde aantal kinders in Kinderkrans 31,59
(teenoor 1989 se 43,89); 6e in land
*4 In Senior KJA 25,28 (1989 32,39); 2e in land
*5 In Belydende KJA 14,35 (1989 38,50); 2e in land
-

-

-

83 VREDESAAMTREK CIIIUSTENJEUG
die
SJK het as koördineerder en befondser opgetree van
‘n gesamentlike jeugbiddag op Sondag 27 Februarie
1994 in die Sportsentrum by UP. Ses ander kerkge
nootskappe het saam met die NG Kerk deelgeneem.
Die werk word tans voortgesit in die vorm van ‘n
“uitreik-alcsiet te Loftus Versfeld, onder toesig van die
Ringsjeugkommissie van Pretoria-Oos.
-

8.4 WERKWINKEL SANGLEIDING die SJK het
(in samewerking met SJK Oos-Transvaal) ‘11 geslaagde
werkwinkel in Sangleiding op 11 September 1994 te
Vihieria (Pretoria) aangebied. Die hantering van die
Jeugsanbundel het veral aandag geniet. Ds Cassie
Carstens het sodanige kursusse in Potgietersrus (vu
die verrenoord-ringe) en in Brits (vir die Ring van
Krokodilrivier) aangebied.
-

-

-

-

9. BESKRYWINGSPUNTE
geen beskry
wingspunt is ten opsigte van Jeugbediening ingestuur
nie.
-

WPJ VAN WYK (Voorsitter)
JC CARSTENS (Skriba)
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A.3 SONOPRAAD/18N

A.3 SONOP CHRISTELIKE TEHUIS
1. SAMESTELLING EN OPDRAG
1.1 Die sinode het besluit dat die Sonopraad soos
voig saamgestel word:
*1 Namens die sinode: Die Saakgelastigde, ‘n
Studenteleraar en prof JJ Geldenhuys
*2 Namens die huiskomitee: Die primarius en
onderprimarius
*3 Namens die Rektor van UP: Een verteen
woordiger
*4 Namens die Universiteitsraad: Ben verteenwoor

diger

*5 Namens die Bond van Oud-Sonoppers: Twee
verteenwoordigers
*6 Die Raad het die reg om lede te koöpteer
1.2 Die Sonopraad bestuur die koshuis namens die
kerk, beheer die finansiële sake, wys jaarliks ‘n
ouditeur aan om die boeke te ouditeer en lewer
verslag aan die sinode.

2. WERKWYSE EN SAKE VAN ALGE~
MENE BELANG
2.1 Die Sonopraad vergader in die reel minstens vier
keer per jaar. Tydens die vergaderings word aandag
gegee aan die instandhouding van die werf en geboue,
finansies, bedryf, besetting en bemarking van die
koshuis en die wel en wee van die inwoners. Die
boekhouding van die tehuis word deur die tesourier
behartig wat aan die Raad rapporteer. Ge-ouditeerde
fin.ansiële state is by die Saakgelastigde se kantoor
beskikbaar ter insae.
2.2 Die toesig en dissipline ressorteer onder die
Sonopraad waarvan die primarius en onderprimarius
ook lede is. Die primarius doen elke jaar volledig
skriftelik versiag aan die Raad. Die huiskomitees het
deur die jare getoon dat hulle verantwoordelik en
opreg is in hulle strewes na die welvaart van die
inwoners. Die Sonoppers het ‘n groepsgees wat van
die koshuis iets baie besonders maak.
2.3 Die Bond van Oud-Sonoppers lewer ‘n baie
positiewe bydrae tot die wel en wee van Sonop en het
reeds groot finansiële bydraes gemaak veral met
betrekking tot die restourasie van die’ geboue asook
aanbouings wat van tyd tot tyd gedoen word.

3. STATUS VAN DIE SONOPRAAD
3.1 Die Sinode van 1993 het besluit dat ‘n Artikel 21
Maatskappy sonder winsbejag met geen aandele
kapitaal gestig word om die bedryf van Sonop te
behartig. Verder is besluit dat 2 lede benoem word
om namens die sinode lede van die direksie te wees.

32 In die hg van die feit dat die Artikel 21 Maatskappy
nie gerealiseer het nie en dat daar nog nie konsensus
bereik kon word oor die konsepreglement van Sonop
nie, word aanbeveel dat die status quo in terme van
Sonop se bestuur behou word.
33 Daar word vervolgens voorgestel dat die
samesteffing van die Sonopraad soos voig sal wees:
*1 Drie (3) lede benoem deur die Ned Geref Kerk, wat
die Ned Geref studenteleraar vir Sonop insluit.
*2 Vyf (5) lede benoem deur die bestuur van die Bond
van Oud-Sonoppers.
*3 Ben (1) lid benoem deur die Universiteitsraad van
die Universiteit van Pretoria.
*4 Ben (1) lid benoem deur die Hoofbestuur van die
Universiteit van Pretoria.
*5 Twee (2) lede benoem deur die stemgeregtigde
inwoners van Sonop.
3.4 Die Raad het die reg om lede te koopteer.
4. AANBEVELINGS
4.1 Die sinode neem met groot dank kennis van die
versing, veral met betrekking tot die wyse waarop die
Raad die Koshuis bestuur. Verder word daar kennis
geneem van die feit dat die Artikel 21 Maatskappy nie
gereaiiseer het nie.
42 Die sinode besluit dat die Sonopraad soos volg
saamgestel wordi
*1 Drie (3) lede benoem deur die Ned Geref Kerk, wat
die Ned Geref studenteleraar vir Sonop Insluit.
*2 Vyf (5) lede benoem deur die bestuur van die Bond
van Oudsonoppers.
*3 Ben (1) lid benoem deur die Universiteitsraad van
die Universiteit van Pretori&
*4 Een (1) lid benoem deur die Hoofbestuur van die
Universiteit van Pretoria.
*5 Twee (2) lede benoem deur die stemgeregtigde
inwoners van Sonop.
*6 Die Rand het die reg om lede te koöpteer.
43 Die status quo in terme van die bestuur van Sonop
word behou.

PROF JJ GELDEN}{UYS (Voorsitter)
PROF WS PRINSLOO (Ondervoorsitter)
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A.4 KINDERKOMMUNIE: AD HOC-KOMMISSIE
1. OPDRAG Die Algemene Sinode (1994) het
soos volg besluit:
1.1 Die Algemene Sinode besluit later oor die saak
van die kinderkommunie (1998).
12 Die Sinode besluit vervolgens:
12.1 Die AJK in samewerking met AKLAS, AKE en
ARK kry opdrag om al die huidige, vorige en ander
gegewens oor kinderkommunie te verwerk in ‘n
memorandum met verskillende standpunte en dit
word deurgestuur aan die sinodes vir oorweging en
insette.
122 Hierdie memorandum plus die insette van die

te word van ‘a uitvoerige kennis van die leer en
belydenis nie. Die geheim van die geloof word eerder
al viereude ontdek en beter verstaan.
* ‘n Kind kan ook op ‘n vroeë ouderdorn opreg gb
en

sinodes asook nuwe gegewens word deur die AJK, in
samewerking met die ander genoemde kommissies

die Here met oorgawe dien. Dit is ‘n misvatting om te
dink dat ‘n kind eers in adolessensie kan onderskei

van die Algemene Sinode, verwerk in ‘n rapport wat
voor die volgende Algemene Sinode gelé word vir
oorweging.

waarom dit gaan by die nagmaal.
* Die nagmaal se wortels be waarskynlik in die pasga en

-

2,

WERKWYSE

2.1 Die Moderamen van Noord-Transvaal het onder

staande subkommissie benoem om aandag aan die
opdrag te gee en versiag aan die sinode te lewer:
Prof Julian Muller (Voorsitter)
Dr Michiel Botha
Dr Willie van Wyk
Dr Ockie Raubenheimer
Prof Conrad Wethmar
Prof Cas Vos
Ds Willie de Koker
Dr Johan Laubscher
Dr Martin Lazenby
Dr Willie Botha (Skriba)
2.2 Die ad hoc-kommissie het die opdrag en die
verloop van die saak tot dusver in die kerk indringend
bespreek. Aandag is verleen aan die dokumentasie wat
deur die AJK saamgestel is. Dit het hoofsaaklik
bestaan uit verslae wat voor die Algemene Sinode
gedien het, asook ‘n aantal vrae oor die praktiese
implikasies indien kinderkommunie goedgekeur word.
23 Vir die aandag van die sinode word dokumentasie
van die Kommissies van die Algemene Sinode
hiermee verskaf:

1. OPDRAG Handelinge 1994:449
-

2.

~*1 Die Nagmaal

-

Die adhoc-kommissie is daarvan

bewus dat die kwessie van kinderkommunie ook langs
ander wee onder die Sinode se aandag sal kom, maar
wil tog rapporteer dat dit ons oortuiging is dat.kinders
op ‘a vroeër leeftyd as tans, toegelaat moet word tot die
nagmaal. Die redes vir ons oortuiging is kortliks die
volgende:
* Toelating tot die nagmaal hoef nie afhanklik gemaak

daar was dit juis die kinders wat ‘n sleutelrol in die
viering gespeel het. Dit was in antwoord op hulle vrae,
nadat daar aangesit is aan die tafel, dat die verhaal van
die uittog weer vertel is.
* Die verbond lé aan die grondsiag van die hele kerk.
Die nagmaal is die verbondsmaal. Hoe kan ons dan die
kinders wat reeds die teken van die verbond (doop)
ontvang het, van die verbondsmaal uitsluit?
* Dit is juis aan die nagmaalstafel dat die gemeente se
eenheid tot uitdrukking kom. As ons oordeel dat die
kind ten voile deel is van die gemeente, hoe kan ons
horn dan uitsluit daar waar die eenheid konkrete
gestalte aanneem.
* Die kinders het die versterking van die nagmaal
nodig. Juis die lewensfase waarin hulle verkeer, maak
dat hulle die versterking van hulle geboof dringend
nodig het miskien meer dringend as die voiwassenes.
*2 Indien die Sinode sou besluit orn kinders tot die
nagmaal toe te laat, sal kerkordelike en pastorale
riglyne gegee moet word.” (Agenda, Aig Sin 1990:208)
-

22 ALGEMENE SINODE VAN 1994 In Oktober
1994 het AKLAS en die AJK in hulle verslae oor die
deelname van kinders aan die nagrnaaltafel ge
-

rapporteer.
22.1 AKLAS se versiag (Agenda bi 79-83)
22.1.1 Opdrag
Die Sinode besluit om die
aangeleentheid van die kinderkommunie na die Al
gemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake te verwys
vir studie en om in oorleg met die AJK en AKE
voorstelle aan die volgende Sinode te doen
(Handelinge: 1990:620).
22.12 Aktualiteit
Die tradisionele gebruik in
Reformatoriese kerke om dooplidmate eers na die
aflegging van openbare belydenis toegang tot die
nagmaal te verleen, word tans bevraagteken. Ver
-

VORIGE EN HUIDIGE GEGEWENS

2.1 ALGEMENE SINODE VAN 1990 In 1990 het
die ad hoc-kommissie wat besin het oor die vernuwing
van die erediens met die oog op die kinders, aan die
-

Sinode versiag gedoen. Die deelname van kinders aan
die nagmaalstafel is ook aangeraak.

-

skillende kerke binne hierdie tradisie laat deesdae ook
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jonger kinders toe oni die nagmaal te gebruik. Binne
GER-kringe word die afgelope jare ernstig oor die
saak besin. Reeds vanaf 1986 verskyn hierdie
aangeleentheid op die Agenda van die Algemene
Sinode van die Ned Geref Kerk (Agenda, 1978;
Handelinge, Algemene Sinode, 1986:618). Ook voor
die Algemene Sinode van 1990 het ‘n verslag gedien
van die Kommissie vir Vernuwing in die Erediens,
waarin kinderkommunie bepleit word (Agenda,
Algemene Sinode, 1990:208).
2213 Die begrip “kinderkominunie”
Die begrip
‘kinderkommunie” word op verskillende wyses
gebruik. Soms dui dit op deelname aan die nagmaal
deur jong kinders wat vooraf ‘n eenvoudiger belydenis
van geloof afgelê het as die belydenis wat van voiwasse
lidmate verwag word. In hierdie sin het ook die
Hervorming die kinderkommunie beoefen. Soms
word dit ook gebruik vir deelname van kinders souder
voorafgaande belydenis van geloof. Wat hierdie
tweede gebruik van die begrip betref~ kan nog weer
onderskeid gemaak word tussen die deelname deur
jong kinders wat reeds enigsins ‘n begrip het van die
betekenis van die nagmaal en suigeiingkommunie wat
bekend was in die vroeë kerk en die Middeleeue en
tans nog beoefen word in die Oosterse Kerk.
22.1.4 Die Nuwe Testament en kinderkommunie
*1 Verwysings na die wyse waarop die nagmaal gevier
is, is besonder karig in die Nuwe Testament. Behalwe
die berigte in die evangelies oor die instelling van die
nagmaal, is dit eintlik net 1 Kor 10:14-22 en 11:17-34
wat na aanleiding van wanpraktyke in die gemeente,
meer uitvoerig hierby stilstaan.
*2 N~rens is daar sprake van enige beperking met
betrekking tot die ouderdom van die deelgenote aan
die dis van die Here nie. Sommige is wel van mening
dat Paulus se waarskuwing teen ‘n ongepaste deel
name aan die nagmaal per implikasie kinders uitsluit.
Hierdie interpretasie is egter uiters aanvegbaar. Later
kom ons hierop terug.
*3 Soos in die geval van die kinderdoop, is daar geen
-

-

uitdruklike voorbeeld van kinderkommunie (of vroue
kommunie!) in die Nuwe Testament nie. Dit word nog
beveel, nog aanbeveel, nog verbied. Soos in die geval
van die kinderdoop, sal ook ten opsigte van die
kinderkommunie
teologiese
argumentering
en
pastorale motivering die deursiag moet gee.
22.1.5 Die Heidelbergse Kategismus en kinder
kommunie
*1. Op die vraag (Sondag 30 Vr 81): “Wie moet na die
nagmaalstafel van die Here kom?”, antwoord die
Kategismus: “Hulle wat vanweë hul sondes ‘n afkeer
van hulleseif het, maar tog vertrou dat dit hulle om
Christus wil vergewe is en dat die swakhede wat nog

oor is, met sy lyding en sterwe bedek is; en die wat
begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te
versterk en huile lewe te verbeter. Maar die huigelaars
en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, eet
en drink ‘n veroordeling oor hulleseif’.

*2 Hierdie antwoord veronderstel kemiis van die
betekenis van die nagmaal, maar om daaruit af te lei
dat dit jonger kinders diskwalifiseer, sou sekerlik ‘11
oor- spanning wees van die bedoeling. Klaarblyklik het
die Kategismus voiwassenes in gedagte. Kinders kom
hoegenaarnd nie binne die gesigsveld nie. Dit sou in elk
geval ‘n fatale misverstand wees om te reken dat jou
insig in die voile betekenis van die nagmaal dien as
kwalifikasie daarvoor. Die strekking van die antwoord is
veeleer dat juis diegene wat geen verdienste het waarop
aanspraak gemaak kan word nie, “kwalifiseer’ vir die
nagmaal. Wat ons na die sàkrament bring, is net maar
ons groot armoede (Calvyn).
22.1.6 Enkele historiese perspektiewe
Nie die
geskiedenis nie, maar die boodskap van die Bybel word
binne die gereformeerde tradisie as normatief beskou.
Dit geld seifs die kerkgeskiedenis binne die Nuwe
Testamentiese periode. Niemand sal op grond van die
feit dat Timoteus gedoop en besny is (Hand 16:13) die
besnydenis vandag nog as verpligtend beskou nie.
Paulus self is bereid om Timoteus te besny, maar weier
dit in die geval van Titus (Gal 2:3). Nie wettisisme nie,
maar pastorale besorgdheid bepaal sy optrede. Hierdie
soepeiheid is die resultaat van die besef dat die letter
op sigself doodmaak, terwyl die Gees lewend maak (2
Kor 3:6). Ook wat die viering van die nagmaal betref, is
dit onmoontlik om die gebruike in die Nuwe Testament
vandag sondermeer na te boots. Aangesien God sy
Gees aan die kerk gegee het, is dit egter leersaam en
selfs noodsaaklik om kennis te neem van die wyse
waarop deur die eeue omgegaan is met die
problematiek van die kinderkommunie. Dit mag ons
help om eietyds en kreatief gestalte te gee aan die
nagmaalsviering.
22.1.7 Doop en nagmaal
*1 Oor die wyse waarop mense in die Nuwe
Testamentiese periode toegelaat is tot die nagmaal,
bestaan verskil van mening. Terwyl sommige oortuig is
dat die doop ‘n voorvereiste was vir toelating tot die
nagmaal, bestaan volgens ander die moontlikheid dat
ook ongedooptes die nagmaal gebruik het. Aangesien
nêrens in die Nuwe Testament uitdruklik die doop as
voorwaarde gestel word nie, gaan daar ook vandag
stemme op dat ongedoopte kinders (by uit die
anabaptistiese tradisie) tot die nagmaal toegelaat moet
word. In die Didaché (begin 2e eeu) word ongedooptes
ernstig gewaarsku om hulle van die nagmaal te onthou,
maar die waarskuwing mag juis ‘ii aanduiding wees dat
die onthouding in die voorafgaande periode nie
vanselfsprekend was nie. In die daarop volgende
periode was dit egter beslis die gevestigde gebruik dat
slegs gedooptes die nagmaal mag vier.
*2 Dat alle geclooptes dan ook inderdaad die nagmaal
mag gebruik, was tot ten minste die 13e eeu
vanselfsprekend.
Die nagmaal het deel gevorm van die inwyding tot die
kerk en was die afsluiting en die hoogtepunt daarvan.
-
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*3 Die suigelingdoop het ook suigelingkommunie tot
gevoig gehad~ Duidelike aanwysings van beide
gebruike stain uit die 3e eeu. Anders as in die Ooste
waar kinclerkommunie tans nog plaasvind, het dit in
die Weste verdwyn. Met die ontwikkeling van die
transsubstansiasieleer is die nagmaal later aan al hoe
minder lidmate bedien en is dit ook al hoe meer van
die kinders onthou.
*4 Die 4e Lateraanse Konsilie het ‘n jaarlikse
verpligte kommunie voorgeskryf vir alinal wat die jare
van onderskeiding (anni discretionis) bereik het.
Sommige meen dat hierdie besluit die kommunie van
jong kinders uitsluit, maar ander wys daarop dat as
gevoig van die afname in die gereelde gebruik van die
nagmaal, hierdie bepaling ‘n jaarlikse verpligting
daartoe, maar geen verbod bevat nie. Uit ‘n dokument
van die begin 15e eeu blyk dat suigelingkommunie tot
op daardie stadium nog in Utrecht voorgekom het.
Die priester son sy wysvinger in die wyn doop en
driemaal in die mond van die suigeling steek.
22.1.8 Belydenis en nagmaal
*1 Hoewel gedooptes in die vroeë kerk van
selfsprekend toegang tot die nagmaal gehad het, moet
in gedagte gehou word dat toegang tot die doop van
voiwassenes voorafgegaaii is deur kategetiese onderrig
wat in die 3e eeu tot 3 jaar geduur het. Daaruit blyk
hoe ingrypend die oorgang van die heidendom na die
Christendom beskou is. Hierdie uitgerekte kategese
staan in skrille kontras met die praktyk in die boek
Handelinge. Op Pinksterdag word na Petrus se preek
3 000 mense gedoop (Hand 2:41). Dieselfde spoedige
doop tref jy aan na die verkondigiug van die evangelie
in Samaria (Hand 8).
*2 Nadat die kinderdoop algemeen geword het, het
die oorspronklike dod van die kategetiese onderrig as
voorbereiding tot die doop verval, met die gevolg dat
dit verdwyn het. Wanneer die evangelie aan die
Germane verkondig word, leef die kategese weer op.
*3 Na mate die gebruik van suigeling- en kin
derkommunie verdwyn het, het die sakrament van die
bieg en die konfirmasie ingeskuif tussen doop en
nagmaal. Die Reformasie wys hierdie twee
sakramente af, maar plaas die kategese en
geloofsbelydenis wat oorspronklik toegang tot die
doop verleen het, tussen doop en nagmaal. Voortaan
sal binne die
kerke van die Reformasie
geloofsbelydenis ‘n voorvereiste wees vir die ontvangs
van die nagmaal.
*4 Uiteraard het die kiem op die belydenis die
deelname van heel jong kinders aan die nagmaal
uitgesluit, Tog is kinderkommunie in al die groot
sentra van die Reformasie beoefen hoewel die
toelatingsleeftyd verskil het en meestal nie formeel
voorgeskryf is nie. In Genéve was dit waarskynlik in
die omgewing van 11 of 12 jaar.
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22.1.9 Die aard van die belydenis
*1 As teenvoeter teen die beskuldiging van die
Anabaptiste dat die kinderdoop naam-Christene kweek,
ontvang die belydenisaflegging (konflrmasie) ‘n
besonder swaar aksent by Bucer. Die subjektiwisme en
indiwidualisme waardeur die Nadere Reformasie, die
Piëtisme en die Aufklärung gekenmerk word, het
meegebring dat Bucer meer invloed op die latere
ontwikkeling gehad het as Luther en Calvyn. By Spener
word die openbare geloofsbelydenis ‘n belydenis van
die persoonlilce bekering. Die kiem op die subjektiewe
geloof (fides qua), bring mee dat die ouderdom waarop
toelating tot die nagmaal plaasvind, neig om verhoog te
word. Die Rooms-Katolieke objektiwisme daarenteen
openbaar die teenoorgestelde tendens ul om die
toelating te vervroeg. In 1910 word deur middel van ‘n
pouslike dekreet die leeftyd vasgestel op ‘ongeveer die
sewende jaar’.
*2 Aan beide die gevare van objektiwisme en
subjektiwisme word in Calvyn se geloofs- en bely
denisbeskouing ontkom. Anders as by Bucer bely die
jong lidmaat nie sy persoonlike geloof nie, maar die
kind bely die geloof van die kerk. Nie die subjektiewe
geloofsakte (fides qua) nie, maar die objektiewe
geloofsinhoud (fides quae) word beklemtoon.
Uiteraard word eersgenoemde nie as onbelangrik
beskou nie, maar sonder die geloofsinhoud is die
geloofsakte leeg. Oor die innerlike van die mens kan
die kerk in elk geval nie oordeel nie. Die kind voeg
hom/haar wel bewustelik in die geloofsgemeenskap van
die kerk.
*3 Die beskuldiging dat die belydenisondersoek in
Gen6ve intellektualisties sou wees, is die vrug van die
skeiding tussen die objektiewe kennis en die
subjektiewe vertroue wat stam nit ‘n latere tydperk.
Inderdaad is volgens Calvyn se beroemde defmisie die
geloof ‘n “vaste en sekere kennis van Gods
welwillendheid jeens ons, wat gegrond is op die
waarheid van sy genadige belofte in Christus”, maar
hierdie kennis dra ‘n eksistensiele karakter en sluit
derhalwe reeds die vertroue in. Terselfdertyd bring die
aksent op geloof as kennis mee, dat die genade nie
misties sakramentalisties verstaan word nie, maar as ‘n
toesegging wat in die beloftes van die Woord na ons
kom.
22.1.10 Enkele teologiese perspektiewe
*1 Woord en sakrament
*1.1 Indien die hegte band tussen Woord en sakrament
losgelaat word, is die resultaat enersyds intellektualisme
en andersyds sakramentalisme.
*12 Die Reformasie verstaan die Woord nie bloot as
‘n bron van betroubare informasie oor skepping en
verlossing nie, maar die primére funksie van die Woord
bestaan daarin dat dit deur die Heilige Gees, die hell
wat daarin verkondig word, terselfdertyd skenk. Die
Woord kom na ons as vonnis en vryspraak.
-
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Die Woord veroordeel en vergeef. Nie asof die Woord
op sigself oor enige magiese krag beskik nie, maar
God self kom in die Woord aan die woord. Die
Woord is meer as informasie; dit is proklamasie van
die hell van die Koninkryk. Die Woord is meer as
mededeling oor die lieu; dit is mededeling van die
hell. Met die belofte karakter van die Woord word
bedoel dat die ewige lewe aan ons toegesé word.
Volgens Calvyn druppel onder die evange
lieverkondiging saam met die stem van die prediker,
die heilige bloed van Christus op otis neer en staan die
paradys voor ons oop.
*1.3 Die feit dat volgens die Reformasie die Woord
primer en die saicrament sekondér is, beteken tile dat
laasgenoemde as onbelangrik beskou word tie, want
die inhoud van die sakrament is dieselfde belofte wat
in die Woord aan otis toegesé word. Volgens Calvyn
het die sakrament geen ander funksie as die Woord
nie. Dit verleen geen bykomstige sakramentele genade
nie, maar bevestig die belofte, 5005 ‘n trouring (pand)
die beloftewoord van die bruidegom aan die bruid
verseël (Art 33 NGB). Deur middel van die sakrament
waarborg God sy belofte met ‘n eed (Heb 6:17).
*1.4 As “sigbare Woord’ is die sakrament ‘n
spesifieke modus van Woordverkondiging. Dit maak
nie God se onfeilbare Woord vaster nie, maar God
gee dit in sy goedheid om ons weifelende geloof in sy
beloftewoord vaster te maak. Waar die belofte toegesê
word, en deur die geloof toegeeien word, mag die
sakrament ontvang word. Dit geld sowel die kind as
die volwassene. Waar die belofte egter ontken of
geminag word, is die Woord en die sakrament sonder
enige heilsbetekenis, maar dien inteendeel tot oordeel.
Hoe sal ons immers ontkom as otis so ‘n groot
saligheid verontagsaam? (Heb 2:3).
*2 Twee ~ikramente
*2.1 Die beloftes van die evangelie is vir die gelowiges
en hulle kinders (Hand 2:39). Derhaiwe het die
Reformasie met gloed die kinderdoop verdedig en die
kinderkommunie beoefen. Tog is dit opvallend dat
anders as in die geval van die kinderdoop, hulle in die
geval van die kinderkommunie soveel kiem plaas op
kategese en begrip. Beide sakramente het immers
dieselfde inhoud, naamlik die beloftes van die Woord.
*22 Hoewel tie ten opsigte van inhoud nie, is daar
tog verskil van aard tussen die twee sakramente. Beide
is heilsmiddele waardeur die redding aan otis toegesé
word en sodoende dien dit tot versterking van ons
weifelende geloof. Maar terwyl die doop die
sakramentele inlywing is in die genadeverbond, is die
nagmaal die salcrament van die inblywing in die
verbond. Daarom is die doop eenmalig en die
nagniaal meermalig. Die eenmalige deurtog deur die
Rooi See dien vir Paulus as ‘n tipe van die doop (1
Kor 10:4), terwyl die herhaalde manna uit die hemel
en water uit die rots wat (volgens rabbynse tradisie)
met hulle saamgegaan het (1 Kor 10:4), dien as tipe
van die nagmaal.
-
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Die nagmaal begelei die gelowige deur die aardse
woestynreis en staan in diens van ons geestelike
oorlewing. Die Reformatoriese gebruik om die nagmaal
te koppel aan geestelike onderrig maak derhalwe goeie
sin, veral indien in gedagte gehou word dat anders as
tans, die kategese nie net plaasgevind het voor die
eerste nagmaal tie, maar voor elice nagmaal. Deur die
tweede sakrament verseker God ens immers van sy
onafgebroke milddadigheid (Calvyn).
*3 Die tweesydigheid van die sakrament
*3.1 Behaiwe dat die sakrament ‘n heilsmiddel is in die
hand van God waardeur Hy sy genade aan ens toesé,
praat Calvyn ook tog van ‘n “tweede gebruik’ van die
sakrament, naamlik as ‘n middel waardeur die
gelowiges hul geloof bely.
*32 Non is dit van die allergrootste belang dat
laasgenoemde gebruik reg verstaan sal word. Calvyn
verwyt juis die Dopers dat hulle van die tweede gebruik
die eerste en selfs die enigste maak. Wat God doen is
egter primer. Daaraan ontleen ook die tweede gebruik
sy betekenis. Juis omdat God in die sakrament sy
genade skenk, is die ontvangs daarvan ‘n ge
loofsbelydenis. Wie die geloof losmaak van die gawe, is
beide die geloof en die gawe kwyt. Waar die gawe in die
geloof ontvang word, word die nagmaal gevier tot
Christus se gedagtenis en dien die brood en die beker
tot verkondiging van sy dood (1 Kor 11:25v).
*33 Die tweede gebruik van die sakrament het
enersyds geen selfstandige betekenis los van die eerste
gcbruik wat God daarvan maak tie, maar andersyds het
die sakramente geen selfstandige magiese werking los
van God se heilstoesegging wat daarin tot ons kom nie.
Derhaiwe is geloof in Gods belofte noodsaaklik. Waar
die sakramente in die geloof ontvang word, word dit ‘ii
belydenis nie van die geloof waarmee dit ontvang word
tie, maar van die genade wat dit ontvang. Die geloof
maak die tekens nie tot genadetekens nie, want selfs al
word dit tie in die geloof ontvang nie, is en bly dit ‘n
toesegging van Gods genade. Ook waar ‘n suigeling die
sakrament ontvang al kan hy/sy nog tie bewustelik gb
tile, verander dit niks aan die integriteit van God se
belofte nie. Sodra die leeftyd van onderskeiding egter
bereik word, word afwesigheid van geloof dieselfde as
verwerping van die genade. Ook dan nog bly die
sakrament ‘n genadewoord, maar aangesien dit tie
magies outomaties werk nie, dien die genadetekens dan
tie tot heil tie, maar tot onheil. Insig in die betekenis
van die sakrament is derhalwe noodsaaklik vir die
persoon wat die leeftyd van onderskeiding bereik het.
*4 Onwaardige gebruik
4.1 Hoewel klein kindertjies nog nie die genade wat in
die Woord en die sakrament aan hulle toegese word
bewustelik kan ontvang rile, kan hulle dit uiteraard ook
nog nie verwerp nie. Die. onwaardige gebruik van die
nagmaal waarteen Paulus in 1 Kor 11 waarsku, is
klaarblyklik teen voiwassenes gemik.
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*42 Die verskynsel dat mense bang is om ‘n oordeel
oor hulleseif te eet en te drink, maar nie dièselfde
vrees koester om ‘n oordeel oor huflesélf te hoór nie,
is klaarblyklik ‘n simptoom van ‘n foutiewe siening ten
opsigte van die relasie tussen Woord en sakrament.
Die sakrament het immers geen ander inhoud as die
belofte van die Woord nie en eersgenoemde is ook nie
heiliger en derhaiwe gevaarliker as laasgenoemde nie.
*43 Daar moet ook duidelik onderskei word tussen
‘n onwaardige gebruik van die nagmaal en onwaardige
gebruikers van die nagmaal. Christus het tydens sy
lewe op aarde nie gehuiwer om saam met tollenaars
en sondaars te eet nie. Die waardige Farisieërs het dit
uiters onwaardig gevind. Calvyn se opmerking,
naamlik dat ons onwaardigheid die enigste waar
digheid’ is waarmee ons tot die nagmaal kom, is ter
sake.
*44,4 Dit is dan ook opvallend dat Paulus, ten spyte
van ernstige misstande in die gem eente van Korinte,
niemand die nagmaal verbied nie. Sy waarskuwing is
nie gerig teen persone nie, maar teen die wyse waarop
die nagmaal gevier word. Die gemeente vier die
nagrnaal op ‘n onvanpaste wyse” en sondig sodoende
teen die liggaarn en die bloed van Christus (1 Kor
11:27). Uit die verband is duidelik dat hulle sonde
teen die gekruisigde liggaam van Christus (corpus
crucifixum), verband hou met liul sonde teen die
gemeenskap van die gemeente as liggaam van Christus
(corpus mysticum), want party iy honger terwyl ander
te veel drink (vs 21), Indien jong kinders wat tog ook
dccl uitmaak van die liggaam van Christus die
nagmaal geweier word, han die vraag gestel word of
dit nie ook neerkom op ‘n onvanpaste wyse van viering
van die dood van die Here nie. Sou Jesus wat
(letterlik) kwaad word wanneer mense kindertjies
verhinder om na Horn te kom (Mark 10:14), dit
aanvaarbaar vind dat hulle uitgesluit word van die
nagmaal? Die Koninkryk van God waarvan ons reeds
‘n voorsmaak beleef aan die dis van die Here, is tog
juis vir mense 5005 hulle (Luk 18:16).
~5 Die nagmaal as gemeenskapsmaal Die beswaar
-

wat soms teen kinderkommunie geopper word dat
Paulus met betrekking tot die nagmaal praat van
gedenk, gb en onderskeiding van die liggaam van
Christus terwyl jong kinders nog nie daartoe in staat is
nie, verraai die Protestantse neiging tot mdi
vidualisme. Dit is dieselfde argument wat ook teen die
kinderdoop gebruik word, naamlik dat suigeinge nog
nie kan gb rile. Wie egter vanuit die verbonds
gemeenskap dink, het hiermee geen probleem nie.
*52 Hoewel verskilende Ou Testamentiese motiewe
saamkom in die viering van die nagmaal, kan daaroor
geen twyfel bestaan nie dat die Ou Testamentiese
offermaaltye (onder andere die Paasmaaltyd) die
agtergrond vorm waarteen hierdie sakrament verstaan
moet word. Ook in die Ou Testament kon hierdie
verbondsfeeste op ‘n ongepaste wyse gevier word wat
die oordeel van God kon meebring (Eks 12:19; 2 Kron
30:17-20; 1 Sam 2:29-34), maar dit het nie meegebring
dat die kinders hiervan uitgesluit is nie. Hierdie feeste
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het juis ‘n uiters belangrike funlcsie vervul in die
verbondsopvoeding van die kinders. Sekerlik is die
nagmaal geen reglynige voortsetting van hierdie feeste
nie (net so mm as wat die doop sondermeer gelykgestel
kan word met die besnydenis), rnaar dit is die vervulling
daarvan. Die verlossing wat daardeur afgebeeld is, kry
in Christus sy diepste inhoud.
*53 Binne die korporatiewe denke van die Bybel, word
die enkeing altyd as dccl van die geheel gesien. Vanuit
‘n indiwidualistiese denkklimaat is uitsprake soos 1 Kor
7:14 totaal onbegryplik: “Die ongebowige man is by God
aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die
ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band
met die gebowige man. Anders sou julie kinders heidene
wees, rnaar nou behoort hulle aan God’. Die gedenk,
verkondig en onderskeiding van die liggaam van
Christus waarvan Paulus praat, moet derhaiwe ook nie
indiwidualisties verstaan word nie, maar hierdie
“tweede gebruik’ van die sakrament vind gemeenskaplik
plaas. Die enkeling word gedra deur die gemeenskap.
22.1.11 Enkele pastorale oorwegings
*1 Dit is baie moeilik en waarskynlik selfs onmoontlik
om ‘n ouderdom vas te stel waarop die gebruik van die
nagmaal sinvol sal wees vir ‘n jong kind. Dit is net so
rnoeilik as die vraag van wanneer af die bywoning van
die erediens en verkondiging van die Woord van enige
betekenis is in die lewe van ‘n kleuter. Hieroor kan die
kerk moeiiik oordeel. Die keuse behoort in beide
gevalle oorgelaat te word aan die oordeel van die ouers
in die nouste samewerking met die kerkraad, Huble is
die beste in staat om te besluit wanneer dit sinvol (en
sindelik) kan gebeur. Uk die vorige punt voig in elk
geval dat niemand hoef te vrees dat dit te vroeg sal
gebeur nbc. In die algemeen han gesê word dat wanneer
die kind oud genoeg is om te begryp dat Christus
gesterf het sodat ons kan lewe, die ouderdom bereik is
om sinvol nagmaal te han vier. In ons belydenisskrifte
word daar nérens ‘n ouderdomsvereiste vir die toelating
tot die nagmaal gestel nie (NGB Art 35 en
Heidelbergse Kategismus, Sondag 30).
*2 Aangesien die nagmaab ‘n uiters waardevolbe funksie
kan vervul in die opvoeding van die verbondskinders, is
dit noodsaaklik dat die huidige gebruik om eers nadat
kinders op ‘a later beeftyd openbare belydenis van
geloof afgebê het, hulle tot die nagmaai toe te laat, laat
vaar word. Juis die nagmaal kan daartoe dien dat ook
die troosryke betekenis van die doop, naamiik dat die
dopeling volledig dcci is van die verbondsgemeenskap
en daarom dccl in al die beloftes van die evangelic,
beter verstaan word. Die groot afstand wat tans tussen
die doop en die eerste gebruik van die nagmaal bestaan,
bring mee dat geeneen van die sakramente die
pastorabe funksie vervul wat dit vir Luther en Calvyn
gehad het nie. Dit sped waarskynbik ook ‘n rol in die
feit dat soveel van ons lidmate ‘n probleern het met die
kinderdoop.
*3 Die vorige punt bring mee dat die toelating tot die
gebruik van die nagmaal ontkoppcl word van ‘n latere
aflegging van belydcnis op ‘n vasgestelde ouderdom.
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Die huidige gebruik skep die indruk dat ‘n mens moet
kwalifiseer vir die nagmaal. Die ontkoppellng beteken
nie dat die kategese nie steeds ‘n uiters belangrike rol
te vervul het in die opvoeding van die kinders om die
nagmaal op ‘n sinvolle wyse te gebruik nie. Sowel die
onderrig van die ouers as die amptelike kerklike
kategese en prediking het in hierdie verband ‘n
belangrike taak om te vervul.
*4 Ons het gesien dat die nagmaal gegee is met die
oog op die geestelike stryd van die gelowiges op die
kerk se woestynreis na die beloofde land (1 Kor 10;
Hebr 3,4). Niemand sal tog wil beweer dat kinders nie
ook hierdie stryd ken nie. Dit geld in besonder die
puberteitsjare, maar sekerlik ook dikwels kinders op
‘n veel jonger leeftyd. Waarom sal die kerk nie hierdie
genademiddel wat God vir sy kerk in hierdie stryd
gegee het ook benut in die geval van die jong kinders
nie?

2.2.1.12 Aanbevelings nan Algemene Sinode 1994
*1 Die Algemene Sinode besluit dat ‘n gedoopte kind
wat bely dat Christus vir hom/haar gesterf het, sôdat
hy/sy kan lewe, tot die gebruik van die nagmaal
toegelaat word.
*2 Die Algemene Sinode doen ‘n beroep op ouers en
kerkrade om die kinders te onderrig in die troosryke
en geloofsversterkende betekenis van die doop en die
nagmaal.
*3 Die Algemene Sinode dra dit aan die AJK, ARK
~n AKG (Erediens) op om die praktiese implikasies
hiervan uit te werk.
*4 Genoemde kommissies rapporteer aan die
volgende Algemene Sinode.

*5 By die vergadering het die AJK ook ‘n verslag gehad
oor ‘n ondersoek wat gedoen is oor die praktiese
asptekte van die invoering van en die ervaring met die
kinders aan die Nagmaalstafel. Die ondersoek is gedoen
by die Evangelische Kirche in Deutsehiand en die
Gereformeerde Kerk in Nederland, wat onderskeidelik
in 1980 en 1976 kinders tot die Nagmaal toegelaat het.
2223 Bevinding Die AJK vestig die aandag van die
Algemene Sinode daarop dat ‘ii beginselbesluit om
kinders tot die Nagmaal toe te laat, gepaard moet gaan
met duidelike besluite en reelings oor die volgende sake:
*1 Gereedheid van gemeentes Dit behoort slegs in
gemeentes ingevoer te word wat daarvoor gereed is.
Daarom behoort die plaaslike kerkraad die fmale
besluit daaroor te neem. Die nodige inligtingsmateriaal
sal hiervoor gegee moet word.
*2 Leiding en voorligting Goeie leiding en voorligting
moet op ‘n beplande en deurlopende basis aan ouers en
ook aan die kinders gegee word. Die nodige materiaal
sal in hierdie verband voorsien moet word.
*3 Gesamentlike betrokkenheid van ouers en kinders
Deurgaans sal die aksent gelé moet word op die
gesamentlike betrokkenheid van ouers en kinders.
Geen aparte kindernagmaalsviering behoort plaas te
vind ne.
*4 Kind deel van gemeentebediening aangesien die
kind by deelname aan die Nagmaal dit veral sterk
beleef dat hy aan die gemeente behoort, sal die
invoering van die kindernagmaal gepaard moet gaan
met pogings om dieselfde ervaring oor die hele
spektrum van die gemeente se lewe en werk aan die
kind te kommunikeer.
*5 Toelatingsvereistes Die Sinode moet besluit oor
die minimum vereistes al dan nie vir die toelating van
kinders tot die Nagmaal, byvoorbeeld die minimum
ouderdom van die kinders en ‘n eenvoudige belydenis.
*6 Liturgie Die nagmaalsliturgie behoort aangepas te
word om met die bevatlikheid van die kinders rekening
te hou sodat die gemeenskapskarakter en feeskarakter
ook vir hulle op die voorgrond kan tree.
*7 Kategeseboeke Die inhoud van die kategeseboeke
sal dienooreenkomstig aangepas moet word.
*8 Aflegging van geloofsbelydenis Daar sal standpunt
ingeneem moet word oor die betekenis, plek en
handhawing van die belydenisafiegging.
*9 Opsig en tug Die rol en die plek van die opsig en
tug sal dienooreenkomstig aangepas moet word.
Die AJK het bogenoemde inligting aan AKLAS
deurgegee om in ag te neem by hulle bespreking en
finale aanbeveling aan die Algemene Sinode.
22.2.4 In die hg van bogenoemde, beveel die AJK by
die Algemene Sinode aan om niè kinders tot die
Nagmaal toe te laat voordat die nodige voorbereidings
deur die Sinode daarvoor getref is nie.
222.5 AANBEVELING Indien die Algemene Sinode
son besluit om kinders tot die Nagmaal toe te laat,
word dit ale geimplimenteer voordat die nodige
voorbereidings oor onder andere bogenoemde sake.
-

-

-

-

-

-

222 AJK se versiag (Agenda bi 140)
2.2.2.1 Opdrag van Sinode (620:2.4) Die AJK het in
1990 gerapporteer dat hy ‘n studie oor
kinderkommunie gemaak het (Agenda, bi 174). Die
Ad hoc-konimissie vir die vernuwing van die Erediens
met die oog op die kind het ook hieraan aandag gegee
(Agenda, bi 208). Die Algemene Sinode het besluit
‘om die aangeleentheid van die kinderkommunie na
AKLAS te verwys vir studie en om in oorleg met die
AJK en AKE voorstelle aan die volgende Sinode te
doen.
2222 Werkwyse
*1 Die AJK het sedert 1991 met AKLAS
gekorrespondeer oor die studie. AKLAS se konsep
verslag oor die studie het die AJK eers vroeg in 1994
bereik. Daar kon dus nie ‘n deeglike studie van die
saalc van die AJK se kant gemaak word nie en
standpunt kon dus nie ingeneem word nie.
*2 Drie lede van die AJK het die vergadering van die
Ad hoc-kommissie van AKLAS op 3 Februarie 1994
bygewoon.
*3 Die AJK het ook ‘n ad hoc-kommissie benoem om
aan die implikasies van kindernagmaal op die
jeugbediening aandag te gee.
*4 Die .AJK kon rile die konsepverslag bestudeer nie
omdat hy reeds van 21-23 Februarie 1994 vergader het.
-

-

.

-

-

-
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3. WERELDWYE BELANGSTELUNG
Baie kerke in verskeie lande gee tans aandag aan’ die
toelating van kinders tot die nagmaalstafel. Sommige
kerke beoefen die praktyk vir byna twee dekades: die
Gereformeerde Kerk in Nederland sedert 1976 en die
Evange-lische Kirche in Duitsiand sedert 1980. Die
Gereformeerde Ekumeniese Raad het in 1984 en 1992
die saak bespreek en die verskillende kerke versoek
om ook daaraan aandag te gee.

4. UITVOERING VAN DIE OPDRAG Die
Algemene Sinode het besluit dat die verskillende
standpunte oor die deelname van kinders aan die
nagmaal aan sinodes voorgel~ word. Die Algemene
Sinode bled aan sinodes die geleentheid om die saak
te bespreek en om insette te maak oor hierdie
belangrike saak.
-

4.1 REDES TEEN In die diskijssie oor die toelating
van kinders tot die nagmaal word onder andere die
volgende teenargumente geopper:
4.1.1 Die praktyk van die toegang tot die nagmaal na
deeglike kategese en openbare belydenis van geloof
word deur 1 Kor 11:27-34 gesteun. Die nagmaalganger
moet deeglike kennis he en ~‘besef’ dat dit die
liggaam” van Christus is. Hy moet “selfondersoek”
kan doen. Verder moet hy nie op ‘n “ongepaste wyse”
eet en drink nie.
4.12 Die Heidelbergse Kategismus (veral Vraag 81
en 82) Se duidelik dat deelnemers aan die nagmaal
“vanweë hulle sondes ‘n afkeer in hulleseif het... en
(die wat) begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer
I:e versterk en hulle lewe te verbeter”. Die vraag is of
kinders hierby ingesluit kan word.
4.13 Die kategese is primer gerig op onderrig met die
oog op toelating tot belydenis en die toegang tot die
nagmaalstafel.
4.1.4 Die toelating van kinders tot die nagmaal
impliseer dat die verbond so wyci gesien word dat dit
lei tot die leer van die ‘veronderstelde
wedergeboorte”. Op grond hiervan is alle gedooptes
deel van die liggaam van Christus en het dus die reg
op toegang tot die nagmaal.
4.1.5 Die doop en nagmaal is wel albei sakramente
maar hulle kan nie op gelyke voet gestel word nie. By
die doop is die kind passief en voor voiwasse doop
moet die persoon eers geleer word en sy geloof kan
bely, voordat hy toegang kry tot die doop en die
nagmaal.
4.1.6 Die Pasga en die nagmaal is twee verskillende
feeste. Die twee kan nie gelyk gestel word nie.
4.1.7 Volgens die bevindinge van opvoedkundiges kan
die kleiner kind moeilik die abstrakte betekenis van
die nagmaalsimbole verstaan.
-

42 REDES VIR In die diskussie oor die toelating
van kinders tot die nagmaal word onder andere die
volgende argumente daarvoor geopper:
-

A.4 KINDERKOMMUNIE/16N
42.1 Die onwaardige gebruik van die nagmaal
waarteen Paulus iii 1 Kor 11 waarsku is waarskynlik
teen volwassenes gemik. Dit is opvallend dat Paulus
ten spyte van die misstande, niemand die nagmaal
verbied nie. Hy waarsku nie teen persone nie, maar
teen die wyse waarop die nagmaal gevier word (vers
27). Sommige ly honger en ander drink te veel. Hulle
sondig teen die gemeenskap. In die gedeelte is daar
geen aanduiding van die ouderdom van die persone wat
nagmaal gebruik nie.
422 Net soos in die geval van die kinderdoop is daar
in die Nuwe Testament geen uitdruklike voorbeeld van
kinders by die nagmaal nie (ook nie vroue nie!). Dit
word nog aanbeveel, nog verbied.
423 Die Heidelbergse Kategismus, Vraag 81: “Wie
moet na die nagmaalstafel van die Here kom?”
veronderstel kennis van die betekenis van die nagmaal
dit sluit nie kinders uit nie. Trouens, kinders word op
grond van ‘n eenvoudige kennis en belydenis tussen 7
en 16 jaar gedoop.
42.4 Die sakramente bevat nie magiese werking los van
God se heilstoesegging nie. Die geloof van die
ontvanger maak nie die tekens tot genadetekens nie. ‘n
Suigeling wat die teken ontvang
sonder dat hy
bewustelik gb verander niks aan die integriteit van die
belofte van God nie. Die beswaar dat kinders nie kan
gb, onderskei, selfondersoek doen en bely nie, verraai
die Protestantse neiging tot individualisme. Dit is
dieselfde argument wat ook teen die kinderdoop
gebruik word, naamlik dat suigelinge nog nie kan gb
nie. Wie vanuit die verbondsgemeenskap dink, het
hiermee geen probleem nie.
4.2.5 Die kiem op die verbondsgemeenskap, wat almal
insluit, bring mee dat die kinders nie uitgesluit word
nie. Dit word beweer dat die toelating van kinders tot
die nagmaal ‘n gevoig is van die nuwe kiem op die
“gemeenskap” waarin gelowiges deel het. Die konklusie
is dus: as die liggaam van Christus funksioneer, word
dit gou duidelik dat kinders nie alleen ‘n wesentlike
deel van die gemeente is nie, maar ook geregtig daarop
is om ‘n plek te he aan die nagmaalstafel.
42.6 Kinders in oud-Israel het deelgeneem aan die
feeste en die Pasga (Eks 12:24-27). Daarom moet hulle
ook deelneem aan die nagmaal.
4.2.7 Die nagmaal is ‘n sigbare teken en seël, aldus die
Heidelbergse Kategismus, om ons te help om die
evangelie beter te verstaan en om ons geloof te versterk
(Vraag 65, 66 en 75). Indien die voiwassenes die
versterking nodig het, dan het kinders dit ook nodig in
die stryd van die lewe. Die nagmaal vervul ook ‘n
waardevolle opvoedingsfunksie. Juis die nagmaal kan
daartoe dien dat ook die troosryke betekenis van die
doop, naamlik dat die dopeling volledig deel is van die
verbondsgemeenskap en daarom dee! in al die beboftes
van die evangelie, beter verstaan word. Die feeste in die
Ou Testament het ‘n belangrike funksie vervul in die
verbondsopvoeding van die kinders.
-

-

-

-
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A.4 KINDERKOMMUNIE/16N
42.8 Baie jong ouers yra dat die kinders toegelaat
word tot die nagmaal, omdat hulle ‘n sterk aksent lê
op die gesinsband en ons saam’ belewing van die
godsdiens ervaar. Deur die kinders nagmaal te laat
~ebruik word die kinders gebind aan die gemeente en
is daar groter betrokkenheid by hulle.
42.9 In die geloofsonderrig van die kinders word
belewenis en betrokkenheid beklemtoon.
-

5. DEELNAME VAN KINDERS AAN DIE
NAGMAAL IN DIE PRAKTYK Die praktiese
implikasies van ‘n besluit oor die kinders se deelname
aan die nagmaal behoort deeglik in ag geneem te
word, word deurgegee:
-

5.1 GEREEDHEID VAN GEMEENTES
*1 Alle gemeentes in die Ned Geref is nie dieselfde
nie. Sommige gemeentes is ryper vir verandering as
ander. Die diversiteit moet gerespekteer word.
Gemeentes behoort voorberei te word op di~
invoering van die praictyk van kinders by die
nagmaalstafel.
*2 ‘n Handleiding vir leraars en kerkrade behoort
voorsien te word waarin al die nodige inligting oor die
toelating van kinders tot die nagmaal vervat is, sodat
die gemeente deeglik voorberei kan wees.
*3 Sake waaraan ondermeer aandag gegee kan word,
is:
(1) In alle gemeentes?
Voorbereiding van
gemeentes.
(2) Leiding en voorligting aan kerkraadslede, ouers
en kategete.
(3) Rol van die ouers.
(4) Voorbereiding van kinders.
(5) Op watter ouderdom?
(6) Nagmaalsliturgie.
(7) Kategese.
(8) Belydenisaflegging.
(9) Kerkregtelike implikasies.
(10) Rol van kerkraadslede (by ouderling in die wyk).
(11) Eenvoudige belydenis (konsep daarvan).
-

52 ROL VAN DIE OUERS
*1 Ouers behoort aansoek te doen by die kerkraad vir
nagmaalgebruik van hulle kind/ers.
*2 Hierdie aansoek moet vergesel word van ‘n
verkiaring deur die ouers dat
(1) hulle met hulle kinders oor die betekenis van die
nagmaal gepraat het en dit na die beste van hulle
vermoë aan hulle verduidelik het
(2) hulle by hulle kinders duidelike merktekens van
geloof sien in hulle dade en hoor in hulle woorde
(3) hulle onderneem om soos die kind/ers groter
word dit voortdurend verder aan hulle te verduidelik
(4) hulle onderneem om saam met hulle kind/ers
nagmaal te gebruik.
*3 Navorsing deur ondermeer JMG Prins het
uitgewys dat die feit dat kinders aan die nagmaal
deelneem, ‘n nuwe dimensie in die ouer
kind-verhouding teweeg gebring het,

Ouers word met hulle verantwoordelikheid ten opsigte
van die kind se geloofsonderrig gekonfronteer.
Uiteindelik lé die verantwoordelikheid by die ouer om
te besluit of sy kind aan die nagmaal kan deelneem.
*4 Ouers en kinders beleef in die gesanientlike viering
van die nagmaal ‘n bevestiging en versterking van die
geloofsband waarin hulle saamgebind is.
~5 Oral waar die kindernagmaal ingevoer is, moes
lidmate opnuut gaan nadink oor die betekenis van die
nagniaal. Hierdie nadenke het ‘n deurlopende proses
geword deurdat ouers dit aan hulle kinders moet
oordra en hulle this telkens hieroor moet verantwoord.
*6 Dr Prins meld verder dat daar nou meer aandag aan
die voorbereiding vir die nagmaal gegee word. Nie
alleen word spesifiek aan die kinders aandag gegee nie,
maar ook die ouers word sodoende daartoe gebring om
oor hulle deelname aan die nagmaal na te dink.
*7 Voorligtingsmateriaai vir ouers met die oog op die
deurlopende begeleiding en voorbereiding van kinders
voor elke nagmaal, sal voorsien moet word.
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DIE
KIND
DEEL VAN GEMEEN
ThBEDIENING
*1 Aangesien die kind by deelname aan die nagmaal

dit veral sterk beleef dat hy aan die gemeente behoort,
sal die invoering van die kindernagmaal gepaard moet
gaan met pogings om dieseifde ervaring oor die hele
spektrum van die gemeente se lewe en werk aan die
kind te kommunikeer. Die invoering van die
kindernagmaal moet dus op holistiese wyse benader
word.
‘*2 Daar word tans groter aksent gepiaas op die
gemeente as die liggaam van Christus. Dit het ook
besondere implikasies ten opsigte van die kind se plek
in die gemeente en sy betrokkenheid in alle aspekte van
die lewe en werk van die kerk. Verder word nuwe
aksente in die geioofsonderrig gelê op die feit dat die
kind allereers nie leer deur kognitiewe inhoude te
ontvang nie, maar deur te belewe en betrokke te wees.
*3 Dit is van die grootste belang dat bogenoemde
agtergronde by die invoering van kinderkommunie
verreken word. Dit sal dus op so ‘n wyse moet geskied
dat aan die spesifieke behoeftes van waaruit by die
kinderkommunie uitgekom is, voldoen word.
*4 Samevattend kan veral die volgende behoeftes as
oorsake genoem word:
*4.1 Die noodsaaklilcheid dat die kind moet beleef dat
hy ten voile deel van die geioofsgemeenskap is. Dit
hang in besonder ook saam met die kind se behoefte
aan geborgenheid en die behoefte om te voel dat hy
“behoort aan.
*4.2 Die feit dat ‘n kind se geloofslewe deur wat hy
leer, beleef en doen, gevorm word.
*43 Die noodsaaklikheid dat die kind ook in die
gemeentelike betrokkenheid die eenheid van die
gesinsband moet beleef.
~5 Die Algemene Sinode behoort te besluit dat geen
aparte nagmaalsbyeenkomste vir die kinders gereel
word nie, omdat die nagmaai ‘n gemeentelike
byeenkoms is.

A.4 K1NDERKOMMUr~1E/16N
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5.4 OP WAITER OUDERDOM?

*1 Die ouderdomskwessie hang in ‘n groot mate saam
met die vraag: ‘Wat moet ‘n gedoopte kind weet om
tot die nagmaal toegelaat te word?’ ‘n Argument wat
telkens in hierclie verband gebruik word, is die kwessie
van geestesgestremdes wat ten spyte van baie mm
kennis tog toegelaat word om die nagmaal te gebruik.
*2 ‘n Ondersoek het aangedui dat hierdie saak deur
die kerke in die buiteland aan gemeentes oorgelaat is.
Dit verskil dus van gemeente tot gemeente hoe cit
geimplementeer word. In sommige gevalle het die
kerkraad ‘n minimum ouderdom bepaal. Meesal is dit
dan vasgestel op die ouderdom waarop kinders skool
toe gaan. Ander verkies weer die ouderdom van 7/8
jaar. Die argument is dan dat dit die ouderdom is
waarop die kind al kan lees en skryf en dat hy dan ook
in staat is om siuvol aan die liturgie deel te neem. In
ander gevalle word dit aan die ouer self oorgelaat om
te bepaal wanneer sy kind kan deelneem. In Duitsiand
word rapporteer dat kinders in sommige gevalle selfs
al op 3-jarige ouderdom aan die nagmaal deelneem.
*3 Die Algemene Sinode sal dus saam met die
beginselbesluit moet besluit om, ter wille van goeie
orde en as ‘n praktiese reeling, byvoorbeeld kinders
eers vanaf skoolgaande ouderdom tot die nagmaal toe
te laat.
5.5 LERAARS, KERKRADE EN KATEGETE
~1. Gemeentes wat die praktyk wil invoer, moet besef
dat die ouers, kerkraad en hele gemeente met ‘n nuwe
benadering na die doop, nagmaal en kinderbediening
moet kyk.
*2 Die volgende moontlikhede kan as riglyn dien vir
‘n gesprek met die kind oor sy belydenis/verklaring:
*2.1 Die kerkraad besluit oor die wyse waarop hierdie
gesprek gevoer word, byvoorbeeld:
*2.1.1 Die wyksouderling kan die gesprek tydens
huisbesoek voer.
*2.12 Die ouers voer self die gesprek met die kinders.
*2.13 ‘n Kommissje van die kerkraad hanteer die
informele gesprek op versoek van die ouers.
*2.1.4 Die kategeet kan die gesprek hanteer namens
die ouers.
*2.1.5 Die huisouers by ‘n kinderhuis kan die gesprek
voer narnens die ouers.
*22 Met kind/ers wat vir die eerste keer nagmaal wil
gebruik, na aansoek deur die ouers, word ‘n gesprek
gevoer. (afsonderlik of in groepe).
*22.1 Nadat die betekenis van die doop en die
nagmaal sowel as hulle lidmaatskap van die
verboncisgemeente aan hulle verduidelik is, word die
volgende eenvoudige geloofsbeiydenis van hulle gevra:
* Gb jy dat die Bybel die Woord van God is?
* Gb
jy dat God, die Vader die Skepper van hemel
en aarde is?
* Gb
jy dat die Here Jesus Christus vir jou sondes
gesterf het, en dat Hy uit die dood opgestaan het, en
het jy Horn lief?

Gb jy dat die Heilige Gees in jou woon en jou lewe
nuut maak?
(vgl die eenvoudige belydenis wat gevra word by die
doopvan ‘a kind ouer as sewe jaar.)
*222 Hierdie gesprek kan as “nagmaalskategese”
bekend staan.
*223 Indien hulle positief kan autwoord, kan hulle
name deur middel van die kerkraadsjeugkommissie aan
die kerkraad voorgelê word. Let we!, lie alle kinders
word uitgenooi om dee! te neem nie.
*3 Die gemeente self sal bereid moet wees om hierdie
kinders as medetafelgenote in die Here by die nagmaal
te ontvang, te verwelkom, te ondersteun, vir hulle te bid
en vir hulle as voorbeelde te dien.
*4 Kategete sal daarop moet let om in hulle Masse voor
nagmaalsgeleenthede en by bepaalde lesse in hulle
sillabus, met groot sorg telkens die katkisante te
herinner aan die voorregte en verantwoordelikhede van
die nagmaal en ‘n appèl op hulle te maak om in geloof
daarop te antwoord.
*

5.6 L1TURGIE

*1 In die nagmaalsliturgie moet daar nie net op die
verkondiging en lering gekonsentreer word nie, maar
die viering en aanbidding moet ook aandag kry.
Op die manier kan die kind deur die liturgie betrek
word.
*2 Die nagmaalsdieuste moet so ingerig word dat dit
met die kind en sy behoeftes rekening hou.
*3 Die formulier moet so bevatlik aaugebied word dat
die kind daarby ingesluit word.
5.7 KATEGESE

*1 Die kategese en uiteindelike belydenis van geloof sal
aangepas moet word by hierdie nuwe bedeling.
*2 Die kategese van die Ned Geref Kerk is daarop
toegespits dat die kind sal verstaan wat sy doop beteken
en met sy hele lewe in geloof daarop kan antwoord,
verder om Skrif en belydenis te leer ken sodat hy die
volgende fase van sy lidmaatskap, naanilik belydende
lidmaatskap kan betree. Dan moet hy teenoor die
w~reld kan rekenskap gee van sy geboof en ook voile
mede-verantwoordelikheid aanvaar vir die gemeeute.
*3 Die belydenisaflegging vorm ‘a afsluitpunt van die
kerk se amptelike formele onderrig van sy doop
lidmate. Daarna gaan die kerk se onderrigtaak egter
voort in die Lidmaattoerustingsprograrn tot in die
ouderdom. Kategese is dus ‘n faset van die kerk se
lerende taak.
*4 Slegs een van die doelstellings vir die kategese is die
toegang tot die nagmaal saam met aflegging van
belydenis.
*5 Die hoogste doel van kategese, wat ook die hoogste
doel van alle kerkwerk moet wees, is: DIE EER EN
VERHEERLIK1NG VAN GOD

*6 Spesifieke kategesedoebsteilings oorkoepelend vir
ab die gedifferensieerde afdelings van die kategese:
-
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Om in die kerk van Christus katkisante deur onderrig
te begelei tot
(1) kennis van, liefde tot en diens van God
(2) kennis van die Woord van God, sy ontstaan en
kenmerke
(3) gelowige aanvaarding van die waarhede van die
Skrif
(4) kennis van die kerk se belydenisskrifte
(5) ontdekking van eie geestelike identiteit as
verbondskind in die koninkryk van God
(6) persoonlike geloof- en liefdesverbintenis aan
Jesus Christus, die Here
(7) kennis van die kerk sy lewe, werk en geskiedenis
(8) volwaardige en getroue lidmaatskap van die Ned
Geref Kerk
(9) uitlewing van Christelike menseverhoudings
(10) ‘n Skriftuurlike standpunt in etiese sake
(11) openbare belydenis van geloof en toegang tot die
nagniaal
-

-

(12) ‘n lewenswyse wat ‘n Godverheerlikende
getuienis lewer.
7 Die openbare aflê van die belydenis van geloof

behoort gehandhaaf te word, omrede
*7.1 die toelating tot die nagmaal maar slegs een
aspek daarvan is;
*72 die
openlike
aanvaarding
van
die
verbondsbeloftes na kategese plaasvind;
*73 die toelating tot die besondere ampte in die
.gemeente na belydenis van geloof geskied;
*7•4 die kategese noodsaaklik is vir die opbou van die
kerk en die handhawing van die suiwere leer, en
*7S die kinders van belydende lidmate gedoop word.
*8 Die kategeseboeke sal dienooreenkomstig hersien
moet word om vir die toelating van kinders tot die
nagmaal voorsiening te maak.
*9 Die kategete sal die betekenis van die nagmaal

(net soos die doop) moet verduidelik en voortgaan
met
die
toerusting
en
voorbereiding vir
belydenisaflegging.
*10 Die aflegging van geloofsbelydenis geld nog
steeds as toelating tot die nagmaal vir daardie kinders
wat om een of ander rede nie in die geleentheid was
om vroeër te kon deelneem nie.
*11 Die GKN en EKD meld dat die kindernagmaal ‘n
positiewe uitwerking op die kategese het. In die GKN
is non meer kinders as vroeër betrokke.
5.8 OPSIG EN TUG
Dooplidmate bly steeds
onderworpe aan die vermaning, waarskuwing en be
straffing van die gemeente. Indien hulle egter van ‘n
voorreg van die kerk soos byvoorbeeld die nagmaal
gebruilc maak, stel hulle hulseif onderworpe om
-

daarvan ontneem te word indien hulle hulseif aan
tugwaardige sondes skuldig sou maak. Indien nodig
kan ‘n nuwe artikel 64.2.2 tussen die bestaande 64.2.1
en 64.2.2 ingevoeg word met die volgende strekking:
Weerhouding van die gebruik van die nagmaal’.

6. SAKE WAAROOR DIE KERK STAND~
PUNT SAL MOET INNEEM Met die oog op
die formulering van ‘n standpunt sal die volgende sake
aan die orde gestel en vrae beantwoord

moet word:
6.1 Is nagmaal vir ‘a verbondskind voor aflegging van
geloofsbelydenis slegs toelaatbaar of ook noodsaaklik?
62 Op watter ouderdom word kinders toegelaat tot die
nagmaal?
6.3 Wat behoort die inhoud van ‘a eenvoudige
belydenis te wees?
6.4 Wie besluit oor watter kinders toegelaat word?
6.5 Formuleer die rol van die wyksouderling.

6.6 Formuleer die rol van die ouers.
6.7 Moet ouers aansoek doen by die kerkraad?
6.8 Indien ‘n verkiaring van ouers verlang word, dan
behoort die volgende sake daauin vervat te wees...
6.9 Watter praktiese probleme voorsien u ten opsigte
van die rol van ouers in verband met die kinders se
deelnarne aan die nagmaal?
6.10 Hoe kan die probleme aangespreek word?
6.11 Hoe kan kinders sinvol deelneem aan die
nagmaalsliturgie?
6.12 Wat kan gedoen word
nagmaalsviering sinvol beleef?

dat

kinders

die

6.13 Hoe kan die nagmaal ingerig word dat die kinders
se geloof versterk word?

6.14 Wat kan gedoen word dat die eenheid van die
verbondsgesin by die nagmaaltafel versterk word?
6.15 Hoe kan die nagmaalsformulier hanteer word,

sodat dit die ouers en kinders aanspreek?
7. KONSEP-AANBEVELING VIR SINODE
Die Sinode bespreek (oorweeg) die memorandum en
lê sy insette voor aan die AJK, wat in samewerking met
AKLAS, AKE en die ARK ‘n rapport voorberei vir die
-

Algemene Sinode in 1998.
3, BEVINDINGE Die bediening van die nagmaal
aan kinders is ‘a kontensieuse saak. Die ad
hoc-kommissie oordeel daarom dat die sinode rile
-

tydens hierdie sitting ‘n finale beginselbesluit neem tile.
Die Algemene Sinode moet in elk geval eers in 1998
daaroor besIuit. Daarom beveel die ad hoc-kommissie

aan dat afgevaardigdes (en dus a! die kerkrade in
Noord-Transvaal)
geleentheid
moet
kry
om
kommentaar op die dokument van die Algemene
Sinode te lewer. Die dokument kan goedskiks aan
kerkraads- en ringskommissies vir Jeug /Leer en
Aktuele Sake oorhandig word om verslag aan die
kerkraad en ring te doen.
4. AANBEVELINGS
4.1 Die sinode doen ‘n ernstige beroep op
afgevaardigdes, kerkrade en ringe om voor 1 Junie 1996
kommentaar by die skriba van die sinode in te lewer op
die dokument wat oar kinderkomniunie handeL
4.2 Die sinode dra dit nan die ad hoc-konimissie op am
voort te gaan met studie en besinning en om met
inagneming van die ingekome kommentaar versing nan
die volgende sinode te
lewer.

-

IC MULLER (Voorsitter)
WJ BOTHA (Skriba)
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A.5.1 GEMEENTEBED le VERSLAG/2N

A~5O1 GEMEENTEBEDIENING: EERSTE VERSLAG
1. OPDRAGTE SINODE 1993
1.1 PINKSTERSAAMTREKKE
1.1.1 Opdragte
*1 “Die sinode versoek die SKG om met die
gemeente Pretoria te onderhandel om die
verantwoordelikheid vir die organisasie en aanbieding
van die jaarlikse “Pleindienste” oor te neem en
intussen voort te gaan met die reeling daarvan”
(Handelinge 1993:234).
*2 “Die sinode versoek die SKG om die dienste op
Kerkplein en die gesamentlike Pinkstersaamtrekke
voort te sit” (Handelinge 1993:251).
1.1.2 Werkswysc Wat die eerste opdrag betref, is
met die betrokke gemeente onderhandel. Preto
riagemeente sien egter nie hulle weg oop om die
reeling van dienste op Kerkplein te behartig nie.
Tydens die pinkster van 1994 is op Kerkplein ‘n reeks
dienste gereel deur ‘n subkommissie waarop ver
teenwoordigers van Noord- en Oos-Transvaal se
SKG’s dien. Na afloop van die reeks het die
subkommissie in samewerking met lede van die SSK
indringend gekyk na die hele saak en is tot die slotsom
gekom dat dit nie by die werksaamhede van ‘n
sinodale kommissie hoort rile. Met inagneming van
die beginsel dat sinodale kommissies nie werk moet
doen wat deur gemeentes gedoen kan word nie, is
uiteindelik in oorleg met die moderamen besluit om
nie verder sulke geleenthede te reel nie, maar om
gemeentes te versoek om met soortgelyke projekte te
begin.
1.1.3 Bevindiug Hierdie saak lé op die terrein van
die gemeentebediening en kan deur gemeentes of
gemeentes gesamentlik behartig word.
1.1.4 AANBEVELINGS
*1 Die sinode keur die optrede van die SKG goed.
*2 Die sinode versoek gemeentes om inisiatief te
neem ~‘ir die reel van saamtrekke en reekse dienste
waarby die wyer publiek tydens pinkster en ander tye
van die kerklike jaar betrek kan word.
-

-

1.2, SINODALE BEDIENINGSFONDS
1.2.1 Opdrag
*1 “Die sinode gee opdrag aan die SKG om in
samewerking met die SRK die reglement van die SBF
te hersien en die volgende sinode met ‘n aanbeveling
te dien.
*2 In die hersiene reglement moet onder meer aan
die samestelling van die SBF aandag gegee word”
(Handelinge 1993:251)
122 Werkswyse
1.22.1 Personeel Die subkommissie vir die SBF is
soos voig saamgestel:
-

*

Van die SKG

ds M Smuts (voorsitter) en dr MJ

-

Lazenby (skriba).
* Van die SKDB
Dr GJ Cloete
* Van die SKF di JJ Grobler en AC Swanepoel
* Hoofbestuurder
dr JWJ Viljoen
-

-

-

1222 Funksionering Die SBF het vyf keer vergader
en aan vyf gemeentes is huip verleen. Daar is telkens
gepoog om ‘n holistiese benadering ten opsigte van
hulpverlening te voig en nie net te let op die finansiële
omstandighede van ‘n gemeente nie. Die fonds staaa
by die opstel van die versiag op ‘n bedrag van R 74
793,60.
1223 Beheer Uit ‘n grondige bespreking van die
doe! van die fonds en uit die praktiese hantering van die
aansoeke van gemeentes, blyk dit dat hierdie fonds
eerder deur die Sinodale Kommissie vir Fondse beheer
behoort te word as deur die SKG. Dit is we! so dat
bedieniagstrukeure soms ter sprake kom maar in
hoofsaak gaan dit hier om die hantering van fondse en
is die finansiële agtergrond van gemeentes wat by die
SKF bekend is, van deurslaggewende belang by die
verlening van huip. Waar bedieningsprobleme ter
sprake is, behoort die SKF die huip van die SKG in te
roep. Op sy vergadering van 29 Augustus 1994 het die
SBF na sekere veranderinge aan die reglement gekyk en
dit deurgestuur na die SRK vir kommentaar. Die
ge~sigde reglement word as Bylae A aangeheg.
123 Bevinding Dit lyk nie nodig vir die Bedienings
fonds om deur ‘n aparte kommissie hanteer te word
nie. Dit sou beter wees as dit dee! van die SKF se
verantwoordelikheid word.
1.2.4 AANBEVELINGS
*1 Die sinode besluit dat die beheer van die SBF deur
die SKF behartig word. Waar nodig kan die huip van
die SKG vir advies met bedieningsprobleme in gemeen
tes ingeroep word.
*2 Die sinode keur die gewysigde reglemeat (Bylae A)
vir die Sinodale Bedieningsfonds goed.
-

-

-

1.3 STRUKTUUR VAN DIENSTE
13.1 Opdrag
*1 “Die sinode herhaal sy opdrag aan SKG om enige
nuwe verwikkelinge in verband met helpers en
dienswerkers te ondersoek, deur byvoorbeeld direk met
die gemeentes te skakel” (Handelinge 1993:252).
*2 “Die sinode versoek die SKG om ondersoek in te
stel na die struktuur van die dienste wat ons in die
Nuwe Testament vind en die eersvolgende sinode te
bedien met aanbevelings in hierdie verband. (Die
bedoeling hiermee is om ‘n moontlike herstrukturering
van dienste vir die gemeentes te vind wat nie beperk is
tot die bestaande ampte van leraar, ouderling en diaken
nie.)” (Handelinge 1993:252).
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132 Werkswysc Ter uitvoexing van die opdrag is die
huip van prof AB du Toit van die departement Nuwe
Testament by die teologiese fakulteit van UP inge
roep. Prof du Toit het ‘n studiestuk voorberei en aan
die SKG voorgelé. Na bespreking en verwerking van
die studiestuk in samewerking met ander kundiges op
hierdie gebied, word dit as Bylae B aan die sinode
voorgele.
133 Bevinding Uit die studiestuk kan die volgende
konklusies gemaak word:
*1 Christus die Here werk deur Woord en Gees met
koninklike gesag in sy gemeente.
*2 Christus gebruik die kerklike dienste/ampte as
dienskanale.
*3 In die *ampsteologieh moet die diensmotief voorop
staan.
*4 Die kerklike ampsdraer deel met alle gelowiges ‘n
geloofs-, roepings- en pneumatologies-charismatiese
basis.
*5 Die kerklike ampsdraer se diens word onderskei
van die dienswerk van ander gelowiges daarin dat hy
terselfdertyd deur die gemeente in die Naam van
Christus geroep en afgesonder is met die oog op ‘n
spesifieke diens.
*6 Die dienste/ampte neem nie in die Nuwe Testa
ment ‘n geykte patroon aan nie.
*7 Die kerklike dienste/ampte word gedra deur die
charismata maar nie elke charisma is opgeneem in ‘a
gemeentelik gesanksioneerde dienswerk nie.
*8 Die Nuwe Testamentiese skrywers skryf nêrens ‘n
afgebakende lys van bepaalde dienste/ampte voor nie,
maar beklemtoon die kriteria of vereistes waaraan die
beoefening van die gawes en die dienste/ampte moet
voldoen. Prinsipieel gesproke sou enige gawe in ‘n
amptelike kerklike bediening gestruktureer kon word
indien dit aan hierdie kriteria voldoen.
*9 Alle beslissings in verband met kerklike
bedieninge behoort te staan of val by die vraag: sal die
bepaalde bediening die opbou van die gemeente
bevorder of nie?
*10 Die moontlikheid dat ‘n verruiming van die
huidige dienste/ampte tesame met, waar nodig, ‘n
beperkte vermeerdering van die bestaande dienste/
ampte moet as ‘n sinvolle opsie erken word.
1.3.4 AANBEVELINGS
*1 Die sinode vereenseiwig horn met die beginsels in
Bylae B en aanvaar dit as riglyn vir verdere besinning
oar die strukturering van die dienste/ampte in
gemeentes.
*2 Die sinode dra dit aan die SKG op om leiding te
neem met verdere besinning in verband met die
struktuur van dienste/ampte in gemeentes. Hy doen
dit in oorleg met ander ter sake kommissies van die
sinode.
-

-
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1.4 DIE PROFIEL VAN DIE MODERNE MENS

1.4.1 Opdrag
Die sinode dra dit aan die SKG op om in samewerking
met SEVTO en ander instansies deurlopend aandag te
gee aan die uitdagings en geleenthede wat
veranderende omstandighede vir gemeentes bied”
(Handelinge 1993:252).
1.42 Werkswyse In die beplanning van die kommissie
se werksaanihede asook in die beplanning van SEVTO
se program is hierdie veranderinge deurgaans in ag
geneem. Vergelyk byvoorbeeld die seminare wat reeds
in 1995 deur SEVTO aangebied is naamlik: Hoe kan
ons gemeente oorleef? en Die Toronto blessing. Hierdie
saak is ook in ag geneem in die aanbied van gede
sentraliseerde konferensies gedurende Maart vanjaar.
1.43 Bevlnding Dit kan nie anders nie as dat die
kommissie in die beplanning en uitvoering van sy
werksaamhede noodwendig die profiel van die moderne
mens deeglik in berekening bring.
1.4.4 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die kommissie goed.
-

-

-

1.5 TENTMAKERBEDIENING
1.5.1 Opdrag
‘Die SKG kry opdrag om deurlopend aandag te gee aan
Tentmakerbediening” (Handelinge 1993:252).
1.5.2 Werkswyse Die SKG gee voortdurend aandag
maar kan nilcs nuuts in verband met die saak aan die
sinode rapporteer nie.
1.53 AANBEVEL1NG Die sinode keur die optrede
van die kommissie goed.
-

-

1.6 OKKULTE/SATANISME
1.6.1 Opdrag
“Die sinode versoek die SKG om sodra hy gereed is, die
gevraagde riglyne oor die pastorale begeleiding van
persone wat in okkulte/satanisme betrokke geraak het
vir kommentaar aan die Kommissie vir Leer en Aktuele
Sake deur te stuur. Na goedkeuring deur die
moderamen kan dit aan gemeentes beskikbaar gestel
word. Die sinode oordeel dat eksorsisme nie deel is
van die pastorale begeleiding van lidmate nie en
daarom ale deel vorm van die versoek van die sinode
aan SKG nie” (Handelinge 1993:252).
1.62 Werkswyse Die SKG het ‘n subkommissie be
staande uit ‘n aantal kundiges op die gebied van okkul
te en satanisme opdrag gegee om ‘n studiestuk op te
stel. Dit is gedoen aihoewel die lede van die kommissie
nie werklik eenstemmigheid oor alle aangeleenthede
kon kry nie. Die studiestuk is ook aan ds Heerden van
Niekerk van EPOG in Bloemfontein voorgelé vir
kommen’taar. Nadat laasgenoemde kommentaar by
gewerk is, is die stuk ter vergadering hanteer.
-
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1.6.3 Be~4nding Daar is tot die slotsom gekom dat
hierdie ‘n baie ingewikkelde en sensitiewe saak is wat
nie sommer deur enige predikant hanteer kan word
nie. Daarom is dit nie moontlik of wenslilc om soda
nige begeleiding te probeer gee nie. Predikante moet
liefs die huip van kundiges vir sulke gevalle verkry.
SKLAS is dienooreenkomstig ingelig.
1.6.4 AANBEVEIJNG Die sinode keur die optrede
van die kommissie goed.
-

-

1.7 KERKVISITASIE
1.7.1 Opdragte
*1 ‘Die Ring van Eloffsdal versoek die sinode om die
manier van kerkvisitasie soos in die Kerkorde voor
geskryf word in heroorweging te neem ten einde aan
ringe meer vryheid te gee ten opsigte van kerkvisitasie
in ‘n poging om eiesoortige behoeftes en omstan
dighede te verreken” (Handelinge 1993:253).
*2 ‘Die sinode versoek die SKG om die resultate van
die werkwinkel vir die ringsvisitasiekommissies verder
uit te werk en die ringe wat daarom vra van die nodige
advies te bedien” (Handelinge 1993:252).
1.72 Werkswyse Die SKG het ‘n ad hoc-kommissie
aangewys om die saak van kerkvisitasie te hanteer. ‘n
Studie wat in die verband deur die Ring van Hart
beesspruit gedoen is, is deur die konunissie verwerk
en word as Bylae C aangeheg.
1.72 Bevinding
*1 Ringsvergaderings bied ‘n waardevolle geleentheid
waar gemeentes rnekaar kan ondersteun en motiveer.
Die kerk mag hierdie geleentheid nie laat verbygaan
nie!
*2 Ringsvisitasie is onontbeerlik vir sinvolle rings
vergaderings.
*3 Ringsvisitasie is ‘n praktiese uitvloeisel van die
-

presbiteriale kerkregeringstelsel.
*4 ‘n Model vir ringsvisitasie word opgestel vanuit ‘n
hermeneutiese ontmoeting tussen skrifbeginsels en in
sigte vanuit die gedragswetenskappe.
*5 Kerkilke werk is ook kontekstueel bepaald. Elke
gemeente moet binne die eie konteks ‘n eie bedie
ningsmodel uitwerk, en elke ring moet binne die eie
konteks ‘n eie ringsvisitasiemodel ontwikkel.
*6 Ringsvisiasie skryf nie aan gemeentes voor hoe die
bediening moet plaasvind nie, maar ondersteun
gerneentes in die uitwerk van kontekstueel bepaalde
en eiesoortige bedieningsmodelle.
*7 Ringsvisitasie gaan inhoudelik oor die handelinge
van die gemeente. Gemeentebou is die yak wat spe
sifiek aandag gee aan die handelinge van die ge
meente, en daarom word vir ‘n teorie oor rings
visitasie aansluiting gevind by insigte wat in hierdie
vakgebied ontwikkel is.
1.7.4 AANBEVELINGS
*1 Die sinode aanvaar Bylae C as ‘n moontlike model
vir die doen van visitasie deur ringe.
*2 Die sinode versoek ringsvisitasiekommissies wat
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hierdie model benut om aan die SKG terugvoering te
gee.
1.8 GEMEENTEBOU
1.8.1 Opdrag “Die SKG kry opdrag om voort te gaan
met die selfstandige studie en die formulering en
koordinering van navorsing, leiding te gee aan ge
meentes in verband met kerkvernuwing en gemeen
tebou” (Handelinge 1993:253).
1.82 Werkswyse
*1 Om die saak van gemeentebou te dien, is gedurende
Oktober 1994 by elke gemeente navraag gedoen oor
moontlike knelpunte wat in gemeentes mag bestaan.
Die sake wat deur die Ieraars as vernaamste leemtes
aangedui is, is die volgende:
(1) Onbetrokkenheid van lidmate hoofsaaklik as gevoig
van ‘n oordrewe pastorsentriese siening van die kerklike
bediening.
(2) Ooreising van leraars se pastoraat.
(3) Oneffektiewe pastoraat deur ouderlinge.
(4) Oneffektiewe gem eentebestuur.
(5) Finansiële probleme.
(6) Oneffektiewe jeugbediening.
(7) Swak erediensbywoning.
(8) Afwesigheid van en onkundigheid met betrekking
tot die hantering van die kerkilke tug.
(9) Algemene geestelike moegheid by lidmate.
(10) Ten opsigte van die leraars word genoem: ge
brekkige toerusting, swak samewerking tussen mede
leraars en groepvorming in gemeentes rondom leraars
wat tot polarisasie lei.
*2 Uit ander opmerkings wat uit die navraag navore
gekom het,~ blyk dat die oordrewe pastorsentriese
siening van die kerklike bediening by lidmate (en soms
leraars) gepaardgaande met ‘n wanbegrip van die
gemeentesentriese bediening, waarskynlik die grootste
enkele oorsaak vir bogenoemde leemtes in die kerk is.
*3 Uit die navraag het geblyk dat die onbetrokkenheid
-

van lidinate een van die grootste probleme in gemeen
tes is. Na aanleiding van die dringendheid van hierdie
saak is besluit om ‘n reeks gedesentraliseerde konfe
rensies in die sinodale gebied te hou oor die betrok
kenheid van lidmate ann die hand van twee temas: Die
gemeentesentriese bediening as vertrekpunt en die
betekenis en hantering van kerklike lidmaatskap. Ds
Willem Kioppers het die konferensies as voorsitter
hanteer en ds Kobus Gerber en dr Martin Lazenby het
as inleiers voorgegaan. Ongeveer 87 leraars het die
geleenthede bygewoon.
1.8.3 Bevinding Uit die terugrapport blyk dat die
konferensies baie goed ontvang is. Dit het die gesprek
ann die gang gesit en ‘n aantal leraars het laat blyk dat
hulle opgewonde is om met hulle eie kerkrade en
gemeentes oor hierdie sake te gaan gesels. Sedertdien
is lede van die SKG ook uitgenooi na verskilende
gemeentes om verder met kerkrade en gemeentelede
oor hierdie onderwerpe gesprek te voer.
-
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1.8.4 AANBEVEL1NGS
*1 Die sinode keur die optrede van die SKG goed.
*2 Die sinode gee opdrag ann die SKG om daad
werklik aandag te gee ann die bedieningsleemtes in
die sinodale gebied deur onder andere:
*2.1 geidentifiseerde Ieemtes en hulle oorsake verder
te ondersoek,
*22 doelgerigte strategie~ met die oog op oplossings
tebeplan,
*23 met SEVTO in die verband saam te werk.
*3 Die sinode versoek gemeentes om doelgerig
aandag te gee ann die opiossing van leemtes. In dié
verband kan gebruik gemank word van die dienste van

die SKG.
1.9 LEIERSBERAAD
1.9.1 Opdrag “Die sinode gee opdrag aan die SKG
om die nodige reelings te tref dat die jaarlikse
Leiersberaad mettertyd na die moderamen oorgeplaas
word (Handelinge 1993:234).
1.92 Werkswyse Die saak is in Januarie 1993
skriftelik aan die moderamen vir hantering deurgegee.
1.93 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die komniissie goed.
-

-

-

1.10 SKULUHANTERING BY LIDMATE
1.10.1 Opdrag “Die sinode dra dit aan die SKG op
om ‘n studie te doen oor die pastorale hantering van
die skuld- hantering by lidmate (nie net sondeskuld
nie)” (Handelinge 1993:265).
1.102 Werkswyse Die oorspronklike voorsteller van
hierdie besluit is gevra om ‘n uiteensetting en moti
vering van die saak aan die kommissie te verskaf.
Geen reaksie is ontvang nie. Die gevoig was dat die
kommissie nie verder aan die saak aandag gegee het
-

-

nie.
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2.12 Bevinding Die

terugvoering wat tot dusver
ontvang is, is baie positief. Dit blyk ‘n geslaagde poging
te wees.
2.13 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
-

-

van die kommissie goed.
22 GRATIS LEKTUURBEDIENING

22.1 Werkswyse
~1 Hierdie bediening is nog steeds bale gewild veral in
hospitale, boekwinkeltjies en by privaat persone. Daar
is gedurende April 1994 tot Maart 1995 ongeveer 16 638
traktaatjies hanteer gepos of wat persone persoonlik
by die kantoor kom afhaal het. Sover moontlik word
elke navraag skriftelik aangeteken, maar dit is nie altyd
haalbaar nie. Instansie wat veral met die kantoor
skakel is HF Verwoerd hospitaalbediening, die ge
vangenis, verskeie gemeentes, vrouedienste (aksie
hospitaalbediening), koffiekamers, jeugaksies en
persone wat by straatwerk betrokke is.
*2 Aihoewel die lektuur gratis verskaf word, kom daar
tog talle donasies na die kantoor om die saak te
ondersteun. Dit word in ‘a spesiale fonds geadmini
streer. Die saldo staan tans op ‘n bedrag van
R33 886,69. Daar is tans ‘n goeie voorraad traktaatjies
beskikbaar. Die drukwerk word deur V&R Drukkers
gedoen. Die volgende titels is tans beskikbaar:
* Vier belangrike vrae
ds AM Meiring
* Satan en die uitdryf van duiwels
dr PW Marais
* Gebed voor ‘n operasie
ds AJ Smuts
* Waarom die Here God ons lewensnessies omkrap
ds RB Murray
* Hoekom mense ly
dr PW Marais
* Geloofsekerheid
dr PW Marais
* Nuwejaarsgebed
prof Jac Muller
* Elkemôre
* Soos ‘n blom is jou dae
Susan Kotzé
* Ons Vader
* ‘n Troosbrief- Handley Moule
* Leer ons bid
dr PW Marais
* Siekte: drie fasette
*3 Gedurende Oktober 1994 is deur die hele sinodale
gebied navraag gedoen oor die behoefte aan hierdie
diens en is ook terselfdertyd bydraes van nuwe temas en
moonthike beskikbare, lektuur gevra. ‘n Hele aantal
moontlikhede is onder die SKG se aandag gebring en
dit sal in gedagte geneem word by herdrukke en nuwe
publikasies.
2.22 Bevinding. Dit is duidelik dat die beskik
baarstelling van gratis lektuur aan ‘n groot behoefte by
leiers en lidmate voorsien. Hierdie diens kan beslis
voortgesit en sehfs uitgebrei word.
223 AANBEVELINGS
*1 Die sinode neem met waardering kennis van die
diens wat deur die verspreiding van gratis iektuur
gelewer word.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.103 Bevinding In die hg van die feit dat daar
genoegsame literatuur oor die hantering van skuld
beskikbaar is, ag die kommissie dit nie sinvol om die
opdrag uit te voer nie.
1.10.4 AANBEVELING Die sinode keur die
optrede van die kominissie goed.
-

-

2. WERKSAAMHEDE
TEN
OPSIGTE
VAN NAVORSING, BEPLANNING, IN
LIGTING EN VOORLIGTING
2.1 NUUSBRIEF
2.1.1 Werkswyse Van die begin van 1994 af word
daar kwartaalliks met die leraars van die sinode deur
middel van ‘n nuusbrief gekommunikeer oor sake wat
gemeentebou raak. Inligting word deurgegee met die
verwagting dat dit ‘11 stimulerende en motiverende
effek op veral die leraars sal he.
-

-

-
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*2 Die sinode doen ‘n beroep op gemeentes om vrylik
van hierdie diens gebruik te maak en ook ruim
daarvoor fi~ansiee1 byte dra.
2.3 DIE SPREEKKAMER
2.3.1 Werkswyse Prof SI du Toit tree op deeltydse
basis as berader op en mev J Oosthuizen is voltyds in
die kantoor. Beide van hulle verrig hul taak met groot
toewyding en bekwaamheid.
23.1.1 Benutting van spreekkamer
*1 Onderhoude: Daar word gemiddeld deur 520
persone in die loop van ‘n jaar afsprake vir hulp
gemaak. Meeste persone kom van Pretoria maar
soms ook van verafgelee plekke. Ook lidmate van
ander kerke as die Ned Geref Kerk kom kiop aan om
huip. Selfs enkele swart mense. het al aangemeld.
Wanneer predikante mease met ‘n begeleidende brief
of telefoonoproep verwys, word sover moontlik aan
hulle terugvoer gegee oor ~die afloop van die
gesprekke. Meeste mense verkies egter om anoniem
te bly en hierdie wens word gerespekteer.
*2 Telefoongesprekke: Baie persone word per tele
foon geheip. Daar is byvoorbeeld dear die loop van
1994 ‘a getal van 3229 gesprekke gevoer. 608 briewe is
ook beantwoord waarvan ‘n groot aantal met die oog
op raad en huip.
*3 Konsultasies: Die spreekkamerkonsultasies neem
-

ale die vorm van psigoterapie aan nie, alhoewel daar
steeds terapeutiese elemente in die gespreksvoering
is. Dit kan ook nie beskryf word as net geestelike huip
nie, maar die gesprekke sentreer dikwels om
geesteilke behoeftes en Bybelse antwoorde daarop.
Terugvoering dui daarop dat die huip wat verleen
word van groot betekenis vir baie mense is.
23.12 Gebedsbrief en voorbidders Daar word ge
reeld aan bykans 700 mense ‘a gebedsbrief met
versoeke tot voorbidding uitgestuur. Hierbenewens is
daar ‘n groep van ongeveer twintig mense wat om die
beurt elke weeksdag in die gebedskamer saamkom en
‘n lys kry van persone wat vir voorbidding vra. Ons
kry steeds bemoedigende terugvoer van baie vir wie
voorbidding gedoen is en van voorbidders vir wie die
inskakeling self tot seen is.
23.13 Fmansies Die uitgawe van die spreekkamer
(dit is salarisse, huur van kantore, telefoon en ander
admininstratiewe uitgawes) word vir bykans 50% dear
donasies en ‘n klein rente op ‘a belegging gedra
(ongeveer R38 000 per jaar). Die res word deur die
sinodale begroting bygedra. Ons innige dank hiervoor.
2.32 Bevinding Die spreekkamer beteken vir baie
mense geweldig baie. Mense kry geleentheid om
annoniem met hulle probleme na ‘a kundige
raadgewer te gaan. Dit is ook ‘n gesig van die kerk na
die wéreld wat baie missionére waarde bet.
-

-

.
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2.33 AANBEVEUNGS
*1 Die sinode spreek sy innige dank teenoor prof SI du
Toit en mev J Oosthuizen vir die werk wat in die
spreekkamer gedoen word.
*2 Die sinode aanvaar dat hierdie diens wat gelewer
word steeds van groot belang is en werd om voortgesit
te word.

3, ADVIES AAN DIE SINODE
3.1 SEVTO
3.1.1 Werkswyse
*1 Die samewerking tussen SEVTO en die SKG is baie
goed. Dit word grootliks aangehelp dear die feit dat
die direkteur van SEVTO, prof Wil Vosloo, op die
SKG dien en twee lede van die SKG saam met
verteenwoordigers van die SKG’s van die ander drie
sinodale streke in “Transvaal’ betrokke is by die
beplanning van SEVTO se kursusse. Dit bring mee dat
daar eerstehandse skakeling tussen die twee instansies
is. Die gevolg daarvan is dat SEVTO se kursusse en
seminare baie relevant vir ons tyd aangebied kan word.
*2 In 1994 het die Kuratorium besluit dat SEVTO via
die Kuratoriuin aan die sinodes verslag moet doen.
Daarom word hier slegs melding gemaak van die
samewerking en nie volledig versiag gedoen ale.
*3 Met die aftrede en aanstelling in tydelike hoe
danigheid van prof Vosloo teen die einde van 1994 is
opnuut besin oor die voortsetting van die direkteurspos
by SEVTO. Dit het onder die SKG se aandag gekom
dat die pos om finansiële redes moontlik nie weer op
senior posvlak gevul kan word nie.
*4 In 1994 het die Algemene Sinode die volgende
besluite oor VTO geneem:
(1) Die Algemene Sinode beskou dit as noodsaaklike
vereiste dat alle diensdoenende predikante van tyd tot
tyd verdere opleiding behoort te ontvang.
(2) Die onderskeie teologiese fakulteite word versoek
om alles binne hulle vermoë te doen ter bereiking
hiervan.
(3) As riglyri vir ‘n realistiese VTO-program, besluit
die Sinode dat alle diensdoenende predikante minstens
drie amptelike VTO-kursusse van minstens 4 dae elk
van die onderskeie fakulteite in ‘n vyf]aar sikius behoort
te voltooi.
Nagraadse studies word erken as
voortgesette opleiding.
(4) Die sinodes/SKG’s word versoek om in oorleg met
die teologiese fakulteite strategiee uit te werk om
predikante en kerkrade te motiveer vir die gem elde
voortgesette opleiding.
(5) Die Sinode versoek ringe om toesig te hou oor die
bywoning van voortgesette opleidingskursusse deur
predikante. (By deur in die versiag oor kerkvisitasie of
in die verslag oor gemeentebediening daaroor navraag
te doen).
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(6) Predikante word aangemoedig om die geleent
hede vir voortgesette teologiese opleiding wat die
onderskeie teologiese fakulteite bied, te benut vir
noodsaaldike bedieningsontwikkeling.
~7) Die Sinode versoek die sentra vir voortgesette
teologiese opleiding om in saniewerking met SKG’s ‘n
koñsültasiediens te ontwikkel wat kerkrade kan benut
om saam met hulle leraars ‘ii bedieningsplan te
ontwikkeL
(8) Die Algemene Sinode neem kennis daarvan dat
dit vanweë die lang proses van herkurrikulering by die
drie teologiese fakulteite nie moontlik was om die
besinning oor die vikariaat volledig af te handel nie,
en versoek AKTO om by die volgende Sinode hieroor
versiag te doen.
(9) Die Algemene Sinode erken die behoefte aan ‘n
praktykgeoriënteerde teologiese opleiding. Derhaiwe
word dit aan die teologiese fakulteite opgedra om,
waar dit nie reeds bestaan nie, een of ander vorm van
pra.ktykopleiding te implementeer (Hand p 444).
3.12 Bevinding
*1 As die besluite van die Algemene Sinode met
betrekking tot voortgesette teologiese opleiding
nagegaan word, is dit baie duidelik dat dit vir die kerk
van die uiterste belang is dat predikante voortdurend
opgelei word. By die jaarvergadering van die AKG in
Februarie 1995 is besondere kiem gele op hierdie saak
en is daar opnuut weer besef dat hierdie ‘a
aangeleentheid van hoogste prioriteit vir die kerk
behoort te wees. By die geleentheid is dit dan ook
duidelik gestel dat beroepsielkundiges dit eens is dat
om vandag tred te hou met al die ontwikkelings dit
noclig is om gemiddeld sewe keer dear die verloop van
‘n persoon se loopbaan heropgelei te word. Daarom
spandeer firmas duisende rande op die heropleiding
van hulle personeel. As dit vir die saak van die
sekulêre wêreld so belangrik is, is dit sekerlik vir die
uitbreiding van God se koninkryk nog belangriker om
in ‘n voortdurend veranderende wêreld tred te hou
met die eise wat dit aan die bediening stel. Hierin
speel SEVTO so ‘n deursiaggewende rol dat dit ale
afgeskaal kan word nie.
*2 Wat die SKG betref sal dit baie jammer wees as
die direkteurspos afgeskaal word aangesien die gesag
wat aan voortgesette teologiese opleiding verleen
word deur die persoon wat die direkteurspos beklee
van die uiterste belang is vir die bevordering van die
saak. Soos dit tans is, is dit om die een of ander rede
reeds moeiik om die belangrikheid van voortgesette
opleiding van predikante by kerkrade asook by ‘n
beduidende aantal leraars tuis te bring. Die
kommissie vrees dat hierdie taak verder bemoeilik sal
word indien die pos nie gevul word deur ‘a senior
persoon met vakkundige kennis en ervaring van die
praktyk nie. Uit die aard van die saak sal so ‘n senior
persoon nie in ‘a senior lektorspos geakkommodeer
kan word nie.
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*1 Die sinode onderskryf die uiters belangrike rol wat
SEVTO in die voortgesette opleiding van leraars sped.
*2 Die sinode ondersteun die gedagte dat die
direkteurspos deur ‘n senior persoon gevul behoort te
word.
*3 Die sinode versoek die SKF om in sy begroting
voorsiening te manic vir die finansiering van die
direkteurspos sodat die status quo ten opsigte van die
posvlak gehandhaaf kan word.
*4 Die sinode gee opdrag nan die SKG om alles hi
hulle vermoë te doen om ‘n kuitnur van voortgesette
opleiding by leraars en kerkrade gevestig te kry.
~5 Die sinode gee opdrag ann die SKG om met
SEVTO saam to werk in die daarstelling van ‘n
konsultasiediens wat gemeentes met hul bepbrnning kan
help.
*6 Die sinode gaan voort om die werksaamhede van
SEVTO finansieel te ondersteun met ‘n bedrag van
R17 500,00 per jaar vir die volgende twee jaar daarvoor
te begroot.
*7 Die sinode versoek ringvisitasiekommissies om
jaarliks met visitasie by leraars navraag to doen oor die
bywoning van SEVTO-geleenthede.
3.13

3.2 KURATORIUM
32.1 Die volgende besluite van die Kuratorium word
aan die sinode deurgegee:
*1 ‘SEVTO staan onder beheer van en lewer versiag
aan die Kuratorium en werk onder toesig van die
Dagbestuur van die Kuratorium.
*2 SEVTO funksioneer soos enige ander departement
in die Fakulteit in die sin dat hulle ann die Universiteit
verslag doen van werksaamhede. Om die rede doen
SEVTO jaarliks via die dekaan versiag nan die
vise-rektor. Indien nodig kan daar ‘n vergadering met
die betrokke relevante persone gehou word.
*3 SEVTO maak van (‘n) Advieskommissie(s) gebruik
om horn te adviseer. Die kommissie(s) word ver
teenwoordigend saamgestel en dear die Kuratorium
goedgekeur.
322 AANBEVELING Die sinode neem kennis van
die Kuratorium se besluite.
-

3.3 PASTORALE BEGELEIDING

33.1 Na aanleiding van twee versoeke wat vanaf die
moderarnen ontvang is kort voor die opstel van hierdie
verslag, vra die SKG dat die sinode aan hom die
volgende twee opdragte gee.
332 AANBEVELINGS
*1 Onderlinge pastorant vir predikante Die sinode
gee opdrag ann die SKG om ‘n werkbare model vir die
onderlinge pastoraat vir predikante to ontwikkel met
versing nan die volgende sinode.
*2 Pastorale begeleiding Die sinode gee opdrag ann
die SKG om ondersoek te doen na maniere waarop
deurlopende pastorale hegeleiding ann predikante gogee kan word, veral ten opsigte van medeleraarskappe.
-
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4. ALGEMEEN
4.1 PERSONEEL
4.1.1 Kommissielede Die SKG is uit sewe primarii
en vyf sekundi lede met ‘n verteenwoordiger elk van
die Teologiese Fakulteit en SEVTO saamgestel.
4.12 Primariilede
Ds M Smuts (voorsitter)
Ds WF Kioppers (onder-voorsitter)
Dr MJ Lazenby (skriba)
Dr AS van Niekerk
DrJP Robb
Ds JC van Rooyen
Prof M Nel
4.13 Sekundilede
Ds FE Oosthuizen
Ds GJ Badenhorst
Ds JJ Steyn
Ds PT Venter
Ds EH Muller
4.t4 Verteenwoordigers
SEVTO Prof W Vosloo
Teologiese Fakulteit Prof JC MUller
4.1.5 In memoriam Die kommissie het met leedwese
kennis geneem van die tragiese afsterwe van dr PJ
Raubenheimer op 9 April 1995. Hy het ‘n sinvolle by
drae in die kerk gelewer en sy heengaan is vir ons ‘n
groot verlies. Ons dank die Here vir die gawes van
hoof en hart wat aan die broeder verleen was en ver
trou dat sy arbeid nog voortgaande vrug in God se
koninkryk sal lewer.
4.1.6 SKG-kantoor In die Sinodale Sentrum deel die
SKG ‘n kantoor met die SJK. Die kantoor word be
dien deur mej Hermien Swart. Sy hanteer alle admi
nistratiewe sake en verrig haar taak met onderskei
ding. Sonder haar dienste, sal die kommissie nie
effektief kan funksioneer nie, veral aangesien die
PSD-pos vakant gebly het na die aftrede van dr PW
Marais in 1994. Ons wil langs hierdie weg vir mej
Swart hartlik bedank vir die bekwame en toegewyde
wyse waarop sy haar diens lewer.
4.1.7 Aftrede dr PW Marais Aan die einde van Mci
1994 het dr Marais afgetree. ‘n Woord van opregte
dank en waardering vir wat by in sy hoedanigheid as
predikant in sinodale diens met opdrag gemeente
bediening vir die sinode en die kerk oor die algemeen
gedoen het. Mag die Here horn en sy vrou ryklik seen
en ‘n aangename en steeds vrugbare aftreetyd met
goeie gesondheid laat geniet.
-
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Die algemene gevoel was dat die benaming te wyd
geformuleer is omdat alles wat in. die kerk gedoen word
onder die term “gemeentebediening” sou kon tuiskom.
Die behoefte bet algaande ontstaan aan ‘n naam wat
bale meer afgegrens is en wat die taak van die
kommissie ook duideiker omlyn.
432 Nuwe benaming
Sedert die sinode se verga
dering in 1993 het die kommissie ‘n duideliker beeld
begin kry van wat die eintlike taak van die kommissie
behoort te wees. Na deeglike doelwit- beplanning
gedoen is en die jongste tendense in die teologiese
besinning in verband met gemeentebou ondersoek is, is
tot die oortuiging gekom dat die benaming van die
kommissie in terme van gemeentebou geformuleer
behoort te word. Dit wil voorkom dat die taak van die
kommissie toegespits behoort te word op gemeentebou
en al die fasette wat daarmee gepaard gaan.
433 AANBEVELING Die sinode besluit dat die
naam van die Sinodale Konunissie vfr Gemeente
bediening verander na Sinodale Kommissie vir
Gemeentebou.
-

-

-

-

-

-

-

4.2 VERGADERINGS
42.1 Die SKG het ses keer vergader.
4.22 Die dagbestuur bet vyf keer vergader.
4.3 BENAMING VAN KOMMISSIE
43.1 Onduidelikheid Vanaf 1991 toe die kommissie
vir die eerste keer as Sinodale Kommissie vir Ge
meentebediening bekend geword het, was daar on
duidelikheid oor presies wat die benaming sou aandui.
.

4.4 KERKLIKE MEDIA
4.4.1 Werkswyse Die Algemene Sinode bet in 1986
besluit dat die verskillende sinodes gevra moet word om
of ‘n sinodale kommissie vir kerklike media op die been
te bring of om ‘a bestaande kommissie te vra om die
saak te behartig. Aangesien daar talle raakpunte tussen
die kerklike media en gemeentebediening is, het die
meeste sinodes hierdie saak by die SKG laat tuiskom.
4.42 Bevinding Nadat navraag gedoen is, is ontdek
dat daar reeds ‘n verteenwoordiger van die moderamen
as skakel tussen die sinode en kerklike media diens
doen.
4.43 AANBEVELING Die sinode volstaan met die
verteenwoordiger van die moderamen as skakel tussen
die sinode en kerklike media.
-

-

-

4.5 VAKANSIEOORDBEDIENING
4.5,1 Werkswyse In die verlede was daar nog altyd
twee verteenwoordigers van SKG op die kommissie wat
vakansieoordbediening hanteer bet. Dit blyk egter dat
hierdie werksaamheid uitsluitlik deur die SJK in
samewerking met die studentegemeentes onderneem
word en dat gemeentebediening lie werkilk ‘n inset op
hierdie terrein lewer nie. Daarom het die SKG ‘n
versoek aan die SIK gerig om hierdie werk as hulle
uitsluitlike verantwoordelikheid te neem aangesien
hulle ook daaroor aan die sinode versiag moet lewer.
Hierdie versoek is so deur die SiX aanvaar.
452 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die kommissie good en ondersteun die gedagte dat
die SJK voortaan hierdie werksaamheid alleen hanteer.
-

-

Hiermee vertrou die kommissie het hy sy werk tot eer
van die Here en tot tevredenheid van die sinode
afgehandel.
DS M SMUTS (Voorsitter)
DR MJ LAZENBY (Skriba)
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GEMEENTEBEDIENING: BYLAE A
REGLEMENT VIR DIE SINODALE BEDIENINGSFONDS (SBF)
1. NAAM
Die naam van die fonds
Bedieningsfonds (afgekort SBF).

is

die

Sinodale

2. DOEL
Die doel van die fends is cm in die hg van Art 52
2.1 ad hoc in krisisgevalle vir ‘ii beperkte tyd
frnansiële huip aan gemeentes te verleen;
22 ad hoc huip aan gemeentes te verleen ter
ondersteuning van spesifieke projekte wat tot voordeel
van die kerkverband is.
3, BEHEER
3.1 Die SBF word deur die Sinodale Kommissie vir
Fondse (SKF) beheer en deur die Sinodale
Kerkkantoor geadministreer.
32 Om horn in sy besluitneming te help kan die SKF
advies van die SKG vra of ontvang.
4. BEGINSELS VIR HULPVERLENING
4.1 Aansoeke om hulpverlening word slegs oorweeg
indien dit deeglik gemotiveerd en deur die ring!
ringskommissie aanbeveel is.
42 Die beskikbare fondse word verdeel om soveel
moontlik gemeentes te help, met dien verstande dat ‘n
genoegsame reserwe vir noodgevalle in die SBF gelaat
word.
43 Huip word oor ‘n beperkte aantal jare (gemiddeld
3-5 jaar) en op ‘n glyskaal verleen.
4.4 Die SKF heroorweeg sy toekenning jaarhiks in die
lig van die kerkraad se verslae en aanbevelings van die
ring/ringskominissie.
45 Subsidies word gewoonlik aan die begin van die
finansiële jaar toegeken en halfjaarliks uitbetaal, dog
in dringende gevalle kan dit te enige tyd oorweeg word.
4.6 Vir die duur van vakatures kan subsidies gestaak
word.

5. AANSOEKE OM HULP
5.1 Kerkrade wat om huip aansoek doen, moet die
SKF van die volgende besonderhede voorsien:
*1 ‘n beeld van die aard, omvang en ems van die
bedieningsnood in die gerneente;
*2 ‘n beeld van die finansiële posisie van die
gemeente. Die geouditeerde state van die vorige twee
boekjare moet aangeheg word;
*3 watter werksaamhede beoog word, by gewone
bediening wat meet voortgaan, vermeerdering van
werkkragte, afstigting, of spesifieke projekte;
*4 watter uitgawes vir hierdie werksaamhede begroot
word, en watter huip uit die SBF verlang word;

*5 watter ander pogings aangewend word om die
finansiële probleme te bowe te kom,
5.2 Aansoeke meet van ‘n aanbeveling van die
ring/ringskommissie vergesel word waarin onder
andere die volgende vervat is:
*1 waarom hierdie huip nie binne die ringsverband
gevind kan word nie;
*2 die meriete van die aansoek, veral in die lig van die
finansiële posisie van ander ringsgemeentes en hulle
moontilke behoefte aan bystand;
*3 watter finansiele huip toegestaan behoort te word,
op watter glyskaal, en oor hoeveel jaar;
*4 die oorweging van ander moontlikhede soos
byvoorbeeld grenswysigings.
53 Kerkrade wat huip uit die SBF ontvang, doen
hall3aarliks aan die SKF op die voorgeskrewe vorm
versiag voordat verdere subsidies uitbetaal word.
6. AANSOEKE VIR SPESIALE PROJEKTE
6.1 Aansoeke meet die volgende bevat:
*1 besonderhede van die beoogde projek, byvoorbeeld
doel, datum, begroting;
*2 ‘n aanduiding van ander inlcornstebronne wat reeds
gebruik word om die projek te fmansier;
*3 ‘n aanbeveling vanaf die ring/ringskommissie.
62 Aansoeke meet die SKF minstens ses weke voor die
aanvang van die projek bereik.
63 ‘n Versiag van die projek, insluitende ‘n finansiële
versiag, meet die SKF binne ses weke na afloop van die
projek bereik.
7. BRONNE VAN DIE BEDIENINGS
FONDS
Die fends word opgebou en versterk uit
7.1 die jaarlikse pinksterdankoffer;
72 toekennings uit die sinodale begroting;
7.3 vrywillige bydraes.
8. VERSLAG
8.1 Die SKF ontvang en hanteer die volgende verslae:
*1 vanaf gemeentes: die verslae in 5.3 en 63 genoem;
*2 vanaf die Sinodale Kerkkantoor: jaarllks ‘n
volledige finansiële staat en wanneer aangevra ‘n
sanievattende aanduiding van die stand van die fonds.
8.2 Die SKF doen aan die sinode versiag.
9. REGLEMENTWYSIGING
Reglementwysiging word deur die sinode gedoen.
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GEMEENTEBEDIENJNG: BYLAE B
ONDERSOEK VANUIT DIE NUWE TESTAMENT NA DIE DIENSTE
STRUKTUUR VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
Tydens die sinodesitting van 1993 is die volgende
opdragte aan die SKG gegee:
Die sinode herhaal sy opdrag aan SKG om enige
nuwe verwikkelinge in verband met helpers en
dienswerkers te ondersoek, deur byvoorbeeld direk
met die gemeentes te skakel” (Handelinge 1993:252).
‘Die sinode versoek die SKG om ondersoek in te stel
na die struktuur van die dienste wat ons in die Nuwe
Testament vind en die eersvolgende sinode te bedien
met aanbevellngs in hierdie verband. (Die bedoeling
hiermee is om ‘n moontlike herstrukturering van
dienste vir die gemeentes te vind wat nie beperk is tot
die bestaande ampte van leraar, ouderling en diaken
nie.)” (Handelinge 1993:252).
Wat bier onder voig moet gesien word as ‘n eerste
nadenke vanuit die Nuwe Testament oor bogenoemde
saak. Daar sal vanuit hierdie nadenke verdere on
dersoek ingeste! moet word na die ander invalshoeke
van die saak soos onder andere die ekklesiologiese,
kerkregtellke en prakties-teologiese implikasies.

1.

DIE BENAMING “AMP”

Die woord “amp” as oorkoepelende term vir die
onderskeie besondere bedieninge in ons kerk
(bedienaar van die Woord, ouderling en diaken) is
reeds vir eeue ingeburger. Vanweë sy konnotasie met
die burgerlike burokrasie bemoeilik hierdie benaming
egter in werklikheid ‘n egte verstaan van die Bybelse
visie op die kerklike dienswerk. Die Nuwe Testament
gebruik self nie hierdie woord nie, maar we! die
woordgroep diakoné, diakonia en diakonos
alma!
woorde wat die kerk!ike arbeid as ‘n “diens”
karakteriseer. Daarom gee die woordgroep “dien”,
-

“bediening”, “diens”, “bedienaar” of selfs “dienswerker”
veel suiwerder uitdrukking aan die Bybelse visie op
die wese van die kerklike arbeid. Daarmee word die
gesagskarakter van die kerklike dienswerk geensins
ondermyn nie. Die gesag van die Nuwe-Testa
mentiese amp word immers juis langs die weg van
diens uitgeoefen. Die kerkilke ainpte is dienskanale
waarlangs Christus die Here met koniñklike gesag,
deur Woord en Gees, in sy ge- meente werksaam is
tot eer van God, tot opbou van die gemeente en dus
ook tot getuienis in die wêreld.
In die, lig van bogenoemde is dit vir enige “amps-

teologie” van deurslaggewende belang dat die
diensmotief in die Nuwe Testament moet vooropstaan.
Daarom is dit belangrik dat ons teologiese vaktaal en
ons kerklike terminologie aan die “diens”-woordgroep
reg sal laat geskied. Ten einde hieraan uitdrukking te
gee, word in hierdie versiag voorkeur gegee aan die
benaming “bedieninge” of “dienste” bo die van “ampte”.
Vanweë hulle gebruilclikheid sal terme soos “amp”,
“ampsbeskouing” en “ampsdraer” egter nie konsekwent
vermy kan word nie.
In hierdie ondersoek word ale op die algemene
bediening of amp van die gelowige ingegaan ale. Alle
gelowiges staan in diens van Christus en het ‘n taak in
die kerk, in die koninkryk van God, teenoor hulle
naaste en teenoor die wéreld. In sekere sin is die
“ampsdiens” in die kerk dus net ‘n bepaa!de toespitsing
van die roeping van alle ge!owiges. ‘a Kerklike
ampsdraer is dus allereers ‘a persoon wat as gelowige ‘n
gemeenskaplike roeping met alle medegelowiges dee!,
lemand in wie se lewe die Heilige Gees met sy gawes
werksaam is en sy diens in die “besondere amp” vanuit
hierdie gemeenskaplike basis beoefen. Hy dee! met alle
ge!owiges ‘n geloofsbasis, ‘n roepingsbasis en ‘n
pneumatologies-charismatiese basis. Terselfdertyd eg
ter word hy deur die gemeente in die Naani van
Christus geroep en afgesonder met die oog op ‘ii
spesifieke diens.

2. DIENS/AMP EN CHARISMA
Die standpunt wat beweer dat die vroegste kerk
charismaties bestuur is en dat die ampte eers op ‘n later
stadium as stutte vir die inkaiwende kerkilke lewe
ingebring is, kan nie Nuwe-Testamenties gehandhaaf
word ale. Reeds die briewe van Paulus, wat vry
algemeen as die oudste geskrewe Nuwe-Testamentiese
dokumente aanvaar word, word onderskei tussen
verskillende kerk!ike bedieninge.
Van hierdie dienste/ampte moet egter dadelik gesê
word dat hulle, vera! in die oudste Nuwe-Testanientiese
dokumente, nog geensins ‘n geykte patroon aangeneem
het ale, waarskynlik in geen twee gemeentes presies
dieselfde was nie en mekaar in bale opsigte oorvleuel
het. Ons moet dus eerder dink aan ‘a soort proto-amp.
As daar voortaan van diens of amp in die Nuwe
Testament gepraat word, moet dit in hierdie sin
verstaan word.
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Wat nou egter uiters belangrik is vir die verstaan van
die wese van hierdie kerklike dienste, is die feit dat
daar tussen charisma en diens/amp ‘n bale duidelike
organiese verband bestaan. Dit blyk uit 1 Kor
12:28-30 waar, sonder enige prinsipiele onderskeiding,
gladweg van die bekleërs van bepaalde vorms van
kerklike dienswerk oorgegaan word na bepaalde
charismata. Dieselfde geld van Ef 4:7-11 waar vers 7
die verwagting skep dat die gawes wat die verhoogde
Christus gee (vgl domata in v.7 en édoken in vv 7,11),
opgenoem gaan word en dan in werklikheid ‘a aantal
ampsdraers (apostels, profete ensomeer) vermeld
word. Ons sou byna kon Se: die kerklike dienste/
ampte is gawes en die gawes is kerklike
dienste/anipte, Daar is egter tog ‘n verskil: Die
kerklike dienste/ampte word gedra deur die charis
mata, dit wil sê deur spesifieke vorms van toerusting
deur die Heilige Gees, maar ale elke charisma is
opgeneem in ‘n gemeentelik gesanksioneerde
dienswerk (= amp) nie. Alle charismata is gegee em
die kerk te dien, maar ult die breë charisma-basis
word sekere gawes in die meer ~ampte1ike~’
gemeentelike dienste gekanaliseer. Ander gawes het
weer op minder amptelike en gestruk- tureerde wyses
gefunksioneer.
Dit sou verder foutief wees om ‘a een tot een
verhouding tussen ‘a bepaalde charisma en ‘n kerklike
diens te postuleer. Verskillende charismata kon
sonder meer in dieselfde diens gekombineer wees.
Paulus byvoorbeeld was ‘11 apostel, maar by verklaar
self dat hy ook ‘n glossolaal was (1 Kor 14:18).
Daarby was by ‘n visionêr wat allerlei openbaringe
ontvang het (vgl 2 Kor 12; Gl 1:12; 2:2) en
gehelinenisse kon meedeel (Rm 11:25-26; 1 Kor
15:51-52; vgl 1 Kor 13:2 vir hierdie gawe). Boonop het
hy volgens Handelinge die gawe van genesing besit.

3. DIE VERSKEIDENHEID VAN NUWE
TESTAMENTIESE DIENSTE
Die verskeidenheid van Nuwe-Testamentiese dienste
korreleer met die nog groter verskeidenheid van
charismata. Omdat die wyses waarop die charismata
benoem word met mekaar oorvleuel en dit in elke
geval problematies is om die aard van elke charisma
noukeurig te omskryf, is dit onmoontlik om die
presiese aantal charismata in die Nuwe Testament te
bepaal. Ridderbos noem agtien, maar dui tegelyk aan
hoe arbitrér hierdie getal in werklikheid is. (Hy
vermeld onder meer nie die gawe van onthouding ale
vgl 1 Kor 7:7). Dit is nietemin duidelik dat daar ‘n
bale groot verskeidenheid van charismata bestaan het
en dat Pauhis geensins bedoel bet om die gawes
volledig te katalogiseer ale. Hy noem slegs die
charismata op wat in ‘n bepaalde konteks ter sake is.
As ons net die Romeinebrief gehad het (vgl Rm
12:6-8) son ons byvoorbeeld noolt geweet bet dat
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hy aposteiskap of kragwerkinge of genesings of die
spreek in tale (vgl 1 Kor 12:28-30) as geestesgawes
beskou ale. Of ons sou ale geweet het dat hy
onthouding as ‘n gawe beskou as hy diE nie by
iniplikasie binne die konteks van die Korintiërs se
huweliksnavrae te berde gebring het nie. Die gawes wat
Paulus wel opnoem, is van so ‘n aard en bestryk so ‘a
wye terrein dat ons ide verkeerd sou wees cm te beweer
dat elke spesifieke vorm van toerusting deur die Gees
wat die opbou van die gemeente kan dien, as ‘n
charisma beskou kan word ale. Hierdie toerusting dear
die Gees moet ook nie binne die eng kader van ‘n
teenstelling tussen natuur en genade verstaan word nie.
Wat ons normaalweg as talente verstaan, word in die
Bybel ook as Geesgewerk bestempel (vgl Eks 35:30-35;
36:1) en behoort derhaiwe, wanneer hulle ten dienste
van die Nuwe-Testamentiese kerk aangewend word, as
dee! van die charismata beskou te word. Daarbenewens
is daar ook ‘n dinamiese aspek by die charismata
betrokke in die sin dat persoonlike ontwikkeling,
toerusting en skoling sekere charismata help vorm soos
duidelik die geval was met die apostels wat, afgesien
van hulle latere vervu!ling met die Heiige Gees,
voorberei is in die leerskool van Jesus Christus self.
Korrelerend met die groot verskeidenheid van die
charismata kry ons in die Nuwe Testament ‘n wye
dienstespektrum. In aansluiting by wat reeds in hierdie
verband gesê is, moet beklemtoon word dat die
Nuwe-Testamentiese ampsbeskouing oor die algemeen
nog baie soepel en “!aag-kerklik’ was. Dikwels bet
daar hoogstens ‘a graadverskil tussen die diens van
gewone gelowiges en die van kerklik aangewese
“ampsdraers” bestaan. Ons kan ook sê: Die amp van
gelowige en die sogenaamde besondere ampte bet bale
nader aan mekaar gestaan. Die kloof tüssen geestelikes
en leke is van later datum. Daarom bet die ver
skeidenheid van dienste die verskeidenheid van die
charismata onder gelowiges sterker gereflekteer as
later. Sonder om op omstrede eksegetiese kwessies in
te gaan kan ons in hierdie verband die ampte van
apostels, profete, leraars en herders, evange!iste,
ouderlinge (opsigters) en diakens opnoem, terwyl die
weduwees van 1 Tm 5:9-10 duidelik ‘n kerklikomlynde
taak gehad het. Die vermoede is egter ale ongegrond
nie dat ons in werklikheid ‘n breër spektrum van
dienswerkers gehad het oor wie se werk volgens die
maatstaf van amptelikheid al dan nie maar net
gespeku!eer kan word. Was Febe byvoorbee!d ‘a
amptelike diaken of slegs ‘a nie-amptelike diens
werkster?
Afgesien van die feit dat die Nuwe-Testamentiese
dienste/ampte ‘n breër spektrum gedek bet as die in
vandag se Gereformeerde kerke, is dit van essensiële
belang om raak te sien dat die Nuwe Testamentiese
skrywers nêrens ‘a afgebakende iys van bepaalde
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dienste/ampte voorskrywe nie. Naas die dienste/
ampte rondom die direkte Woordbediening (apostels,
profete, herders en leraars, evangeliste), is die
dienste/anipte van ouderlinge (opsieners) en diakens
in die onderskeie gemeentes egter prominent en
rigtingwysend (Hd 11:30; 14:23; 15:2,4,6,22,23; 16:4;
20:17; 21:18; 1 Tm 5:17; Tt 1:5; Jk 5:14; 1 Pt 5:1; Op
4:4,10; 5:5,6,8,11,14; 7:11,13; 11:16; 14:3; 19:4; Hd
20:28; FIp 1:1 (opsieners sowel as diakens); 1 Tm
3:1-2; Tt 1:7; Rm 16:1(?); Ef 6:21(?); Kol 1:7(?);
4:7(?); 1 Tm 3:8,12-13). Nietemin word die kerklike
bedieninge nêrens tot hierdie dienste/ampte beperk
nie. Die Nawe Testament skryf nie ‘n rigiede iys van
dienste/ampte voor nie, maar beklemtoon die kriteria
of vereistes waaraan die beoefening van die gawes en
die dienste/ampte moet voldoen. Prinsipieel gesproke
son enige gawe in ‘n amptelike kerklike bediening
gestrnktureer kon word indien dit aan hierdie kriteria
voldoen. Daarom moet ons nou aandag te gee aan
hierdie kriteria.

4. NUWE~TESTAMENTIESF,
KRITERIA
VIR DIE BEOEFENING VAN GAWES EN
DIENSTE/AMPTE
Binne die konteks van die gawes en dienste/ampte
tree die volgende Nuwe-Testamentiese kriteria na
yore:
1. Die belydenis (1 Kor 12:1-3 vgl Rm 12:6)
2. Diens aan die liggaam van Christus (1 Kor 12:4-31)
3. Die nut of voordeel van die gemeente (1 Kor 12:7;
14:6)
4. Die liefde (1 Kor 12:31-13:13)
5. Die opbou van die kerk (1 Kor 14:3,4b,12,17,26; Ef
4: 12, 16)
6. Ordelikheid (1 Kor 14:26-40)
7. Toerusting van die gelowiges tot diens (Ef 4:12)
8. Groei van die gemeente na voiwassenheid (Ef
4:13-16)
9. Die verheerliking van God (1 Pt 4:11).
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verander en daarom kan sekere bedieninge wegval en
ander bykom. Ons weet byvoorbeeld dat die apos
telanip kragtens sy besondere binding aan die historiese
Jesus verval het. Vanweë hulle besondere aard en die
voortgaande basiese behoeftes in die kerk sal sekere
kernampte sekerlik steeds behoue bly, Rondom hierdie
kern kan daar egter, in die gees van die Nuwe
Testament, ‘11 variasie wees wat bepaal word deur die
vraag na wat op ‘n gegewe stadium op ‘n gegewe plek
en onder gegewe omstandighede die opbou van die
gemeente sal bevorder al dan nie.

5, OORWEGINGS AANGAANDE ‘N DOEL
MATIGE
EIETYDSE
DIENSTESTRUK..
TUUR VIR NEDERDUITSE GEREFOR..
MEERDE GEMEENTES IN DIE LIG VAN
DIE NUWE TESTAMENT
In die hg van die voorafgaande moet die beslisseude
oorweging wees: Waiter dienste/ampte sal vandag die
beste beantwoord nan die bestaande behoefte tot
opbouing van die gemeente. Indien dit byvoorbeeld
duidelik sou word dat die bestaande ampte deur die
instelling van bykomende dienste/ampte aangevul be
hoort te word, kan vanuit die Nuwe Testament slegs
positief hierop gereageer word.
Binne die ruimte van die reeds gemelde basiese
Nuwe-Testamentiese kriteria behoort daar heelwat
soepeiheid in hierdie verband te bestaan.
Die vraag is nou hoe bierdie soepeiheid met die
kriterium van ordehikheid in verband gebring kan
word. Hierop moet ‘n tweeledige antwoord gegee
word: Enersyds vereis die kriterium van ordelikheid dat
gemelde soepeiheid nie in willekeur sal ontaard nie.

Andersyds imphiseer ordelikheid geensins ‘n monotone
eenvormigheid nie. Dit laat dus ruimte vir ‘n
soepeiheid ~vat met verantwoordelikheid hanteer moet
word.
Die basiese oorwegings is dus:

Die kriterium wat in hierdie verband die doelmatigste
is en in elk geval al die ander omsluit, is die van die
opbou van die kerk as liggaam van Christus. Hierdie
opbou behels die toename in die kwaliteit van
kerkwees en die missionêre dimensie.

Hiermee bet ons gekom by die punt waarby, volgens
die Nuwe Testament, nile beslissings in verband met
kerklike bedieninge behoort te staan of val: die vraag
of ‘n bepaalde bediening die opbou van Christus se
Iiggaam sal bevorder of nie. Vanuit hierdie
beslissende kriterium is dit nie noodwendig dat alle
geordende dienste/ampte in die kerk deur alle eeue
presies dieselfde sal bly nie. Omstandighede kan

1. Die behoeftes in die gemeente met die oog op sy
opbou.
2. Die charismata wat in die gemeente tpenwoordig is.
3. Die verantwoordelike kanalisering van gemelde
charismata om sover moonthlk aan die behoeftes onder
punt 1 gemeld te beantwoord.
Uiteraard

gaan

dit

in

hierdie

verband

om

die

kanalisering van daardie charismata wat in beste belang
van die gemeente deur die gemeente gesanksioneer en
gestruktureer behoort te word. Soos in die geval van
die Nuwe-Testamentiese gemeentes hoef natuurhik nie
al die gawes in ‘n gemeente in spesifieke, kerk
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lik-geordende dienste/ampte op te gaan nie. Hulle
kan en moet ook in allerlei ander groep of persoonlike
aksies binne en buite die institusionele kerk
gekanaliseer word.
Aangesien dit wil voorkom of heelwat gemeentes ‘n
behoefte aan vernuwing van die amptelike kerklike
bedieninge ondervind, sou gevra kon word op watter
wyse dit die beste kan geskied.
Drie moontlikhede tree hier na yore:
1. ‘n Ongekwalifiseerde vermeerdering van die aantal
kerklike dienste/ampte.
2. Die behoud, maar gelyktydige verruiming van die
bestaande dienste/ampte.
3. ‘n Verruiming van die huidige dienste/ampte
tesame met, waar nodig, ‘n beperkte vermeerdering van
die bestaande dienste/ampte.
Moontlikheid 1 word afgewys, enersyds omdat daar
nie ‘n sodanige behoefte bestaan nie, andersyds omdat
dit aanleiding kan gee tot ‘n verwarrende en koatra
produktiewe vermenigvuldiging van dienste/ampte.
Die oplossing lê eerder tussen moontlikhede 2 en 3.
‘n Argument ten gunsee van moontlilcheid 2 son die
feit kon wees dat Artikels 30-31 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis slegs drie kerklike ampte vermeld, te
wete die van bedienaars van die Woord (herders),
ouderlinge (opsieners) en diakens. Daar sou egter
gevra kon word of hierdie verwysing in eksklusiewe sin
bedoel was. Dit kon bloot die destyds bestaande
dienste/ampte in die visier gehad het sonder om
ander moontlikhede doelbewus uit te sluit.
Alles in ag genome blyk dat moontlikheid 3 vir die

kerk in sy voortgaande besinning oor die vernuwing
van sy dienste/ampte die mees sinvolle weg is.
Hierdie moontlikheid bevat twee momente, naamlik
enersyds ‘n verruiming van die spektrum van die
huidige dienste/ampte, in besonder waarskynlik van
die ouderlings- en diakonale dienste/ampte, en
andersyds waar nodig ‘n beperkte vermeerdering van
die huidige aantal bedieninge in die kerk.
Ter beredenering van die verruiming van die
dienste/ampte, in besonder van die ouderling- en die
diakenamp, moet eers kortliks aandag gegee word aan
die verhouding tussen die drie huidige bedieninge van
leraar, ouderling en diaken.
Oorhoofs sou die bedieninge waarna in die Nuwe
Testament verwys word, ingedeel kon word in
dienste/ampte waarin die Woordbediening voorop
staan en die meer praktiese diensvorme. Hierdie
oorhoofse indeling sou ‘n mens saaklik op die
gegewens in die Pauliniese briewe kon toepas (vgl by
Rm 12:6-8 waar al sewe charismata/bedieninge in
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hierdie twee kategoriee ingedeel kan word), maar dit is
duidelik ook die indelingsprinsipe in 1 Pt 4:11.
Daarmee word uiteraard nie beweer dat eersge
noemdes ale ook praktiese diens ingesluit het ale en dat
laasgenoemdes ale ook Woordbediening bevat het nie.
Dit gaan egter wel om ‘n verskil in fokus.
Wat die Nuwe-Testamentiese dienste/ampte betref
waarin die Woorddiens vooropstaan, kan opgenoem
word apostels, profete, herders en leraars, evangeliste
en ouderlinge. Gawes wat in hierdie verband spesifiek
genoem word, is die profesie, lering, leiding gee,
vermaning of bemoediging (vgl ho parakalon in Rm
12:7), woorde van wysheid, woorde van kennis,
onderskeiding van geeste, glossolalie, uitleg van glos
solalie.
Ten opsigte van die herders en leraars het die fokus
geval op die verkondiging van en onderrig in die
Woord. Sonder om bier op die omstrede kwessie in te
gaan van die identiteit van die ouderlinge wat volgens 1
Tm 5:17 “hard (ge)werk (het) deur te preek en onderrig
te gee”, moet gestel word dat die fokus van die
ouderling se werk in die Nuwe Testament val op die
geestelike leiding van en toesig oor die gemeente (Hd
15:2,6,22,23; 16:4; 20:17,28-32; 1 Tm 5:17; 1 Pt 5:1-4; Op
4:4,10 ens). Daarom kan ook, sonder om op die
omstrede vraag in te gaan of ons reeds in die later
boeke van die Nuwe Testament die eerste spore van die
ontwikkeling van die monargiese episkopaat kry, gesé
word dat “ouderling” en “opsiener” wisselterme in die
Nuwe Testament is (vgl byvoorbeeld Hd 20:17 en 28;
Fip 1:1). Soos tussen al die dienste/ampte het daar ook
tussen die diens van die ouderlinge en die van die
herders en leraars ‘n soepel wisseiwerking en
oorvleueling bestaan. So het laasgenoemdes, soos die
apostels, ongetwyfeld ook toesig gehou en waarskynlik
in sekere gemeentes as ouderlinge gefunksioneer (vgl 1
Tm 5:17), terwyl eersgenoemdes se geestelike leiding
ook Woordbediening, vera! op pastorale viak, ingesluit
het (vgl Hd 20:28-32; Jk 5:14; 1 Pt 5:2-4).
In die hg van die bogemelde fokus van die ouderling op
geestehike leiding en toesig, hoef byvoorbeeld die
koppehing van ouderlinge aan wyke ale as absolute reel
te geld ale. Ahlerlei aspekte wat te make het met die
geestelike leiding en toesig in ‘n gemeente kan
addisioneel onder die ouderlingdiens tuisgebring word,
byvoorbeeld ouderhinge vir kategesediens, sang
bediening, die erediens, jeugbediening, getuienisdiens,
bejaardebediening, ensomeer. ‘n Kreatiewe verruiming
van die ouderlingsdiens binne die oorkoepelende
Bybelse fokus ten opsigte van die aard van hierdie diens
kan veel doen met die oog op ‘n meer effektiewe
gemeentebediening.
Dit spreek voorts vanseif dat ahle ouderlinge in die Hg
van die vereistes vir huhle amp mense van besondere
geestehike rypheid behoort te wees en aan die vereistes
gestel in 1 Tm 3:2-7 behoort te voldoen.
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Die diakonale diens is tradision eel in die kerke van
Gereformeerde tradisie toegespits op die diens van
barmhartigheid. In hierdie verband is Handelinge 6
as’t ware as die ‘stigtingsoorkonde van die diakenamp
hanteer. Die probleem hiermee is dat Lukas nêrens
die woord diakonos in verband met hierdie
gebeurtenis gebruik nie. Hy gebruik wel die woord
diakonia (Hd 6:1: “diens van die tafels’), maar gebruik
dieselfde woord vir die werk van die apostels (Hd 6:4:
“diens van die Woord’). Die woorde diakoneo,
diakonia en diakonos word trouens in die Nuwe
Testament in ‘n baie breë sin van enige vorm van
dens in die kerk gebruik. Lukas kon wel heel
moontlik in sy aanbieding van Rd 6 aan die dia
kendiens in die sin van die latere amp gedink het,
maar hy stel dit nie duideik so nie. Die feit dat
persone soos Stefanus en Filippus volgens Handelinge
besonder aktief was met die Woordbediening
kompliseer die diskussie nog verder.
Die inhoud van die term diakonia in Rm 12:7 is haas
onmoontlik om te bepaal. Staan dit teenoor die
“meedeel” en “barmhartigheid bewys” van Rm 12:8 of
sluit dit hierdie aksies in?
letwat skerper omlyn is die gebruik van die term
“diaken” in FIp 1:1 waar hierdie diens afgegrens word
teenoor die van die opsieners, maar duidelik tog ‘a
bepaalde posisie van verantwoordelikheid in die
gemeente van Filippi aandui.
Die aard van hierdie dienswerk word nie verder
gespesifiseer nie, behaiwe dat ons kan aflei dat dit nie
so op die geestelike leiding en toesig in die gemeente
toegespits was as die opsienersamp nie. Opvallend
genoeg word die woord diakonia (in 1 Pt 4:11 egter
afgegrens teenoor die Woorddiens (in sy verskeie
vorms) en son ‘n mens dit wel kon betrek op die meer
praktiese dienswerk in die gemeente.
Saaklik lyk dit heel sinvol om die diakonale diens in
die vroeë kerk op die meer praktiese dienswerk in die
gemeente te betrek. Dit sou in ooreenstemming wees
met 1 Pt 4:11. Hierby sou Fip 1:1 goed kon aansluit
(vgl ook Rm 12:6-8 en die opmerkings hierbo). Ook
Rd 6 sou heel goed hier kon inpas as in gedagte gehou
word dat Stefanus en sy kollegas nie vir hulle
prediking gekies is nie, maar vir hulle tafeldiens.
Met die oog op die groot en altyd blywende behoefte
aan barmhartigheidswerk en die verkryging van mid
dele om hierdie werk moontlik te maak, is dit
begryplilc dat die barmhartigheidsdiens altyd ‘a sterk
beklemtoning in die kerklike diakonale bediening sal
ontvang. Allerlei ander praktiese bedieningsaksies en
hulpdienste kan egter ook onder die diakonale diens
tuisgebring word. Dit spreek natuurlik vanseif dat alle
dienswerkers aan die nodige geestelike vereistes moet
voldoen (1 Tm 3:8-12; vgl Hd 6:3).
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Wat die beperkte vermeerdering van die bestaande
ampte betref, het ons reeds gesien dat die beslissende
kriterium hiervoor die opbou van die liggaam van
Christus behoort te wees. As voorbeeld van ‘n by
komende bediening wat oorweeg sou kon word, kan
genoem word die van kategese.
Dit is onnodig om hier die groot aantal Nuwe
Testamentiese passasies op te noem wat die belang van
onderrig in die Woord met die oog op die geestelike
opbou van die gemeente te beklemtoon. Ons wys hier
slegs op die kiem wat hierdie aspek kry in daardie
passasies waar dienste/gawes opgenoem word: Rm
12:7; 1 Kor 12:28-29; Ef 4:11-16. Die soepelheid van die
Nuwe-Testamentiese diensbegrip, sowel as die
beslissende kriterium van die opbou van die gemeente,
vereis egter geensins dat hierdie onderrigtaak tot die
leraarsdiens beperk moet word nie. In die geskiedenis
van ons kerk het ‘n groot skare van kategete
buitengewoon waardevolle dienswerk aan ons op
groeiende jeug verrig. Die instelling van ‘n amptelike
kategetediens, met bevestiging by wyse van ‘a formulier
in teenwoordigheid van die gemeente, sal ann hierdie
diens nie net die gemeentelike sanksionerhig in die
Naam van Christus gee wat dit behoort te ontvang nie,
maar die opbou van die gemeente nog verder kan
bevorder.
Vanweë die meer beperkte aard van so ‘a kategetiese
opdrag sou iemand die kategete-amp sowel as een van
die ander ampte kon beklee. Ook in die Nuwe
Testament was ‘n persoon nie tot een enkele diens
beperk nie. In die Pastorale Briewe byvoorbeeld is
Paulus apostel sowel as leraar (1 Tm 2:7; 2 Tm 1:1) en
in 1 Pt 5:1 geld die apostel Petrus ook as ouderling. Dit
gaan weer eens om dit wat in die beste belang van die
opbou van Christus se gemeente is.
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GEMEENTEBEIJIENING: BYLAE C
RINGSVISITASIE
OP PAD NA ‘N PRAKTYKTEORIE
SKEMA

vakgebied ontwikkel is.

1. INLEIDEND Werkswyse en bedoeling
2. TEOLOGIESE BEGRONDING

Hierdie uitgangspunte word nie almal breedvoerig
uitgewerk nie.

-

2.1 Kerkregering: Die tradisionele benadering
22 ‘n Pneumatologiese verbreding
23 Die Gees, die Skrif, en metodes
2.4 Gemeentewees: Handelinge, kernfunksies
bestuur
2.5 Wat is ringsvisitasie?

1, INLEIDEND:
DOELING

WERKSWYSE

EN

BE~.

en

3. PRAKTYK

UITGANGSPIJNTE:
OPSOMMENDF. STELLINGS
Die volgende stellings het as uitgangspunte gedien by
die opstel van hierdie werkstuk:
1. Ringsvergaderings bied ‘n waardevolle geleentheid
waar gemeentes mekaar kan ondersteun en motiveer.
Die kerk mag hierdie geleentheid nie laat verbygaan
nie!
2. Ringsvisitasie
is
onontbeerlik
vir
sinvolle
ringsvergaderings.
3. Ringsvisitasie is ‘n praktiese uitvloeisel van die
presbiteriale kerkregeringstelsel.
4. Die presbiteriale kerkregeringstelsel is tradisioneel
gegrond op christologiese uitgangspunte.
5. Hierdie christologiese benadering kan pneu
matologies verbreed word.
6. Teologiese konsepte word bepaal deur skrifinsigte
en deur die konteks waarbinne die teoloog leef en
werk.
7. ‘n Model vir ringsvisitasie word opgestel vanuit ‘n
hermeneutiese ontmoeting tussen skrifbeginsels en
insigte vanuit die gedragswetenskappe.
8. Kerklike werk is ook kontekstueel bepaald. Elke
gemeente moet binne die eie konteks ‘n eie
bedieningsmodel uitwerk, en elke ring moet binne die
eie konteks ‘n eie ringsvisitasiemodel ontwikkel.
9. Ringsvisiasie skryf nie aan gemeentes voor hoe die
bediening moet plaasvind nie, maar ondersteun
gemeentes in die uitwerk van kontekstueel bepaalde
en eiesoortige bedieningsmodelle.
10. Ringsvisitasie gaan inhoudelik oor die handelinge
van die gemeente. Gemeentebou is die yak wat
spesifiek aandag gee aan die handelinge van die
gemeente, en daarom word vir ‘n teorie oor rings
visitasie aansluiting gevind by insigte wat in hierdie

1.1 By heelwat gemeentes in ons kerk word nie
voldoende gepoog om die potensiaal van positiewe
leiding en ondersteuning wat vanuit ringe gegee kan
word, te benut nie.
12 Ringsvergaderings het nie meer ‘n werklike impak
op kerkrade se beplanning vir hulle gemeentewerk nie.
13 Daar bestaan soms ‘n indruk by lede van
visitasiekommissies dat die werkilke problematiek van
gemeentes nie volgens die huidige praktyk van visitasie
na yore kom nie.
1.4 Hierdie indruk word versterk deurdat dit soms
gebeur dat predikante en kerkraadslede by visi
tasiegesprekke en op ringsvergaderings eerder hui.le
huidige gemeentepraktyk verdedig, as om die
geleentheid te benut om eerlik te soek na opbouende
raad en kritiek.
1.5 Die verskynsel dat gemeentes se visitasieverslae in
sommige ringe op die basis van vergelyking tussen
gemeentes plaasvind, versterk die neiging genoem in
par. 1.1.4.
1.6 Tans gaan ringsvergaderings dikwels mank aan
werklike effektiewe wedersydse kommunikasie rondom
aspekte soos die doelstellings en die karakter van
ringsvisitasie. Lede van ringsvergaderings het verskil
lende verwagtings van ringsvisitasie, en hierdie
verwagtings word nie altyd duidelik en presies
gekommunikeer nie.
1.7 Hierdie werkstuk word nie gesubstansieer deur
empiriese navorsing nie. Aannames word gemaak op
grond van persepsies wat vanuit ervaring in die kerk
ontwikkel het. Die antwoorde wat op sommige vrae
gegee word, is dus voorlopige antwoorde wat na
verstelling vra!

2. TEOLOGIESE UITGANGSPUNTE
2.1 KERKREGERING
2.1.1 Ringsvisitasie is ‘n praktiese uitvloeisel van die
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presbiteriale kerkregeringstelsel waarvoor daar in die
gereformeerde calvinisme gekies is. Hierdie stelsel is
net soos al die ander kerkregeringstelsels Ook
beinvloed deur die maatskappy waarbinne die kerk
gefunksioneer bet toe dit ontwikkel is. Daarom moet
die beginsels bebou word sonder om rigied daaraan
vas te hon.
2.1.2 Die teologiese basis van die presbiteriale stelsel
word gevind in [basisteorieë soos] die christologie, [die
ekklesiologie, die ampsteologie en die kubernetiek]
(Vgl KO Art 3, 18, 19, 20, 26 en 31)
2.1.3 Hierby word gemeentes en kerkrade deur hulle
gemeenskaplike belydenis in ‘n verband met ander
gemeentes, genoem ‘n “meerdere vethand”, verbind.
So word meerdere vergaderings” gevorm, naamlik die
ring, die sinode, en die algemene sinode. Hierdie
vergaderings het, elkeen na die eie aard, ‘n “kerklike
gesag deur Christus aan hufle verleen. Die gesag van
die ring oor die kerkraad is dieselfde as die van die
sinode oor die ring en van die Algemene Sinode oor
die sinode. (Vgl 1(0 Artikels aangehaal in 2.1.2)
2.1.4 Sleuteiwoorde in bierdie sisteem is regering,
opsig, tug, gesag, dissipline, vermaning, bemoediging,
advies, huip, amp, status waarvan sommige berinner
aan ‘n hierargiese struktuur en aan die moderne
burokrasie.
2.1.5 Die teologiese uitgangspunt van hierdie stelsel is
duidelik die regerende gesag van Christus
dit is ‘n
christokratiese stelsel. Dit is ‘n regering “van bo”, ‘n
stelsel wat aan mense en aan vergaderings gesag oor
ander mense en vergaderings gee. Sonder dat dit die
bedoeling van die kerkorde is, bet hierdie stelsel
baiemaal in die praktyk daartoe gelei dat daar ‘n
‘teenoor” tussen gemeente en amp, tussen kerkraad en
rink, en tussen kerkraad/ring en sinode bestaan.
2.1.6 Hierdie stelsel is natuurlik nie opsigself
“yerkeerd” nie. Dit is ontwikkel vanuit belangrike
skrifinsigte. Dit is ‘n logiese en goed geIntegreerde
stelsel. In ‘n samelewing waar kerk en staat nou aan
mekaar verbind was, het dit goed gewerk. Hierdie
samelewing is gekenmerk deur ‘11 hiërargies
georganiseerde struktuur en bestuurstyl. Dit het
korporatief gedink, en was gewoond aan gesag en aan
regering “van bo”. Miskien is dit juis daarom dat die
dienskneggestalte van Cbristus (Mk 10 vers 45), so
inherent aan die christologie, nie in die praktyk van
die presbiteriale stelsel altyd tot die reg gekom bet
nie. Hiervolgens is dit nie ‘n ampsdraer en kerklike
vergadering se taak om oor ‘n gemeente te “regeer’
nie (soos in oa KO Art 16.1), maar om ‘n gemeente te
“dien”. Die “regeertaak” word dus gekwalifiseer met
die taak om dienend te “bestuur”.
2.1.7 Afgesien van die moontlikheid van ‘n kiem
verskuiwing sodat die diensaspek van die Christus
regering meer tot sy reg kom, bied ‘n beklemtoning
van die pneumatologiese perspektief ook beelwat
-

-

ander invaishoeke. So ‘n verbreding kan die werklike
bedoeling van KO Art 3.1 tot die reg laat kom:
“Christus self deur die Heilige Gees verrig al die
dienswerk in sy kerk. Hy doen dit deur die dienswerk
van die gelowiges, en deur die ampswerk van die drie
besondere ampte.” Deur so ‘n verbreding kan
kerkvisitasie nog meer tot groei en opbou in die kerk lei.
22 ‘N PNEUMATOLOGIESE VERBREDING
22.1 Hierdie verbreding kan gevind word in die
pneumatologie, Sonder om die onderskeid tussen
christologie en pneumatologie tot ‘n teenstelling te
verhef, sou die metode waarop Christus sy werk kom
doen bet, en die metode waarop die Heilige Gees tans
sy werk doen, onderskei kon word met die trefwoorde
en “begelei”; met die “voorwaar voorwaar Ek sê vir
julle” en met “ons is medewerkers van God”; en met
Jesus wat die heil verwerf deur “sonder ons” aan die
kruis te bang, en die Gees wat die bell verwerklik deur
“in ons” te werk en ons tot “medewerkers van God” in te
span. Die Heilige Gees woon in al sy kinders. Elkeen
bet ‘n gawe ontvang om in en buite die gemeente diens
te kan lewer. Die gawe is tegelyk ook ‘ii roeping om te
dien die kerk se lidmate het ‘n verantwoordelikheid
teenoor mekaar. By die uitleef van bierdie roeping en
verantwoordelikheid, word die heilswerk van Christus
verder in die gelowiges en in die gemeente se lewe
toegepas. Dit gaan dus steeds om Christus, want die
Gees se werk is om Cbristus te verkondig, En Hy doen
dit deur middel van gelowiges se onderlinge dienswerk.
22.2 Kerkraadslede se taak is om, nie as gesagsdraers
nie, maar as leiers, die lidmate te begelei in hulle
dienswerlç, en kerklike vergaderings bet die opdrag om
hierdie dienswerk na die else van hulle omgewing
(konteks, leefwêreld) te organiseer en te bestuur.
Ringsvergaderings speel bierin ‘n belangrike rol. Hulle
help kerkrade om ‘n eie bedieningsmodel vir hulle
unieke situasie te ontwikkel. Ook hierdie werk moet
egter gedoen word in die gees van “medewerkers” en
nie in die gees van “beterweters” nie. Nie alleen die
mondigheid van lidmate nie, maar ook van gemeentes
moet erken word. Die Gees van Christus werk nie net
op sommige plekke in sy kerk nie.
22.3 Hieruit kan die vraag na die verbouding tussen
ringsgemeente en RVK by die visitasie beantwoord
word. Is die kommissie die inspekteurs, wat mbv ‘n
vraelys kom seker maak dat alles reg gedoen word? Of
is die kommissie bloot klankborde, wat onbevange kom
boor wat alles in die gemeente gebeur, en dit bloot net
aan die ring gaan deurgee? Anders gestel: Is die
kommissie die subjek van visitasie, en die gemeente die
objek daarvan, of is dit andersom? Benader vanuit die
pneumatologie, kan gesé word dat beide die kommissie
en die gemeente subjek is. Hulle is twee gelykwaardige
gespreksgenote, wat mekaar ontmoet en wat oor die
-
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saak van gemeentewees binne ‘n spesifieke omgewing
gesprek voer. Wanneer daar ‘n egte gesprek plaas
vind, sal beide kommissie en gemeente mekaar en by
mekaar leer. (Kyk ook by 2.5.1)
22.4 Die wyse waarop visitasie gedoen word, word
hierdeur ingrypend geraak. ‘n Blote vraelys van die
RVK aan die gemeente, versterk die tradisionele
“teenoor’-verhouding. Die RVK sal baie beter doen
as hulle die temas van gemeentewees binne die
konteks van die eie tyd en die eie omgewing op die
tafel kan plaas, en die gemeente kan begelei om van
hieruit aan hulleseif vrae te vra. Dit is natuurlik ‘n
bale langer proses, maar die kommissie kan meer
gerus voel dat die antwoorde op sulke vrae meer
indringend en eerllk sal wees! Vraagstelling is ‘n fyn
kuns. Die antwoorde wat gekry word, hang af van die
manier waarop die vrae gevra word. In die sosiale
wetenskappe is hierdie saak baie deeglik nagevors, en
daar is vandag talle metodes beskikbaar om meer
geldige antwoorde op vrae te verseker. Die
‘Handbook for Congregational Studies” wat in die
bronnelys aangegee word, gee baie goeie voorbeelde
hiervan.
2.3 DIE GEES, DIE SKRIF, EN METODES
23.1 Die dienswerk van gelowiges moet geotganiseer
word. En in die samelewing waarbinne ons vandag
leef, moet dit georganiseer word volgens die beste
moontlike metodes van leierskap beplanning, en
bestuur. Hierdie metodes kan nie maar net uit die
Skrif afgelei word nie. Die Skrif is nie ‘a handboek vir
metodes ale. Metodes word ook opgestel met behuip
van insigte vanuit die gedragswetenskappe. Wanneer
die kerk dus die dienswerk prakties organiseer, sock
hy na die metodes wat die beste gestalte gee aan die
teologiese beginsels waarvoor hy gekies het.
23.2 Mense argumenteer soms dat die kerk rile van
sulke wêreldse dinge soos beplanning en bestuur
gebruik moet maak in die taak om die woord te
verkondig nie. Daarom word “gemeentebou” ook
soms met argwaan bejeën, juis omdat hierdie
dissipline ook van metodes uit die bestuursweten
skappe gebruik maak. Die argument loop soos voig:
“Die kerk is nie ‘n organisasie of ‘n vereniging nie, en
daarom kan die kerk ale sulke nie-teologiese metodes
gebruik nie.” Hierop is twee antwoorde. Eerstens
maak die kerk nog al die jare van nie-teologiese
metodes gebruik, byvoorbeeld die retoriek (in
homiletiek), die taalkunde (in eksegese), die filosofie
(in dogmatiek), die musikologie (in himnologie), en
ook die regs- en geskiedeniswetenskappe (in die
ekklesiologiese vakke). Die probleem is dat die kerk
nooit sywerk kan doen as hy nie ook van
nie-teologiese metodes gebruik maak nie. As die kerk
dit nie raaksien nie, gebruik hy net hierdie
nie-teologiese metodes onbewustelik, en daarom
ongereflekteerd, nalef, en uiteindelik gebrekkig.
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Tweedens is die Heilige Gees nie beperk tot die kerk
alleen ale. Die Gees woon in gelowiges, tot hulle hell,
maar Hy werk immers ook in ongelowige mense, om
hulle te roep, en om hulle in te skakel by God se
genadige bestuur van die wêreldgeskiedenis. Geen
“metode” is nie-teologies of sekulêr in die sin dat God
nie ook daarin ‘n sê het nie, en daarom is geen
“metode” vir die kerk by voorbaat onbruilcbaar nie.
233 Geen metode is geldig vir alle situasies en
omstandighede nie. Net soos ‘a gemeentelike bedie
ningsmodel slegs vir die gemeente waar dit ontwikkel is,
geldig is, netso moet dcc RVK ‘a eie visitasiemodel
ontwikkel. Dit is verder noodsaalclik dat elke
visitasiemodel sensitief moet wees vir die eie
omstandighede van elke gemeente blanc die rings
gebied.
2.4 GEMEENTEWEES:
HANDELINGE,
KERN
FUNKSIES, BESTUUR EN KONTEKS
2.4.1 In ringsvisitasie gaan dit oor gemeentewees en die
kwaliteit daarvan. In die nadenke oor gemeentewees is
‘n
instrument
nodig
met
behuip
waarmee
gemeentewees beter verstaan kan word. In die
Praktiese Teologie word daar ‘n aantal bandelingsvelde
geldentifiseer waarvolgens die kerk sy roeping in
hierdie wéreld uitleef, Die handeinge word in die
volgende vier kategoriee verdeel:
2.4.1.1 die wat met woordbediening te doen het,
naamlik verkondig (kerugma), getuig (marturia), en
leer (didache);
2.4.12 die wat met die aanbidding van God en die
viering van sy genade te doen het (leiturgia);
2.4.13 die wat met die gemeenskap van die gelowiges
(“share”, “dccl”) te doen het (koinonia), en
2.4.1.4 die wat met die dienswerk van die gelowiges te
doen het (diakonia).
2.4.2 Hierdie handelinge vind in verskeie hande
Iingsvelde gestalte, naamlik die erediens en prediking,
kategese en jeugarbeid, huisbesoek, diakonaat en diens
van barmhartigheid,
evangellsasie
en
sending,
vormingswerk, vrouewerk, bybeistudie, ens.
2.4.3 Sosiologies gesien het die kerk, soos enige ander
organisasie, die volgende kernfunksies:
2.4.3.1 Identiteit, wat betrekking het op die oortuiginge,
die visie en missie, die droom en die hoop van die kerk.
Dit gaan hier oor die vraag: wie is ons, waarvandaan
kom ons, en waarheen gaan ons? Dit gaan hier oor die
“ons behoort tot”-aspek van menswees. Wat is die
ideaalstelling van die gemeente, wat beweeg die
gemeente? Aanbidding, bevryding, bekering, ver
soening, hoop op die toekoms, afwagting, is trefwoorde
wat die ideaalstelling sou kon beskryf. Watter gebeure
alt die gemeente se verlede, en watter faktore nit die
samestelling en huidige situasie van die gemeente, dra
by tot die vorming van die ideaalstelling? Watter
prosesse is gevolg in die vorming van die ideaalstelliug,
en hoe word die ideaalstelling in stand gehou?
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Tot watter mate het die lidmate van die gemeente
hulle geldentifiseer met en verbind tot die
ideaalstelling van die plaaslike kerk. Hier word gevra
of die kerk as’t ware oor homseif en oor sy eie
struktuur en organisasie sal stap elke keer as die
lyding en die nood van die mense daarbuite daarom
vra.
Tot watter mate realiseer dit in die
ringsgemeentes? En: Het die aanvanklike entoe
siasme, die “pneumatiese charisma’, van die eerste
gemeente nie verstik geraak onder die insti
tusionalisering van die saamleef, die gemeenskap, die
ritueel, die take en die werkverdeling, die regte en
pligte (wat so belangrik is vir enige organisasie) nie,
sodat die gemeente sy aanvanklik ideale uit die oog
verloor het nie? Hier gaan dit ook oor die waag na
die identiteit van, die groter kerkverband waarvan die
gemeente deel is. Hoe identifiseer die gemeente horn
met die ideale en verbintenisse (geloofsbelydenisse)
van die groter kerkverband? ‘n Gemeente in die Ned
Geref Kerk het ‘n plaaslike ideaalstelling, geloofsvisie,
en spiritualiteit, maar is ook verbind tot die drie for
muliere van eenheid wat in die groter reformatoriese
tradisie as simbole van eenheid aanvaar word. Dan is
daar ook die identiteit met die groter christelike kerk,
soos dit in die drie algemene geloofsbelydenisse
uitdrukking vind.
2.432 Eenlaeid verwys na die kohesie (integrasie),
uniformiteit en pluriformiteit in die kerk. Dit gaan
hier oor die onderlinge verhoudinge tussen die lidmate. Sake soos gemeenskapsvorming, intimiteit,
leierskap, magstrukture, groepsvorming, en kon
flikbehandeling kom hier ter sprake. Midde in ‘n
wêreld gekenmerk deur individualisering, is dit vir
elke gemeente belangrik om te werk aan opbouende
interpersoonlike verkeer en aan die ontwikkeling van
die gemeenskap van die gelowiges. Dit gaan hier veral
oor die sorgende gemeenskapslewe van die kerk as
liggaam van Christus en as huisgesin van God. Alle
vorme van gemeenskapsbeoefening in die kerk word
georienteer aan die verhouding wat die individuele
lede met Christus as die hoof van die liggaam het.
Vanuit Christus is die lede onderling ook op mekaar
aangewys, sodat daar ‘n wedersydse gee-en-ontvang
binne die liggaam bestaan. Liggaam-wees dui ook op
piuriformiteit binne die gemeente. Hoe word dit
erken en hanteer? Lei dit tot konflik? Hoe word die
konflik hanteer? Dien dit alles tot die opbou van die
eenheid en die gemeenskap? Daar is ook pluriforme
gestaltes van die liggaam van Christus hoe word dit
deur die gemeente verreken? Liggaam van Christus
impliseer ook leierskap hoe funksioneer leierskap en
ampsbediening in die gemeente?
2.433 Beleid diii op die kerklike programme,
projekte, en aktiwiteite. Dit gaan oor prioriteite,
-

-

doelstellinge, middele, metodes, planne en organisasie?
Hoe sluit dit aan by die spesifieke behoeftes van die
lidmate? Hoe word in elke sektor van die gemeente se
werk hieraan aandag gegee? Watter metodes word
gebruik in die prediking, pastoraat, liturgie, kategese,
ens, orn die doele te bereik? Wat is die struktuur wat
die beleidmakende liggaam/liggame in die gemeente
vertoon? Hoe word lidmate betrek by beleidmaking?
Hoe word hufle gemotiveer om by die planne betrokke
te raak? Hoe plat of hoe hoog is die pira
mide-struktuur in die bestuur van die gerneente? Word
daar genoeg rekening gehou met die aard van die
gemeente as ‘a vrywilligers-organisasie? Kry lidmate
genoeg geleentheid orn self innoverend op te tree? Tot
watter mate word lidmate aan bande gels deur formele
beleid in die gerneente? Watter leierskapstyle word
gevoig? Het die gemeente ‘n uitsig op die verskillende
charisma’s wat in horn teenwoordig is, en op die waarde
van gemeentelede se innovasie en self-organisasie? In
hierdie konteks kan die opmerking gernaák word dat
die kerkreg self voortdurend weer vra na
pneumatologiese onderbou, orn sodoende die kerkilke
werk nie te beperk nie, maar eerder te stimuleer.
2.43.4 Bestuur het te doen met sake soos finansies,
geboue, administrasie, en personeel. Die kerk werk
binne ‘n gerneenskap waar finansiële en ekonomiese
oorwegings, en markgerigtheid alle Iewenssfere binne
gedring het. So word ook die kerk se dienste
alhoemeer gerneet in terme van vraag en aanbod, en in
terme van diensverskaffer en diensverbruiker. Die kerk
staan voor die eis orn in sy diensverlening in pastoraat,
prediking, kategese, ens., te strewe na kwaliteit.
Kwaliteit word inhoudelik gerneet aan die visie en die
missie van die gemeente, en tegnies aan die mate van
deskundigheid van die diensverleners
sy dit pro
fessionele of vrywillige diensverleners is. Hieruit spruit
die vraag na personeelontwikkeling na yore, en laastens
moet die aspek van finansiële bestuur (toy verwerwing
en besteding van fondse) ook aandag kry. Hoe
spandeer die gemeente sy geld? Dien die gemeente as
voorbeeld vir die wêreld waarin hy leef, deur self nie
gebonde te wees aan die kragte van die ekonomie nie?
Lewer die gemeente ‘n sinvolle bydrae tot die opheffing
van armoede op mikro-, meso- en maicroviak?
2.4.4 Die begrippe handelinge en handelingsvelde
(2.4.1 2.4.2), en funksies (2.4.3), staan nie uitshuitend
teenoor mekaar nie. Dit is twee invaishoeke op
dieselfde saak, wat in interaksie tot mekaar in die
gemeente funksioneer. Daarom moet albei op ‘n
verantwoordelike wyse in die visitasie van die ring in
aanmerking geneem word. In paragraaf 3 word ‘n
voorstel gernaak oor die wyse waarop hierdie interaksie
kan funksioneer.
-

-
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2.4.5 Daar is reeds hierbo verwys na die rol wat die
konteks en die eie aard van die gemeente speel. Like
gemeente leef in ‘n eie konteks, wat eiesoortige vrae
aan die gemeente stel. Hierdie vrae word eiesoortig
beantwoord, met eiesoortige cloeiwitte en pro
gramme. Like gemeente verkry daarmee ‘n eie
identiteit, en leef vanuit ‘n eie geestelike dinamiek en
spiritualiteit. Dit hoef nie ‘a bedreiging vir die kerk se
korporatiewe eenheid te wees nie. Dit is eerder ‘n
erkenning van die verskeidenheid van die kerk, sonder
dat die basiese eenheid van die kerk prysgegee word,
naamlik die gemeenskaplike Christusidentiteit en
Christusbelydenis, soos dit berus in die Drie-enige
God self. (Kyk verder hieroor onder paragraaf 2.4.3.1)
2.4.6 Elke gemeente werk dus binne die eie konteks
volgens ‘ii eie bedieningsmodel, wat uitdrukking gee
aan die onderliggende teoretiese aannames wat hierbo
genoem is. By sommige gemeentes is dit die resultaat
van ‘n doeigerigte en gestruktureerde proses. By
ander gemeentes kan dit die resultaat wees van ‘n
ongereflekteerde en onbewuste proses, wat spontaan
en onbegeleid geskied. In ‘a samelewing wat
gekenmerk word deur spesiaiisasie, is eersgenoemde
aan te beveel. Ringsvisitasie wat getrou wil bly aan die
bybelse eis van liefde, moet erkenning gee aan hierdie
eiesoortige gemeentelike bedieningsmodelle.
2.5 WAT IS RINGSVISITASIE?
2.5.1 Uit die voorafgaande gedagtes kan nou gesê
word wat ringsvisitasie is, en wat die kerk daarmee wil
bçreik: Ringsvisitasie is ~n kerklike handeling wat, soos
alle kerklike handelinge, onder die leiding van die
Heilige Gees plaasvind. Dit word uitgevoer wanneer ‘n
gemeente en die vergadering van die ring waarbinne
daardie gemeente gelee is, met mekaar gesprek voer oar
die handelinge waarvolgens daardie gemeente sy
roeping as gemeente van Christus in sy leefwêreld
volgens die eise van die Skrif uitleef.
2.52 Die doel van ringsvisitasie kan binne die
parameters van hierdie stuk geformuleer word in
terme van die welsyn van die gemeente in sy roe
pingsvervulling, en in terme van die instandhouding
van ‘n wellewende en opbouende verhouding tussen
die ring en sy samestellende gemeentes. Hierdie
doelstellinge kan bydra tot die bereiking van die kerk
se groot doelstelling, naamlik die eer en die
verheerliking van God.
2.53 Die metode waarvolgens ringsvisitasie plaasvind,
is gesprek. Dit is nie net ‘a “ondersoek’ of ‘a “versiag”
nie. ‘n Gesprek is nie aan voorskrifte onderhewig nie,
aihoewel die gesprek voortdurend ‘a balans tussen die
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twee pole van gestruktureerd en ongestruktureerd moet
handhaaf. Gesprek vra na luister en empatie. Gesprek
is spontaan, en so kan dit as sorg eerder as net toesig
ervaar word. In ‘n egte gesprek is die gespreksgenote
gelyk in status. So kan beide gespreksgenote hulleseif
vir die ander oopstel, en dan eers kan hulle beide
mekaar dien, en saam na Christus toe groei. Hierdie
gesprek is ‘a ontmoeting waarin wedersyds geleer kan
word. Kritiese refleksie is ‘n belangrike styl van
gespreksvoering in ‘n visitasiesituasie. Die RVK en die
gemeente neem as’t ware ‘n buiteposisie in toy die
gemeente se handelinge, om “vanaf ‘a afstand” daaroor
te reflekteer. Gesprek binne die konteks van
ringsvisitasie sal dus soms “non-direktief’ wees, in die
betekenis van waarneem, uitvind, verstaan. Ander kere
sal dit weer meer direktief wees, in die betekenis van
ondersteunend raad gee en voorstelle maak, ook ten
opsigte van tekortkominge en foute.
25.4 Die gespreksgenote is die visitasiekommissie en die
gemeente. Wie is die gemeente? Die kerkraad is die
gemeente se verteenwoordigers en leiers. ‘n RVK moet
telkens weer nadink oor die vraag of die gemeente
regtig aan die woord kom as die kommissie slegs met
die kerkraad in gesprek tree. Aan die ander kant is dit
so dat ringsvisitasie plaasvind in ‘n gesindheid van
onderlinge vertroue tussen die ring en die kerkraad. Die
finale ringsvisitasiegesprek vind met die kerkraad
plaas. Verder bestaan die vraag of ‘n egte gesprek
regtig in gemeentes met buitengewoon groot kerkrade
kan plaasvind as die RVK ‘n hele kerkraad ontmoet.
Sou so ‘n vergadering nie voorafgegaan kon word deur
‘n ontmoeting tussen die RVK en enkele
verteenwoordigers van die kerkraad nie?
255 Die ring kan meeheip dat daar ‘a verhouding van
onderlinge vertroue tussen die visitatore en die
kerkrade van die samestellende gemeentes bestaan,
deur sorg te dra dat die visitatore nie onnodig wissel
nie. Indien die verhouding tussen visitator en kerkraad
oor ‘a aantal jare heen gevestig kan word, sal die
ringsvisitasie by so ‘n gemeente daarby baat kan vind.
Sodoende sal daar ook meer kontinui~teit in die
ringsvisitasiewerk wees.
25.6 Die inhoud van die gesprek handel oar die
gemeente se handelinge, en nie net oor die kerkraad se
handelinge nie. Wanneer by so ‘n gesprek slegs oor die
prediking en die erediens, oor die kategese, oor die
pastoraat en oor die werk van die kerk
raadskommissies gepraat word, beteken dit nog nie dat
die gemeente se handelinge aan die orde gekom het
nie. ‘n RVK moet altyd in gedagte hou dat dit ten
diepste oor die gemeente se dienswerk gaan.
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3. PRAKTYK
3.1 VISITASIE AAN GEMEENTES
3.1.1 Om die redes wat tot hiertoe genoem is, is dit
nou duidelik dat die RVK van Hartbeesspruit by ‘n eie
ringsvisitasiemodel baat kan vind. Hierdie stuk begin
om so ‘n model te ontwikkel.
3.1.2 Die inhoud van ringsvisitasie is die handelinge
van die gemeente (kyk 2.4.1 2.4.2). Daarmee saam
word ook gevra tot watter mate die vier basiese
funksies (identiteit, eenheid, beleid en bestuur kyk
2.4.3) in die gemeente funksioneer. Dit lyk na die
beste moontlikheid om elke jaar die kiem op ‘n
volgende kernfunksie te plaas, met die funksie van
bestuur’ wat elke jaar herhaal moet word. So kry die
vier funksies oor ‘n tydperk van drie jaar alvier aandag.
3.13 Dit is wenslik dat die ring in al die gemeentes
oor dieselfde funksie gesprek voer. Ofskoon daar dan
op hierdie wyse om die beurt oor ‘n tydperk van drie
jaar aan al vier die funksies aandag gegee word,
verhinder dit nie dat die ring ten opsigte van ‘n
spesifieke gemeente gesprek voer oor ander funksies
en behoeftes wat in daardie gem eente as aktueel
beleef mag word nie. Die volgorde van die funksies
word deur die RVK besluit, wat by die ringsitting aan
die gemeentes van die ring kennis gee van die funksie
wat by die volgende ringsitting aan die orde kom.
Flierdie kennisgewing word gedoen mbv ‘n kort
studiestuk wat die spesifieke funksie omskryf, asook
riglyne aan die hand waarvan die kerkraad se versiag
vir die ring opgestel kan word. Die RVK maak ook
voorstelle oor moontilke maniere waarop die kerkraad
die nodige inligting vir die ringsverslag sou kon
insamel.
3.1.4 Teen die einde van die boekjaar skryf die
gemeente ‘ii versiag aan die hand van die stukke
genoem in 3.3. Hierdie versiag dien as ‘n
gespreksbasis by die ontmoeting tussen die RVK en
die gemeente.
3.1.5 Die RVK stel uit die gemeentes se verslae en uit
hulle gesprekke met die gemeente, ‘n kritiese,
evaluerende versiag vir die ring op. By die ringsitting
word a! hierdie verslae gemeente-gewys behandel.
Sorg word gedra dat die gesprek by die behandeling
van die verslae in ‘n pastorale gees plaasvind, en dat
vergelyking van gemeentes met mekaar op geen wyse
ter sprake kom nie.
-

-

3.2 VISITASIE AAN LERAARS
32.1 ‘n Persoonlike besoek aan elke leraar vanuit die
ringsverband is dee! van die taak van die RVK. Dit
word gedoen deurdat ‘n individuele lid of lede van die
RVK by die leraar besoek aflê. Die leraar se gesin
kan op ‘n stadium hierby betrek word. Ook hierdie
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besoeke is kontekstueel bepaald, in die sin dat die
situasie van die ring, die gemeentes, en die predikant en
sy gesin, asook die persoonlikhede van die leraar en die
visitasielede, ‘n rol speel in die wyse waarop hierdie
besoeke ingerig word.
322 Die volgende doelwitte geld vir hierdie besoek:
*1 Pastorale ondersteuning van die leraar (en sy gesin).
*2 ‘n Gesprek met die leraar oor onder meer sy
ervaring van roeping en ampsverpligtinge, asook oor
die verskillende verhoudings waarin die leraar staan (by
met die kerkraad, sy kollega’s, ens).
*3 ‘a Geleentheid vir die leraar self om enige relevante
aangeleentheid met die RVK-lid te bespreek.
3.2.3 Die inhoud van hierdie besoeke word nie in die
RVK se versiag aan die ring weergegee nie. As die
RVK-lid egter oortuig is dat opvolggesprekke met die
leraar self, of met sy kerkraad of kollega’s, of met enige
ander instansie, nodig is, kan dit met die verlof en met
die medewete van die betrokke leraar, en sonder
toestemming van die ring, gedoen word. Die gees van
Matteus 18 voer steeds in hierdie gesprekke die botoon.
32.4 Die visitatore kan ook die predikant of die
predikantespan voor of na die visitasiegesprek met die
kerkraad besoek, waar oa sy of hulle perspektiewe en
insette na aanleiding van die gemeenteversiag bekom
kan word.
32.5 As alternatief kan die ring dit ook oorweeg om ‘a
sg pastor pastores aan te stel. So iemand moet
aanvaarbaar wees vir al die ringspredikante, daarin dat
hy/sy die vertroue van a! die predikante moet geniet.
Sy/haar opdrag moet verkieslik oor ‘a paar jaar strek
ten einde ‘n vertrouensverhouding met die predikante
te vestig. Sy/hy word op die RVK gekoopteer.
Verslaglewering geskied aan die RVK, onder dieselfde
voorwaardes soos in 3.2.3 hierbo uiteengesit. Die ring
kan ook meer as een persoon benoem met die oog
daarop dat individuele leraars ook ‘n keuse kan
uitoefen.
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A~6.1 SENDING EN EVANGELISASIE: EERSTE VERSLAG
Die versiag word onder die volgende hoofde aange
bied:
1. Personeel en vergaderings
2. Opdragte van die Sinode 1993
3. Koordinering van sinodale werksaanihede
4. Werk binne eie sinodale gebied
5. Sinodale Eiendom
6. Trustfondse
7. Samewerking binne NG Kerkfamilie
8. Gesamentlike werk met Oos-Transvaal
9. Werk van die vier Transvaalse sinodes
10. Ander gesamentlike aksies
11. Algemene sinodale werk
12. Breër skakeling en samewerking
13. Begroting
14. Beskrywingspunt
1. PERSONEEL EN VERGADERINGS
1.1 PERSONEEL Ds MJP Grobler (Voorsitter), ds
A Roux (Ondervoorsitter), dr 3GM Richter (Skriba),
di DB de Vos, JJF Viljoen, dr SW Theron, ds JC
Scholtz, prof D Crafford (Teologiese Fakulteit UP)
1.2 SEKUNDI Di HM Horn, JSD van der Merwe,
dr PA van der Merwe, di CH Schutte, PG du P Bergh.
1.3 ADVISEREND Dr AM Hofmeyr (ASSK), dr H
Möller (Saakgelastigde VGK), mev K Venter
(Vrouediens) en mev D Badenhorst (Sendingkantoor)
1.4 WERKSWYSE Die kommissie het elke lid belas
-

-

-

met skakeling met drie ringe en een of meer ander
instansies. Sommige lede is as verteenwoordigers
benoem. Die dagbestuur het deurlopend met mekaar
geraadpleeg oor spoedeisende sake.
1,5 VERGADERINGS Gewone vergaderings is op 1
November 1993, 7 Februarie 1994, 12 September 1994,
20 Maart 1995 en 22 Mei 1995 gehou.
-

2.

OPDRAGTE SINODE

1993

2.1 NUWE KONTRAKTE VIR BESTAANDE POSTE
2.1,1 Opdrag (~4: 3.3.4.14) “Die sinode gee opdrag
aan die SKSE om nuwe kontrakte vir al die bestaande
gesubsidieerde poste op te stel, met die nodige aandag
aan die uitfasering van subsidies.”
2.12 Werkswyse
*1 ‘ii Skriftelike vertolking van die kontraktuele aard
-

van bestaande subsidies is in oorleg met die SRK
opgestel:

VERTOLKING VAN DIE

SUBSIDIE-OOREEN

KOMSTE TUSSEN DIE NED GEREF KERK VAN
NOORD-TRANSVAAL EN ANDER KERKE VAN
DIE NED GEREF KERK-FAMILIE.

4angesien geen skriftelike kontraktuele ooreenkomste
toy sinodale subsidies beskikbaar is nie, en aangesien
dit blyk dat weinig kerklike liggame onder huidige
omstandighede kans sien om nuwe skriftelike kontrakte
aan te gaan, baseer die SKSE Sinode van
Noord-Transvaal die nuwe ooreenkoms op die vol
gende interpretasie van die aard van bestaande
subsidie-ooreenkomste:
L Subsidies word as dee! van die NG Kerk se sending
gcgeë Dit word aanvaar dat die aanvanklike doel van
subsidies was om die jong kerke wat sit die sending van
die NGK ontstaan het en nie flnansieel onafhanklik was
nie, te help om bedienaars van die Woord te kan
beroep met die oog op die opbou en uitbou van die
Koninkryk van God. Die sendingmotief was in die
geskiedenis oorwegend die motief vir die belofte van
subsidie. Die SKSE sinode aanvaar dat dit steeds deel
van die NGK se sending is om leraars en ander
werkkragte vir diens in ander kerke nit te stuur,
beskikbaar te stel of finansieel te ondersteun. Die feit
dat die beheer oor die subsidie steeds onder die SKSE
val, toon dat hierdie oorweging steeds ‘n vername rol
speel. Hieruit voig dat die voortsetting van die
subsidies steeds aan die NG Kerk se “sending” gekoppel
bly.
-

2. Die konsep van interkerklike hulpverlening vervang
nie die sendingmotief by subsidies nie Aihoewel dit
deesdae algemeen aanvaar word dat “interkerklike
hulpverlening” ‘n beter term is om te gebruilc toy
subsidies, aanvaar die SKSE/sinode ook dat ‘n
verdwyniag van die sendingdimensie in subsidies
daartoe lei dat gemeentes hulle bydraes vir die
uitbreiding van die Koninkryk eerder na nuwe sen
diiigvelde sal wil kanaliseer, soos dit skynbaar ook
gebeur. Indien die konsep van interkerkilke huip
verlening die sendingdimensie in die subsidie heeltemal
verplaas, sal dit ‘n totale nuwe motivering van die
NG-gemeentes vereis. Alternatiewelik moet die
subsidie steeds as sending, sy dit “sending deur
interkerklike hulpverlening”, vertolk word.
-
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3. Huidige subsidies is gekoppel ann bepaalde
persone wat in bepaalde poste beroep is Aangesien
subsidies aanvanklik geskep is vir die vulling van
bepaalde poste, word aanvaar dat subsidies
hoofsaaklik bedoel is om die beroepenes van le
wensonderhoud te verseker sodat die verkondiging
van die Woord ongehinderd voortgesit kan word.
Waar moontlik inoet, onderhewig ann sekere
ooreengekom word dat subsidies nm nan
poste gekoppel bly nie
4.

beginsels,

4.1 Wanneer subsidies nie langer aan bepaalde poste
gekoppel word nie, hou dit verskeie voordele vir die
ontvangende gemeente in. Dit stimuleer rentmees
terskap, noukeurige begroting en groter selfstandige
verantwoordelikheid. Dit bied ook die ruimte dat elke
gemeente volgens plaaslike eise handel en nie volgens
‘n globale bloudruk nie. Dit sal ook vir die Ned Geref
Kerk makliker wees om so ‘n subsidie te administreer.
42 Omdat oorskakeling neerkom op verandering van
die oorspronklike motief (vgl 3 hierbo) kan dit in elke
afsonderlike geval alleen by wyse van wedersydse
verstandhouding gebeur. Indien ander uitgangspunte
nie in gedrang kom nie, behoort hierdie verstand
houding so gou doenlik bereik te word.
5. Die NG Kerk voel ‘n besondere verantwoor
delikheid teenoor gelegitimeerdes van die NG Kerk
5.1 Die sendingband” wat die NG Kerk met sy eie
gelegitimeerdes voel, is ‘n wesenlike faktor in die
struktuur van subsidies.
5.2 Die NG Kerk hou in die meeste gevaile steeds vol
om hierdie poste voiledig te subsidieer teenoor die
gedeeltelike subsidies van ander leraars. Totdat
kerklike eenheid verwesenlik word, sal hierdie opset
dee! bly van die subsidie-ooreenkonis. Die SKSE/
sin&le is daarvan bewus dat hierdie aangeleentheid ‘a
sekere spanning (kan) skep wat in enige nuwe beroepe
spesifiek aangespreek sal moet word.
-

6. Beëindigiug van ooreenkomste
6.1 Dit kan redelikerwys aanvaar word dat subsidies
op twee veronderstellings berus het, nl
(a) dat die NG Kerk oor voldoende fondse (sal)
beskik om die subsidie in stand te hou, en
(b) dat dit gegee word om die afhanklike kerk tot
selfstandigwording te help. (Die aanvaarding van die
aanname moet ook gesien word teen die agtergrond
van die eertydse sendingteorie van kerkplanting).
6.2 Omdat beide veronderstellings tans in gedrang is,
het die sinode ook reeds besluit dat subsidies nie
sonder meer voortgesit word wanneer vakatures
ontstaan nie. Dit beteken verder dat die sinode tans
ook elke bestaande subsidie behoort te evalueer in die
hg van die waarde wat dit as “sending’-pos het.
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7. Kerklike eenwording en subsidies Die SKSE is
oortuig dat die kerklike eenwording van die NGKA en
die Sendingkerk geen invloed op die huidige subsidies
kan he nie mits daar geen dispute ontstaan wat die
gesubsidieerde kerkhike liggaam raak nie.
-

8. Subsidies moet uitfaseer word
8.1 In samehaLng met die uitgangspunt dat die subsidies
met die oog op selfstandigwording gegee is, word
aanvaar dat die subsidies in beginsel uitfaseer moet
word. Die sinode het dit tewens reeds met ‘n besluit
bevestig. Weens verskeie faictore is hierdie beginsel
nog nie toegepas nie. Huidige omstandighede verplig
die sinode tans om hiermee te begin.
82 Die SKSE aanvaar dus dat binne afsienbare tyd
(waarskynlik by die sinode van 1995) alle subsidies op ‘n
glyskaal uitfaseer sal word.
8.3 Dit is die SKSE se oortuiging dat die sinode dit
moet oorweeg om arm gemeentes steeds op een of
ander manier te huip te kom.
9. ‘n Teenprestasie word van die gesubsidieerde kerk
verwag Dit kan aanvaar word dat alle subsidies begin
-

is met die verstandhouding dat die gesubsidieerde kerk
die nit- breiding van die Koninkryk met voile oorgawe
sal voortsit en dat die gesubsidieerde Woordbedienaar
voltyds en met goeie verslag van die beroepende
kerkraad vergadering sal arbei. Formele verslae is nie
verwag nie, aangesien dit die karakter van die plaaslike
kerk kon aantas. Waar dit gebeur dat ‘a evange
hiedienaar nie onder behoorlike kerkhike opsig en tug
werk nie, moet die SKSE die subsidie opskort. Dit kan
veral gebeur waar tentmakersbediening in stryd met die
artikels en bepahings van die betrokke kerkorde bedryf
word.
10. Die toesighoudende vergadering se rol

10.1 Die SKSE se beleid is dat geen begroting sonder
die uitdruklike goedkeuring van ‘n plaaslike, toesighou
dende, kerklike vergadering voortgesit kan word ale.
So ‘a vergadering se status is 5005 die van ‘n
subkommissie van die SKSE.
102 Hierdie beleid spruit daaruit dat die sinode of
SKSE op geen ander manier toesig oor die subsidie kan
uitoefen nie. Verslaggewing van ‘a toesighoudende
vergadering, kommissie of teenwoordiger is dus
onontbeerhik.
10.3 Die onus rus egter op die gesubsidieerde
gemeente of ampsdraer om seker te maak dat die
toesighoudende liggaam ‘a jaarhikse versiag en
motivering aan die SKSE voorle. Indien die betrokke
gemeente of ampsdraer nie tevrede is met die wyse
waarop die saak deur die toesighoudende llggaam
hanteer word nie, moet dit onder die SKSE se aandag
gebring word.
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11. Huidige ekonomiese tendens in die kerk
11.1 Uit die afgelope jare se sinodale begroting blyk
dit duidelik dat die gemeentes lie meer kans sien om
al die werksaamhede wat in die verlede aangepak is, te
dra nie. Gemeentes is in reële terme besig om te
verarm. Die toestand word reeds as kritiek ervaar.
Die drastiese aard van inkortings in die sinodale
begroting getuig daarvan.
11.2 Regstellende aksie in die samelewing speel waar
skynlik ‘n rol in die swakker posisie van die ‘blanke
kerk en sal vermoedelik ook tot ‘n beter posisie in die
“swart” kerk lei.
12. Die sinode se morele verpligting
12.1 Die sinode is moreel verbind om bestaande
subsidies nie sonder gewigtige redes te onttrek nie.
Die sinode sou nie gemeentes wat van subsidies
afhanklik was, gevoelloos in die steek wil laat nie.
Meer flog: waar die verkondiging van die Woord sou
skade ly as gevoig van ondeurdagte onttrekking van
fondse, sal die sinode nie aan sy skuld voor die Here
self ontkom nie.
122 In gevalle soos hierbo bespreek, of onder uiterse
omstandighede soos tans beleef word, waar die
sinode as gevoig van faktore buite sy beheer
genoodsaak word om sy ondersteuning te verminder
en selfs te beeindig, kan dit steeds nie anders as met
diepe spyt en met die bede dat alternatiewe voor
siening gevind sal word nie. In hierdie opsig sal die
betrokke kerke steeds bale moeite moet doen om na
uitweë te soek. Die sinode moet dus ‘n beroep doen
op alle betrokke instansies om hulle daarvoor te
beywer dat die werk in God se Koninkryk nie sal
skade ly nie.
13. Subsidies en vrywillige bydracs Die SKSE huldig
die standpunt dat die metode van vrywillige bydraes
baie kan bydra om subsidies aan te vul. Geleenthede
kan geskep word vir gemeentes wat nie voldoende
subsidies ontvang tile, om hulle behoeftes persoonlik
of deur skrywes aan gemeentes binne die sinodale
gebied bekend te maak. Die SKSE is gereed om dit as
alternatiewe of aanvullende metode van hulpverlening
by die sinode aan te beveel.
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Daar moet na alternatiewe bronne en metodes
gesoek word om behoeftige gemeentes in die jonger
kerke finansieel te ondersteun.
142 Op advies van die aktuarius en die SRK is besluit
om nie ‘n kontrak nie maar eerder ‘n “verklaring van
voorneme tot voortgesette subsidie’ vir elke gesub
sidieerde gemeente op te stel.
14.3 Die SKSE het al die gelegitimeerde leraars in
diens van die VGK ontmoet om hulle posisie op te
klaar en die besluit van die sinode te verduidelik,
*2 ‘n Voorlopige verkiaring is plaaslik deur verteen
woordigers (KSE of KKSE-lede) met die betrokke~
gemeentes bespreek. Die volgende pro forma is
opgestel:
VERKLARING VAN VOORNEME TOT VOORT
GESEITE HULPVERLENING
Die NGK Sinode van Noord-Transvaal verklaar
hiermee sy voorneme om solank daar genoegsaam
fondse beskikbaar is, steeds geldelike hulp aan die
Kerkraad van VGK XXXXXXXX te voorsien soos dit
hieronder uitgespel word:
1. Die sinode onderneem om vir die boekjaar 1995/6
die volgende finansiële hulp te verleen:
*
*

‘n Subsidie van RX XXX en/of
Bydrac soos ooreengekom tot lewensonderhoud van:

Ds XXXXXXX
2. Die subsidiebedrag word maandeliks deur die
SKSE-kantoor aan
oorbetaal wat dit
namens die SKSE sal administreer.

-

14. Gevolgtrekking
14.1 Uit bogenoemde ontleding moet die volgende
konsekwensies getrek word:
*1 Tensy daar dramatiese uitkoms is, sal die sinode
verplig wees om subsidies aan die jonger kerke binne
afsienbare tyd uit te faseer.
*2 Die beste wyse sal waarskynlik ‘n uitfasering oor ‘n
tydperk van 5 tot 10 jaar wees.
*3 ‘n Globale subsidie sal vir die Ned Geref Kerk tans
moeilik regverdigbaar wees weens die aard van die
huidige verstandhouding met bepaalde gemeentes en
Woordbedlienaars.

3. Vanaf Maart 1996 word die volgende beoog:
* Die subsidie sal sonder enige aanpassing voortgesit
word, of
* ‘n Jaarlikse vermindering van subsidie in sewe gelyke
dele.
4. Die sinode verwag van die kerkraad wat die subsidie
ontvang:
4.1 om die subsidie alleen aan te wend vir die dod
waarvoor dit gegee word.
42 om gespesifiseerde finansiële jaarverslae ter sta
wing van die aansoek om voortgesette subsidie aan die
verteenwoordiger van die sinode voor te lê.

5. Die subsidie sal onder die volgende omstandighede
onmiddellik beëindig word:

5.1 Wanneer die kerkraad in gebreke bly om vir
verdere subsidie aansoek te doen.

52 Wanneer die kerkraad self te kenne gee dat geen
verdere subsidie verlang word nie.

5.3 Wanneer die kerkraad alternatiewe bronne van
inkomste bekom sodat die finansiële huip vir die
bepaalde werk nie meer nodig blyk te wees nie.
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5.4 Indien daar in die proses van kerkvereniging of
-skeuring ‘n dispuut ontstaan oor wie die bevoor
deelde party vir ontvangs van die subsidie is.
5.5 Wanneer XXXXX se diens beeindig word, hetsy

deur vertrek, emeritaat, bedanking, ontslag of dood.
Namens die Sinode van Noord-Transvaal onderteken
te

op
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2.32 Werkswyse Plaashike verteenwoordigers van die
SKSE is versoek om met betrokke gemeentes van die
VGKSA te onderhandel oor die sinodale subsidies (vgl.
2.1 hierbo). Advies is van die Saakgelastigde van die
VGKSA (N Tvl), ingewin oor die mees aanvaarbare
hantering van subsidies. Die resultaat was dat die
metode van poste-subsidiering toy leraars en
evangeliste in die VGKSA in die jongste begroting
gedeeltehik laat vaar is. Daarmee is aan die
gesubsidieerde gemeentes meer selfstandigheid van
-

keuse gegee.
2.33 Bevinding Die gesprek oor subsidiering word
steeds op alle vlakke voortgesit. Die SKSE is van
mening dat samesprekings met die VGKSA oor die
sendingplase tans voorrang moet geniet ho die gesprek
oor subsidies. (Hierdie gesprek het by die moderamen
aandag geniet.)
23.4 AANBEVELING
Die sinode keur die ~jse
-

(Naam)

(Hoedanigheid)

*3 Om uitfasering van subsidies te bereik, is die
subsidiebedrae vir elke gemeente afsonderlik,
uitgesonderd die salarisse van gelegitimeerde leraars
van die NG Kerk en Malonga-gemeente, tot ‘n
enkelbedrag gekousolideer. Die “verklaring van voor
neme” is na afhandeling van die sinodale begroting
aan elke kerkraad gestuur.
2.13 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die SKSE goed.
-.

2.2 STROMINGE UIT AFRIKA
2.2.1 Opdrag (238: 7.4) ‘Die sinode neem kennis van
die studie van dr AS van Niekerk en gee in die hg van
die dringendheid van die saak aan die SKSE opdrag
om die beste wyse te vind waarop die kerk ingelig kan
word oor teologiese strominge uit Afrika en die
imphikasies daarvan.”
222 Werkswyse Die aanvanklike beplanning van die
SKSE was om die saak breedvoerig tydens die
sendingkonferensie te bespreek. Omdat die konfe
rensie nie gereahiseer het nie, is besluit om advies by
ISWEN in te win. Die SKSE het kennis geneem dat
ISWEN met uiters relevante navorsing in plakker
gemeeuskappe en die onafhanklike kerke besig is.
Wanneer hierdie navorsing vir die kerk beskikbaar
word, sal dit grotendeels bydra tot meerdere kennis
van die teologiese strominge uit Afrika.
223 Bevinding Daar is besluit om ISWEN-bronne
in die nuus- en gebedsbrief bekend te stel. Proff D
Crafford en PJG Meiring is gevra om bydraes hieroor
te lewer vir die nuusbrief, Kerkbode en Voorligter.
22.4 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die SKSE goed.
-

-

-

-

2.3 SAMESPREKINGS MET VGKSA OOR POS
TE-SUBSIDIERING
23.1 Opdrag (239: 11.4.4) “Die sinode besluit om vir
die huidige voort te gaan met sy bestaande beleid ten
opsigte van poste-subsidiering.
Die sinode gee ook opdrag aan die SKSE om inisiatief
te neem om samesprekings met die NGKA weer op
dreef te kry.”

-

waarop die subsidies tans hanteer word, good.
2.4 KURSUSSE IN TRANS-KULTURELE KOM
MUNIKASIE
2.4.1 Opdrag (239: 13.12) “Die sinode besluit om aan
die SKSE op te dra om kursusse in trans-kulturele
kommunikasie te ondersoek en reehings vir die aan
bieding van sulke kursusse te tref verkieslik in
samewerking met aksies soos Evangelisasie NGKA wat
-

prakties daarmee besig is.”
2.42 Werkswyse
*1 Die SKSE het ‘n inleidende kursus tydens die
sendingkonferensie beplan. Dit het nie gerealiseer nie.
*2 ‘n Kursus van dr OCO Erasmus, “Kom ons leer
mekaar ken”, ‘n inleidende kursus in die praktyk van
interkulturele kommunikasie, is beskikbaar by
Dibukeng. Daar bestaan ook ‘n baie goeie taal
verwerwingskursus wat die saak aanraak, ni. die van die
Instituut vir Taal- en Kultuurverwerwing van die
Hugenote Kollege wat deur ds JM Louw in Pretoria
bedryf word.
*3 Verskeie instansies (Bybeikor, UNISA, SEVTO,
Hugenote Kollege) en persone (ds JC Beukes, dr OCO
Erasmus) is genader met die versoek om ‘n meer
elementêre kursus te begin. Positiewe reaksie is verkry.
SEVTO het moeite gedoen om die aanvraag vir so ‘n
kursus te ondersoek.
2.43 Bevinding
Die SKSE is steeds oortuig dat
hierdie saak ‘n onmisbare hulpmiddel is in die kerk se
poging om die Evangehie te verkondig en vrede na te
-

streef.
2.4.4 AANBEVELING Die sinode versoek die SKSE
om die kerk op hoogte te hou van kursusse in
interkulturele kommunikasie.
-

2,5 GESAMENTLIKE SENDINGKOMMISSIE VIR
MOSAMBIEK (GSM)
2.5.1 Opdrag (239: 14.1.6) “Die sinode besluit om
-

A.6.1 SEN EN EVANG: EERSTE VERSLAG/6N
1. die SKSE opdrag te gee om meer inligting oor die
werk in Mosambiek aan gemeentes te stuur;
2. gemeentes te vra om verslae en inligting oor die
werk van die GSM deegilk na te gaan en lidmate aan
te moedig om hulle huip vir een jaar vir hierdie
sending aan te bied.”
2.5.2 Werkswyse
Enkele eksemplare van die
brosjure van GSM is deur ringsverteenwoordigers
versprei. GSM is in die jaarlikse nuus- en gebedsbrief
vermeld. Verdere inligting sal by die ‘tersaaldike
versiag gegee word.
2.53 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die SKSE goed
-

-

2.6 NYWERHEIDSBEDJENING (ARBEIDSBEIME
NING)
2.6.1 Opdrag (251: 14.2.5.6) Die sinode versoek dat
die SKSE in gesprek gaan met die huidige ad
hoc-kommissie wat die bediening fasiliteer sodat die
voortsetting van die werk nie skade ly nie.’
2.62 Werkswyse Die SKSE het ‘n lid met sekundus
in die ad hoc-kommissie benoem. Versiag word
verderaan gedoen.
2.63 AANBEVELING Die sinode behandel hierdie
saak by punt 9.1
-

-

-

2.7 GESAMENTLIKE KOMMISSIES EN VER
GADERINGS IN NG KERKFAMILIE
2.7.1 Opdrag (239: 11.8.4)
1. Die sinode neem kennis van verskeie gesamentlike
kommissies en vergaderings binne die NG Kerkfamilie.
2. Die sinode beskou die vorming van plaaslike
kommissies as die beste wyse waarop daar in die
sinodale gebied uitdrukking gegee kan word aan die
missionére eenheidsband binne die NG Kerkfamilie.
3. Die sinode gee aan die SKSE opdrag om plaaslike
gesamentlilce kommissies waar nodig te help om
struktureel gevestig te raalc.’
2.72 Werkswyse
*1 Gemeentes is in die nuus- en gebedsbrief genooi
om die SKSE se huip te vra indien hulle daaraan
behoefte het. Geen reaksie is ontvang nie. Dit blyk dat
ringe en kerkrade selfstandig hierin kan handel.
*2 N.a.v besprekings by die ASSK en die
dringendheid dat samewerking op plaaslike viak
gestimuleer word, het die SKSE onderneem om in
samewerking met die saakgelastigde van die VGKSA
(N-Tvl) gedesen- traliseerde konferensies vir
gesamentlike beplanning te reel.
2.73 AANBEVELJNGS
2.73.1 Die sinode herinner ringe en gemeentes aan sy
vorige besluit (Handelinge 1993 p.239 11.8.42) dat die
vorming van gesamentlike plaaslike kommissies as die
beste wyse beskon word wanrop daar uitdrukking
gegee kan word ann die missionêre eenheidsband
binne die NG Kerkfamilie.
2.732 Die sinode gee opdrag nan die SKSE om
missionêre samewerkingstrukture met die VGKSA en
RCA op plaaslike en sinodale viak verder te ontwikkeL
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3. KOORDINERING VAN SINODALE
WERKSAAMHEDE
3.1 BEDIENING ONDER ONAFHANKLIKE KERKE
3.1.1 Werkswyse
*1 By die vorige sinode is die onafhanklilce kerke as ‘n
prioriteitsveld vir die kerk se sending vermeld. Die
uitdaging is in die fenomenale groei van hierdie kerke
en die relatiewe ongeletterdheid van baie kerkleiers.
Deur betrokke te raak in toerusting van leiers kan die
evangelie bale meer effektief en Skrifgetrou in die
kerke uitgedra word.
*2 SEVTO het sedertdien ‘ii volledige aksieplan
opgestel wat op drie vlakke sal beweeg: (a) betrek
gemeentes, (b) basiese opleiding en (c) gevorderde
teologiese opleiding. SEVTO het sekere ringe en
gemeentes hieroor genader. ‘n Geleentheid is deur die
gemeente Wonderboom raakgesien en aangepak olv ds
GG Coetzee.
*3 18 studente voig tans die “Nehemiah Bible Institute’
-kursus. Dit is ‘n driejarige kursus wat in same
werking met SEVTO van stapel gestuur word en cUt
lay ook mooi momentum. SEVTO betaal 50% van die
inskrywingsgeld van die eerste 100 inskrywings.
*4 Daar word beplan om op ringsvlak kursusleiers aan
te wys. SEVTO werk aan praktiese riglyne vir ringe oor
die gebruik van die “Nehemiah”-kursus. ‘n subkom
missie hou die SKSE op hoogte.
3.12 AANBEVEL1NG
Die sinode beveel dit by
gemeentes ann om geleenthede onder onafhanklike
kerke te ondersoek om die evangelie te bevorder en
raai hulie nan om by SEVTO om huip ann te Mop.
-

3.2 NUUS- EN GEBEDSBRIEF
gemeentes gestuur.

-

Twee briewe is aan

3.3 SENDINGKONFERENSIE
Die sendingkon
ferensie wat vroeg in 1994 sou plaasvind, moes weens
gebrek aan belangstelling afgestel word.
-

3,4 TOERUSTINGSMATERJAAL ‘n Beoordeling van
die EE3-kursus deur prof HJ Hendriks is ontvang. Die
kommissie het egter geoordeel dat meer kursusse
beoordeel moet word. Die ASSK is genader om
moontlike kursusse vir getuienis en sending te
evalueer. ‘a Subkommissie van die ASSK is intussen
met die opdrag besig.
-

4. WERK BINNE EIE SINODALE GEBIED
4.1 TSHILIDZINI-SKOOL
4.1.1 Versing
*1 Die kerk is reeds baie jare betrokke by die werk van
die Tshilidzini skool. In die laaste jare is die bydrae
hoofsaaklik op die terrein van bestuur. Dit word saam
met die VGKSA behartig. Daar is nog altyd bale goeie
samewerking van die staat geniet.
*2 Die onlangse politieke verandering het heelwat on
sekerhede tot gevoig gehad. Die grootste krisis het
ontstaan met die vertraging in die aanstelling van ‘n
hoof. Dit is woeiz in 1995 ornrelos.
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4.12 Sinodale betrokkenheid
*1 Ingevolge die nuwe Konsepkonstitusie vir
Buitengewone Onderwys het die vrees ontstaan dat
die kerk se kontraktuele geldelike verpligting as
trustee bale meer sal beloop as wat ons kan bekostig.
Tans is die sinode finansieel verbind tot ‘n bedrag van
R25 per leerling wat deur die Kinderkrans aan die
skool beloof is.
*2 Die moderamen bet ‘n ad hoc-kommissie
aangewys met die oog op die problematiek van
Tshilidzini-skool om deur gesprekke met die huidige
bestuur te bepaal: wat die kerk se toekomstige rol
moet wees en of alle buitengewone onderwys nie tans
beter deur die SKDB gekoordineer kan word nie. Die
saak geniet steeds aandag by die betrokke kommissies.
42 HELENA FRANZ-SKOOL
4.2.1 VersIng Die werk van die skool gaan steeds
voort. Die bestuur van die skool word uit plaaslike
lede van die NGK en VGKSA asook verteen
woordigers van die regering saarngestel. Die sinode
het geen verpligting meer teenoor die skool nie. Die
SKSE is van oortuiging dat die kerk nie meer in
sinodale verband by die skool betrokke hoef te wees
nie.
422 AANBEVEUNGS
422.1 Die sinode neem met dank kennis dat die
Helena Franz-skool sy regmatige pick in spesiale
onderwys inneem en vertrou dat die skool onder
begeleiding van die plaaslike kerk steeds die gees en
karakter van ‘n Christelike skool sal handhaaf.
4222 Die sinode aanvaar dat die era van sinodale
betrokkenlieid by die skool nou verby is.
..

A.6.1 SEN EN EVANG: EERSTE VERSLAG/6N
Dit het Uk die gesprekke duidelik geblyk dat die
verkoop van die plase sonder verstandhouding met die
NGKA (VGK) verhoudinge kan vertroebel.
522 Besluit van die Sinode 1993
Die sinode besluit
dat die moderanien versoek word om eers met die
moderatuur van die NGKA van Noord-Transvaal
samesprekings te voer voordat die toekoms van die
plase gefmaliseer word.’
523 AANBEVELING Die sinode behandel die sank
tydens die versing van die moderamen.
-

-

5.3 EMMARENTIA
GELDENHIJYS
SENDING
SENTRUM
53.1 Onderhandelinge met oud-skoliere
Die
saniesprekings oor oud-skoliere se aansprake op die
terrein is steeds in die moderamen se hande.
532 Verhuring van fasiliteite Aansoek is ontvarig vir
die gebruik van die terrein deur “Greater Warmbaths
Development’ as ‘n satellietkampus vir die Technikon
Pretoria. Met die skryf van die versiag was die
beheerraad nog besig met ondersoeke.
53.3 Bcstuur Die terrein was die afgelope jare onder
die ywerige bestuur van mnr en mev Datema. Hulle het
onlangs bedank en ‘n nuwe bestuurder, mnr D Kiopper,
is aangestel. Die besetting is goed.
53,4 AANBEVELING Die sinode bedank Pieter en
Johanna Datema vir jare se diens en ywer te
Emmarentia Geldenhuys Sendingsentruni.
-

-

-

-

5.4 OPPIEBERG
Die kampterrein word steeds
voortreflik deur mev Kitty Kotz6 bestuur. Besetting bet
gedurende die verkiesingstyd bale afgeneem.
-

5.5 MARKEN Die pastorie vir die VGKSA gemeente,
Limpopo te Marken het redeik bale instandhouding
nodig. R5 975 is in die reses gebruik om die pastorie te
herstel. Ds Weepener se bedieningsentrum het
intussen na Ellisras verskuif. Die woning te Marken
word nou verhuur. Die SKSE voer sainesprekings met
die gemeente van Marken oor inkomste uit die
huurgeld. Die Kerkraad van Marken, wat die grond
besit, stel nie belang om die pastorie aan te koop nie.
Die SKSE is nog met onderhandeinge besig.
-

5. SINODALE EIENDOM
5.1 REKORD VAN EIENDOM
5.1.1 Lys van eiendomme onder toesig van die SKSE
*1 Plase: Kranspoort, Bethesda, gedeeltes van Buys
kop (Warmbad) en Zuurplaat (Rustenburg).
*2 Kampterreine: Emmarentia Geldenhuys Sending
sentrum en Oppieberg.
*3 Pastorie~: Soekmekaar,
Dendron,
Marken,
Spring- bokvlakte en Louis Trichardt.
5,12 Ongeregistreerde eiendom Die kommissie het
begin navraag doen oor ongeregistreerde eiendomme,
veral op ou sendingstasies, wat dalk nog aan die kerk
behoort en later in dispuut kan kom. Navrae het tot
dusver niks opgelewer nie.
-

52 KRANSPOORT EN BETHESDA
5.2.1 Versing nan die Sinode 1993 Na aanleiding van
‘n vorige besluit van die sinode om ‘n gedeelte van die
plaas Kranspoort te verkoop, bet die STUCK aanbeveel
dat die verkoop van Bethesda ook ondersoek moet
word. Die SKSE bet in sy ondersoek bewus geword
van sekere aansprake en verwagtings toy die plase wat
by die NGKA (VGK) en sommige oud-inwoners leef.

5.6 PASTORIE TE PIETERSBURG
vu R150 000 verkoop.

-

Die pastorie is

5.7 PASTORIE MABIESKRAAL Die pastorie is aan
die VGKSA oorgedra. Dit is bale jare lank op die
naam van die sinode namens die gemeente
Suidoos-Pretoria gehou.
-

-

5.8 VERKOOP VAN SENDINGPASTORIEE
*1 Verwikkel’mge
in
die
kerk
(moontlike
kerkvereniging, dalende sinodale begroting en ge
meentes se soeke na nuwe sendingvelde) bet die SKSE
oortuig dat die sinode se betrokkenheid by die
gemeentes van die VGKSA in die toekoms baie anders
sal lyk. Dit is duideik dat die posisie van die huidige
“sendelinge” in gedrang kom.

A.6.1 SEN EN EVANG: EERSTE VERSLAG/6N
Dit is in bale gevalle ook so dat die oorblywende
pastoriee nie sentraal geleë is in die genieentes wat
daaruit bedien word nie. (Diesulkes is reeds aan die
VGKSA oorgedra.)
*2 Die SKSE het derhalwe by die SKKK aanbeveel
dat die sendingpastoriee te Soekmekaar, Louis
Trichardt, Dendron en Springbokvlalcte aan die
leraars wat dit tans bewoon, te koop aangebied word.
Verkoping sal, op advies van die SKF, in elke geval
afsonderlik ge-evalueer word om vas te stel of dit vir
die sinode finansieel voordelig sal wees om na ‘n
stelsel van behuisingsubsidie oor te skakel.
5.9 BEHEER VAN KERKLIKE EIENDOM
5.9.1 Die SKSE het ondervind dat die proses van
besluitneming oor eiendomme sekere leemtes het wat
effektiewe bestuur moeiik maak.
5.92 AANBEVEUNG Die sinode besluit om Bep
573 van die Ned Geref Kerk Sinode van
Noord-Transvaalsoos voig uit te brei
573.6 Om die wsorgvuldige beheer~ van siuodale
eiendom te fasiliteer, sal die Kommissie soos in 5.733
aangedui alleen besluite neem in nouste wisseiwerking
met die Sinodale Kommissies en Beheerrade aan wie
die administrasie gedelegeer is.
-

6. TRUSTFONDSE
6.1 TRUSTFONDSE Die SKSE is in beheer van die
volgende trustfondse:
(‘n Groot persentasie van hierdie fondse is tans vas
belê by die Sinodale Sentrumkommissie.)
6.1.1 SKSE Noord Trustfondse
Daphne Trol
lipfonds, De Jager-Steynfonds, Geskiedenis, Hospitaal
Eiendomme, Kampe, Kapitale uitgawes, Mediafonds,
Museum, Opleiding, Reserwefonds, Sending-kon
ferensies, Teologiese Opleiding Botswana, Vrywillige
bydraes
6.12 Watervoorsiening ‘n Bedrag van RiO 000 is uit
die trustfondse aan die NGKA vir watervoorsiening
bewillig.
6.13 Beursaansoek pastoor Kabala Tsbilenga
n
Nagraadse Teologiese Student uit Zaire het aansoek
gedoen by die SKSE om ‘n studiebeurs om aan UP te
studeer. ‘n Bedrag van R3 600 is uit die Krans
poort/Bethesdafonds verkry.
-

-

-

-

6.2 STUDIEFONDSE Die kommissie is bewus van
die volgende studiefondse wat geheel of gedeeltelik
onder sy administrasie staan: JPJ Barnard: R50 600;
Margaretha Dippenaar:
R30 500;
Emmarentia
Geldenhuys Mediese Studiefonds: R80 000; MM
Hammond: R79 000; Thys en Johanna Heyneke:
R12 700; AC Viljoen: (Ingesluit by die MM
Hammond); Willie van Heerden: R49 500; De
Kierkerfiating: RiOl 036; Die fondse is almal aan
streng voorwaardes onderworpe.
-
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6.3 TRUSTEE IN PLEK VAN DIE “SENDING
SEKRETARIS”
Met die emeritaat van die PSD
Sending het ‘n vraag ontstaan met betrekking tot
trusteeskap van bale fondse. Die probleem het na yore
gekom toe die kommissie aansoeke vir beurse nit die
fondse
moes
hanteer.
Aanvanklik
het
die
saakgelastigde die kommissie meegedeel dat daar geen
opvolger vir die ‘Sendingsekretaris” is nie. By verder
navrae het beide die regsadviseur en die aictuarius die
mening uitgespreek dat die SKSE steeds inspraak het
en daarom iemand moet aanwys om as Trustee te dien.
Die SKSE het op hierdie advies die taak aan sy skriba
toegesê.
-

7. SAMEWERKING
FAMILIE

BINNE

NG

KERK..

7.1 AFWENTELING VAN SINODALE WERK
7.1.1 Koppeling van gemeentes Soos tydens die vorige
sinode verslag gedoen is, is dit ‘n hoe prioriteit vir die
SKSE om sinodale werk so ver as moontlilc te
desentraliseer en gemeentes aan te moedig om
persoonlik betrokke te raak. Die huidige behoefte is
om spesifieke gemeentes te vind wat met bepaalde
sinodale werk gekoppel kan word. ‘n Vraelys is
uitgestuur om gemeentes se betrokkenheid by
sendingprojekte vas te stel. Die resultate was
ongelukkig nie volledig genoeg om bruilcbaar te wees
nie. 60 gerneentes het gereageer, maar baie vraelyste
was onvolledig voltooi.
7.12 AANBEVELING Die sinode doen ‘n beroep op
gemeentes em die SKSE in kennis te stel indies. hulle
kans sien em ‘n sinodale werksaamheid volledig of
gedeeltelik oor te neem.
-

-

72 BEKENDSTELLING

VAN

GESUBSIDIEERDE

SENDINGLERAARS
72.1 Uit gesprekke met die “sendingleraars’ (d.i
predikante wat in die NG Kerk gelegitimeer is, maar
tans in die VGKSA dien) het dit geblyk dat hulle soms
ervaar dat hulle “vergeet” word en hulle werk nie meer
entoesiasties deur die NGK ondersteun word nie. Bale
gemeentes raak tans aktief betrokke by nuwe sen
dingprojekte terwyl die bestaande projekte nie meer die
nodige ondersteuning geniet nie. Om die kloof te
oorbrug, is die “sendingleraars” versoek om hulle werk
persoonlik aan gemeentes te gaan bekendstel. Hulle
benader hulle roeping en werk nie as gewone
gemeentebediening nie, maar as opbouers van
missionêre gemeentes in heidense omgewings.
Ondersteuning van die werk bly daarom nog bale
noodsaaklik.
72.2 Baie gemeentes raak tans betrokke by
avontuurlike sendingprojekte, soms buite landsgrense,
terwyl die bestaande projekte nie meer die nodige
ondersteuning geniet nie. Die nood plaaslik, naby en
verafgelee, is ook groot.
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Die kompleksiteit van die plaaslike situasie waar die
mooi en die lelike makilker opgemerk word, tel
maklik tot nadeel van die spesiale plaaslike nood.
Dieperliggende besinning is moeilik maar noodsaaklik
om medeverantwoordelikheid uit te spel.
723 AANBEVEUNGS
72.3.1 Kerkrade word gevra om besondere moeite te
doen om leraars in cliens van die VGKSA te nooi om
hulle te besoek sodat persoonlike bande gesmee kan
word en om kennis op te doen van die besondere
geestelike nood.
7232 Gemeentes word versoek om hulle nie ten
koste van aksies waaraan die NGK reeds verbind is
aan nuwe werk te koppel nie.
7.3 GESAMENTLIKE AKSIE MET RCA
Die
sinode ondersteun steeds die RCA. ‘a Bemoedigende
versiag is ontvang oor die lewe en werk van die Cha
risma-gemeente.
Die leraarspos word steeds
fmansieel gesteun. Die subkommissie is versoek om
Fred Nel sowel as verteenwoordigers van Charisma
gemeente adviserend in die kominissie te benoem.
Die subkommissie is die amptelike skakel tussen die
sinode en die gemeente Charisma.
-

8. GESAMENTLIKE WERK MET OOS~.
TRANSVAAL
8.1 EVANGELISASIE VGKSA: DS JC BEUKES
Ds Beukes het persoonlik sowel as skriftelik versiag
gelewer by die SKSE. Hy bedank die sinode vir
ondersteuning. Hy beklemtoon dat die werk spesifiek
op veldtogte gerig is, die afhanklikheid van vrywillige
bydraes en die onmeetbaarheid van sukses. Veral die
las dat hulle eiendomme vervreem en kapitale fondse
opgebruik word, stem tot kommer. Die aksie lê ook
toenemend kiem op nasorg wat saam met die
betrokke kerkraad gedoen word. Die belangstelling
onder jongmense uit die NGK is baie bemoedigend.
Spanne nit Harmonie en Universiteitsoord reel tans
om met projekte te kom help. Daar bestaan ‘a
dringende behoefte aan ‘n Bybeiskool vir die opleiding
van lekewerkers in Noord-Transvaal.
-

8.2 GEVANGENISBEARBEIDING DR OCO
ERASMUS
8.2.1 Dr Erasmus het persoonlik sowel as skriftelik
aan die kommissie versiag gedoen. Hy bedank die
sinode vir ondersteuning oor 36 jaar diens. Hy
beklemtoon die belangrike rol wat werkers uit die NG
Kerk speel asook die herstrukturering van die werk
wat reeds afgehandel is in verwagting dat sy pos lie
weer gevul sal word nie. Dit blyk dat beide die kerk
en die betrokke staatsdepartement in die rigting
beweeg. Dr F Ollewage (emeritus) is reeds versoek
om as organiserende sekretaris te dien. Die
beplanning is om die betrokkenheid van die sinode en
die ringe te verminder en gemeentes meer te betrek.
Daar bestaan ‘a dringende behoefte dat die werk van
die NG Kerk (SKDB) en die VGKSA geIntegreer sal
word.
-

A.6.1 SEN EN EVANG: EERSTE VERSLAG/6N
822 AANBEVEJJNGS
822.1 Die sinode besluit dat ‘n gesamentlike
kommissie vir gevangenisbearbeiding van die Ned
Geref Kerk en die VGKSA, noodsaaklik is.
8222 Die sinode dra die aan die SKSE op om die in
samewerking met die SKDB af te handeL
83 SAAKGELASTIGDE: NGKA NOORD- TRANS
Dr Hi Möller het persoonlik aan die SKSE
versiag gedoen.
Hy bedank die sinode vir
samewerking. Hy beklemtoon die feit dat sy werk oor
‘n baie breë sprektrum van dienste strek baie meer as
net finansiëlê bestuur. Die werksaamheid oor rent
meesterskap het vrugbare resultate opgelewer. Toy die
toekoms van sy pos, is hy van mening dat dit uiters
noodsaaklik is dat ‘n teoloog met boekhoukundige en~
kommunikasievaardighede dit moet beklee.

VAAL

-

-

8.4 KAN DS EDDIE BRIJWER
8.4.1 Ds Bruwer het mondelings versiag gedoen aan
die SKSE. Hy het op 30 April ge-emeriteer. Tydens
die vergadering dank hy die NGK wat vir bale jare sy
salaris betaal het. Hy spreek die mening uit dat die
NGK se bydrae by bepaalde projekte nie altyd na
wense was nie. Die belangrikste programme is
behuising (Olifantsprojek), kleuterskole en ge
letterdheid, Lg twee is veral baie suksesvol.
8.4.2 ‘n Versoek is aan die sinodes van die Ned Geref
Kerk van Noord- en Oos-Transvaal gerig dat ipv die
pos en die persoon te ondersteun die aksie met ‘a
globale bedrag van R76 000 per jaar ongeveer die helfte
van die vorige pos vir 8 jaar ondersteun moet word.
Dit sou die VGKSA in staat stel om ‘n leraar te beroep
teen die heersende salarisskaal in die kerk en
terselfdertyd ook help om te beplan vir die toekoms.
Die NGK Sinode Oos-Transvaal lewer reeds hulle
bydrae vanaf 1 Mci 1995, te wete R20 000 per jaar vir 4
jaar.
8.4.3 Die subsidie bly noodsaaklik om die volgende
redes:
*1 Die sosio-ekonomiese nood in die gemeenskap wat
deur die VGKSA bedien word is oorweldigend groot en
gemeentes kan moeilik ‘n sinodale pos bekostig terwyl
gemeentes in ‘n oorlewingstryd gewikkel is.
*2 Die werk groei nog en gespesialiseerde en
intensiewe aandag is nodig.
*3 In ‘n program gerig op transformasie en die
-

-

bestryding van afhanklikheid is ondersteuning vanuit
die kantoor van die VGK nodig om gemeenteike- en
sinodale programme by te staan sodat die versoeking
tot afhanklikheid teengestaan word en deelnemers
selfvertroue ontwikkel. Dit veronderstel ‘a proses wat
nog etlike jare kan duur. Hierdie proses is diep
ingeweef in die verhouding tussen die NGK en die
VGKSA.
*4 Die VGKSA vind inspirasie nit die program en goed
toegeruste leraars binne die VGKSA staan gereed om
die werk verder nit te bou. Om die program nou te
termineer sal rampspoedig wees vir beide die VGK en
die NGK.
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8.4.4 AANBEVEUNGS
8.4.4.1 Die sinode besluit cm die werk van KAN
geldelik te ondersteun.
8.4.4.2 Die sinode dra dit aan die SKF op om ‘a
bedrag te begroot.
8.4.43 Die sinode moedig gemeentes aan oin
daadwerklik aansluiting te soek by KAN-projekte van
die VGKSA.
8.5 MOSLEMBEARBEIDING BR FRED NEL
8.5.1 Die werk het in samewerking met Oos-Trans
vaal voortgegaan. Daar is tekens van stadige
bestendige groei. Lidmate van die Ned Geref Kerk
raak a! hoe meer betrokke en meer gemeentes is nie
alleen voorbidders vir die werk tile maar wil aktief
betrokke raak. Br F Nel is steeds besig om naas die
bearbeidingswerk ook gemeentes in te lig en op te lei
vir die werk. Sy ywer word hoog waardeer.
8.5.2 Die Moslembearbeiding staan bekend as
‘Eternal Life Outreach’ (ELO). Beplanning en studie
het hulle gelei om veral op 3 dinge te konsentreer:
*1 Korrespondensiekursusse
Omdat baie lidmate
nie die gewone kursusse kan bywoon nie vanweë
werksomstandighede is oorgegaan om ook by wyse
van korrespondensie lidmate toe te rus vir die werk
30 persone het reeds ingeskryf.
*2 Sending Diensjaaropleiding In 1995 is besluit om
Moslembearbeiding in te skakel by die diensjaar
aktiwiteite om sodoende ‘n span jongmense op te lei
en uit te stuur. Die eerste 10 weke opleiding het op 12
Januarie 1995 begin.
*3 Literatuur Daar bestaan ‘n groot behoefte aan
-

-

*3 Omvaug van die werk Benewens die groeiende
(bykans te groot) werkiading waaroor besture en
werkers dankbaar is, is daar ook groot bestaande en
verwagte geleenthede by verskillende gemeentes, Tinge
en ander korporatiewe sake-instansies wat benut word.
*4 Finansiering van die we± Die werk binne
Transnet word volledig gedra deur bydraes en vir die
verdere werk word ook in oorleg met betrokke
instansies begroot.
~5 Problematiek: Vanweë veranderings in die sake- en
nywerheidsektor en oop deure wat vera! vir Ned Geref
leraars oopgaan, is gevind dat die huidige strukture
verouderd is (sien ISWEN-verslag en besluite van die
jongste Algemene Sinode). Derhaiwe word ‘n Artikel
21 Maatskappy vir die werk van die BKAT en GKAT
gestig en is ver gevorder met ‘n soortgelyke reeling vir
die werk van die huidige GKAT (N-Tvl en Oos-Tvl) wat
die werk van die subkommissie sal beheer. Van die
faktore wat so ‘a maatskappy noodsaak is o.a:
* Die Transvaalse saakgelastigde, dr JWJ Viljoen, se
advies dat die kerk nie fondse van buite-instansies mag
hanteer sonder sulke spesifieke opdrag nie,
* Nywerhede wat juis met ‘n breër godsdlienstige

-

instansie wil en moet skakel;
* Die
problematiek van nywerhede wat wyer as

literatuur maar fondse is mm. Die Christelike
Lektuurfonds het hier ‘a bydrae gelewer.
8.53 AANBEVELING
Kerkrade en ringe word
emstig versoek cm gebruik te niaak van die dienste
van “Eternal Life Outreach”, vir die aksie te bid en
hulle daadwerklik te ondersteun.

sinodale grease strek. Dit het dus noodsaaldik geword
dat die kerk ‘n Artikel 21 Maatskappy inisieer wat die
werk geldelik en andersinds sal bespoedig. Hierin moet
alle betrokke sinodes en hulle tersaaklike kommissies
geken word. Verskillende pogings tot sulke skalceing is
aangewend.
8.62 Laat in Junie sal daar onder die inisiatief van die
Sinode van Oos-Transvaal sodanige samesprekings
plaasvind, waartydens al die Transvaalse sinodes
waarskynlik verteenwoordig sal word en waar inligting
beskikbaar gestel sal word aan sinodes wat in hierdie
opsig wil saamwerk. ‘n Tweede versiag sal tydens die
sinode voorgelê word.

-

-

-

8.6 GESAMENTLIKE

KOMMISSIE

VIR

AR

BEIDSBEDIENING GERIG OP TRANSNET (GKAT)
8.6.1 Die GKAT is die kommissie wat saam met die
BKAT verantwoordelik is vir Arbeidsbediening gerig
op Transnet en deur sy subkommissie, die kommissie
vir Arbeidsbediening, ook gerig is op ander
nywerhede en sake-instansies.
*1 Konunissie: Die GKAT is saamgestel uit twee
afgevaardigdes van deelnemende sinodes en die
Transnet projekbestuurders. Dr SW Theron dien as
voorsitter (N-Tvl) en dr F Clasen (O-Tvl) as
ondervoorsitter.
*2 Personeel Proponente Rassie van Niekerk en
Wilco Roberts doen omvangryke werk by Transnet
onder toesig van prop (drs) M Muller, wat die
bloeiende werk behartig van die subkommissie vir
Arbeidsbediening onder leiding van die arbeid
deskundige, prof Luther Backer, wat ook as voorsitter
van die kommissie optree.

9. WERK VAN DIE VIER TRANSVAALSE
SINODES
9.1 GESAMEN1’LIKE KOMMISSIE VIR EVANGE
LISASIE VAN DIE EILANDE
9.1.1 Die SKSE is genooi om heelhartige samewerking
te verleen in die stigting van bg gesamentlike kommissie
van die Transvaalse Sinodes. ‘n Voorlopige reglement
is saamgestuur.
9.1.2 Na verneem word, is daar gemeentes in die
sinode wat werkers en spanne na die eilande stuur.
9.13 Aangesien die sinode nie sonder meer by nuwe
werk betrokke kan raak nie het die SKSE voorlopig
besluit om met waarnemerstatus te volstaan. Ds G
Havemann is gevra om versiag te lewer indien hy
vergaderings bywoon.
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ANDER GESAMENTLIKE AKSIES

10.1 GESAMENTLIKE SENDING MOSAMBIEK
(GSM)
10.1.1 Die Igreja Reformada em Mocambique (IRM)
*1 Ilistoriese aanloop Die sendingwerk van die Ned
Geref Kerk in Mosanibiek het ‘n lang en aangrypende
geskiedenis. Ds AG Murray, sendeling van Mlanda in
Nyassaland (Malawi) begin in 1902 met die
aanvoorwerk. Hy kry egter eers op 19 Junie 1908 van
die Goewerneur-Generaal van Mosambiek amptelik
toestemming om met Sendingwerk in Angoñia (Tete)
te begin. Ds Murray lê aireeds in 1909 die eerste
sendingstasie Mphatso (Gawe) op die walle van die
Chibvomozirivier, aan. Na jare van oenskynlike
terugslae, kon die werk in 1972 weer hervat word.
*2 Huidige situasie Die IRM bestaan tans uit: 9
gemeentes, 16 leraars en 14 348 lidmate. Die NG
Kerk het 16 werkers in die veld.
*3 Teologiese Opleiding: Vila Ulongue Die IRM het
-

-

in 1994 besluit om hulle samewerking met die
Teologiese Skool Ricatla te beeledig en met hulle eie
teologiese opleiding te Vila Ulongue te begin. Die
nuwe teologiese skool van die IRM het amptelik met
sy opleiding begin in Januarie 1995. Di Manie Taute
en WC Wessels is verantwoordelik vir die opleiding.
10.12 AANBEVEIJNGS
10.1.2.1 Die Kerk word opgeroep tot ernstige en
voihardeade gebed vir die werk in Mosambiek.
10.122 Kerkrade en gemeentes word aangemoedig
om meer betrokke te rank by die werk in Mosambiek.
10.2 SENDING IN FRANKRYK (GKEF)
102.1 Uitbreiding van die werk
*1 Die Frankryk Sending het prakties uitgebrei na die
Franssprekende land van die wéreld. Die AKEF en
NG-kerk sendelinge werk tans ook in Belgie,
Switserland, Kanada, Ivoorkus, Zaire, die eilande in
Indiese oseaan en ander Franssprekende immigrante
uit Zaire in Pretoria.
*2 Die GKEF word almeer betrek in sendingaksies in
Europa. Sendelinge ‘ira daarvoor, en stemme in
kerklike kommissies bevestig dit. So het daar
skakeling en samewerking onder andere ontstaan
met: Aksie Omega Noord-Kaapland wat in Belgie
Bybelverspreiding doen, die Nederlandse Kinder
evangelisasieaksie, Civitas College in Engeland wat
Franse materiaal voorsien en Child Evangelism in
Switserland wat kinderevangeliste oplei. Tans is die
GKEF fasiliterend by twee aksies in Roemenië
betrokke, naaxnlik dr Bennie Wolvaardt van Veritas
College wat opleiding in Tiniisoara gee, en mej
Luminita Rusu wat as kinderevangelis by CEF in
Fagaras werk en deur mnr Jan van der Watt finansieel
ondersteun word.
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*3 Verder het die GKEF ook betrokke geraalc by die
bearbeiding van Afrikaanse christene in Europese
sentra soos London, Parys, Brussel en Den Haag. Op
ekumeniese vlak gebruik SKSE’s dikwels vir die GKEF
as skakeiliggaam. Daar word verwag dat die genoemde
en ander betrokkenhede sal uitbrei.
1022 Ondersteuning vir die werk Franse Sending is
hoofsaaklik geloofsending. Die GKEF tree as skakel op
tussen sendelinge en gemeentes om ondersteuning vir
gebed en geld te ontwilckel. Hierdie besluit werk so
goed dat bydraes vir die GKEF amper opgedroog het.
Vir administrasie en ad hoc ondersteuning benodig die
GKEF steeds fondse.
1023 AANBEVELINGS
1023.1 Die sinode beveel aan dat daar in April,
wanneer die landings van Jan. van Riebeeck en die
Hugenote gedenk word, kollektes vir die werk van die
GKEF (Franse Sending) opgeneem word, en dat
gemeentes gevra word om dit op hulle almanakke nan
te bring:
102.32 Die sinode verseker die NG Kerk- sendelinge
in die Franse wéreld van sy gebede en ondersteuning.
-

11. ALGEMENE SINODALE WERK
11.1 ISWEN Besluite van die Algemene Sinode maak
ISWEN ‘n aksie van daardie Sinode. Prof JJ Kritzinger
is ook nou volledig aan die Teologiese Fakulteit
verbind. By ISWEN is die volgende bronne van
sending-wetenskaplike belang:
11.1.1 Databank
Ongeveer 15 000 dokumente is
ontsluit. Dit sluit in die volledige stel van Die
Sendingblad, skripsies en verhandelings, studiestukke,
referate en ander dokumente.
11,12 Navorsing en publikasies
*1 Geskiedenis van die sending in Suider-Afrika
*2 Teologiese ontwikkelinge in Suider-Afrika
*3 Ekumene in Suider-Afrika
*4 Ander godsdienste in Suider-Afrika
*5 Die missionêre diakonaat
*6 Uitdagings vir die sending in Suider-Afrika
-

-

112 CHRISTLEIKE LEKTUURFONDS EN NG
SENDINGUITGEWERS
112.1 Die ASSK is tans besig om te kyk na die
moontlike vereniging van die NG Kerkfamilie en het
besluit om in hierdie verband ook te kyk na die
samestelling van die Beheerráad.
1122 Ds DP Myburgh en sy span is steeds in die veld
besig en het ‘n bale suksesvolle jaar agter die rug soos
blyk uit die syfers volgens die finansiële state. Uit die
surplusse van die drukkery is ‘n bedrag van R100 000 00
toegeken aan Pro-Christo-Publikasies vir die druk en
verspreiding van gratis lektuur,
11.23 Die beheerraad gee ook aandag aan die
volgende:
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(1) die moontlike betreding van die ope mark met die
oog op aktiewe bemarking van die pers;
(2) die moontlike omskakeling van die drukkery in ‘n
Artikel 21-maatskappy, moontlik onder ‘a nuwe naam,
wat deur bostaande genoodsaak mag word,
(3) die daarstelling van ‘n geintegreerde bestuurspan
vir die CLF en sy dienste, en
(4) die opvolging van die huidige bestuurder en die
implikasies van die besondere ineenskakeling van die
werksaamhede onder sy beheer.
11.2A Benewens die publikasie van traktaatjies en die
amptelike publikasies van die kerk gee die kommissie
ook uitvoering aan sy roeping deur die publisering van
algemene Christelike lektuur vir die ope mark.
11.2.5 Lektuurkonferensies op dieselfde grondsiag as
die wat reeds in 1994 gehou is word beplan vir hierdie
jaar. Port Elizabeth (12-13 Mei), Bloemfontein (8-9
Augustus) en Pretoria (September) sal die sentra wees
waar hierdie konferensies sal plaasvind.
11.3 SENDING ONDER KOMMUNISTE
11.3.1 Bybelverspreiding Dit word hoofsaaklik in die
hawens gedoen. In al die hawens, van Walvisbaai tot
Richardsbaai, is BIBLTA-kioske, behaiwe in Durban.
In Walvisbaai het in 1994 byvoorbeeld 22 000 Russiese
matrose aangedoen. Omtrent almal wil Bybels he. In
Kaapstad was Russiese matrose die gaste van BIBLIA
tydens die St James kerkslagting.
1132 Radiowerk Twintig jaar gelede het Sending
onder Kommuniste met Portugese uitsendings na
Mosambiek begin, en later ook na Angola. Die
Franse uitsendings na ZaIre, Rwanda, Burundi ens is
nou agtien jaar op die lug. Vanweë gebrek aan fondse
kon Sending onder Kommuniste sedert 1993 nie
voortgaan om die uitsendings na Angola te borg nie.
In 1994 is ook die borgskap van die na Mosambiek
onttrek. Met Frans word voortgegaan. Die Franse
uitsendings het besondere vrug gedra aangesien daar
in 1984 ‘n nuwe kerk gestig is, die Belydende Geref
Kerk in Zaire. In die vroeë jare negentig is ook ‘a
klein kerkie in Rwanda gestig.
1133 Materiële huip
Soos wat Sending onder
Kommuniste se bydraes dit toelaat, is deur die jare
tasbare huip gegee aan Christene in kommunistiese of
voormalige kommunistiese lande wat as gevolg van
hulle geloof ly of gely het. Tans word die huip
hoofsaaklik tot Rusland en Roemenië beperk.
il3.4 Aftrede en voortgang Die huidige PASD vir
Sending onder Kommuniste bereik die leeftydsgrens
in 1996. Die Algemene Sinode het reeds in 1990
besluit die pos word nie gekontinueer nie. Wat die
voortgang van die werk betref, sal dit goed wees as
Noord-Transvaal miskien kan kyk of hy op die
volgende terreine kan help:
*1 Bybelverspreiding
Om Wes-Kaapland met die
werk in Kaapstad en Saldanhabaai te help.
-

-

-

-

-
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*2 Radiowerk
Om miskien saam met die ander
sinodes wat in daardie lande belange het, vir die
radio-uitsendings in te staan. Die sinodes wat in
Mosambiek en/of Angola werksaam is of belang stel is
die vier Transvaalse Sinodes, Wes- en Noord-Kaapland,
Namibië en Midde-Afrika. In Zaire kan moontlik die
vier Transvaalse Sinodes, Wes- en Noord-Kaapland en
die Vrystaat betrokke raak.
*3 Tasbare huip nan lydende Christene Hierdie taak
-

-

lê veral op die terrein van die Vrouediens. Daarom kan
die Vrouedienste in al die gemeentes gevra word om
hieraan jets te doen.

12, BREëR
WERKING

SKAKELING

EN

SAME

12.1 BYBELGENOOTSKAP
12.1.1 Die Bybelgenootskap was bevoorreg om
gemiddeld 15 gemeentes per jaar binne die grease van
die sinode te besoek en oral is die werk van die
Bybelgenootskap met groot waardering en meelewing
begroet. Verskeie ringsvergaderings kon ook besoek
word. ‘n Bedrag van Ri 52960330 (vorige jaar
R994 883 35) is in die verslagjaar (Nov 93-Okt 94) uit
die sinodale gebied vir Bybelproduksie- en voor
siening ontvang. ‘n Aansienlike gedeelte hiervan was
vir Bibliathon 94. Al die kerke het besluit om
Bybelverspreiding op een of ander wyse te ondersteun.
Die verlies op ‘n Bybel is tans RiO. Die ideaal is dat
elke lidmaat sal probeer om ten minste i Bybel per jaar
te subsidieer.
12.12 AANBEVELING Die sinode beveel ann dat
kerkrade RiO per lidmaat per jaar sal bydra yr
Bybelverspreiding. (Alle bydraes moet asseblief by
ontvangs oorbetaal word en verkieslik voor 31 Maart
van die boekjaar.)
-

12.2 MAATSKAPPY VIR IMMIGRASIE (MVI)
122.1 Die SKSE het verslag van die organisasie
ontvang. Aangesien die werk van die MW hoofsaaklik
kukureel-burgerlik van aard is, meen die SKSE dat die
sinode nie amptelik by die werk betrokke kan wees nie.
1222 AANBEVELINGS
1222.1 Die sinode bcsluit om voortaan nie amptelik
met die organisasie saam te werk nie, maar moedig
steeds gemeentes ann om die saak entoesiasties te
ondersteun.
12222 Die sinode besluit om kerkrade op te roep om
daadwerklik en met herderlike simpatie aandag te gee
ann die evangeliese bereiking van die ~vreemdeIing in

die poort~.
13. BEGROTING
In die volgende gevalle is
wysigings aan die begroting aangebring:
-
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13.1 SUBSIDIE: SAULSPOORT-NOORD Die be
grotingspos van Saulspoort-Oos, wat reeds goedge
keur is, is na Saulspoort-Noord oorgedra.
13.2 SUBSIDIE:
BAKENBERG..KOMBINASIE
Die subsidie word steeds voortgesit aangesien die
nuwe kombinasie ‘n verbetering is in die bedien
ingstruktuur van die VGKSA.
13.3 SUBSIDIE: LIMPOPO-KOMBINASIE
Die
subsidie word steeds gegee omdat die bediening van
dieselfde gemeente deur die kombinasie voortgesit en
uitgebrei word.
13.4 SINODALE BEGROTING 1995/96
Die
begroting is higedien en goedgekeur.
-

-

-

14. BESKRYWINGSPUNT
14.1 B.4.1 OORVLEUELING TUSSEN GEMEEN
ThBEDIENING EN SENDING EN EVANGE
USASIE
1. Die sinode word versoek om die oorvleueling wat
bestaan met betrekking tot die werksterreine van
Gemeentebediening en Sending en Evangelisasie uit
te skakel.
2. Die sinode word versoek om weer aandag te gee
aan die indeling van werksaamhede onder Gemeen
tebediening en Sending en Evangelisasie.
Motivering
(1) Die kerkorde meld in Bep 52.2 van kerkver
vreenides onder die werksaamheid van Gemeente
bediening, terwyl Bep 53.2 praat van vervreemdes van
die kerk onder Sending en Evangelisasie.
(2) Sending, soos wat by die begin daarvan gedoen is,
is vandag hoofsaaklik interkerklike hulpverlening.
Evangelisasie word afgeskeep waar dit nou is.
142 BEVINDING
142.1 Die kommissie aanvaar dat die verwysing in die
motivering na art 52.2 en art 53.2 van die 1991kerkorde van N-Tvl is, w~t sc~ns voin liii:
Artikel 522 Die Kerk rig horn deur mtensiewe
gespesialiseerde gemeentebediening tot kerkver
vreerndes wat formed nog lidmate is ten einde hulle
daadwerklik te bereik en hufle tot gemeenskap met
Christus te bring.
Artikel 532 Die Kerk rig horn deur middel van
evangelisasie tot diegeae wat vervreemd is van
Christus, sy Woord en sy kerk en wat om die rede
buite kerkverband geraak het ten einde hulie tot die
gemeenskap met Chuistns en sy gemeente terug te
bring.
14.2.2 Toy verdeling van terreine oordeel die
kommissie dat die jongste besluite van die Algemene
Sinode 1994 duidelik is:
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Artikel sai Die Kerk rig horn deur middel van
gemeentebediening tot die lidmate ten einde die
gerneente op te bou tot verviilling van sy dienswerk.
Artikel 532 Deur sending bedien die Kerk die
evangeie in al sy dimensies aan mense buite die kerk.
142.3 Toy die verdeling in werksaanthede oordeel die
kommissie dat dit op sinodale viak deurlopend hersien
word.
142.4 Die kommissie vir Gemeentebediening is
geraadpleeg en het met die siening akkoord gegaan.
143 AANBEVELING Die sinode neem kennis van
die beskrywingspunt.
-

Hiermee vertrou die kommissie dat hy sy werk tot eer
van die Here afgehandel het met die gebed dat die
roeping van elke gemeente en ring daagliks die
Koningskap van Jesus Christus in sy voile heerlikheid
na alle mense sal bring.

MJP GROBLER (Voorsitter)
JGM RICHTER (Skriba)
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A.7 VROUEDIENS/24N

A.7 VROUEDIENS
DEEL
A:
VERSLAG
OOR
DIE
BESTAANDE AKT1WITEITE VAN DIE
VROUEDIENS VAN NOORD..TRANSVAAL

1. SAMESTELLING vgl Agenda van die Sinode
van N-Tvl 1993, derde versiag van Moderamen Pt
-

3.3.9.3.1 P 28:
Voorsitter: Mev M Lazenby
Ondervoorsitter: Mev K Venter
Honorêre skriba: Mev R Hugo
Aktuarius: Ds GJ Koen
Kommissielede: Mev H Ackermann, Mev B Behr,
Mev E Dreyer, Mev M Eygelaar.
Sekundi Mev E Kioppers, Mev H van Vuuren, Mev
L Venter, Mev F Vermeulen, Mev J Vorster, Dr MC

-

kerklike werksaamhede gestaak. Die kassetbandediens
by Pretoria-Weshospitaal is aan die gemeente
Wespoort oorgedra. Rente op Vrouedienstrustfondse
word hall)aarliks aan die twee voogkomitees van
Abraham Kriel en die Vrouedienskomitee van Huis
Piek oorbetaal. Die voogkomitees is versoek om as
komitees van die SKV te ontbind aangesien die SKV
nie meer soos in die verlede aan hulle f’mansiële
ondersteuning kan gee nie. Die Sibs Marais
kooksentrum word nog uit die begroting met R7 000
per jaar gesubsidieer.
Die blaadjie word drie maal per jaar
gedruk en versprei en benewens die doel van skakeling
en stimulering (programidees, opbouende lees- en
leerstof, nuus uit gemeentes, ens) dien dit ook sinvol as
inligtingsblad vir die JKJA-leidsters.

233 ~Nuusbriee

Botha (ondervoorsitter SRK).
2. WERKSAAMHEDE Die tussentydse SKV
van Noord-Transvaal het gedurende die afgelope twee
jaar gefokus op twee take: Eerstens het die bestaande
aktiwiteite steeds die nodige aandag gekry (DEEL A)
en tweedens is daar terselfdertyd baie tyd bestee aan
die voorbereiding van hierdie verslag volgens die
opdrag om geen voorskriftelikheid ten opsigte van die
funksionering van die Vrouediens in sinodes, ringe en
gemeentes te bepaal nie~. (DEEL B)

2.1 KOMMISSIEVERGADERINGS

2.32 Projekte
As gevoig van die Moderamen Se
ernstige oproep tot verdere rasionalisering in die
sinode, is alle fmansiële bydraes vir verskillende

Tot op datum
van die verslag is nege vergaderings gehou waartydens
onder andere besin is oor die taak en toekoms van die
Vrouediens, rasionalisering bespreek is, Nuusbriewe
en ander korrespondensie opgestel en behandel is, ‘n
predilcantsvrouekonferensie georganiseer is en ‘n
reeks werkswinkels beplan is ter voorbereiding van
hierdie versiag.
-

-

SEVTO se bydrae tot skoling en
geestelike opbou is baie gewild onder vrouelidmate.
Die SKV het aanbeveel dat ringe verteenwoordigers na
die kursusse stuur vir toerusting met die gedagte dat die
inligting dan by ringsbyeenkomste deurgegee kan word,
aangesien die onderwerpe by die jaartemas van die
.AKV en SKV N-Tvl aansluit. Enkele ringe het dit so
geImplimenteer en sinvolle ringsbyeenkomste gehou.

23.4 SEVTO

-

*1 Die AKV-tema vir 1994 was: ‘Koester jou gesin”.
Die SEVTO-onderwerp vir die vroue in 1994 was: “Die
jaar van die gesin”
*2 Die 1995 tema van die AKV is: “Die uitdagings van
die Christenwou in ‘n veranderende wéreld”.
SEVTO se tema vir 1995 is: “Die rol van die

22 WERKSWINKELBYEENKOMSTE
By vyf
geleenthede is die Vrouediens met die vrouesekundi
genooi om onder leiding van ‘n fasiliteerder (ds Mike
Smuts) te besin ocr ‘n werkbare, minder voor
skriftelike moontlikheid vir die Vrouediens van N-Tvl
wat alle vorme van vrouewerk akkommodeer.

Christelike kerk in SA vandag.” Die tema het nie byval
gevind nie en weens gebrek aan belangstelling is die

23 ANDER WERKSAAMIIEDE
23.1 Sinodale koimnissies Hoewel daar nie meer
Vrouediensverteenwoordiging op sinodale kommissies
is nie ( Besluite Sinode N-Tvl 1993, p 233) vind daar
gesonde skakeling plaas tussen Vrouedienskom

23.5 Sinodale konferensies
*1 Die SKV het ‘n predikantsvroue-byeenkoms gereël

missielede en voorsitters van sinodale kommissies
wanneer dit nodlig is. Die Vrouedienskommissielede
aanvaar elkeen ‘n verantwoordelikheid vir ‘n
diensterrein en onderneem dan die nodige skakeling.
Ben van die kommissielede, Ezanda Dreyer, is ‘n
benoemde sekunduslid van die SJK.

maak”.
*2 Een algemene inligtingsgeleentheid is gehou
waartydens almal saamgewerk het aan konsepriglyne vir
die werkswyse van die Vrouediens van N-Tvl.

-

skolingsgeleentheid afgestel. Gedesentrai.iseerde kur
susse word vir 1996 in die vooruitsig gestel. Dit behoort
probleme ten opsigte van vervoer, koste, veiligheid, ens
uit te skakel en meer vroue te bereik.

tydens die opening van die Teologiese Fakulteit UP.
Die spreker by die geleentheid was dr Rassie van
Niekerk en die onderwerp: “Ons vroue kan ‘n verskil
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*3 ‘n Tweejaarlikse vrouedienskonferensie is geske
duleer vir Saterdag, 21 Oktober 1995
sinodesitting van Noord-Transvaal 1995.

na

die

2.3.6 Wêreldbiddag vir vroue Die geleentheid word
jaarliks in gemeentes, ringe en wyer met dankbaarheid
benut en dit dien ook om ekumenies oor gemeen
tegrense na ander denominasies nit te reik.
-

2.3.7 Algemene Kommissie vir die Vrouediens
*1 Die voorsitter en visevoorsitter beleef die
jaarvergaderings altyd geestelik verrykend en beskou
dit as ‘n noodsaaklike voorreg om inhigting, nuus en
idees met ander sinodale streke te deel en oor aktuele
en gemeenskaplike probleme te besin.
*2 ‘n Versoek van die AKV (1994)
aan SKV’s in
wie se sinodale gebied ‘n teologiese fakulteit gelee is,
om te skalcel met sodanige fakulteit en pogings aan te
wend om teologiese studente in te hg aangaande die
Vrouediens se werksaamhede”, is suksesvol uitgevoer.
Tydens ‘n ontbyt op Saterdag 13 Mei 1995 is ‘n groep
studente en hulle metgeselle ingelig aangaande ‘n
aspek van hulle toekomstige bediening waarvoor daar
lie akademiese skohing bestaan nie.
‘.

.

.

intussen slegs volgens die Reglement vir die Vrouediens
van die Algemene Sinode te funksioneer.
3.3.2 Die Sinode stuur die volgende beskrywingspunt
aan die Algemene Sinode: Die Algemene Sinode
besluit om geen voorskriftehikheid ten opsigte van die
funksionering van die Vrouediens in sinodes, ringe en
gemeentes te bepaal nie,”
42 HANDELINGE SINODE 1991 P 389
‘2.2.1 In die hg van die ondersoek wat die Algemene
Sinode oor die Vrouediens in sy huidige vorm gelas het:
‘Die Sinode dra dit aan die AKG op om ondersoek in te
stel hoe sodanige besluit (in sake die vrou in die amp)
die vrouewerk in sy huidige vorm sal raak en die
verdere versoek dat die Ahgemene Komitee van die
Vrouediens in hierdie kommissie dien’ (Hand Mg
Sinode 1990, p 625 Pt 7.2.2), verwys die sinode hierdie
beskrywingspunt na die SKG en SRK.”
4.3 NOTIJLE SINODE 1993 P 235
“3.3.9.3.1 Sinodale Komitee Vrouediens
Die sinode
beshuit om die dienstermyn van die huidige Sinodale
Komitee vir Vrouediens te termineer.
3.3.9.3.2 Tussentydse Sinodahe Kommissie vir die
Vrouediens Die sinode besluit om tot sy vergadering
DV in September 1995 ‘n tussentydse Sinodale
Kommissie vir die Vrouediens daar te stel wat 5005 voig
saamgestel word:
*1. die huidige verkose voorsitster en ondervoorsitster
*2. vyf ander vrouelidmate
*3 die aktuarius van die sinode (sek: ondervoorsitter
-

-

2.3.8 Samewerking met die Ad hoc-Kommissie:
Prioriteite Samesprekings is bygewoon en opdragte
rakende rasionalisering so ver rnoonthik uitgevoer.
-

3. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE
SINODE 1994 WAT DIE VROUEDIENS

VAN NOORD-TRANSVAAL RAAK

van die SRK)
*4, vyf sekundi wat nie in volgorde opgeroep hoef te

3.1 Die SKV neem met dankbaarheid kennis van die
Algemene Sinode 1994 se besluit om die Reglement
vir die Algemene Kommissie van die Vrouediens
(Bylae 1) met klein veranderings goed te keur. ~
verleen vir die eerste keer in die geskiedenis van die
NG Kerk aan die Vrouediens volwaardige Algemene
Sinodale Kommissiestatus (Handehinge 1994: bl 461)

word nie.
3.3.9.3.3 Honorêre skribaat Die sinode besluit dat die
SKV ‘n honorêre skriba op koste van die sinodale fonds
vanaf 1994 nioet benut.
3.3.9.3.4 Verteenwoordiging in die AKV Die sinode
versoek die Algemene Komitee vir die Vrouediens om
huh reglement so te verander dat daar slegs een
verteenwoordiger per sinode in die komitee dien.”

32 Van die “Riglyne vir die Vrouediens” (Bylae 2)
wat ook deur die AKV voorgehou is, het die
Algemene Sinode kennis geneem en na die AKV
terugverwys (Handehinge 1994: bi 461). Daar rus dus
geen verpligting op die Sinode van Noord- Transvaal
om die genoemde stuk te imphimenteer nie.

VAN DIE SINODE VAN
N-TVL (1991 en 1993) RAKENDE DIE
VROUEDIENS
4.

-

-

4,4 BESLU1TE SINODE 1993, PT 3.3.1.32 P233
“OP grond van punt 6.3.4 van die Reglement vir die
Vrouediens besluit die sinode om nie meer
verteenwoordigers van die Vrouediens in sinodale
kommissies te benoem nie. Slegs ‘n Sinodale
Kommissie vir die Vrouediens word benoem.”

BESLUITE

5.

IMPLIKASIES

VAN BOGENOEMDE
BESLUITE VIR DIE VROUEDIENS VAN
NOORD-~TRANSVAAL

4.1 HANDELINGE SINODE 1991 P 354
“3.3.1 Die sinode besluit om die Reglement vir die
Vrouediens van Noord-Transvaal te laat verval en

5.1 Die nuwe Algemene Kommissie vir Vrouediens is

soos ahle ander kommissies ‘n kommissie van die
Algemene Sinode.
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5.2 Daar is geen voorskriftelikheid in die Reglement
vir die AKV wat die funksionering van die Vrouediens
in sinodes, ringe en gemeentes bepaal nie. (Bylaag 3)

“5.1 BESINNING OOR DIE VROUEDIENS
(7 Januarie 1991 reeds voor die vorige sinodesitting)
Bevinding op grond van ‘a omvattende vraelys aan al
125 gemeentes saamgestel deur mev Willa de Vos.
-

-

-

53 Die Algemene Sinode het nie die aanbeveling van
die Sinode van Noord-Transvaal aanvaar nie (dat slegs
een verteenwoordiger in die kommissie van die
Algemene Kommissie vir Vrouediens dien)
Sien
A.4.3 van hierdie versiag. Dit beteken dat die
Sinodale
Kommissie
vir
Vrouediens
van
Noord-Transvaal steeds twee verteenwoordigers na
die AKV-vergadering stuur.
-

5.4 Van die Riglyne vir die Vrouediens het die Sinode
kennis geneem. Dit wil ‘n moontlikheid bied waarop
vrouedienste in gemeentes, ringe en die SKV’s kan
funksioneer. Dit is geensins bindend ale.
5.5 In die hg van die opdrag (4.1 van hierdie verslag)
asook vermelde gevolgtrekking waartoe die woue van
u sinode gekom het (Agenda van die Sinode van N-Tv!
1993, p 171 punte 5.3.1 5.3.4), was die Tussentydse
SKV gemotiveer om ‘n reeks werkswinkels te hou om
‘n werkbare, nie-voorskriftelike moontlikheid vir die
Vrouediens van Noord-Transvaal daar te stel wat aile
vorme van wouewerk akkommodeer.
-

5.6 Die aanbevelings aan die einde van die versiag is
die resultaat van die navorsing en besinning van die
vroue van Noord-Transvaal en word aan hierdie
Sinode aangebied vir goedkeuring.

DEEL B: VERSLAG VAN DIE TUSSEN~
TYDSE SINODALE KOMMISSIE VIR
VROUEDIENS

6. OPDRAG EN DOELSTELLING In die
lig van die sinode se standpunt rondom die afskaffing
van sinodale strukture vir diensaksies (vgl Handelinge
-

1991, p 354 pt 3.3.2), is opdrag deur die Sinode van
Noord-Transvaal
(September
1993)
aan
‘a
Tussentydse Sinodale Kommissie van die Vrouediens
gegee om na afloop van die Algemene Sinode 1994
besluite rakende die Vrouediens aan die Sinode van
Noord-Transvaal (September 1995) te rapporteer.
Die doel van die versiag is om ondersoek in te stel na
‘n nie- voorskriftehike funksionering van die
Vrouediens in sinodes, ringe en gemeentes en die

resultaat te. rapporteer.

7. ONDERSOEKMETODES
7.1 TERUGVOERING VAN VROUE VAN DIE
SINODALE GEBIED BY DRIE GELEENTHEDE
Kommentaar in die verband is reeds aan die vorige
sinode gelewer (Agenda Sinode N-Tv! 1993, Verslag
van die SKV P171 Pt 5.1 5.3).
-

-

5.2 VOORSTEL
TYDENS
DIE
SINODALE
KONFERENSIE GEHOU OP 5 EN 6 NOVEMBER
1991 SOOS OPGENEEM IN DIE NOTULE AS
BYLAE 10 WAT SOOS VOLG LUI:
Doelstelling Vrouediens Noord-Transvaal:
Die Sinodale konferensie neem met waardering kennis
van die missie van die AKV as die oorkoepelende aIcsie.
In die lig van punt 1.2 van die Reglement van die
Vrouediens van die Algemene Sinode dat elke sinode sy
eie Vrouediens moet organiseer, gee hierdie ver
gadering aan die UK opdrag om ‘n doelstelling vir
Noord-Transvaal te formuleer waarin die eie behoeftes
van die Vrouediens op gemeentehike-, rings- en
sinodale viak geformuleer word. Rekening moet gehou
word met die verskeidenheid van funksionering op
gemeentehike viak. Hierdie doehstelling moet uitdagend
en positief bewoord word en moet maksimum be
weegruimte vir elke Vrouediens op gemeentelike viak
inhou sodat gelowige vroue die vele moontlikhede en
geleenthede kan ontdek en ontgin om ‘n betekenisvolle
bydrae in die gemeente te kan lewer.
5.3 GESPREKSGELEENTHEID
TYDENS
DIE
SINODALE KOMITEEVERGADERING GEHOU
OP 17 FEBRUARIE 1993 TE POTGIETERSRUS

72 WERKSWINKELS
*1 Daar

is

vyf

werkswinkelbyeenkomste

gehou,

bestaande uit al die primarii- en sekundilede van die
SKy. Die werkswinke!s is gelei deur ‘n fasiliteerder, ds
Mike Smuts. Die fasiliteerder het op ‘n neutrale wyse
probeer Ieiding gee ten opsigte van:
* doelste!lings
* die bepaling
van essensiëles dear die stel van
positiewe en negatiewe faktore
* die daarstelling van ‘a strategie vir eienaarskap:
*2 Ahle inligting is in die vorm van persoonlike briewe
aan die voorsitters van alle vrouedienste en die SRK
gepos sodat kommentaar bygewerk kon word. In
Februarie 1995 is ‘a a!gemene inhigtingsbyeenkoms
gehou waartydens ‘n konsepverslag aan ahle gemeentes
en ringe voorge!ê is vir verdere kommentaar en insette.
Die bygewerkte versiag is weer eens gesirkuleer aan alle
vrouedienste vir kommentaar wat bygewerk is vir
hierdie finale produk.
73 AAN ALLE VROUEDIENSTE IN DIE
SINODALE GEBIED
Die inligtingstuk is in
gemeentes gesirkuleer en kommentaar is bygewerk (vgl
8.2).
-

87
7.4 WAARNEMING VAN DIE FUNKSIONERJNG
VAN VROUEDIENSTE IN ANDER SINODES
Tydens AKV vergaderings (1992, 1993 en 1994) kon
die verskillende sinodes se werkswyses en probleme
geevalueer en bespreek word.
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die vrouewerk onaantreklik en kragteloos gemaak het.

-

8. BEVINIMNGE
8.1 WERKSWINKELS
8.1.1

Faktore

wat

vrouedienswerk

toenemend

beinvloed
8.1.1.1 Eiesoortigheid van die vrou- Vroue het ‘n eie
aard en belangstellingsveld. Hulle wil benewens hulle
werksaamhede as kerkraadslede en in kerk
raadskonimissies,
ook
as
vroue
saamwerk.
Gemotiveerde vroue wat saamstaan en onder leiding
van die Heilige Gees funksioneer, het besondere
geestelike krag. Talle vroue het baie potensiele
leierskap en indien daar vanuit die kerk sterk leiding,
stimulasie van denke en selfs ‘n mate van struktuur
kom, kan cit baie positief wees.
8.1.12 Omstandighede van predikantsvroue
Die
predikantsvrou ervaar soms negatiwiteit ten opsigte
van gemeentelede se rolverwagting van haar. Sy is
geregtig op ‘n persoonlike siening van haar taak en
verantwoordelikhede. Alle predikantsvroue is nie
teologies geskoolde, selfstandige, onafhanklike en
georganiseerde leiers nie. Hulle beleef stres, ervaar
die beperkinge van die ekonomiese klimaat, werk
buitenshuis om die fmansiële behoeftes aan te vul en
het oorvol programme net soos gemeentevroue.
8.1.13 Veranderde omstandighede van gemeente
vroue
Die feit dat die vroue in die ampte van
ouderlinge en diakens verkies word, eis die tyd op wat
vroeër aan wykleidsterskap bestee was en maak vroue
se programme oorvol. Vroue wat buitenshuis werk,
kan modiik in die tradisionele vorm van die
Vrouediens funksioneer.
Hulle beskou hulle
geestelike arbeidsterrein as binne die kantoor of in die
breë samelewing en soek daarvoor ook toerusting
-

-

volgens hulle skeppingsmatige aard as vroue. In
sekere stadsgemeentes is die vroue byna die enigste
kerkraadslede en dit sou onbillik wees om van hulle
ook nog ‘n lewende vrouediensbetrokkenheid te
verwag. Vroue ontdek hulle eie gawes en besef dat
hulle ook op ander wyses die Here kan dien.
8.1.1.4 ‘n Nuwe manier van dink in die kerk
Gemeentes ontdek hulle uniekheid, beplan daar
volgens en vrouedienste skakel in by die besondere
gemeenteplan. Sommige gemeentes is teen alle
reglementering soos verpligte versiaggewing, ens van
die tradisionele werkwyse van die Vrouediens. Denke
is soms individualisties. Rasionalisering in die kerk in
-

die algemeen en in Noord-Transvaal in die besonder,

verplig almal tot veranderde werkswyses. Daar is
gemeentes waar doelbewuste onbetrokkenheid

Na aanleiding van die voorafgaande is die volgende
aangetekeu:
8.12 Die nodigheid van die vrouediens op gemeen
telike-, rin~- en sinodale viak
8.12.1 Vrouediens op gemeentelike viak
*1 Vroue is ‘n belangrike belangegroep met bale
eiesoortige behoeftes en geweldige potensiaal waarvoor
in die gemeente voorsiening gemaak moet word. In
sommige gemeentes is dit al ruimte waarbinne
vrouepotensiaal en -behoeftes funksioneer. In midde
stadgemeentes is byna al die kerkraadslede vroue en
hulle betrokkenheid by die kerkraad voldoen aan al die
behoeftes waarvoor die Vrouediens in ander gemeentes
moet voorsiening maak.
*2 Vrouedienste funksioneer in verskeie gemeentes op
verskillende wyses volgens die gemeentes se eie unieke
aard en hulle benut so die vrouepotensiaal.
*3 Die sinodale kommissie het nie verantwoordelikheid
om te sorg dat gemeentes vir vrouens voorsiening maak
nie. Dit bly die verantwoordelikheid van elke gemeente.
8.122 Ringskommissie vir Vrouediens
*1 Ringe kan op grond van gemeenskaplike projekte,
ter wile van kontak/kommunikasie of enige nuder
behoefte besluit om ‘n RKV daar te stel, maar dit is nie
verpligtend nie.
*2 Ter wile van die deurgee van inligting en skakeling,
kan die sinodale kommissie direk met gemeentes skakel.
8.123 Sinodale Kommissie vir Vrouediens
*1 Die SKV voer opdragte van die sinode uit.
*2 Die SKV besin oor en doen navorsing in belang van
vronewerk in die NG kerk.
*3 Die SKV gee leiding en voorsien inligting in belang
van vrouewerk.
*4 Die SKV reel konferensies na behoefte.
82 SAMEVATI’ING VAN KOMMENTAAR OP
INLIGTINGSTUK WAT
GEDIJRENDE
1994
GESIRKULEER IS AAN ALLE VROUEDIENSTh
IN DIE SINODALE GEBIED

8.2.1 Gemeentes

In die meeste gemeentes bestaan
daar ‘n vorm van Vrouediens. Bale gemeentes rappor
teer dat hulle volgens die aard en behoefte van hulle
gemeente in samewerking met die kerkr~ad die
vrouewerk organiseer. Daar is baie gemeentes waar die
vrouewerk reeds op interessante alternatiewe wyses
georganiseer word. In enkele gemeentes bestaan daar
geen vrouedienste nie.
822 Ringe In die meeste ringe is daar nog ‘n mate
van kontak tussen gemeentes.
8.2.3 Sinode Baie gemeentes verkies om ale aan die
SKV versiag te doen nie en vir sommige genieentes is
dit nie altyd moontlik om die besluite van die SKV nit
te voer nie.
-

-

-
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83 TERUGVOERING VAN VROUE VAN DIE
SINODE BY DRIE GELEENTIIEDE vgl Agenda
van die Sinode N-Tv! 1993: Verslag van die SKy, p
171 pt 5.3.1 5.3.4:
“Uit die genoemde geleenthede is die volgende baie
duidelik:
5.3.1 Die vrou, as dee! van die Kerk van Christus,
vorm in die Kerk ‘n eie belangegroep wat volgens haar
eie unieke aard (fisiologies, psigies en die rol wat sy in
die samelewing vervul) en eie behoeftes en gawes,
opgebou wil word en wil diens lewer.
5.3.2 Die tradisionele werkwyse toon vanweë baie
veranderde omstanclighede toenemend leemtes.
5.3.3 Vroue wil saam met eie kerkrade beplan en
diens !ewer volgens p!aaslike omstandighede sander
voorskriftelikheid vir die struktuur en funksionering
van die Vrouediens in gemeentes. Hiervoor maak die
voorgestelde Reglement en Riglyne van die AKV
Voorsiening.
5.3.4 Koordinering op sinodale- en ringsvlak is essen
sieel ter wille van stimulus, toerusting, ens.
-

-

8.4 WAARNEMING VAN DIE FUNKSIONERING
VAN VROUEDIENSTE IN ANDER SINODES
8.4.1 Daar is ‘n algemene geneigdheid om minder
voorskriftelik te funksioneer (vgl die nuwe Reglement
en Riglyne van die AKV).
8.42 Daar is ‘n duidelike tendens om meer op die eie
aard en behoeftes en besondere gawes en uitdagings
van die vrou te fokus veral in die hg van die eietydse
prob!ematiek soos vroue in die besondere ampte en
werkende vroue.
8.43 In Sinodes waar daadwerkhike pogings aange
wend is om strukture te ontbind en die vrouedienste
dee! van SKG’s te maak, het projekte soms skade ge!y,
voel vrouedienste dat hu!le baie voorregte verloor het
en minder seggenskap in sake wat die won in die kerk
raak, behon. Sterk p!eidooie is gerig aan vrouedienste
wat met sinodale kommissies onderhandel, om nie
blindelings en onnadenkend strukture te ontbind nie.
-

9. GEVOLGTREKKING
9.1 Die wyse waarop die Sinode van Noord-Transvaa!
die Vrouedienssaak hanteer het, is uniek in die opsig
dat die SKV Noord-Transvaal as ‘n selfstandige
kommissie funksioneer.
9.2 Die vroue van die sinodale gebied waardeer die
feit dat die sinode aan hulle die geleentheid bied am
self die probleem ten opsigte van die funksionering op
te los.
9.3 Die vrou, as deel van die Kerk van Christus, wil
diens !ewer in die gemeente. Daarbenewens wil vroue,
vanweë hulle unieke skeppingsmatige aard (fisiologies,
psigies en die ro! wat hulle in die samelewing vervu!)
volgens hulle eie behoeftes en gawes ~pg~
word en
diens lewer.

9.4 Die Vrouediens bied geleentheid vir opbou, bind
saam, ontwikkel gawes, bied Bybeistudie, kom saam in
omgeegroepe en gebedsgroepe, ens.
9.5 Die naam “Vrouediens” is vir die vroue aanvaarbaar.
9.6 Die Nuusbrief is ‘n goeie kommunikasiemiddel,
9.7 Koordinering en kommunikasie tussen die SKV en
gemeentes ter wille van stimulus en toerusting, is
noodsaakhik.

10. AANBEVELINGS
10.1 Die sinode macdig gemeentes aan om vir vroue
wat daartoe die behoefte bet volgens elke gemeente se
eie aard en behoeftes ‘n Vrouediens te skep en
geleentheid te bied om hulle as belangegroep onder
toesig van die kerkraad te organiseer.
102 Die sinode ondersteun die wenslikheid van
skakeliag tussen vroueidmate in breë kerkverband op
rings- en sinodale viak. Elke ring kan self besluit of en
hoe hierdie skakeling moet geskied.
10.3 Die sinode benoem ‘ii Sinodale Kommissie vir
Vrouedieas soos die ander kommissies van die sinode
en versoek die vorige SKV am name vir oorweging voor
te lê.
10.4 Die sinode gee opdrag aan die SKV om
nie-voorskriftehike riglyne vir vrouedienste in gemeentes
te voorsien.

MEV MM LAZENBY (Voorsitster~
MEV R HUGO (Sekretaresse)
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A.7 VROUEDIENS/24N

VROUEDIENS: BYLAE 1
REGLEMENT ALGEMENE KOMMISSIE VAN DIE VROUEDIENS
1. NAAM
ALGEMENE KOMMISSIE van die VROUEDIENS
(AKV)

2. SAMESTELLING
2.1 Twee verteenwoordigers van/namens elke sinode,
verkieslik die voorsitter, ondervoorsitter of sekreta
resse van die betrokke sinode se sinodale kommissie
vir Viouediens.
2.2 Die aktuarius van die Algemene Sinode.
2.3 ‘n Verteenwoordiger uit elke kommissie van die
Algemene Sinode waarin die Algemene Kommissie vir
Vrouediens verteenwoordig is.

3. OPDRAG
Die AKV
3.1 dra sorg dat vroue op die hoogte gehou word van
die jongste tendense, behoeftes, probleme en moont
likhede ten opsigte van die vrou in die kerk;
3.2 bied die geleentheid dat verteenwoordigers van
die Vrouediens van die verskillende Sinodale Kom
missies saam kan besin en van rnekaar kan leer met
die oog op die bevordering van praktiese dienswerk
van die vroue in die Kerk;
3.3 sorg vir gesonde skakeling met:
3.3.1 die kommissies wat die verskillende dienster
reine van die kerk bedien;
3.3.2 die Vrouediens van die verskillende sinodes;
3.3.3 ander vroue-organisasie op nasionale viak;
3.4 doen versiag aan en adviseer die Algemene
Sinode in verband met die beleid wat gevoig moet
word ten opsigte van Vrouediens;
3.5 dra sorg vu navorsing, beplanning, inligting en
voorligting ten opsigte van die arbeid aan en van die
vrou in belang van die Koninkryk van God;
3.6 benoem verteenwoordigers in die Bedieningskom
missies van die Algemene Sinode.
3.7 voer opdragte van die Algemene Sinode uit.

4. KONSTITUERING EN VERGADERING
4.1 Die kommissie konstitueer so gou moontlik na die
vergaderiug van die Algemene Sinode en vergader
daarna jaarliks.
4.2 By die konstituering word ‘n dagbestuur saam
gestel bestaande uit die voorsitter, ondervoorsitter en

sekretaresse.
4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens
behoefte.

A.7 VROUEDTENS/24N
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VROUEDIENS: BYLAE 2
RIGLYNE VIR DIE VROUEDIENS
1. INLEIDING
1.1 Die basis vir hierdie riglyne is Artikel 55 van die

lidmate te aktiveer om werksaani te wees tot opbou
van die liggaam van Christus en die uitbreiding van
die Koninkryk van God.
1.3 Met die oog op die funksionering van die Vroue
diens benoem/bekragtig kerkrade, ringe en sinodes
kommissies vu die Vrouediens om in aansluiting en

4. Die Vrouediens hou nie afsonderlike boeke nie. Die
GKV kan ‘n analiseboek vir eie inligting ten opsigte van
alle inkomste en betaling hou, maar dit vorm nie deel
van die boekhoudling van die kerkraad nie. Fondse van
die Vrouediens word nie as ‘n trustfonds beskou nie.
5. Teen die einde van die kerkjaar belé die GKV ‘n
vergadering waarop die besteding van fondse behandel
word. Leiding in hierdie verband gaan uit van die
plaaslike kerkraad, die betrokke ring, en die onderskeie
sinodale kommissies. Die GKV lê die voorgenome
besteding van hulle fondse, volgens hulle keuse, voor
aan die kerkraad vir goedkeuring.

saniewerking met mekaar die taak van die kerk in
hierdie verband te behartig.

~5 Die GKV gee jaarliks aan die kerkraad ‘n oorsig van

Kerkorde en die Reglement vir die dienswerk van
gelowiges.
12 Die doelstelling van die Vrouediens is om onder
leiding en in opdrag van die kerkvergaderinge vroue~

1.4 Elke kerkvergadering bepaal self die wyse waarop
hierdie werksaajnheid georganiseer word.
1.5 Die volgende leidrade kan deur kerkvergaderinge
as riglyne gebruik word by die organisering van die
Vrouediens.

sy werksaamhede en dien ‘a begroting en ‘n program vir
die volgende jaar in. Kerkrade lewer aan die ring ver

slag van die Vrouediens.
2.3 Konstituering In samewerking met, en goedkeu
ring van, die kerkraad, konstitueer die GKV en kies ‘n
-

dagbestuur: voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse en

2, GEMEENTELIKE KOMMISSIE
DIE VROUEDIENS (GKV)

VIR

tesouriere, asook soveel addisionele lede as wat
benodig word.

2.1 Samestelling
*1 Die GKV bestaan uit ‘n voorsitter, ondervoor
sitter, sekretaresse en tesouriere en soveel addisionele
lede as wat benodig word.
*2 Die kerkraad reel/bekragtig die verkiesing/aan
wysing van die GKV.
22 Opdrag
*1 Die Gemeentelike Kommissie vir Vrouediens
(GKV) organiseer die werksaamhede van die Vroue
diens in die gemeente onder leiding van/onder toesig
van die kerkraad,
*2 Ten einde die Vrouediens doeltreffend te
organiseer, kan diensgroepe aangewys word.
*3 Ten einde nouer samewerking en skakeling met
die verskillende kommissies van die kerkraad te be
werkstellig, kan verteenwoordigers van die Vroue
diens aangewys word om in die kommissies van die
kerkraad te dien.
*4 Die insameling en beheer oor finansies word
geredi in ooreenstemming met die besluite van die
betrokke kerkraad.
Die volgende riglyne kan gebruik word:
1. Die kassier van die kerkraad ontvang alle
Vrouediensgelde en reik kwitansies uit. As die GKV
geld aanvra, word dit van die kassier verkry.
2. Die hantering en besteding van alle fondse geskied
met die medewete en goedkeuring van die kerkraad.
3. Die fondse deur die Vrouediens ingesamel, word
onder die hoof “Vrouediens” in die boeke van die
kerkraad opgeneem, maw die geld so ontvang word in
die gemeentekas gestort.

3. RINGSKOMMISSIE VIR DIE VROUE..
DIENS (RKV)
3.1 Samestelling
*1 Die RKV word deur die ring saamgestel/bekragtig.
*2 Elke kerkraad lê die name van ‘n vrou/vroue (met
sekundi) aan die ring voor.
32 Opdrag
*1 Die RKV gee leiding en inligting aan die gemeen
telike Vrouediens.
*2 Die RKV reel van tyd tot tyd ringskonferensies.
*3 Die RKV doen jaarliks aan die ring verslag van sy
werksaamhede en stuur aan die SKV ‘a oorsig van die
werksaamhede in die ringsgebied.
3.3 Konstituering en vergadering
*1 Die RKV konstitueer en Ides ‘n dagbestuur:
voorsitter, ondervoorsitter en sekretaresse/tesouriere
(met sekundi wat in volgorde opgeroep word).
SKV-lede bly ipso facto lede van die RKV se
dagbestuur.
*2 Die konstituering van die RKV kan jaarliks
plaasvind of volgens sinodale reeling.
*3 Op versoek van die ring kan die RKV vroue aanwys
om in die verskillende ringskommissies te dien, ten

einde skakeling te bewerkstelling en belangstelling in
riagswerksaamhede te bevorder.
*4 Die RKV vergader so dikwels soos nodig mag wees,
maar ten minste een keer per jaar, om gesanientlike
ringswerksaamhede te bespreek.
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4, SINODALE KOMMISSIE
VROUEDIENS (SKy)

VIR

DIE

4.1 Samestelling
*1 Die SKV word deur die sinode saamgestel/

bekragtig.
*2 Elke ring 18 op versoek van die RKV die name van
‘n vrou/vroue, met sekundi, aan die sinode/sinodale
kommissie/mocleramen voor.
42 Opdrag
*1 Die SKV gee leiding en inligting aan die RKV en
GKV.
*2 Die SKV reel sinodale konferensies
*3 Die SKV stel vanuit die ringsverslae ‘n versiag van
die werksaamhede van die Vrouediens op vir
voorlegging aan die sinode/sinodale kommissie.
*4 Die SKV benoem twee lede (met sekundi) om te
dien in die Algemene Kommissie vir Vrouediens.
4.3 Konstituering en vergadering
*1 Die SKV vergader een maal per jaar.
*2 Die SKV konstitueer en Ides ‘n dagbestuur:
voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse, tesouriere en
soveel addisionele lede as wat benodig word.
*3 Die lede van die SKV dien tot en met die volgende
sinode.
*4 Die SKV kan sub-kommissies benoem.
*5 Ten einde nouer samewerking en skakeling met
die verskillende kommissies van die sinode te
bewerkstellig, kan die SKV verteenwoordigers aanwys
in die verskillende bedieningskommissies van die
sinode.

A.7 VROUEDIENS/24N

A.8 ARGIEFKOMMISSTE/21N
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A~8 GESAMENTLIKE KOMMISSIE VIR DIE ARGIEF
L OPDRAG VAN DIE SINODE 1993
1.1 REKENAARDRUKSTUKKE VIR DIE ARGIEF
1.1.1 Opdrag (268: 13.4) Die sinode gee opdrag aan
die Sinodale Kommissie vir die Argief om voort te
gaan met die beplanning ten opsigte van die
rekenarisering van die registers en registerafdrukke en
om die gemeentes so gou doenlik met die nodige
inligting te bedien. Die sinode besluit dat die
gemeentes in Noord-Transvaal hierdie beplande
program van gerekenariseerde registerafdrukke in
werking mag stel sodra dit gereed is en dat die nodige
riglyne deur die Sinodale Kommissie vir die Argief
voorsien word.
-

1.12 Uitvoering In die uitvoering van sy opdrag het
die SKA horn laat lei deur sy werkgroep vir
-

Dokurnentasie. Die verandercle behoefte het die klem
laat verskuif na gerekenariseerde registerafskrifte wat
per disket, stiffie of magneetband aan die Argief
gelewer word. Die doel hiervan is om administratiewe
rompslomp uit te skakel en die toevloei van papier na
die Argief te verminder. Op 15 Februarie 1994 besluit
die Gesamentlike Kommissie vir Fondse: Die ver
gadering spoor die Argivaris aan orn ondersoeke met
die oog op rekenarisering en ruimtebesparing so
vinnig moontlik af te handel. Daar moet ook aandag
geskenk word aan die huidige materiaal om dit te
verklein of op mikrofilm te plaas’. ‘n Uitgebreide
versiag is opgestel en is vir insae beskikbaar by die
Argief.
1.13 Bevinding
*1 Rekenaaruitdrukke van registerafskrifte wat aan
die voorskrifte van die Argief voldoen, word reeds
sedert 1992 ontvang, bewaar en gebruik.

*2 Gerekenariseerde registerafskrifte per disket word
reeds sedert 1994 vanaf Noord-Transvaalse gemeentes
ontvang.

*3 Gerekenariseerde registerafskrifte wat per disket
of stiffie by die Argief ingedien word, kan by wyse van
die volgende geskied:
In ASCII formaat wat voldoen aan die vereistes soos
deur die Gesamentlike Kommissie vir die Argief
bepaal.
By wyse van ‘n “makro op die woordverwer
kingspakket: Word Perfect. Die ‘makro’ sal deur die
-

-

Argief per disket of stiffie teen kosprys aan
gemeentes/ringe beskikbaar gestel word.
By wyse van een van die volgende gem een
tepakkette: Gemdata, GAM, Kerkkantoor, (Doulos
moontlik later) indien die Argief daaroor beskik.
-

-

-

*4 Gerekenariseerde doop- en lidmaatregisters moet
steeds vergesel word van ‘n verklaring van die Rings
argiefkommissie ten opsigte van die korrektheicl van die
afskrifte.
~5 Registers kan deur middel van elektroniese pos
(E-mail) aan die Argief gestuur word. Wanneer E-mail
gebruik word, sal papier, koeverte, posgeld en reiskoste
bespaar word. Die enigste koste is die telefoonoproep.
Faksmoontlikhede word ook deur bierdie pakket
uitgebrei. Indien die gemeente/ring reeds oor ‘a
faksmasjien beskilc, kan ander gemeentes/ringe fakse
deur die rekenaar na hulle stuur, al is die nie in besit
van ‘n faksmasjien ale. (Ringsgemeentes sou kon
saamwerk om ten minste eén rekenaar per ring
hiervoor aan te pas, aihoewel die kostes so laag en die
voordele oor die langtermyn so groot is, dat elke
gemeente dit sou kon oorweeg. Die minimum
konfigurasie benodigom hierdie fasiliteite aan die werk
te kry, is ‘n 286/386 rekenaar met 1MB RAM, ‘n serie
poort, 15MB beskikbare hardeskyf en DOS 3.3
Alternatiewe kostes vir ‘n gemeente kan tussen R909 en
R1480 beloop en vir ringe, tussen R1056 en R1716.)
*6 Gestandardiseerde stukke kan deur die Argief teen
‘n geringe koste per disket of stiffie aan ringe/
gemeentes voorsien word.
*7 Ruimtebesparing per rekenaar is wel moontlik deur
argivalia in te skandeer en op beeld (image) vas te lé.
Aanvanklik sal dit slegs geringe kostes meebring.
1.1.4 AANBEVELINGS Die sinode besluit:
1.1.4.1 Gemeentes kan rekenaaruitdrukke van doop- en
lidmaatregisters wat nan die voorskrifte van die Argief
voldoen, by die Argief indien.
1.1.42 Gemeentes kan gerekenariseerde registeraf
skrifte per disket of stiffie by die Argief indien, maar dit
moetop die volgende wyse geskie&
*1 In ASCII formaat wat voldoen nan die vereistes soos
deur die Gesamentlike Kominissie yr die Argief bepaal
is.
*2 In die woordverwcrkingsdokument Word Perfect
(nile weergawes) volgens die uiteensetting soos deur
-

-

die Argief voorsien.
*3 By wyse van die volgende gemeenteprogramme:

Gemdata, Kerkkantoor en GAM.
*4 Rekenaaruitdrukke en gerekenariseerde register
afskrifte moet vergesel word van ‘a sertiflkaat van
goedkeuring deur die betrokke gemeentelike- en
ringsargiefkommissie.
1.2.43 Gemeentes kan registers en nader korres
pondensie deur middel van ‘n elektroniese posstelsel
(E-mail) nan Argief as “poskantoo? van die Sinodale
Kerkkantoor versend.
1.2.4.4 Die Argief bekom en versprei kerklike vorms
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aau gemeentes/ringe op aanvraag en wel in die
volgende formaat:
*1 ASCII
*2 As ‘n Word Perfect woordverwerkingsdokument
(weergawe 5.1,6 en vir Windows).
12.4.5 Ringe, gemeentes en kommissies van die
sinode word versoek om met die Argief te skakel ten
einde standardisering van rekenaar harde~ en sag
teware so ver moontlik te bewerkstdllig en oni kostes
te besnoei deur middel van grootmaat aankope.
12.4.6 Ruimtebesparing deur middel van skandering
van argivalia word goedgekeur.

2. STAANDE OPDRAGTE
Die kommissie
oordeel dat aan alle staande opdragte binne die be
perking van personeel en fasiliteite uitvoering gegee
is.
-

-

3. OPDRAGTE EN VERSOEKE VAN DIE
ALGEMENE SINODE
3.1 ARGIEF- EN MUSEUMBEthID EN HAND
LE1DING VIR DIE NED GEREF KERK
3.1.1 Besluit (1994: 458: 3.1.1) Die Algemene Sinode
beveel die praktiese implementering van die Argief
en Museumbeleid en Handleiding by sinodes aan.
-

3.12 AANBEVEUNG
Die Argief. en Museum
beleid en Handleiding word aan kerkrade, ringe en
koinmissie van die sinode deurgegee vir praktiese
-

A.8 ARGIEFKOMMISSIE/21N

Wes-Transvaal en Midde-Afrika aan die Gesamentlike
Kommissie vir die Argief opgedra en is, aan die hand
van sy eie omstandighede en behoeftes, belas met:
*1 die nodige advies aan die betrokke sinode vir die
voorsiening van ‘n doelmatige argiefbewaarplek en
moontlike museumdiens en toereikende personeel;
*2 die nodige leiding aan die sinode insake die
versarneling, versorging, bewaring en gebfuik van
argief- en museummateriaal;
*3 reelings om argief- en museurnrnateriaal van
kerkrade, ringe, sinodes, kerkilke kommissies en
inrigtings vir bewaring in die sinodale argiefbewaarplek
te versamel en te bewaar;
*4 die verkryging van belangrike teologiese (veral kerk
historiese) geskrifte/publikasies vir die argiefbewaar
plek, ook by wyse van afskrifte/afdrukke/kopiee
daarvan;
*5 die toesig oor die werk van die argivaris, as uit
voerende beampte, en die argiefpersoneel;
*6 die opstel van ‘n versiag oor die werk in die
argiefbewaarplek aan die vergadering van die Gesa
mentlike Kommissie vir Argief, sinodale kommissie en
sinode, plus ‘n begroting van inkomste en uitgawes aan
die betrokke kommissies en sinode;
*7 die finale beslissing oor die moontlike vernietiging
van wegdoenbare stukke;
*8 die oorweging en publiseer van belangrike
kerkhistoriese en ander materiaal;
*9 die opstel van ‘n In Mernoriam-versiag indien die
sinode dit verlang.

implimentering. (Bylae 1)

4.1.1.2 As gevoig van die vakature wat met die skielike

3.2 HUWELIKSAANTEKENINGREGJSTER

dood van dr CS Kotzé ontstaan het
en sekere
tendense wat waargeneern is
het die Kommissie ‘n
-

32.1 Die Algemene Sinode 1994 keur beskry
wingspunt B.2.1O goed, ni om die besluit van Oktober
1986 insake aantekening van huwelike wat kerklik
bevestig word, te herroep. (Handelinge 1994: 459)
32.2 Die Sinode van Noord-Transvaal het in 1993
aanbeveel (268: 3.1.3) dat kerkrade ‘n huweliks
aantekeningregister vir die gemeente in stand kan hou.

-

deeglike ondersoek na die doel en funksionering van
die Argief geloods. Teen die breë agtergrond van die
doel en taak van die Argief, ni “om deur die
verskillende Argief- en inligtingkundige dissiplines die
doelmatige geheue en gewete van die Kerk te wees en
so ook diensbaar te wees aan teologiese en ander

navorsing”, het die ondersoek horn ten doel gestel om
die volgende te bepaal:
*1 ‘n Scenario vir die Argief oor die kort- en

langtermyn.
4. NUWE SAKE

*2 Die personeelopset met inagneming van die doel en

4.1 BESTUUR EN BEHEER: ARGIEF

taak van die Argief, die moontlike scenario’s en
personeel-rasionalisering.
*3 Ruimtebesparing deur beperking van argivalia,

4.1.1 Opdrag van Gesamentlike Kommissie vir die
Argief

rekordbeheer en aanwending van tegnologie.
*4 Koste-effektiewe ontsluiting van dataversameling.

4.1.1.1 Die bestuur en beheer van die Argief is deur
die deelnemende Sinodes van Noord-, Oos-, Suid., en

4,1.13 Tydens die ondersoek is ‘n aantal scenarios
oorweeg en is die volgende scenario aanbeveel: Argief
as deel van BIS (Bestuursinligtingstelsel’) van die

AS ARGIEFKOMMISSIE/21N
Sinodale Kerkkantoor. Die natuurlike ontwikkeling
uit die scenario
indien die ontsluiting en reke
narisering ontwikkel kan word tot ‘n professionele en
flake naslaandiens is om die Argief as deel van BIS
te gebruik. Dit hou die volgende implikasie vir die
Argief in:
*1 Die Argief word onder die beheer van die
Hoofbestuurder geplaas.
*2 Na inligtingsoudit word al die privaat “kantoor
argiewe” in die Sentrum na die Argief oorgeplaas met
die verondersteiling dat die personeel aile soektogte
en naslaanwerk funk en professioneel sal kan behartig.
*3 Argiefpersoneei word aangevul deur personeel om
die administratiewe liasseerstelsel in die Argief voort
te sit, en professionele iniigtingspersoneel wat die
Argief as uitgebreide inligtingsentrum bestuur, naas sy
bestaande navorsingsfunksie.
*4 Ruimtebesparing en rekenarisering kry onmid
deilike aandag. Die voordele aan so ‘n Bestuursin
ligtingstelsel vir die Kerk is nie alleen dat ‘a baie
doeltreffende iniigting- en navorsingsentrum daarge
stel word nie, maar ruimte word elders bespaar
aangesien alie stukke (administratief en andersins) op
een plek bewaar, beheer, ontsluit en beskikbaar is.
~5 Inskakeling van sinodes, ringe en gemeentes by ‘n
elektroniese posstelsel (E-mail) wat in die BIS-opset
vir die kerk tot groot besparings en ander voordele
kan iei.
-

-

411.4 Hierdie ondersoek het ook ‘a aantal leemtes
vir die Kommissie uitgewys. Die belangrikste hiervan
was die feit dat die voile beheer oor die Argief en sy
personeel nie werklik by die Kommissie berus het nie.
In die praktyk was dit net die Argivaris wat ten voile
onder beheer en toesig van die Kommissie gestaan
het. Die res van die personeel was slegs ten opsigte
van toesig oor die uitvoering van hulle pligte en take
onder die Kommissie se beheer. Vir die res staan
huile onder die Sinodale Kerkkantoorkommissie,
terwyi die Gesamentilke Fondsekommissie besluit oor
die befondsing van die Argief en die vul al dan nie van
poste.
4.12 Verandering in bestuur en beheer van die Argief
4.12.1 Die Kommissie moes oor die volgende
duideiikheid kry:
*1 Moet die huidige situasie kontinueer en jaarliks
kosbare tyd verlore gaan in ondersoeke, voorleggings
en vergaderings met ander kommissies oor die werk
waartoe hy die opdrag het?
*2 Moet daar nie ter wille van effektiwiteit en
funksionaiiteit eerder gerasionaliseer word deur die
Argief onder een kommissie se beheer te plaas ale?
*3 Moet die beheer oor die Argief noodwendig onder
hierdie kommissie ressorteer?
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4.122 Met inagneming van die scenario waarop besluit
is, is tot die gevolgtrekking gekom dat die Argief onder
die Sinodale Kerkkantoorkommissie tereg behoort te
kom. Die Gesamentlike Kommissie vir die Argief se
selfstandige funksie van beheer oor die Argief verander
na die van ‘a deskundige advieskommissie van die
SKKK. In die hoedanigheid vergader die Kommissie
slegs eenkeer per jaar met versiag aan die SKKK oor
professioneel-vakkundige sake. Dit noodsaak sekere
regiementswysigings. Hiervoor is die huip van die
actuarii van die deelnemende sinodes ingeroep. Die
oorpiasing van die Argief hou geen bykomende
fmansiële impiikasies in nie.
4.123 Intussen stel die Hoofbestuurder die organi
satoriese implikasies hiervan op die proef. Die uiteinde
daarvan sal tydeas die sitting van die sinode vermeld
word.
4.12.4 Hierdie versiag is ook aan die SKKK voorgele
(15-11-1994) wat versoek het dat dit aan die vier
moderature van Transvaal voorgelé word vir
oorweging. Die kommissie het versoek dat die versiag
na die vergaderings van die deelnemende sinodes
verwys word vir besluitneming.
4.13 AANBEVELINGS
4.13.1 Die Argief met sy personeel en al sy funksies
word onder die bestuur en begroting van die Sinodale
Kerkkantoorkommissie en sy Hoolbestuurder geplaas.

4.132 Die bestuur van die Argief geskied op advies
van die Gesamentlike Konnuissie vir die Argief as
deskundige kommissie, met inbegrip van advies oor:
*1 keuring en aansteiling van personeel
*2 posbeskrywings en -evaluering.
*3 personeelregulasies en verlofreelings
*4 salarisskale en -aanpassings;
4.133 Die Argivaris word deur die Sinodale Kerk
kantoorkommissie benoem op advies van die Ge
samentlike Kommissie vir die Argief wat ‘n kortlys van
kandidate voorlé.
4.13.4 Die fnnksionering en organisatoriese plasing
van die Argief~ binne die Kerkkantoor, ressorteer direk
onder die Hoofbestuurder.
4.13.5 Die Argief staan voortaan bekend as: Argief en
Bestuursinligtingsdienste, onder die Direktoraat: Sino
dale Dienste, met die Argivaris nan die hoof van hierdie
dienste.

4.13.6 Die

nodige

Reglementswysigings

vir

die
Gesamentiike Kommissie vu die Argief~, die Sinodale
Kerkkantoorkominissie, die Argief en die Argivaris
word na die vier Aktuarii van die Transvaalse Sinodes
verwys.
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4.2 TARIEWE: DIENSTE GELEWER DEUR DIE
ARGIEF
4.2,1 Opdrag
Die Sinodes van Transvaal en
Midde-Afrika het op aanbeveling van die Gesa
mentlike Kommissie vir die Argief in 1991 soos voig
besluit: ‘Die Sinode besluit dat navorsers gratis
toegang tot argiefmateriaal het.” Hierdie besluit is
geneem na aanleiding van die volgende opdrag van
Oos-Transvaal in 1987: “Die Sinode gee opdrag aan
die Argiefkommissie om ‘n stelsel van dienstariewe in~
die geval van navorsers op te stel en aan die Sinàdale
Kommissie terug te rapporteer.”
Veranderde
omstandighede in die inligtingswereld het die saak
weer onder die kommissie se aandag gebring.
-

422 Uitvoering Die vertrekpunt by die ondersoek
was die beginsel van toegevoegde waarde wat deur die
meeste inligtingsinstansies toegepas word.
‘n
Inligtingdiens soos die Argief kan deur die proses van
toevoeging van waarde van blote data, inligting maak
deur data met mekaar in verband te bring. In die
mal≤ro-ontsluitingsfase geskied dit deur die fisiese
sortering van elke data-versameling om dit ‘n fisies
korrekte plek in die Argief te gee, waar dit deur
middel van ‘n basiese inventaris opgespoor kan word.
In die mikro-ontsluitingsfase geskied dit onder andere
deur kiassifisering en groepering. Indeksering
op
rekenaar
en ekserpering word uitgevoer. Sodra
hierdie fase afgehandel is, kan die inligting bemark
word deur by die basiese soekheffing ‘n toegevoegde
waardeheffmg te hef. Die waarde
en heffing
verhoog sodra inligting in kennis verander word.
Inligting word kennis wanneer dit met mekaar
vergelyk word of wanneer die inligting gekeur,
geanáliseer of geInterpreteer word. Dit is mede
delende
en produktiewe kennis. Die waarde en
fooi
verhoog sodra hierdie kennis verder gevoer
word, deurdat inligting een of ander proses tot aksie
bring. Bemarkbare data moet so gou as moontlik
ontsluit en gerekenariseer word. In hierdie verband is
sedert Julie 1994 die Agendas en Handelinge van die
Algemene Sinode (1962
1994), Noord-Transvaal
(1957
1991), Wes-Transvaal (1979 -1991), Oos
Transvaal (1979 1991), Suid-Transvaal (1957 1993),
Transvaal (1957) en Midde-Afrika (1984 1991) reeds
gerekenariseer en gemndekseer. Daar word vinnig
gevorder met die Argief se boeke-, verhandelinge- en
gemeenteblad-versamelings.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

amptenare van die kerk in die sin dat hulle begelei
word in die vind van die navorsingsbronne en
hulpmiddels, en navrae.
*4 Waar navorsers in hul navorsing bygestaan word
met rekenaar- en ander soektàgte, behoort die beginsel
van toegevoegde waarde te geld.
*5 Genealoë behoort ‘n basiese tarief te betaal vir ‘n
gecleelte of voile dag se navorsing. Dieselfde beginsel
behoort te geld vir navorsers wat bloot net in die Argief
kom werk.
*6 Waar van Argiefpersoneel verwag word om vir
gemeentes, ringe, sinodes, kommissies en ander
instansies navorsing te doen met die weergee van
navorsingsbevindings, behoort tariewe volgens meriete
bepaal te word.
42.4 AANBEVELINGS
42.4.1 Die betaling van ‘n tarief., op die beginsel van
toegevoegde waarde, vir huip ann navorsers en met
inligtingsoektogte, word goedgekeu.r.
42.42 Die Gesamentlike Kommissie vir die Argief
bepaal die tariewe.
43 BENOEM1NG VAN ARG1VARIS
43.1 Opdrag Die vier moderature van die Sinodes
van Transvaal het op 5 Desember 1994 soos voig besluit:
“Die vergadering versoek die Gesamentlike Kommissie
vir Argief om aan die Sinodes gelykluidende aan
bevelings te doen oor hoe die vulling van die vakature
in die toekoms hanteer moet word. Die vergadering
neem kennis dat bogenoemde besluite genoodsaak is in
die hg daarvan dat:
*1 die Gesamentlike Dagbesture/Moderature van die
vier Transvaalse Sinodes by sy vorige vergaderings geen
besluit geneem of enige ooreenkoms bereik bet oor die
wyse van benoeming van ‘n Argivaris nie;
*2 Die Gesamentlike Kommissie vir Argief nie die
benoeming van ‘n Argivaris self kan hanteer nie omdat
*2.1 daar onduidelikheid is oor die geldende
reglemente en verskil van intrepetasie oor hoe die
benoeming behoort gedoen te word;
*2.2 lede van die Argiefkommissie wat tans slegs uit
vier lede bestaan self betrokke mag wees.’
-

-

-

423 Bevinding
*1 Tans subsidieer die kerk alle navorsers deurdat
alle dienste, behaiwe fotostate, gratis is.
*2 Die beginsel van toegevoegde waarde (data +
arbeid = inligting + verwerking = kennis) word wyd
toegepas deur inligtinginstansies.
*3 Navorsing behoort gratis te wees vir lidmate en

432 Uitvoering
Onder 4.1 “Bestuur en Beheer:
Argief is aanbeveel dat die Argief met sy personeel en
al sy funksies aan die Sinodale Kerkkan- toorkommissie
oorgedra, en onder beheer van die Hoofbestuurder
geplaas word. In die geval sou die Argivaris deur die
Sinodale Kerkkantoorkommissie benoem word na
oorleg met die Gesamentlike Kommissie vir die Argief.
Word die aanbeveling nie aanvaar nie, moet ‘n nuwe
reeling getref en in die betrokke reglement opgeneem
word.
-
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433 Bevinding
Waar ‘n vakature vir Argivaris
ontstaan, kan dit gebeur dat van die lede van die
Gesamentlike Kommissie vir die Argief ook in
aanmerking kan kom vir benoeming as Argivaris. Om
hierdie rede is die prosedure wat in Desember 1994
gevolg is met die vul van die vakature, die aangewese
weg om in die toekoms te voig.
-

43.4 AANBEVEJJNGS
43.4.1 Die kieskollege vir die benoeming van die
Argivaris sal bestaan ult die ModeraturefDagbesture
van die vier Sinodes van Transvaal en die lede van die

Gesanienlilke Kommissie vir die Argief.
43.42 Die Gesamentlike Kommissie vir die Argief is

verantwoordelik vir die bekendstelling van die
vakature en die keuring van die kandidate met die
medewerking van die Personeelafdeling van die
Sinodale Kerkkantoor.
43.43 Die kieskollege benoem die Argivaris nadat
die Gesamentlike Kommissie vir die Argief ‘n kortlys
van due kandidate aan die vergadering voorgelê het.

5. PERSONEEL
5.1 Die personeel bestaan tans uit die volgende
persone:
Argivaris: Dr CJJ Froneman
Assistent (Rekenarisering): Mev LE Dekker
Assistent (Administrasie): Mej SMJ van Rensburg
Assistent (Leeskamer): Mev R Theron
5.2 Die Argief bedien tans 5 sinodes met hul

kommissies, 69 ringe, 548 gemeentes, bykans 1000
predikante en ook die Teologiese Fakulteit Pretoria.
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5.3 Met leedwese word melding gemaak van die
skielike afsterwe van dr CS Kotzé. Sy vroomheid,

entoesiastiese werkywer en gawes van verstand was vir
die Ned Geref Kerk van groot waarde. Sy eggenote en
gesin word die troos van die Here toegebid.
5.4 Ds HJM Hough, vorige Assistent-Argivaris, het in
September 1994 finaal geëmeriteer. Die pos is as deel
van die rasionaliseringsproses gevul deur mev Leola

Dekker van Rekenaardienste met opdrag die reke
narisering van die inligtingstelsels.
5.5 Mev R Theron het ernstig siek geword en die pro
ses is aan die gang om haar om mediese redes uit diens
te laat tree. Sy en haar gesin word die krag van die
Here wat kan genees, toegebid.
5.6 Ds IC Schutte, vir 11 jaar Assistent-Argivaris (1973

1984) is op 2 Maart 1995 oorlede. Sy eggenote en
gesin word die troos van die Here toegebid.
-

Die Gesanientlike Kommissie vir die Argief vertrou dat
hy hiermee sy pligte tot bevrediging van die sinode
uitgevoer het. Die sinode word die seen van die Here
toegebid.
JHH DU TOIT (Voorsitter)
CJJ FRONEMAN (Skriba)
JC CARSTENS (Verteenwoordiger Noord-Transvaal)
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ARGIEF BYLAE 1: ARGIEF~ EN MUSEUMBELEID
HANDLEIDING VIR PIAKTIESE IMPLEMENTERING
1. ARGIEF~ EN MUSEUMBELEID
1.1 In ooreenstemming met die karakter van die kerk,
het sy argief- en museumarbeid primer ‘n Skriftuur
lik-teologiese grondsiag. Daarorn is dit eerstens op
teologies-wetenskaplike en origens sekulér-weteuskap
like diens ingestel.
12 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 bewaarplek huisves gevoiglik ook die skriftelike
en ander getuienisse wat horn teen ongeregverdigde
aansprake en duur eise beskerm.
1.3 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.
1.4 In hierdie verband beteken argief- en museum
materiaal 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.
1.5 As sodanig staan die argiefbewaarplek en museum
as ‘n gesisternatiseerde inligtingsbron in diens van die
kerk en sy verskillende kennisvelde, met besondere
kiem op die teologie en meer bepaald die ek
kiesiologie. Dit dien uiteraard, vanweë sy ryke
inligting, ook ander wetenskappe, beantwoord as
akademiese instansie amptelilce en akademiese navrae
en gee, waar nodig, aan navorsers voorligting in die
metodiek van navorsing en geskiedskrywing.

2. HANDLEIDING VIR IMPLEMENTE
RING VAN DIE MUSEUM~ EN ARGIEF
BELEID
2.1 ALGEMEEN
Vir doelmatige argief- en
museumdienste het kerk- rade, ringe, sinodes en
ander argief- en museumlewerende instansies die
volgende verantwoordelikhede:
-

2.1.1 die voorsiening van verstaanbare, noukeurige en
taalkundig goedversorgde en gedokumenteerde
ting, sowel as die gevraagde museummateriaal;

mug

2.12
in ‘n
nie;
2.1.3
2.1.4

die gebruikmaking van netjiese en leesbare skrif
ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan word

goeie tikwerk met ‘n helder swart tildint;
goeie rekenaaruitdrukke met letterkwaliteit;
2.1.5 die gebruik van duursame papier, verkieslik van
A4-formaat, 85 gram of meer per vk meter;
2.1.6 tik- of skryf- of druk- of kopieerwerk, verkieslik
op albei kante van die papier met ‘n oop ruimte van
ongeveer 3 cm aan weerskante van die teks;
2.1.7 die volledige datering, ondertekening en/of
paraferiug en stempel van alle dokumente soos,
wanneer en waar wetenskaplike en gemeenregtelike
argiefbeginsels dit vereis;
2.1.8 die inagneming van die noodsaaklikheid van
ruimtebesparing in die argief deur die stelselmatige
vernietiging van efemere rnateriaal soos deur die
verskillende sinodes of hulle betrokke kommissies
bepaal;
2.1.9 die inlewering van argief- en museummateriaal by
die betrokke sinodale bewaarplek onder die dekking
van ‘n bekoorlike inventaris.
22 DIE KERKRAAD
Elke kerkraad benoem ‘n
argiefkommissie waarvan die skriba-kassier of skriba of
saakgelastigde ampshalwe lid is, en wat moet toesien
dat:
-

22.1 die gemeente oor ‘n doeltreffende en weten
skaplike argiefstelsel beskik, waarby ingesluit is ‘n
doelmatige lêersisteem, asook die nodige geriewe
daarvoor;
222 daar aan al die kerklike, juridiese, argivallese en
rnuseumkundige vereistes vir die betrokke materiaal en
dienste voldoen word;
2.23 die 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;
2.2.4 museummateriaal versamel en versorg word;
22.5 dooplidmate-, lidmate- en huweliksregister op
datum gehou en versorg word;
22.6 alle ander belangrike argiewe, by konsi
storieboeke, aankondigingboeke, duplikate van uitgaan
de briewe en die oorspronklike inkomende briewe,
behoorlik versorg word;
22.7 regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in
die registers korrek aangebring word nadat die aan
soeke met die nodige bewysstukke, deur die kerkraad
en ring/ringskommissie goedgekeur is;
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22.8 gemeentelike verslae volgens die kerklike
bepalings opgestel en op die bestemde tyd aan die ring
besorg word;
22.9 sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, ge~
parafeerde en ondertekende afskrifte van die doop
lidmate en lidmateregisters en ook die oorspronklike
kerklike huweliksregister op bepaalde tye op
voorgeskrewe blaaie aangebring en via die ring na die
sinodale argiefbewaarplek gestuur word;
2.2.10 alle argiefmateriaal en museummateriaal
waartoe ooreengekoni is, vir veilige bewaring, versor
ging en oordeelkundige gebruik deur navorsers aan
die sinodale argiefbewaarplek toevertrou word;
22.11 alle stukke wat deur die ring/ringskommissie
vir verbetering/aanvulling/vervanging na gemeentes
terugverwys is, binne vier weke na die vergadering in
die verlangde toestand aan die ringskriba besorg word;
22.12 skriftelilce en mondelinge oorkondes wat ‘n
bydrae kan lewer tot die getuienis van die handelinge
van God in sy kerk, bewaar en aan die sinodale
argiefbewaarplek besorg word.
23 lUNG Die ring benoem ‘n argieficommissie wat
moet toesien dat:
-

2.3.1 die ring oor ‘a doeltreffende en wetenskaplike
argiefstelsel beskik waarby ingesluit is afskrifte van die
ring se notule, stukke ivm die ring se admini
strasiefonds, ringskommissienotules en ‘n doelmatige
Iêersisteem, asook die nodige geriewe daarvoor;
2.32 daar aan al die kerklike, juridiese en argivaliese
vereistes vir dokumentêre materiaal voldoen word,
waarby die nasien van die afskrifte van dooplidmate
en lidmateregisters, wat voor elke ringsitting van die
betrokke ringsgemeentes ontvang word, ingesluit word;
233 binne twee maande ná elke ringsitting 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 sino
dale argiefbewaarplek gestuur word;
2.3.4 die notule en korrespondensie van alle rings
kommissies, wat nie meer vir omniddellike naslaan
benodig word ale, aan die sinodale argiefbewaarplek
gestuur word;
23.5 alle stukke wat vir verbetering/aanvulling/ ver
vanging terugverwys is, so gou moontlik na ontvangs
en noukeurige kontrole deur die ringskommissie aan
die betrokke argiefbewaarplek gestuur word;
2.3.6 die ring/ringskommissie elke aansoek om
regstelling/wysiging/laat inskrywing in ‘a register
noulceurig nagaan, alvorens dit goedgekeur en aan die
betrokke argivaris gestuur word;
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23.7 alle argiefmateriaal, insluitende korrespon
densie, van tyd tot tyd aan die betrokke argivaris ge
stuur word;
23.8 die argiewe van die gasheergemeente by
ringsittings nagegaan word;
23.9 in samewerking met die sinodale argivaris aan
kerkraadsargiefkommissies leiding gegee word met
betrekking tot die ordening, instandhouding, bewaring
en uitbouing van die gemeenteargief, die vernietiging
van efemere stukke, die inlewering van gemeentelike
argivalia by die sinodale argiefbewaarplek en alle ander
verpligtinge;
2.3.10 die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy
verpligtinge soos beliggaam in die argiefreglement;
23.11 handtekeninge onder aan notules en verslae
volledig is en ‘a duidelike eenheid met die notule en
verslae vorm;
23.12 die oorspronklike verslae na die argiefbe
waarplek gestuur word;
23.13 volledige verduidelikings verstrek word waar
verslae en ander dokumente nie volledig onderteken
kon word ale;
23.14 alle verslae by die ringskriba vir ordening en
versending na die argiefbewaarplek ingelewer word;
23.15 alle verslae en notules duidelike en volledige
opskrifte het, met vermelding van die naam van die
betrokke sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie,
diensaksies en dies meer en datum van vergadering
en/of versiag;
23.16 ringsnotules korrek en deurlopend genumereer
word;
23.17 ringstukke vir die argiefbewaarplek die volgor
de van die inventaris gebruik;
23.18 die nodige besonderhede oor die ring jaarliks
aan die samesteller van die Jaarboek gestuur word;
23.19 ‘n besluiteregister tydens die ringsvergadering
opgestel word;
23.20 ‘n indeks op ringsbesluite bygehou word.
2.4. DIE SINODE
2.4.1 Die Argiefkommissie
Die sinode benoem ‘n
argiefkommissie, waarvan die argivaris ampshalwe lid
en skriba is. Die argiefkommissie en sy subkommissies
het reg van koopsie en is, aan die hand van sy eie
ornstandighede en behoeftes, belas met:
2.4.1.1 die nodige advies aan die betrokke sinode vir
die voorsiening van ‘n doelmatige argiefbewaarplek en
moontlike museum diens en toereikende personeel;
2.4.1.2 die nodige leiding aan die sinode insake die
versameling, versorging, bewaring en gebruik van
argief- en museummateriaal; en iinplementering en
benutting van die rekenaar in die verband;
-
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2.4.13 reelings om argief-, en museummateriaal van
kerkrade, ringe, sinodes, kerklike kommissies en
-inrigtings vir bewaring in die sinodale argietbe
waarplek te versamel en te bewaar;
2.4.1.4 die verkryging van belangrike teologiese (veral
kerkhistoriese) geskrifte/publikasies vir die argief
bewaarplek, ook by wyse van afskrifte/afdrukke/
kopieë daarvan;
2.4.1.5 die toesig oor die werk van die argivaris, as
uitvoerende beampte, en die argiefpersoneel;
2.4.1.6 die opstel van ‘n versiag oor die werk in die
argiefbewaarplek aan elke vergadering van die
sinodale argiefkommissie, sinodale kommissie en
sinode, plus ‘n begroting van inkomstes en uitgawes
aan die betrokke kommissies en sinode;
2.4.1.7 die finale beslissing oor die moontlike
vernietiging van efeznere stukke;
2.4.1.8 die oorweging en publiseer van belangrike
kerkhistoriese en ander niateriaal;
2.4.1.9 die opstel van ‘n In Memoriamverslag, indien
die sinode dit verlang.
2.42 Die argivaris Die sinode of betrokke sinodale
kommissie benoem ‘n argivaris wat:
2.4.2.1 alle dienste op sy terrein op ‘n deeglike en
wetenskaplike wyse uitbou;
2.4.2.2 alle take ivm versameling, bewaring, ont
smiting, navorsing en publikasies vervul, met die
verantwoordelikheid of reg om:
*1 kerkrade, ringe, die sinode(s) en kerklike
kommissies argief- en museumbewus te maak en op
die inlewering van die betrokke materiaal by die
betrokke sinodale argiefbewaarplek ann te dring;
*2 aan te dring op die vervanging en/of verbetering
van argiefmateriaal wat nie aan die voorskrifte van
hierdie reglement en/of aan die algemeen aanvaarde
argiefvereistes voldoen nie;
*3 aanwinste sover moontlik skriftelik te erken;
*4 sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig
-

te laat herstel;
*5 mettertyd alle argiefmateriaal volgens ‘n aanvaarde
beginsel te mat inbind;
*6 toe te sien dat alle bande, bundels, leers en ander
argiefstukke en museummateriaal stelselmatig genu
mereer en op inventaris geplaas word;
*7 toe te sien dat die nodige vindmiddels vir alle
argiefstukke en museummateriaal opgestel word;
*8 teen nasoekgelde uittreksels uit argiefstukke te
voorsien;
*9 volgens eie diskresie argiefstukke vir navorsing
en/of kopiëring beskikbaar te stel en doeltreffende
kontrole uit te oefen;
*10 leiding te gee met betrekking tot die metodiek
van navorsing en kerkgeskiedskrywing;
*11 die noodsaaklikheid van die versigtige hantering
van argiefstukke by navorsers tuis te bring;
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*12 met diskresie toe te sien dat argief- en
museummateriaal nie uit die argiefbewaarplek gaan nie;
*13 aan versoeke ivm kerkhistoriese publikasies
as
diens ann die teologiese wetenskap en middel tot
getuienis oor God se dade
binne ‘n redelike tyd
uitvoering te gee.
2.423 Sinodes wat nie regstreeks by ‘n fakulteit van
teologie betrokke is nie, benoem ‘n argivaris wat ‘n
vakkundige op die terrein van die argiefwetenskap moet
wees en grondige kennis van die kerkilke opset moet
he, maar nie ‘n predikant hoef te wees nie.
2.42.4 Die argivaris word by die betrokke sinode(s) se
pensioen- en mediese fonds ingeskakel.
2.42.5 Hy lewer aan elke gewone vergadering van die
sinodale argiefkommissie oor sy werk versiag.
2.42.6 Hy woon binne sy eie gebiede sinodale
vergaderinge met adviserende stem by.
2.42.7 Hy moet student op sy arbeidsterrein bly en die
nodige indiensopleiding in sy departement behartig of
reel en beheer.
2.42.8 Hy pas rekordbeheer binne die sinodale
gebied(e) toe.
2.42.9 Hy gee deur sporadiese besoeke of werkwinkels
in die argiefbewaarplek aan predikante, die betrokke
gemeentelike amptenare en kerkraads- kommissies,,
buite of binne ringsverband, leiding met betrekldng tot
die kerklike argief- en museumwetenskap.
-

-

2.43 Moderature, sinodale koimnissies en ander
kerklike instansies
2.43.1 Moderatuurslede, skribas van alle sinodale
kommissies, sinodale amptenare wat verantwoor
delikheid beklee by diensaksies, verenigings, inrigtings,
institute, byeenkomste, maatskappye, trusts, pens
ioenfondse, skemas, kerkkantore, rade, en dergelike
meer, moet van tyd tot tyd, soos in hierdie reglement
gestel, afle argivalia en gevraagde museummateriaal by
die argiefbewaarplek inlewer of daarmee handel soos
onderling met die argivaris ooreengekom. Dit behels
behoorlike ondertekende, geparafeerde, gedateerde en
genumereerde agendas, notules en bylaes, stelselmatig
en argivalies korrek geliasseerde korrespondensie,
aktes, registers, finansi8le stukke, alle stukke wat
betrekking het op die interne funksionering en
kronologie van werksaamhede, statistiek en gegewens,
manuskripte, aantekeninge ensovoorts.
2.432 Die skriba van ‘n sinode en die aktuarius het die
verantwoordellkheid om so gou moontlik ná elke
sinodale vergadering die gepubliseerde (of gefoto
kopieerde) agenda, notule en kerkorde aan elke
sinodale argiefbewaarplek binne die Ned Geref
kerkverband vir bewaring en navorsing te besorg. Waar
sinodale bewaarplekke ontbrekende stukke aanvra,
moet die skriba/aktuarius in die aanvraag voorsien.
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3. REGISTERS PAPIERWERK
3.1 ALGEMEEN
3.1.1 Gegewens moet deeglik nagegaan word voordat
‘a inskrywing in enige register gemaak word.
3.12 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 “Bosman-straatkerk” vir Pretoria is oatoelaatbaar.
Die korrekte name verskyn in die kerk se Jaarboek.
3.13 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 voor belydenisaflegging ‘n doopseel
inlewer.
3.1.4 Datums word volgens die agtsyferstelsel en in
die orde van die dag, maand, jaar geskryf, by 3 April
1978 as 03.04.1978 en 15 November 1977 as 15.11.1977.
3.1.5 Geen herhalingstekens soos ‘do” of “ditto” is
toelaatbaar nie.
3.1.6 Inskrywings geskied in alfabetiese orde. Vanne
soos Van der Merwe en Van Rensburg kom onder die
letter V, maar ‘n van soos Janse(n) van Rensburg,
waar die Janse(n) ‘a deel van die van uitmaak en die
betrokke persoon dit self so gebruik, kom onder J.
3.1.7 Inskrywings moet genommer word.
3.1.8 Ter wile van ruimtebesparing word daar
normaalweg geen reel tussen twee inskrywings in die
dooplidmate- of lidmateregister oopgelaat nie.
Hoogstens mag daar tussen registrasies wat met
verskillende letters van die alfabet begin, ‘a reel
oopgelaat word. Om dieselfde rede begin die
inskrywings van elke volgende nuwe jaar of termyn nie
telkens op ‘n nuwe bladsy nie, maar hulle word slegs
deur die ooplaat van ‘a reel, met of sonder die
toevoeging van die jaartal, aangedui of geskei.
3.1.9 Opmerkingskolom
3.1.9.1 Inligting wat in die opmerkingskolom van die
dooplidmateregister verstrek word, moet verkiarend
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 by nie ‘n belydende lidmaat
van ‘n gemeente is nie, of om ‘n ander rede nie by die
doop teenwoordig is nie, moet die dooplid
materegister dit aandui dat die betrokke ouer nie die
doopbelofte afgelê het nie. In so ‘n geval word met
die opmerking “vader/moeder 18 alleen belofte at”
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volstaan. Waar by ‘n registerinskrywing addisionele
inligting van nut kan wees, mag cit in die
opmerkingskolom aangeteken word, selfs al maak die
reglement nie spesifiek daarvoor voorsiening nie,
hoewel die gestelde riglyn hierbo en in 3.1.9.2 eerbiedig
moet word.
3.1.92 As algemene reel geld dat nib vermeld mag
word wat lasterlik is of ‘n stigma dra nie. Opmerkings
soos “buite-egtelik”, “vader onbekend” of “enkelouer” is
heeltemal ontoelaatbaar.
3.L9.3 Dooplidmateregister
In die geval van iemand tydens belydenis gedoop, deur
doopouers aangeneem of na ouderdom 7 gedoop, word
slegs na die betrokke bepaling in die KO verwys.
3.1.9.4 Lidmateregister
Waar die kerkraad tevrede is dat ‘a lidmaatsertifikaat
onopspoorbaar is en die lidmaat ‘a verklaring ingedien
het, word in die opmerkingskolom aangeteken:
“verklaring ingedien, kerkraadsbesluit
(datum)”.
3.1.10 Wysiging en/of aanvulling
3.LlOi
*1 Rektifilcasie beteken om ‘n fout in die register by
JOHANNIS tot JOHANNES of 20 April tot 21 April
reg te stel.
*2 Naamsverandering beteken om ‘n bepaalde
voornaam of van by PETRUS deur HERMANUS of
CONRADIE deur NIENABER, soos dikwels by
aanneming gebeur, te vervang.
*3 Versuimde registrasie moet reggestel word dear die
....

aanbring van versuimde inligting in die betrokke
registers.
3.1.102 Aansoeke ivm rektifikasie word in tweevoud op
die voorgeskrewe vorms en met die nodige bewys
stukke/stawende dokumente ingedien by die kerkraad
van die gemeente waar die doop plaasgevind het, of in
die geval van lidmaatskap, 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 lidmaat tans aangeteken is.
3,1.103 Ten opsigte van ‘n regstelling en naams
verandering is die vereiste bewysstukke/stawende
dokumente, onder andere, ‘n identi- teitsdokument.
Vir ‘n versuimde inskrywing moet skriftelike verklarings
verkry word van twee betroubare en ongesensureerde
lidmate, doopouers uitgesluit, dat die betrokke persoon
wel gedoop is of belydenis afgele het, plus ‘n doop- of
lidmaatskapkaart/boekie of ‘n foto van die gebeurtenis,
indien beskikbaar. ‘n Skriftelike verkiaring deur die
leraar wat die doop waargeneem het, vergesel van ‘n
afdruk van die betrokke bladsy in die doopkladboekie,
kan in die geval van ‘n versuimde doopinskrywing in
plaas van bg verklaring ingelewer word. In die geval
van versuimde lidmaatinskrywing is ‘a verklaring deur
die betrokke leraar plus die lidmaatkaart, in plaas van
die verklarings, aanvaarbaar.
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3.1.10.4 Nadat die kerkraad die aansoek in ‘n wettig
gekonstitueerde vergadering nagegaan en goedgekeur
het, word dit en die bewysstukke met ‘n aanbeveling
na
die
ring/ringskommissie
verwys,
en ná
goedkeuring, een van die vorms na die betrokke
kerkraad en die ander een, saam met die bewysstukke,
by die argivaris ingedien.
3.1.10.5 Die skriba van die kerkraad bring die
goedgekeurde wysiging in die oorspronklike register
aan, en die argivaris sien toe dat dit in die afskrifte in
die sinodale argiefbewaarplek gebeur.
3.1.10.6 Geen skrapping in die register is toelaatbaar
nie, maar die juiste besonderhede word met rooi (kyk
pt 2.1.2) bo die foutiewe gegewens, wat in afle gevalle
met rooi onderstreep word, ingeskryf. In die
opmerkingskolom word daar, ook met rooi
aangeteken: “Ringskommissie (naam) goedgekeur
(datum)”. Die amptenaar wat die wysiging aanbring,
parafeer cit met vermelding van sy amp.
3.1.10.7 By versuimde registrasie word ná goed.
keuring die inskrywing in die register van die lopende
jaar gedoen, met die verduidelikende opmerking
daarby (“vers registrasie”), asook ‘n verwysingsnota in
die register by die jaar waar die inskrywing moes
plaasgevind het.
3.1.10.8 ‘n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is
of enige ander geval waar rektifikasie nodig is, moet
direk reggestel en deur die skriba/registerhouer ge
parafeer word. In die afskrifte word die korrekte
besonderhede dan sonder meer oorgeskryf.
32 DIE DOOPLIDMATEREGISTER
32.1 Voornaam en Van
32.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van
soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn.
32.12 Die dopeling se van word eerste ingeskryf en
daarna die voiledige voorname.
32.13 Slegs die moeder se nooiensvan word saam
met haar voile voorname ingeskryf en nie haar
getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar
getroude van dieselfde is, word “geb” duidelik
heidshalwe na haar van geskryf, by “Dippenaar (geb
Dippenaar)”.
32.1.4 Aile voorname van ouers en dopelinge word
voluit geskrywe.
322 Buite-egtelike kind
3.22.1 Die dopeling word langs die gewone weg
geregistreer.
32.22 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, by “(nou Nel)”. Die reel vir die
vader se naani word oopgelaat.
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die aannemende ouers ingeskryf, terwyl die name van
die aannemende ouers voluit in die ouerkolom verskyn.
3232 Indien die kind ná die doopbediening
aangeneem word en hy/sy dus ‘n ander van kry, word
die voorgeskrewe weg vir rektifikasie gevoig. Onder
geen omstandighede mag die name van die
oorspronklike ouer(s) geskrap word nie. In die
opmerkingskolom word die nommer van die kerklike
bepaling waarvolgens gehandel is, aangedui (kyk pt
3.2.5.2). Ter wille van die alfabetiese orde moet ‘n
verwysing in rooi van die nuwe van na die ou van in die
betrokke register gemaak word, by VD MERWE,
JOHANNES kyk by JOOSTE, JOHANNES. By die
uitreiking van ‘ii doopseel word die voile name van die
aannemende ouers sonder meer ingevul.
32.4 Voiwasse doop
32.4.1 In die geval van ‘n voiwassene wat gedoop word,
word die name van die ouers voluit geskryf.
32.42 Die doopinskrywing van ‘n getroude vrou
geskied onder haar nooiensvan met die huidige van
tussen hakies, by “(nou Nel)”.
3.2.43 Indien die name van die ouers nie bekend is nie,
word daar in die ouerkolom geskryf/getik “name nie
beskikbaar nie”.
32.4.4 Waar die voiwassene by doop belydenis aflê,
word in die opmerkingskolom aangeteken: “belyde
nisaflegging (datum)”.
32.5 By hertroue
32.5.1 In die geval waar ‘n weduwee of geskeide vrou
weer trou en die kinders uit die vorige huwelik nog
gedoop moet word, word die kinders geregistreer onder
naam van die natuunlike (biologiese) vader, met die
opmerking “oorlede op....” of “geskei op....” wat die geval
mag wees, en die moeder se naam en nooiensvan.
32.52 Alleen indien die huidige vader langs
geregtelike wee die kinders op sy naam laat oorplaas
het, maw wettiglik aangeneem het, kan die kinders by
die doop onder sy naam geregistreer word. In so ‘n
geval moet die dokumentêre bewys aan die betrokke
kerkraad voorgelê word.
32.5.3 Indien so ‘n aanneming eers ná doop plaasvind,
moet langs die voorgeskrewe weg aansoek om
naamsverandering in die dooplidmateregister gedoen
word (kyk Pt 3.2.3.2).
32.6 Doopgetuies
32.6.1 Die inskrywing van die name van doopgetuies
word ontmoedig omdat dit eintlik geen kerkilke doel
dien nie.
32.62 Minstens die eerste naam van die doopgetuie
word voluit geskryf. Die nooiensvan van die vrou word
ingeskryf met haar getroude van in hakies.

3.2.7 Doop in ‘n ander gemeente
32.3 Aangenome kind
3.2.3.1 Waar ‘n dopeling voor die doopbediening
aangeneem is, word die dopeling onder die van van

In die geval waar met toestemming van die plaaslike
kerkraad die doop in ‘n ander gemeente bedien word,
registreer die skriba/saakgelastigde die doop in die
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dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ‘n bewys
van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar
die dopeling woonagtig is, gestuur word vir registrasie
in di~ gemeente se dooplidmateregister. Die
skriba/saakgelastigde wat die dooplidmaatskap oor
plaas, skryf in die opmerkingskolom: “Dooplidmaat
skap oorgeplaas na
op ...(datum).
....

32.8 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
waargeneem het, moet ook op die uitgereikte
dooplidmaatskap verskyn.
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so ‘n persoon belydenis van geloof moet aflé, kan dit ‘n
nuttige doel dien om ook die naam van die kerk van
waar hy/sy kom, in die opmerkingskolom aan te teken:
Van...
332.4 Waar ‘n getroude vrou by wyse van attestaat of
bewys van lidmaatskap oorkom, word haar name en
nooiensvan soos dit op die attestaat/bewys van
lidmaatskap voorkom, in die register geskryf. Waar ‘n
getroude vrou uit een van die susterskerke na ‘a Ned
Geref gemeente oorkom, word haar nooiensvan en
name aangeteken soos dit op die ingelewerde sertifilcaat
verskyn. Die huidige van word tussen hakies geskryf.
332.5 Aangesien ‘n predikant se akte van demissie ook
sy attestaat is, word sy bevestigingsdatum as die datum
van sy oorkoms aangeteken.
332.6 Wanneer ‘n persoon te sterwe kom, moet dit
teen sy/haar naam in die opmerkingskoloni aangeteken
word.

3.3 DIE LIDMATEREGISThR
33.1 Aflegging van Geloofsbelydenis
33.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die
geboortedatum van die lidmaat word in die betrokke
kolom ingeskryf. Wanneer die lidmaat na ‘n ander
gemeente vertrek, moet die geboortedatum op die
uitgereikte attestaat/lidmaatbewys verskyn.
3.3.12 Wanneer ‘n vrou belydenis aflé, word dit onder
haar nooiensvan in die register aangeteken en die van
behou sy deurgaans in lidmateregisters, 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 rektifikasie in die
lidmateregister. Waar ‘n vrou uit ‘n ander gemeente
of kerk kom en haar getroude van verskyn op die
lidmaatbewys/attestaat/verklaring, moet sy nogtans
onder haar nooiensvan aangeteken word. Telkens
word haar geldende getroude van in hakies bygevoeg,
by (nou Odendaal)”.
332 Oorgekom/vertrek
332.1 In die geval van ‘n iidmaat wat by wyse van
attestaat of lidmaatbewys uit ‘n ander gemeente kom,
word die naam van die betrokke gemeente in die regte
kolom ingeskryf. Die datum waarop die naam van die
lidmaat
in
die
erediens
afgelees
word/op
aankondigings verskyn, word in die register as datum
van aankoms aangeteken.
33.2.2 In die geval van ‘n vertrekkende lidmaat word
die datum wanneer en die gemeente waarheen hy
vertrek, in die betrokke kolom ingeskryf op die plek
waar die naam oorspronklik in die register ingeskryf is.
3323 Waar ‘n persoon uit ‘n ander kerk oorkom en
ná 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 verwysing na die betrokke
bepaling van die Kerkorde waarvolgens gehandel is en
die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken. Waar

333 Verlies lidmaatskap en herregistrasie
333.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die
jaar van oorspronklike registrasie geskied, word in die
opmerkingskolom aangeteken: “Lidmaatskap verval,
Kerkraadsbesluit.. (datum)’.
3332 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van
oorspronklike registrasie geskied, word dit by die
oorspronklike inskr~ving in die opmerkingskolom met
verwysing na
die kerkraadsnotule en datum
aangeteken. Met vermelding van die naam, jaar van
inskrywing en kerkraadsnotule datum, word die saak
per brief aan die argivaris oorgedra vir aantekening in
die registerafskrif.
333.3 As die naam van die kerk waarheen die persoon
oorgegaan het, bekend is, moet dit ook in die
opmerkingskolom aangeteken word.
333.4 Wanneer so ‘n persoon weer lidmaat word, sy
dit by wyse van belydenisaflegging of oorkoms, word
hy/sy, met verwysing na die betrokke KO-artikel in die
opmerkingskolom, opnuut ingeskryf.
333.5 Waar ‘a persoon ‘n gemeente verlaat sonder om
by ‘n ander kerk aan te sluit, en dan weer ná berou na
die kerk terugkeer, moet hy/sy weer belydenis van
geloof aflê en dit so in die register aangeteken word.
By verlating, word in die opmerkingskolom aange
teken: “Lidmaatskap verval.’
3.4 REGISTERAFSKRIFI’E
3.4.1 Alle afskrifte moet ‘n korrekte en getroue
weergawe van die oorspronklike registerinskrywings
wees. 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 maw in
hulle korrekte vorm oorgeskryf of -getik word. Die
argiefkommissie van die kerkraad meet die afskrifte
nagaan:
3.4.1.1 deur al die besonderhede in die dooplidma
teregister met die in die doopkladboek te vergelyk;
3.4.1.2 deur die name in die lidmateregister met die
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attestate/ bewyse van lidmaatskap en die lys van name
van persone wat belydenis afgelê het, te vergelyk;
3.4.13 deur die teenblaaie van die lidmaatser
tifikaatboek en attestaatboek met die lidmateregister
te vergelyk;
3.4.1.4 deur die besonderhede in die afskrifte
noukeurig met die in die register te vergelyk.
Die parafering en handtekening van die kommissie
beteken dat die afskrifte nagegaan, waar nodig
gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer is.
Alle ~ysigings moet ook geparafeer word.
3.42 Op die voorbiad 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.
3.4.3 Lê die binneblaaie soos ‘n boek cop. 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.
3.4.4 Daar mag geen bladsy 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 reel oopgelaat word.
3.45 Geen gewone regstelling mag bo-oor ‘n
skryffout van die registerhouer aangebring word nie.
Die fout meet met rooi onderstreep en die regstelling
in rooi daarbo ingeskryf word. Alle regstellings word
geparafeer. LW: ‘n Gewone regstelling of korreksie
is geen wysiging of rektifikasie nie.
3.4.6 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net
onder die laaste inskrywing sertiliseer die
argiefkommissie van die kerkraad dat die afskrifte ‘n
korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike
register is. Elke binnebladsy word ook regs onder
deur die kommissie klein en netjies geparafeer.
3.4.7 Voltooide afskrifte meet nie opgerol of gevou
word nie en word in ‘n groot koevert aan die ring se
argiefkommissie besorg.
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3.4.8 Die ringsargiefkommissie meet ‘n maand of meer
vóór die ringsitting vergader om al die afskrifte ná te
gaan. Dan kan in gevalle waar dit nie in orde is nie, die
afskrifte vir korreksie aan die kerkrade teruggestuur
word, sodat dit by die ringsvergadering reeds in orde is.
3.4.9 Die kerkraadsargiefkommissie moet toesien dat
alle stukkke wat deur die meerdere vergaderings vir
verbetering/aanvulling/vervanging na hulle kerkraad
terugverwys is, binne vier weke na afloop van die
betrokke ringsvergadering in die verlangde toestand aan
die ringskriba terugbesorg word.
3.4.10 Waar die argief- en museummateriaal van die
gasheergemeente by ‘ii ringsitting nagegaan word, meet
die ringsargiefkommissie veral aan die volgende
materiaal aandag gee: notules (kerkraad, kommissies,
gemeentelike aksies); verslae van kerkraadskommissies;
dooplidmate- en lidmateregisters; attestate en lid
maatbewyse; teenblaaie van attestate/lidmaatbewyse
en doopseels uitgereik; huweliksregisters; konsistorie
boeke; kerkraadsregisters; aankondigingboeke; ver
lofregister;
korrespondensie; liassering;
foto’s;
plakboeke; foto-albums; museumuitstallings en dies
meer.
4. REGISTERS OP REKENAAR
Wat rekenarisering betref, moet gemeentes die leiding
van die Kommissie vir Argief (of betrokke kommissie)
inwag.
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A.9.1 SKDB/3N

A09~1 DIENS VAN BARMHARTIGHEID: EERSTE VERSLAG
DIE VERSLAG WORD IN DIE VOLGEN..
DE DELE AANGEBIED:

1.2.1 Algemeen
Die SKDB het tot Junie 1995
altesaam 11 keer vergader. ‘a Deegiike strategiese plan

1.
2.
3.
4.

is opgestel en die doelwitte is deuriopend gekontroleer.
Daar is voortdurend gepoog om aan bep. 54 te
voidoen. Spesifieke werksaamhede is aan onder
komitees opgedra.
1.2.2 Opdragte van die sinode
Opdragte van die
Sinode 1993 en die Aigemene Sinode 1994 het almal
goeie aandag gekry. Waar van toepassing is dit op die

Samestelling en funksionering
Oorhoofse bepianning
Gemeentelike barmhartigheidsbediening
Spesifieke dienste van die SKDB
5. SKDB-Maatskappy
6. Ander instansies
7. Algemene opmerkings

1. SAMESTELLING
RING

EN

FUNKSIONE~

-

-

betrokke plekke in die versiag ingewerk.

2, OOR}{OOFSE BEPLANNING
2,1 BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE

1.1 SAMESTELLING
1.1.1 Verkleinde kommissie Voigens sin odebesluit
(1993) word die SKDB nie meer ringsgewys
saamgestel nie. Die lede was di CE Bredell, JL
Breedt, P3 Smit, HAJ Viijoen; drr J Blignaut, DW de
Villiers en SF van Huyssteen; asook prof IC Muller
(Teologiese Fakulteit) en dr G3 Cloete (PSD) met di
BC Fourie, GAJ van Rensburg, JW Kok en dr CP
Kruger as sekundi. By die konstitueringsvergadering
-

is ds Smit tot voorsitter en dr De Vifliers tot
ondervoorsitter verkies. Dr Van Huyssteen het in
Februarie 1995 as lid bedank.
1.1.2 Voor- en nadele
*1 Die verkleinde samestefling het bestuurskundig
bale voordele teweeggebring. Anders as tevore toe

die dagbestuur sake slegs voorlopig kon hanteer in
afwagting op afhandeling deur die voile SKDB, kan
sake non direk afgehandei word. In ‘n omgewing wat
dikwels vinnige aanpassings noodsaak, was dit tevore
dikwels frustrerend.
*2 ‘a Nadeel is dat veral plattelandse ringe ervaar dat
huile nie deurlopend by besluitneming betrek word
nie. Om dit te verhoed, het die SKDB deur middel
van besoeke deur die PSD en ander skakeling kontak
tussen die SKDB en RKDB’s en gemeentes probeer

behou. Al die Tinge se verteenwoordigers is ook by ‘n
strategiese beplanningsbyeenkoms betrek wat op
23/24 Februarie 1995 gehou is.
*3 Met die nuwe provinsiale grense (vgi 2.5
hieronder) is dit wenslik dat al drie provinsies in die
SKDB verteenwoordig is.
1.13 AANBEVELING
Die sinode versoek die
Kommissie vir Kommissies om persone uit al die
provinsies binne die sinodale gebied in die SKDB te
benoem.
-

1.2 FUNKSIONERING

Gerieflikheidshalwe word die volgende besluit van die
Algemene Sinode as uitgangspunt vir hierdie deel van

die versiag geneem:
1. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKDB
1.1 om die implikasies van die veranderde en
veranderende weisynsbedeling te ondersoek en die
resuitate aan die SKDB’s beskikbaar te stel vir advies
aan die eerskomende sinodevergaderings;
12 om in die ondersoek onder meer aandag te gee aan
* die verhouding tussen die kerklike- en welsyns
komponent van die AKDB en ‘n SKDB;
* die vraag of die welsynsorganisasie nog ‘n integrale
deel van die kerklike struktuur moet wees;
‘n moontlike strukturering van die

*

welsyns

organisasiekomponent SKDB’s volgens provinsiale
grenSe;
* ‘n moontlike nuwe naam vir die WO-komponent van
die AKDB en SKDB’s, byvoorbeeld ‘NGK Maat
skaplike Dienste’;
* samewerking
met ander kerklike welsynsorgani
sasies;
* die rol van die AKDB as nasionale welsynsraad.’ (AS
1994:514/5.1.3)

22 VERANDERENDE WELSYNSBEDELING
22.1 Van al die sinodaie kommissies word die SKDB
waarskynlik die meeste deur die veranderde politieke
omstandighede van die afgeiope paar jaar geraak. Dit
is veral die SKDB se versorgings- en vaickundige
ondersteuningsdiens, oftewel die welsynsorganisasie
komponent van die SKDB, wat die meeste geraak
word. Weisynswetgewing word tans grondig hersien en
wetgewing word anders gemnterpreteer. Daarmee saam
is daar ‘a fokusverskuiwing van ‘a “eerste wêreldmodel’
na ‘n ‘derde wéreldmodel” van maatskaplike dienste.
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Die filosofie en praktyk van die HO-Program bepaal
dat welsynswerk in die eerste plek op die “armste van
die armes” gerig sal word. Hierdie kl~mverskuiwing
het ernstige gevolge vir die SKDB en veral vir die
instandhouding van inrigtingsorg en die meer geso
fistikeerde maatskaplikewerkdienste. Dit is veral die
verminderende staatsubsidie wat groot onsekerheid
veroorsaak en indringende herposisionering vra.
22.2 Dit is in hierdie stadium nog nie moontlilc om
die voile inipak van die verminderende staatsubsidie te
bepaal nie. Die volgende kan wel al gesé word:
*1 Die staat is nie in staat om op sy eie die
maatskaplike behoeftes te bevredig nie en sy vermoë
tot
fmansiële
ondersteuning
aan
private
welsynsorganisasies is beperk. Spesifieke gemeen
skappe, en dus ook die kerk, sal hoe langer hoe meer
self vir hulle mense moet sorg en self die fondse
daarvoor genereer. As die Ned Geref Kerk se
tradisionele lidmaatkorps teenoor die geheel van die
Suid-Afrikaanse gemeenskap gestel word, is dit ook
duidelik dat die staat nie die NG-lidmate as ‘n
prioriteit sien nie en inderdaad van die Ned Geref
Kerk verwag om ‘n veel groter bydrae tot die
versorging van sy lidmate te maak. Uit gesprekke met
beleidmakers het dit geblyk dat daar van die NG Kerk
verwag word om in die hg van die HOP ook ‘n
positiewe bydrae buite sy eie kring te maak. Uit dit
ahles vloei voort dat die NG Kerk nie meer op
dieselfde mate van staatsondersteuning as in die
verlede kan staatmaak nie.
*2 In subsidiëring val die kiem al meer op
gemeenskaps- en ontwikkelingsdienste en al minder
op inrigtings- en versorgingsdienste.
*3 Dit is veral die tuistes vir bejaardes wat in die
gedrang kom. Subsidies is reeds verminder en gaan
nog drasties verminder word. Dit is nog nie duidehik
wat die finale viak van subsidiering sal wees nie, maar
daar moet hewer vir die swakste scenario beplan word.
*4 Subsidies word nie meer vanuit ‘n sentrale punt vir
die hele land gedoen nie. ‘n Bedrag word in die
sentrale begroting aan welsynsdienste toegeken.
Maatskaplike pensioene word afgetrek en die res word
tussen die nege provinsies verdeel. Bike provinsie
bepaal self hoe sy beskikbare bedrag verdeel word.
Vir die SKDB beteken dit dat daar vorentoe verwag
kan word dat die subsidies vir Gauteng, Noordwes en
Noordehike Provinsie volgens verskiilende prioriteite
en verskillende kriteria bepaal sal word.
223 Die ongemaklikste van alles is dat daar nog nie
finale duidelilcheid oor subsidiering is nie. In sy
beplanning het die SKDB van die standpunt uitgegaan
dat hy vir die volgende paar jaar self ahle
inflasieaanpassings sal moet absorbeer en dat sub
sidies vir sekere spesifieke dienste (by tuistes vir
bejaardes) drasties gaan verminder. Indien dienste op
dieselfde viak gehandhaaf moet word, sal bykomende

inkomstebronne ontgin moet word. Dit is logies dat
die SKDB in die eerste plek na die kerk sal moet kyk
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vir bykomende befondsing, maar as die sinode en ge.

meentes se finansiële vermoë in gedagte gehou word, is
hierdie bron beperk. Die SKDB is gevoiglik
deurlopend besig om die noodsaaklikheid van al sy
dienste te meet en waar moontlik af te skaal of op ‘n
ander manier te doen. Waar moonthik word die
programme so aangepas dat subsidies steeds beding
kan word. Verder het die SKDB ook in al sy dienste
met ‘n toegespitste bemarkingsprogram begin. (Vgl
aanbeveling 2.7.1)
2.2.4 Die nuwe omstandighede moet egter nie net
negatief beskou word nie. Daar is inderdaad bale om
voor dankbaar te wees. Die SKDB het vroegtydig begin
beplan en is einthik baie goed geposisioneer om die
veranderings te hanteer. Verminderende subsidie stel
wel hoe bestuurseise, maar dit dwing die kerk en die
SKDB om weer indringend na die ware prioriteite in
die barmhartigheidsbediening te vra. Christene
onderhing, asook gemeentes, sal ‘n veel groter rol moet
speel om mense in nood te help ‘n eg Bybelse opdrag!
Dit is nie meer moontlik om die verantwoordelikheid
“af te koop nie.
2.2.5 ‘n Versigtige ontleding van die HOP toon ook dat
daar baie beginsels is wat vir die kerk bekend is. Al het
die HOP ‘a ander vertrekpunt en filosofie as die Bybel
en die kerk, maak die kiem op die verbetering van die
omstandighede van nile mense beslis vir die kerk sin.
Dit behoort vir die kerk ‘a natuurhike proses te wees om
die behoeftes in die gemeenskap raak te sien en iets
daaraan te probeer doen. Deur dit te doen, voer die
kerk nie alleen ‘n Bybelse opdrag uit nie maar is ook
besig om positief aan die HO-Program deel te neem.
Anders gestel: dit wat die kerk al deur sy hele
geskiedenis doen word non in die HOP net in ander
woorde gesteh.
2.2.6 Nog ‘n positiewe tendens is die ruimte wat vir die
kerk geskep word om in sy barmhartigheidsbediening
buite sy grense nit te reik. Daar is tans besondere
geleenthede tot missionêre diakonaat. Die SKDB
beskou hierdie tendens as ‘n wonderhike geleentheid om
die evangehie in woord en daad na bale mense uit te dra
wat tot dusver nie bereik is nie. Die maatskaphike
werkers werk dienste aan die minder bevoorregte
gemeenskappe doelgerig in hulhe programme in en die
samewerking met die Verenigende Gereformeerde
Kerk in Suider-Afrika begin ‘n positiewe nuwe dimensie
aanneem. Uiteindelik berus die sukses van so ‘n
sendinggerigte diakonaat egter by die gesindheid en
aksie op plaaslike viak. Gemeentes sal dus ook hier nile
behoeftes op plaaslike vlak moet raaksien en huile harte
en deure vir almal moet oopmaak (vgl aanbeveling
2.7.10).
22.7 Samevattend kan gesê word dat veranderende
omgewing die kerk al meer gaan dwing om waarlik kerk
te wees. Verantwoordelikhede wat tevore maklik op
die staat afgeskuif is, sal al meer deur die kerk self
aanvaar moet word. Lidmate sal byvoorbeeld moet
toon dat hulle hulle christenskap ernstig opneem deur
-
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kinders of bejaardes in hulle huise op te neem nie
omdat dit hulle daarvoor vergoed word nie, maar
bloot omdat hulle dit as dankbare christene doen.
2.2.8 Aan die ander kant sal die kerk ook sy
hulpbronne moet beskerm. Hy het ‘n onontwykbare
en onvervreembare verantwoordeljkhejd teenoor sy
eie lidmate en hy moet in die eerste plek toesien dat
sy eie lidniate se behoeftes sover moontlik aandag
kry. Kerkrade sal daarteen moet waak dat geld nie
vanuit gemeentes na welsynsorganisasies vloei wat
eintlik maar dieselfde werk as die SKDB of CMR
doen nie (vgl aanbeveling 2.7.9 en die sinodebesluit
van 1993, Acta hi 269 pt 15.5.2). Verder is die kerk se
vermoë in sy rol na buite ook beperk wat beteken dat
die kerk in sy maatskapiike dienste steeds sy
‘vennootskap’ met die staat sal moet beoordeel. As
die staat se eise dieselfde bly of selfs vermeerder
terwyl sy finansiële bydrae verminder, sal die kerk ‘n
nuwe verhouding met die staat moet onderhandel.
Dit kan sells voorsien word dat die kerk dit sal moet
oorweeg om heeltemal sonder staatsubsidie te
funksioneer en die geld wat tans vanuit die kerk vir
maatskaplike dienste betaai word te konsolideer in ‘n
diens wat mm of meer uitsluitlik op dienste aan sy eie
lidmate gerig is. In hierdie stadium is die
samewerking tussen kerk en staat egter nog vir beide
partye te voordelig om sulke drastiese optrede te
oorweeg. (Vgl aanbeveling 2.7.4.)
-

2.3 SINODALE KOMMISSIE EN WELSYNSOR..

GANISASIE
2.3.1 Die SKDB het ‘n dubbele funksie: dit is ‘n
gewone sinodale kommissie met gewone kerklike
funksies, maar dit is ook ‘n statutêre welsyns
organisasie (WO). Histories is hierdie twee ineen
gevieg in een struktuur.
2.3.2 Dit is prinsipieel en bestuurskundig belangrik
om die twee funksies te onderskei 5005 die SKDB diE
ook in die volgende missie en doelstellings gedoen het:
*1 Die missie van die SKDB van Noord-Transvaal is
om as sinodale kommissie ‘n ondersteuningsdiens aan
gemeentes te bied en om as statutêre welsyns
organisasie ‘n infrastruktuur van versorgings- en
spesialisdienste te skep en te onderhou sodat alle
fasette van die barmhartigheidsbediening maksimaal
bevorder kan word.
*2 Die doelsteiiings van die SKDB is
*2.1 om as kommissie van die Sinode van Noord
Transvaal die werk op die terrein van die diens van
barmhartigheid in die sinodale gebied te bevorder en
te koordineer;
*22 om, in samewerking en met goedkeuring van die
betrokke kerkrade en Tinge, barmhartigheidsdienste
wat die diakonieê of ringe nie self kan voorsien nie,

koste-effektief te lewer en te beheer;
*23 om ‘n professionele diens te lewer tot bevordering
van die kerk se priesterlike versorging in al sy vorme
van materiële, maatskaplike, psigo-sosiale, liggaamlike
en geestelike bystand aan diegene in nood;
*2.4 om op die diensvelde van bestaansbeveiliging, die
gesinslewe, bejaardesorg, gestremdesorg, chemiese
athanklikheid en wetoortredersorg te konsentreer;
*2.5 om, waar moontlik en nodig, samewerking met
ander kerke en welsynsorganisasies te soek;
*2.6 om die nodige vakkundige en administratiewe
personeel in diens te neem en doelgerig op te lei;
*2.7 om homseif voortdurend op hoogte te stel van
tendense en ontwikkelings op die terrein van die diens
van barmhartigheid, en om navorsing op die terrein te
inisieer;
*2B om, wanneer nodig, die sinode en ringe by
staatsdepartemente, stadsrade, weisynsorganisasies en
so meer te verteenwoordig;
*2.9 om sy werksaamhede doeltreffend, tot lieu en
beswil van die persone aan wie diens gelewer word,
volgens kerkilke voorskrifte, en tot eer van God te
koördineer en te bevorder.
2.33 Die vraag is nou of die historiese ineenvlegting
moet voortgaan en of die WO hewer losgemaak moet
word sodat dit langs die kerkiike struktuur kan
bestaan. Voordele van die huidige stelsel is dat die NG
Kerk beheer het oor die manier waarop met sy lidmate
gewerk word en die statuut (wet) daarvoor kan
gebruik; dat die kerk vertroue het in die maatskaplike
dienste wat deur die WO geiewer word; dat die
samewerking vanaf lidmate en diakonieë maklik verkry
en gekoordineer kan word en dat die befondsing van
die WO op ‘n vaste grondslag staan. Al hierdie
voordele kan in die gedrang kom indien die WO van die
kerk losgemaak en dienste bloot per ooreenkoms
gelewer word, maar dit kan die ruimte skep om meer
effektief met ander kerklike welsynsorganisasies saam
te werk, wyer gemeenskapsbetrokkenheid te verkry en
om fondse by ‘n breër gemeenskap te werf. Na
deegiike navorsing het die SKDB geoordeel dat daar
wel voordele daarin kan wees as die WO van die
kerkiike struktuur losgemaak word, maar dat daar ook
ernstige nadele kan wees. In hierdie stadium lyk dit
gevolglik asof die kerk die beste gedien kan word deur
die WO geintegreerd binne die kerk te behou, maar om
binne die bestaande struktuur ruimte te laat vir breër
gemeenskapsbetrokkenheid, by. deur verteenwoor
diging op beheerrade. Die behoud van die status quo
hou in dat die SKDB se missie en doelsteliings
onveranderd gehandhaaf kan word. (Vgl aanbeveling
2.7.2.)

23.4 Die SKDB se posisie binne die kerkiike struktuur
en die verhouding kerkhike kommissie/WO word in die
skematiese voorstelling in Bylae 1 geillustreer.
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2.6 SAMEWERKING
ORGANISASIES

2.4.1 Die NG Kerk se welsynsorganisasie staan tans
nog as SKDB bekend. Hierdie naam is onbe
vredigend. Veral in skakeling na buite sê die naam
niks nie en moet telkens verduidelik word. Die hele
situasie word verder gekompliseer deurdat die SKDB
se afdeling vir maatskaplikewerkdienste ‘n eie naam
(CMR) het.
2.42 In die oorweging van ‘n nuwe naam moet die
volgende in gedagte gehou word:
*1 Die naam moet die intieme verbintenis met die
Ned Geref Kerk duidelik weergee.
*2 Die naam moet ruim genoeg wees om alle vorme
van maatskaplike dienste te akkommodeer.
*3 Indien moontlik moet ‘n histories bekende naam
gebruik word.
*4 Die naam moet sinvol in Engels vertaal kan word
(‘n groot probleem met die naam SKDB).
2.4.3 Die ideaal sou wees dat al nege SKDB’s in
Suid-Afrika dieselfde naam sou gebruik. Al nege
gebruik wel die naam SKDB (in Wes-Transvaal word
beplan om die WO as ‘n artikel 21 maatskappy te
registreer met die naam ‘NG-Welsyn~ en die Vrystaat
oorweeg die naam ‘Helpkor”), maar die naam CMR
word nie eenvormig gebruik nie. In die Vrystaat en
Wes-Transvaal staan die CMR se ekwivalent as KMD
bekend, en in Noord-Kaap is dit die RDB. Dit was
nog nie moontlik om binne die verband van die
AKDB op ‘n eenvormige naam vir die Ned Geref
Kerk se maatskaplike dienste te besluit nie. Daar is
ooreengekom dat elke SKDB self oor ‘n naam sal
besluit.
2.4.4 Na deeglike besinning het die SKDB geoordeel
dat dit nie sinvol is om ‘n eie naam vir die Sinode van
Noord-Transvaal se WO aan te neem nie. Al is die
huidige naam onbevredigend, word die verband met
die res van die Ned Geref Kerk behou. Daar word
gevolgilk nie nou ‘n aanbeveling vir ‘n nuwe naam
gemaak nie. In die praktyk beteken dit dus dat die
oorhoofse naam van SKDB gehandhaaf word en dat
die Direktoraat Maatskaplikewerkdienste steeds
onder die alternatiewe naam CMR bekend staan.
(Vgl aanbeveling 2.7.3.)

MET

ANDER

WELSYNS

2.6.1 Die huidige klimaat van samewerking en die
veranderende omstandighede het veroorsaak dat
welsynsorganisasies al meer met mekaar skakel. Die
SKDB ervaar hierdie samewerking bale positief en
werkooreenkomste waarvolgens dienste gedeel word
kon al plek-plek bereik word.
2.62 Die veranderings in die welsynsbedeling (vgl 2.2
hierbo) kan dalk veroorsaak dat dit sinvol kan word om
die WO-komponent uit die kerk uit te haal en ‘n soort
‘interkerkilke Christelik-Maatskaplike Raad’ daar te
stel. Verkennende gesprekke in hierdie verband is
reeds met ander kerklike welsynsorganisasies gevoer.
Dit lyk egter nie asof die tyd vir so ‘n stap al reg is nie.
(Vgl aanbeveling 2.7.5.)
2.6.3 ‘n Belangrike ontwikkeling op die welsynsterrein
is die totstandkoming van die Welsyns-, Maatskaplike
Dienste- en Ontwikkelingsforum waarin afle instansies
wat by maatskaplike dienste betrokke is, betrek word.
Dr Gerrit Cloete is tans die voorsitter van die
Gautengse Provinsiale Forum en ook van die Pretoriase
Sub-provinsiale Forum en ds Nico Behr dien in die
bestuurskomitee van die Noordwes Forum. ‘a Verdere
forum het tot stand gekom toe CHRISNET ontstaan
het om aan kerke wat aktiewe welsynsdienste lewer die
geleentheid te gee om gemeenskaplike belange te
koördineer (vgl aanbeveling 2.7.8).
2.7 WITSKRIF OP WELSYN Die Witskrif op Welsyn
sal moontlik nog voor die sinodevergadering verskyn.
In die dokument word die beginsels saamgevat waar
volgens die nasionale regering beplan om welsyn te
bestuur. Die AKDB het ‘n taakspan met ver
teenwoordigers uit al die SKDB’s asook van ander
kerke bymekaargebring om die Witskrif te bestudeer en
kommmentaar te lewer. Al is die stuk in die eerste plek
op nasionale beleid gerig, het dit besliste iniplikasies vir
die SKDB.
Dit is nie moontlik om in hierdie verslag verder oor die
beginsels in die Witskrif uit te brei nie, maar die SKDB
hou dit in sy beplanning deeglik in gedagte.
-

2.7 AANBEVBLINGS Die sinode
2.7.1 gee opdrag ann die SKDB om op hoogte te bly
met enige veranderings in die welsynsbedeling; om
aanpassings ann sy dienste te maak waar nodig en om
die sinode en ringe oor aanpassings te adviseer;
2.72 aanvaar die missie en doelstellings van die SKDB;
2.7.3 besluit om die name SKDB en CMR vir die
WO-deel van die SKDB so werksaamhede voorlopig to
-

2,5 DRIE PROVINSIES
Die nuwe provinsiale
grense raak die SKDB wesenlik aangesien dienste nou
binne drie provinsies, ni Gauteng (Pretoria-ringe),
Noordwes (Brits en Rustenburg) en Noordelike
Provinsie
(Waterb erg,
Northam,
Potgietersrus,
Pietersburg en Louis Trichardt) gelewer word. Die
nuwe situasie is ongemaklik, maar tog nog han
teerbaar genoeg dat die SKDB nie die nood
saaklikheid sien om aan die sinodale grense te
probeer verander nie. Wat wel nodig geword het, is
dat die vier SKDB’s wat binne die voormalige
Transvaal werk bale nouer as tevore moet skakel. ‘n
Bevredigende werkverhouding is reeds tussen die
SKDB’s bereik.
-

behou;
2.7A gee opdrag ann die SKDB om doelgerig ann
strategie~ to work wat die dienste minder aflianklik van
staatsubsidie sal maalq
2.7.5 gee opdrag ann die SKDB om ondersoek in te stel
na die moontlikheid dat die SKDB as welsyns

organisasie sings onder kerklike toesig en sender
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staatsondersteuning sal funksioneer;
2.7.6 spreck sy waardering uit vir die vordering in
skakeling met wider kerklike welsynsorganisasies;
2.7.7 gee opdrag ann. die SKDB om die moontlikheid
van ‘ii “interkerkilke welsynsorganisasie” te onder
sock;
2.7.8 versoek Ieraars en wider lidmate wat by
maatskaplike dienste betrokke is om waar moontlik by
welsynsforums in te skakel;
2.7.9 versoek kerkrade dringend om toe te sien dat
geld nie ten koste van die SKDB/CMR nit die
gemeentes na instansies vloei wat diesclfde dienste as
die SKDB/CMR aanbied nie;
2.7.10 gee opdrag ann die SKDB om waar nodig en
moontlik, veral in sy gemeenskapsontwlkkelings
programme, samewerking met die VGKSA (Ver
enigende Kerk in Snider-Afrika) te sock.

hartigheid versigtig te bepaal en strategie~ te ontwlkkel
waarvolgens die behoeftes ontmoet kan word. Indien
gemeentes of ringe hulp nodig het vir die bepaling van
behoeftes en strategieë kan met die SKDB geskakel

word.
32 VERIIOUDING DLAKONIE/KKDB
By som
mige gemeentes is daar nog onsekerheid of daar ‘n
kerkraadskommissie vir die Diens van Barmhartigheid
-

naas die diakonie kan bestaan. Al is dit so dat die

barmhartigheidsbediening in die gemeente ‘n spesifieke
funksie van die diakens is (vgl KO art 173) en die
reglement vir die diakonie voorheen bepaal het dat die
diakonie as KKDB funksioneer, vind sommige ge
meentes dit nuttig om ‘n aparte kerkraadskommissie te
benoem wat of aan die dialconie, of direk aan die
kerkraad rapporteer. Plaaslike omstandighede behoort
die struktuur te bepaal (vgl bep 54.2).

3. GEMEENTELIKE
BARMHARTIGHEIDSBEfflENING

4. SPESIFIEKE DIENSTE VAN DIE SKDB

3.1 OORSIGTELIK

4,1 OORSIGTELIK

311 Aangesien gemeentes nie meer per eenvormige
verslagvorm aan ringe en die sinode oor hulle
aictiwiteite ten opsigte van diens van barmhartigheid
versiag doen nie, is dit rile moontlik om in beson
derhede oor die posisie in die sinodale gebied versiag
te doen nie. Uit ‘n redelik verteenwoordigende
steekproef het dit egter geblyk dat die volgende
tendense ervaar word:
*1 Die goeiende persentasie bejaardes skep eie
soortige behoeftes veral aan bekostigbare behuising,
finansiële- en persoonlilce sekuriteit, mediese versor
ging, maaltye en sosialisering.
*2 Dit wil voorkom asof gesinsproblematiek 5005
egskeidings, enkelouers en kinderverwaarlosing toe
neem.
*3 Dit lyk ook asof problenie rondom alkohol

4.1.1 Weens die groeiende behoeftes en die krimpende
finansiële vermoë van beide die kerk en die staat is
besondere eise aan die SKDB gestel om sy huidige
dienste in stand te hou en om dienste by die
veranderende situasie aan te pas. Daar is bale moeite
gedoen om die behoeftes en beskikbare hulpbronne te
bepaal en om werkbare strategiee te vind.
4.12 ‘n Oorsigtelike beeld van SKDB-werksaamhede
kan uit die gegewens in Bylae 2 gekry word.

-

4.2 REGLEMENTE
42.1 Praktiese omstandighede het veroorsaak dat die
reglemente vir die diens van barmhartigheid hersien
moes word veral ten opsigte van die funksionering van
beheerrade. Terselfdertyd moet vir die staat se ver
eistes elke tak van die SKDB ‘n eie konstitusie he. Dit
is baie moeilik om ‘n reglement so op te stel dat dit
terselfdertyd aan die wye verskeidenheid van behoeftes
van elke afsonderlike beheerraad, algemene kerklike
vereistes en die staat se vereistes kan voldoen. ‘n
Verdere probleem is dat beheerrade die reg het om
besluite te neem wat ernstige finansiële- en regs
implikasies kan he maar die SKDB (en gevoiglik die
sinode) dra die aanspreeklikheid! Die SKDB is tans
besig om ooreenkomste met elkeen van sy takke op te
stel waarin die onderskeie verantwoordelikhede
duidelik bepaal en waarin die vereistes van kerk en
staat ook ingewerk word. Sodra dit voltooi is, is ‘n
-

-

misbruik toeneem.
*4 Werkloosheid weens algemene ekonomiese om

standighede kom steeds voor. Regstellende aksie tref
veral persone in sekere hoer poste. Die besteebare
inkomste van die gemiddelde lidmaat word minder.
Depressie word ‘n algemene verskynsel,
*5 Gemeentes doen nicer alimentasie as tevore maar
kan dit nog hanteer.
*6 Wat verblydend is, is die algemene opmerking dat
gemeentes beleef dat lidmate al meer na mekaar

uitreik.
3.12 AANBEVEUNG Die sinode
*1 beklemtoon dat keridike barmhartigheidsdiens in
die eerste plek ‘n normale dee! van die gemeentelike
bediening is en dat dienste slegs deur ‘n ring of sinode
gelewer of ondersteun word wanneer die omvang of
aard van dienste dit vereis;
*2 versoek gemeentes om mocite te doen om be
hoeftes op die terrein van die diens van barm
-

-

-

algemene reglement nie meer nodig sic.
Die SKDB en RKDB se kerklike funksie word
voldoende deur bep. 54 asook spesifieke sino

de-/ringsbesluite gereel. Die staat se vereistes is vervat
in wetgewing en/of spesifieke ooreenkomste tussen die
staat en die SKDB. In die hg hiervan oordeel
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die SKDB dat daar geen goeie rede meer vir, ‘n stel
reglemente vir die diens van barmhartigheid is nie.
Opmerking: Vir die doel van aanbeveling 4.2.2
beteken “konstitusie” die dokunient wat deur die staat
vereis word.
422 AANBEVELINGS
*1 Konstitusies van die SKDB en sy takke
Die
sinode gee opdrag aan die SKDB om toe te sien dat
die konstitusics van die SKDB en takke van die SKDB
aau alle vereistes van die staat voldoen en van tyd tot
tyd aangepas word soos nodig.
*2 Reglement vir die SKDB Die sinode besluit dat
die reglement vir die SKDB verval en dat die SKDB
voortaan net volgens bep. 54 sal funksioneer.
*3 Reglement vir die RKDB Die sinode besluit dat
-

-

-

die reglement vu die RKDB verval en dat die RKDB
voortaan net volgens bep. 54 sal funksioneer. Die
samesteuing word deur elke ring volgens eie behoeftes
gereëL
*4 Reglement vir onderkomitees van die RKDB Die
-

sinode
neem kennis dat die SKDB besig is cm
ooreenkomste met beheerrade op te stel en besluit
dat die huidige reglemente vir die diens van
barmhartigheid vir die beheerrade geld totdat die
ooreenkoms deur beide die beheerraad/RKDB en die
SKDB goedgekeur is.
-

[Opmerking: Indien aanbevelings 4.2.2,1
goedgekeur word moet bep. 54.3 verval.]

-

4.2.2.4

4.3 SEKRETARIAAT Die dienste van die SKDB
word deur PSD gekoordineer. Volgens sy taak
omskrywing het hy vier hooffunksies: prinsipiele
leiding ten opsigte van die barmhartigheidsbediening,
skakeling, sekretariaat van die SKDB en om as
hoofuitvoerende beampte van die SKDB as WO op te
tree. Die PSD deel ‘n sekretaresse met die Direkteur
Maatskaplikewerkdienste. Die PSD doen jaarliks
skriftelik aan die SKDB versiag.
-

4.4 INR1GTINGS
4,4,1 Tuistes vir bejaardes
4.4,1,1 Algemeen
*1 Ten spyte van die staatsubsidie wat reeds ingekort
is, kon die diens en standaard steeds gehandhaaf
word. Alle beskikbare inligting dui egter daarop dat
die huidige model onbekostigbaar gaan word.
*2 Al vyf inrigtings onder beheer van die SKDB
funksioneer nou sonder sinodale toekenning. By die
vorige sinode is nog groot kommer oor die finansiële
posisie van Huis HJ Piek uitgespreek. Al is daar nog
probleme kon die SKDB en beheerraad daarin slaag
om ‘n merkwaardige ommekeer te bewerk. Die
besondere bydrae van die SKDB se Direkteur
Bestuursdienste, mnr Louis de Kock, moet hier
genoem word.

A.9.1 SKDB/3N
*3 Onder inisiatief van die RKDB Derdepoort is die
Waverley Liefdadigheidstrust gestig om eenhede by
Huis Vergenoeg te bou wat volgens okkupasiereg
verkoop word. ‘a Nuwe vleuel vir 21 verswakte
bejaardes en 22 simplekswoonstelle word reeds volgens
hierdie skema bedryf. Behaiwe vir die uitbreiding van
dienste help inkomste nit hierdie skema Huis
Vergenoeg ook fmansieel. In die afgelope boekjaar kon
die Trust reeds R500 000 aan Huis Vergenoeg
oorbetaal yr dienste gelewer. Die name van dr Dawid
de Villiers en ds Charl Bredell moet genoem word vir
hulle reusebydrae tot die sukses van die projek.
*4 By Rustenburg Rusoord is 10 woonstelle opgerig
wat ook volgens woonregooreenkoms verkoop is.
~S Weens verminderende staatsubsidie is dit onver
mydelik dat bejaardes of hulle kinders steeds meer sal
moet bydra yr die versorging vir bejaardes. Die
verantwoordelikheid yr die versorging van bejaardes
berus immers eerstens by die bejaarde self, dan sy
kinders/famulie, dan die kerk, dan die gemeenskap en
eers dan die staat (vgl Acta Algemene Sinode
1990:668:11.3.5). Bejaardes/kinders sal die groter
wordende verskil tussen staatsubsidie en werklike
eenheidskoste self moet bybring, Daar is egter bale
bejaardes wat dit nie kan doen nie en gemeentes sal al
meer moet help. Die tuistes en die SKDB het reeds
begin om trustfondse vir hierdie doel op te bou.
*6 As die Ned Geref Kerk steeds sy verant
woordelikheid teenoor sy ouer lidmate wil nakom, sal
hy ‘n nuwe strategie moet ontwikkel. In hierdie
stadium lyk dit nie asof die tuistes as sodanig sal ophou
bestaan nie en werklik verswakte bejaardes sal steeds
versorg kan word.
*7 Inrigtingsversorging is egter bale duur en daar sal

nuwe kiem op tuisdienste gelé moet word. Dit is ale vir
die SKDB moontlik om dit op sy eie te doen nie. Dit
sal gemeentesentries gedoen moet word en gemeentes
sal meer verantwoordelikheid moet neem. Die SKDB
sal egter (deur die maatskaplike werkers en die
inrigtings) ‘a ondersteuningsdiens met die fasilitering
en met sekere kliniekdienste kan lewer. Die SKDB sal
via die RKDB’s hieroor met gemeentes skakel.
4A.12 AANBEVELING Die sinode bring dit onder
gemeentes so aandag dat inrigtingsversorging van
bejaardes al meer onbekostigbaar word en roep
gemeentes op om in hufle diakonale program spes
ifieke aandag aan die versorging van bejaardcs te gee.
-

4.4.2 Kinderhuise
4.42.1 Van die vier Abraham Kriel Kinderhuise is twee
in die sinodale gebied van Noord-Transvaal. Veral ter
wille van bemarking is die name verander. AKK
Pretoria se naam is na ‘Jakaranda Kinderhuis, ‘n
Abraham Kriel Kinderhuis’ verander en AKK
Nyistroom is in die proses om sy naam na “Abraham
Kriel Kinderhuis Noordelike Provinsie” te verander. By
beide kinderhuise word ‘n diens gelewer van ‘a gehalte
waarop die kerk trots kan wees.
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*1 Gemeentes se ondersteuning is onontbeerlik en
die goeie samewerking (veral met die voogkomitees)
word met dankbaarheid erken.
*2 Die Kinderhuis Noord~Transvaal, die enigste
kinderhuis in die hele provinsie Noord-Transvaal,
funksioneer finansieel gesond en sonder sinodale
toekenning. ‘n Gesonde kultuur heers in die
kinderhuis en die landelike omgewing dra by tot die
aangename atmosfeer. Die beheerraad en hoof, ninr
Kobus Peicher, verdien erkenning. Daar is nog
onduidelikheid oor die toekomstige funksionering van
die kinderhuis: daar word verwag dat die staat van die
kinderhuis gaan verwag om in die kindertal en in die
beheerraad die bevolkingsamestelling te weerspieel
indien subsidies nog verlang word. Die kerk sal
duidelik moet besluit of dit aan sy behoeftes voldoen.
In hierdie stadium is daar egter nog nie genoeg
besonderhede beskikbaar om finale besluite te neem
nie.
*3 Jakaranda Kinderhuis het deur sy hele bestaan van
8 jaar ernstige finansiële probleme ondervind. Die
verminderende staatsubsidie het die probleme nou so
ver op die spits gedryf dat ‘n besluit oor die toekoms
van die kinderhuis geneem moet word. By die opstel
van die verslag was belangrike inligting nog nie
beskikbaar nie en ‘n aanbeveling sal tydens die sinode
voorgelé word. Die beheerraad kon in oorleg met
SKDB reelings tref sodat die begroting tot einde
Maart 1996 kan kiop. Intussen gaan die diens voort
maar die onsekerheid veroorsaak spanning by die
personeel en kinders. Die beheerraad was besonder
gelukkig om in hierdie moeilike tyd die dienste van
mnr Jannie Nothnagel (hoof vanaf September 1994) te
verkry.
4.422 AANBEVELINGS Die sinode
*1 bekragtig die SKDB-besluit oor die naamsver
anderings van die kinderhuise, naamlik Abraham
Kriel Kinderhuis Pretoria na “Jakaranda Kinderhuis,
‘n Abraham Kriel Kinderhuis” en Abraham Kriel
Kinderhuis Nyistroom na “Abraham Kriel Kinderhuis
Noordelike Provinsie”;
*2 neem ‘n Iaatstuk met ‘n aanbeveling oor die
toekoms van Jakaranda Kinderhuis in behandeling.
4.4.3 Behandelingsentrnms
4.43.1 Staanvas Sentrum Dit was moontlik om die
verouderde geboue in Schoemanstraat en die Chalet
met ‘n moderne kompleks met 39 beddens (plus 23 vir
Huis Wilhelmina) in Môregloed te vervang. Die
direkteur van Staanvas, mnr Tobie Visser, se
besondere bydrae in die beplanning en voltooiing van
die projek moet genoem word. Die staatslening vir
die oprigting van die nuwe kompleks kan met ‘n
enkele bedrag uit Staanvas se opgelope fondse afgelos
word. By die skryf van die versiag was die finale syfers
nog nie beskikbaar nie.

4.4.3.2 Huis Wilhelmina
4.4.32.1 By die vorige sinodesitting is besluit dat die
geboue van Huis Wilhelmina verkoop kan word en dat
die opbrengs gebruik moet word vir die voortsetting van
die diens (Sin93:249:3.4.2.2). Intussen het die diens
weens verminderde staatsubsidie eintlik onbekostigbaar
geword. Huis Wilhelmina bied verblyf en nasorg vir
mans wat uit behandelingsentra soos Staanvas en
Magaliesoord ontslaan is. Die unwoners is hoofsaaldilc
moeillk rehabiliteerbare alkoholiste en die terapeutiese
resultate is minimaal. In die lig van ander dringende
behoeftes plans die SKDB ‘ii baie lae prioriteit op die
diens. Die SKDB het gevoiglik besluit dat die diens
beehndig moet word. By die skryf van die versiag was
die gebou in Bloemstraat nog nie
4.43.2.2 AANBEVELINGS Die sinode
*1 bekragtig die besluit van die SKDB om die diens
van Huis Wilhelmina te beeindig;
*2 bevestig sy vorige besluit dat die gebou verkoop kan
word, maar besluit dat die opbrengs deur die SKDB na
goedduáke gebruik word.
-

4.4.4 Jeugsentrums
*1 Die AJO sukkel om finansieel selfstandig te
funksioneer maar dit is nog nie nodig om daaraan te
dink om die tuiste te sluit nie. Die belangrikste redes
waarom daarom probleme ondervind word, is die tuiste
se nie-ideale ligging en die feit dat skoolverlaters nie
meer so maklik werk kry nie. Die ‘Herberg”-diens
word steeds suksesvol aangebied aan familie van
hospitaalpasiente. Die diens word daagliks deur
gemiddeld 18 persone gebruik.
*2 Die bedryf van Jeugsentrum Pretoria is volgens
sinodebesluit (Sin 93249:5.3.2) na de kerkraad van
Pretoria oorgedra. Die kerkraad het ‘n ‘Foundation’
gestig wat onder meer die bedryf van de jeugsentrum
bestuur. Die geboue word per ooreenkoms deur die
SKDB-Maatskappy aan die kerkraad verhuur.
*3 Pietersburg Jeugsentrum voldoen duidelik nog aan
‘n behoefte en daar is miii lee kamers.
4A.5 Versorgingsentrums
Oor die Herberg word
versiag gedoen by die AJO (vgl 4.4.4 hierbo) en oor
Berg-en-Dal by ongetroude ouersorg (vgl 4.5.1 en 4.5.2
hieronder)
-

-

4.5 MAATSKAPLIKEWERKDJENSTE (CMR)
Opmerking: Syfers wat in hierdie deel van die verslag
genoem word, is (tensy nuder gespeifiseer) vir die
verslagjaar April 1994 tot Maart 1995.
4.5.1 Mgemeen
4,5.1.1 Dienste word vanuit 15 Christelike-Maat
skaplike Rade (8 in Gauteng, 2 in Noordwes en 5 in
Noord-Transvaal) deur 30 maatskaplilce werkers en 12
(hoofsaaklik deeltydse) administratiewe amptenare aan
ringe gelewer.
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*1 Bestuurs- en spesialisdienste word deur 17
maatskaplike werkers plus 7 administratiewe perso
ne~ilede by die Berg-en-Dal Sentrum, Riviera,
Pretoria gelewer. Die bestuursdienste is in 1994 in 5
afdelings gerestruktureer, naamlik gesinsubstituut
sorg (waaronder aannemingsorg, pleeg- en familiesorg
en ongetroude ouersorg), statutêre dienste, ontwik
kelingsdienste, mannekrag- en bestuursdienste en
finansiële dienste. Berg-en-Dal funksioneer as ‘ii
ondersteuningsdiens vir die afdeling ongetroude
ouersorg.
*2 Na die aftrede van dr Elise Calitz is mev Edeiweiss
Schieke, voorheen ‘n studentepraktykopleier by die
CMR, vanaf 1 Januarie 1995 as Direkteur Maat
skaplikewerkdienste aangestel.
*3 Die aanmeldingsbeleid wat in 1990 deur die

word oop aannemings” gedoen, dit wil sê aannemungs
waar die biologiese moeder en aanneemouers met
mekaar in aanraking gebring word. Sewe aannemungs
kon so gedoen word. ‘n Veeleisende dee! van die
afdeling se werk is die sogenaamde “herkomsnavrae”
waar aangenome kinders inhigting aangaande hulle
biologiese ouers soek en waar kontak soms verlang en
bewerkstehhig word. 131 herkomsnavrae is hanteer.
*3 In die afdeling pleeg- en famiiesorg is 10 kinders by

Algemene Sinode aanvaar is, bepaal dat dienste in die
eerste plek aan lidmate van die Ned Geref Kerk, dan
aan persone sonder enige kerkverband, en dan aan
lidmate van ander kerke gelewer word, Daar is hard
probeer om volgens hierdie beleid te werk, maar dit is
(veral in plattelandse kantore) nie altyd moontlik nie.
*4 Noue kontak met die gemeentes en die ampte is

-

vir die SKDB bale belangrik. Al kan dit nog verbeter,
is daar besliste vordering gemaak. Die positiewe
gesindheid, ondersteuning en samewerking van byna
al die dominees word in die besonder waardeer.
*5 ‘a Positiewe ontwikkeling is die nouer
koordinering van CMR-.werksaamhede in Pretoria in
‘ii
Sentrale CMR. Die verskilleride CM-Rade
funksioneer nog selfstandig en die afsonderlike ringe
het steeds die finansierings-verantwoordelikheid, maar
gemeenskaplike behoeftes word nou gesamentlik
beoordeel en waar moontlik word onderling huip
verleen. Een groot probleem bly egter nog. In sekere
rungsgebiede, veral in die middestad en westelike dele
van Pretoria, is ‘n niaatskaplikewerkdiens onont
beerlik maar die betrokke ringe is fanansieel ale in
staat om die diens te bekostig nie. Ander ringe is
versoek om vrywillig by te dra.
*6 In die geheel gesien bied die CMR ‘n diens waarop
die kerk baie trots kan wees maar miii mense weet
regtig wat deur die CMR gedoen word. Om sy dienste
bunne en buite die kerk bekend te stel, en om fondse
vir sy dienste te werf, het die Direktoraat Maatskap
likewerkdienste met ‘n doelgerigte bemarkings
program begin.
-

-

pleegouers en 17 by ouers bunne familieverband
geplaas. 27 kinders is in plek van veiigheid by
veiigheidsouers geplaas. Nasorgdienste word aan 121
gesinne (syfer op 31 Maart) gelewer. Daar is bale
moeite gedoen om ouer kinders, vera! vanuit die
kinderhuise, te plaas. Ten spyte van a! die moeite was
die sukses tot dusver maar gering. Daar is steeds ‘n
geweldige behoefte aan pleeg- en veiligheidsouers
vera! vir ouer kinders. Indien kinderhuissorg afgeskaal
word gaan hierdie behoefte selfs verder toeneem.
*4 Die afdeling ongetroude ouersorg het dienste aan 76
meisies (waarvan 60 in Berg- en-Da! was) gelewer.
Berg-en-Dal hewer ‘a beskermde losiesdiens aan

~s

ongetroude moeders terwyl terapeutiese dienste deur
die afdeling ongetroude ouersorg ge!ewer word. Die
verskuiwing vanaf die Kozeni- landbouhoewes na
Riviera het die belangstelling in die diens bale verhoog.
Die belangstelhing is so goed dat die SKDB opnames
kan keur. Waar moont!ik word slegs meisies wat na
assessering toon dat hul!e by die terapie kan baat,
opgeneem. Daar is tans 14 beddens beskikbaar. In die
verslagjaar was die gemidde!de bedbesetting 67%.
Daar is 60 meisies gehuisves waarvan 17 hulle babas vir
aanneming beskikbaar gestel het. Die SKDB is
dankbaar vir hierdie geboue wat beskikbaar geword het
toe Die Herberg na die SKDB- Maatskappy oorgedra is
en erken graag die aandeel van die SKG, en by name
die van dr Andries Gous, op wie se inisitaief hierdie
fasiliteit ontwikke! is. Die PSD en die oorhoofse
dienste van die CMR se kantore is ook op die terrein
en die buur wat aan Berg-en-Dal betaal word, maak dit
moontlik dat die tuiste sonder sinoda!e toekenning
bedryf kan word.
*6 ‘n Spesialisdiens wat in die afgelope twee jaar nuwe
inhoud gekry het, is diC van die gesinseenheid. In die
diens word ‘n diagnostiese en terapeutiese diens aan al
die CMR-werkers gebied.
4.5.3 Statutêre dienste
In sekere spesifieke gevalle
kan ‘a maatskaplike werker wat aan ‘a statutêre
gesinsorgorganisasie (soos die CMR) verbonde is, die
wet gebruik tot voordeel van ‘n kind of gesin. Die
CMR is gehukkig om ‘n besondere kundige in die
persoon van mar Nic Pienaar te h~ wat die statutêre
dienste koördineer en ‘a ondersteuningsdiens aan die
maatskaplike werkers hewer. 28 rehabilitasiesake
(persone wat weens alkohol- en/of dwe!mmisbruik
gekommitteer is) en 115 kinderhofsake wat 197 kinders
geraak het, is hanteer.
-

4.5.2 Gesiasubstituutsorg
*1 Die doe! van die diens is om ouerbehoewende
kinders waar moontlik in ‘a goedfunksionerende
verbondsgesin in te neem. Sommmige kinders se
behoeftes vereis egter dat hulle hewer in ‘n kinderhuis
geplaas moet word. Die afdelingsbestuurder is mev
Saartjie Fick.
*2 Die afdeling vu aannemingsorg het 23 ouers na ‘n
intensiewe begeleidingsproses gekeur. 20 babas en 1
ouer kind is in aanneming geplaas. Waar moontlik
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4.5.4 Ontwikkelingsdienste

Die huidige klem
verskuiwing in die staat se siening, naamlik dat ‘n
maatskaplike werker meer ‘n fasiliteerder van
maatskaplike dienste in die gemeenskap moet word en
nie net op statutêre- en terapeutiese dienste moet
konsentreer nie, pas die kerk en die SKDB baie goed.
‘n Maatskaplike werker kan immers bale doen om ‘n
gemeente te help om sy barmhartigheidsdienste te
fasiliteer. In ontwikelingsprojekte word veral op die
mees kwesbare, armste en mees onderontwilckelde
gemeenskappe gefokus. Van die projekte wat al goed
op dreef is, is ‘n aantal voedingsprojekte, voorsiening
van basiese behoeftes in plakkerskampe, werk
skeppIngsprojekte, ondersteuningsdienste aan werk
loses, inligting- en voorkomingsprojekte oor sub
stansafhanklikheid en vakansieprojekte vir minder
bevoorregte kinders.
-

4.6 DIENSSENTRUMS
Dienssentrum Vergenoeg
en Dienssentrum Warmbad bled ‘n verskeidenheid
dienste aan bejaardes. Die ideaal is dat elke gemeente
‘n aksie vir bejaardes sal he waarin hulpbronne (by.
verpleegsorg) binne die gemeente geaktiveer word.
Dienssentrums en maatskaplike werkers kan help met
fasilitering.
-

4.7 WETOORTREDERSORG Die sinodebesluit dat
gemeentes met gevangenisse in hulle gebied self
verantwoordelikheid vir gevangenispastoraat moet
neem, het veral vir Skanskop erg getref. Die sinode se
subsidie ten opsigte van hulpwerkers is beeIndig
aangesien hulle reiskoste en ‘n sessievergoeding deur
die Departement Korrektiewe Dienste betaal is. ‘n
Verleentheid vir die gemeente het ontstaan toe die
Departement in 1994 opgehou het om vir sessies te
betaal en die SKDB moes uit sy fondse ‘n bedrag van
RiO 000 aan die gemeente oorbetaal. In die begroting
vir 1995/96 word ‘n bedrag van R15 000 aangevra.
Aangesien die Departement weer begin het om ‘n
subsidie aan pastorale hulpwerkers te betaal, sal dit
waarskynlik nie nodig wees om die hele bedrag aan te
vra nie.
-

4.8 SIEKESORG
4.8.1 Met die emeritaat van dr Andries Gotis op 30
April 1995 het die einde van ‘n era van hospi
taalbediening in Pretoria aangebreek. Die sino
debesluite waarvolgens die hospitaalspan getermineer
en die hospitaalpastoraat volledig die verantwoordelik
van die gemeentes word, is non in die proses om
uitgevoer te word.
*1 Die hospitaalspan onder leiding van dr Gous het in
1994/95 ‘n totaal van 44000 besoeke in hospitale in
Pretoria afgelê.
*2 Siekesorg op sinodale viak is, soos reeds in die
SKDB-verslag aan die 1993-sinode getoon is, niks
meer as die koordinering van hospitaalpastoraat nie.
Versorging van siekes is wel diens van barmhartigheid

maar daar is nie sodanige sinodale werksaamhede nie.
Pastoraat nan siekes in hospitale lê meer op die terrein
van die SKG as van die SKDB. Sodra die proses van
desentralisering afgehandel is kan die verantwoor
delikheid gerus na die SKG oorgedra word.
*3 Omdat daar nog onsekerheid oor die plasing van
hospitaalpastoraat by SKDB of SKG was, is die
administrasie rile na die SKDB oorgedra nie maar
steeds deur die Sinodale Kerkkantoor gedoen.
4.82 AANBEVELINGS Die sinode
*1 neem met dank kennis van die werk wat deur die
jare deur die hospitaalspan onder leiding van dr AGS
Gous gedoen is en versoek gemeentes om na die
terminering van die span alles moontlik te doen orn
hospitaalpastoraat op ‘n hoe viak te handbaaf;
*2 besluit dat die verantwoordelikheid vir die hospi
taalpastoraat na die 8KG oorgedra word op ‘n datum
soos deur die SKG en SKDB ooreengekom en dat die
adminictrasie (RB Geyer Studiefonds ingesluit) deur
die Sinodale Kerkkantoor in oorleg met die SKG
gedoen sal word.
-

4.9 BESTUURSAANGELEENTHEDE
4.9.1 Algemeen
4.9.1.1 Met ‘n totale begroting van meer as R25 miljoen
en ‘n betaalde personeelkorps van meer as 650 verg die
administrasie uiteraard baie aandag.
*1 ‘n Herstrukturering in die Direktoraat Bestuurs
dienste het veroorsaak dat die SKDB se toekenning nit
die sinodale begroting in 1994/95 bale verminder kon
word. Dit het egter tot gevoig dat dit nie meer
moontlik is om interne oudit en personeelopleiding by
die inrigtings te doen nie en het ook groot eise aan
vera! die PSD en die SKDB se Direkteur
Bestuursdienste gestel.
*2 Die SKDB het doelbewus ann desentralisering van
bestuur en beheer gewerk. Opleiding van bestuurders
het goed gevorder wat tot gevolg het dat die SKDB a!
minder direkte toesig hoef te doen en a! meer slegs
bestuursadvies gee. Daar is nog ‘n leemte ten opsigte
van die opleiding van beheerrade. Daar is reeds by
enkele beheerrade opleidingsgeleenthede aangebied en
sal hopelik eersdaags by almal aangebied word.
Personeeltekorte by die SKDB bemoeiik die program.
*3 Die administratiewe personeel van die SKDB wat
voorheen deur die Sinodale Kerkkantoor na die SKDB
gesekondeer is, is op 1 Maart 1995 na die SKDB se
diensstaat oorgeplaas. Die aandeel van die Hoofbe
stuurder van die Sinodale Kerkkantoor, dr Jan Viljoen,
word met dankbaarheid erken.
*4 Onderhandelings is saam met die ander Transvaalse
SKDB’s met die Sinodale Kerkkantoorkommissie oor
die verpligte deelname ann die mediese fonds en die
pensioenfondse gevoer. Die probleme is nog nie alma!
opgelos nie. Dit is veral moeilik om aan vakbonde te
verduidelik dat die SKDB wel die werkgewer is maar
geen beheer het oor deelname aan en verpligtings en
voordele van die fondse nie.
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*5 Arbeidsverhoudinge het baie aandag gekry en daar
was by verskillende tuistes moeililce vakbond
onderhandelings. Op inisiatief van die SKDB is die
Welsynswerkgewersorganisasie
van
Suid-Afrika
gestig. Enige werkgewer in die welsyns- en aan
verwante bedrywe kan lid van die WWO word wat dan
dienste per kontrak vir die instansie doen. ‘n
Adviesdiens aan werkgewers, kollektiewe bedinging
met vakbonde en die opleiding van bestuurspersoneel
in arbeidsverhoudinge is van die dienste wat aange
bled word. As deel van sy rasionalisasie het die SKDB
ale meer ‘n afdeling vir arbeidsverhoudinge nie maar
kontrakteer die dienste van die WWO in. Die reeling
word as baie bevredigend ervaar. Dit kan verwag
word dat die onderhandelings met vakbonde vorentoe
selfs moeiliker sal word
veral wanneer die nuwe
Arbeidswet in werking tree.
*6 Opmerking: Aangesien die SKDB letterlik van
dag tot dag met dienskontrakte en arbeidsverhoudinge
besig is en met vakbonde moet skakel is daar bale
kundigheid beskikbaar wat ook tot diens van
gemeentes kan wees. Bale gemeentes se werkers
behoort reeds aan vakbonde. Gemeentes wat
probleme met vakbonde ondervind of enige advies
rondom arbeidsaangeleenthede (byvoorbeeld met
dienskontrakte) verlang, is welkom om met die PSD te
skakel.
-

4.9.2 F’inansies en begrotings Dit word a! moeiliker
om die dienste van die SKDB met die beskikbare
fondse op dieselfde viak as tevore te handhaaf. Die
sinodale toekenning word relatief al kleiner en die
situasie is bereik waarin staatsubsidies nie meer met
inflasie aangepas word nie en selfs begin verminder.
Die SKDB het in 1993/4 en 1994/5 uit sy
reserwefondse geput om die sinodale begroting
tegemoet te kom. Aangesien daar verwag word dat
die posisie a! moeiliker gaan word (vera! weens die
verminderende staatsubsidie) oordeel die SKDB dat
dit onverantwoordelik sal wees om dit (behalwe in
uitsonderlike en dringende gevalle) weer te doen.
Daar is eerder probeer om dienste sover moontlik af
te skaal of te rasionaliseer om binne die beskikbare
begroting te bly.
Die begroting vir SKDB
werksaamhede word as dee! van die sinodale
begroting in die SKF-verslag voorgelê.
-

5. SKDB~MAATSKAPPY

Die geboue wat vir
die SKDB se dienste gebruik word, is in die naam van
die SKDB-Maatskappy geregistreer en word per
‘huurooreenkoms” aan die beheerrade beskikbaar
gestel.
5.1 In die afgelope twee jaar is Staanvas Sentrum se
geboue vervang, uitbreidings is by Rustenburg
Rusoord en Huis Vergenoeg opgerig en ‘n nuwe
gebou vir Warmbad Dienssentrum is opgerig.
5.2 Berg-en-Dal (Kozeni) is aan Uitkoms Versor
gingsoord (‘n onathanklike WO wat die fasiliteite
aanwend vir behuising en beskutte arbeid vir voiwasse
-
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gestremdes) verkoop en die geld is gebruik om die
nuwe Berg-en-Dal Sentrum in Riviera te ontwikkel en
om ‘n trustfonds ten bate van aanneming- en
ongetroude ouersorg te vestig.
5.3 Die SKDBM se geboue (Berg-en-Dal en Huis
Wilhelmina uitgesluit) is almal met staats!enings
(gewoonilk teen 1% rente per jaar oor 30 jaar) opgerig.
Volgens ‘n aanbod van die staat kon alle uitstaande
lenings (ook vir Staanvas en Warmbad Dienssentrum)
met ‘n enkelbedrag verdiskonteer word. Behaiwe vir
die jeugsentrums wat nie vir verdiskontering
gekwalifiseer het nie is is a! die lenings non afgelos. Vir
Huis HJ Piek (by die SKDB) en Jakaranda Kinderhuis
(by die Sinodale Kerkkantoor) is interne lenings gereel
waarmee die staatslenings afgelos is. In die praktyk
beteken dit dat die SKDBM, behaiwe vir die
jeugsentrums wat nie vir verdiskontering kwalifiseer
ale), geen eksterne skuld meer het ale.
5.4 Die boekwaarde van die SKDBM se geboue is
R15 273 039.
Die totale versekeringswaarde van
R131 000 000 gee egter ‘n beter prentjie.

6, ANDER INSTANSIES
6.1 HUGENOTE KOLLEGE
*1 Die vers!ag wat voor die Algemene Sinode 1994
gedien het (Agenda bl 271) is resent genoeg om ‘n
goeie beeld te gee. Meer volledige besonderhede is by
die PSD:SKDB beskikbaar.
*2 Prof JP du T Furstenberg, die vorige vise-rektor, is
met ingang 1 Apri! 1995 as rektor in die plek van prof
PR van Dyk aangestel. Dr AT van Wijk van die Kollege
se sielkundedepartement is die nuwe vise-rektor.
V

6.2 TOIBO (Transoranje Instituut vir Buitengewone
Onderwys)
6.2.1 Die Instituut lewer ‘n instaatstellende funksie
(veral finansieel) vir vyf skole vir buitengewone
onderwys: Transoranje Skool vir Dowes (stig
tingsdatum 1954, 299 kinders, gehoorgestremdes en ‘n
afdeling vir verstandelik erg gestremdes); Prinshof
Skool vir Swaksiendes (1963, 331 kinders, gesig
gestremdes asook blindes tot st 4 en ‘n afdeling vir
verstandelik erg gestremdes);
Sonitusskool vir
Hardhorendes (1973, 252 kinders, hardhorendes);
Transvalia Skool vir Epileptici (1973, 256 kinders,
epilepsie en spesifieke leergestremdes) en die Martie
V

du Plessisskool vir Serebraal Gestremdes in Bloem
fontein (1978, 312 kinders).
*1 By die vorige sinodesitting is gemeld dat daar sekere
finansiële probleme rondom die Instituut was, maar dit
kan met dankbaarheid gerapporteer word dat
bevredigende regstellende maatreëls getref is om die
bestuur en finansies van die Instituut weer op vaste
grondsiag te plaas.
*2 Die konstitusie is gewysig en word vir goedkeuring
voorgelê ~Bylae 3). Die belangrikste wysiging is dat die
alle regsaanspreeklikheid nou by die Instituut berus en
nie meer by die kerke nie (vgl kousule 10).

A.9.1 SKDB/3N
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*3 Ter wile van ruimtebesparing word slegs enkele

*3 ‘n Nuwe handleiding vir die CAD is byna gereed en

items uit die volledige versiag (wat by die PSD:SKDB
beskikbaar is) genoem:
*3.1 Die skole verbonde aan die Instituut het ‘ii
bogemiddelde slaagpersentasie.
*32 ‘n Beduidende getal leerlinge wat afstudeer sit,
ten spyte van hulle gestremdhede, hulle studies aan
tersiêre inrigtings voort.
*3.3 Die skole en hulle bestuursliggame is nou

sal na verskyning aan die CAD-takke beskikbaar gestel
word. Enige navrae kan aan die voorsitter van die
CAD-gebiedkomitee, ds Ampie Barnard, gerig word.
6.42 AANBEVELING
Die sinode gee opdrag aan
die SKDB om die riglyne vir die CAD vir Noord
Transvaal se behoeftes aan te pas.

outonoom. ‘n Nuwe verhouding tussen Instituut en
skole is uitgewerk wat maksimum vryheid van
besluitneniing en tog ook onderlinge verbandhouding
en bereiking van die Instituut en die kerke se
doelstellings akkommodeer en verseker.
*34 Personeelsalarisse word dour ‘n staatsubsidie
betaal maar die skole is vir alle ander koste ver
antwoordelik. Die borgliggaam (= die Instituut),
fondsinsamelingsprojekte en ouerbydraes moet vir die
res sorg.
*35 Die fmansiële posisie van die skole is haglik.
Veral gespesialiseerde toerusting en vervoer van
dagskoliere stel groter eise as by gewone skole.
*3.6 Omdat die Instituut besluit het om nie meer
fondse vanaf instansies soos Ithuba te ontvang nie sal
die inlcomste vanaf donateurs noodwendig vir die
boekjaar 1995/96 daal. Nogtans stel die Instituut horn
ten doel om binne die volgende 3 jaar aan al die
fmansiële vereistes van die 5 skole te voorsien.
*3,7 Die deelnemende kerke so bydrae vir 1995/96 is

-

6.5 BEELD KINDERFONDS EN PERSKORFONDS
6.5.1 Die omvang van die Perskorfonds (voorheen
Transvaler Kersfeesfonds) hot in die afgelope tyd
afgeneem. Dit was egter vir die SKDB moontlik om by
die Beeld Kinderfonds in te skakel. Beide fondse is
bale voordelig vir die SKDB: alle bydraes vanuit
gemeentes in die sinodale gebied word aan die SKDB
oorbetaal plus ‘n persentasie van die bydraes vanaf die
publiek. Hoe groter die bydraes vanaf gemeentes, hoe
groter die persentasie.
652 AANBEVELING Die sinode bring dit onder
gemeentes se aandag dat alle bydraes tot die
Perskorfonds en Beeld Kinderfonds tot die SKDB so
voordeel is en versoek kerkrade om aktief met
insameling ten bate van die fondse saam te work.
-

6.6 VROUEDIENS DIENSKOMITEES

6.3 KAN (Kerklike Aksie Noodhuip, ‘n aksie van die
VGKSA) Samewerking met KAN het weer op dreef
gekom en verskillende projekte kon gesamentlik
aangepak word. Die SKDB beskou dit as baie
belangrik dat die pos van Direkteur van KAN sal
voortgaan en dat die Sinode ‘n finansiële bydrae sal
maalc.

6.6.1 Die reeling dat die Sinodale Komitee van die
Vrouediens dienskomitees vir die twee kinderhuise,
Berg-en-Dal en Huis HJ Piek aanwys, hot verval. Die
SKDB hot gereel dat die dienskomitees voortaan as
onderkomitees van die beheerrade van die betrokke
inrigtings hanteer word.
6.62 Die work wat dour die jare deur die Vrouediens
ten bate van die inrigtings gedoen is, was van
onskatbare waarde. Saam met die waardering vir die
work wat gedoen is, vertrou die SKDB dat die bydraes
vanaf die Vrouedienste met die nuwe reeling selfs nog
beter sal woes.
6.62 AANBEVEIJNGS Die sinode
*1 spreek sy dank teenoor die Sinodale Komitee vir die
Vrouediens uit vir die work op die terrein van Diens
van Barmhartigbeid wat deer die dienskomitees gedoen

6.4 CAD (Christelike Afhanklikheidsdiens)
6.4.1 Daar is tans 7 ~AD-takke in Noord-Transvaal
(Kana
Wierdapark, Pretoria-Noord, Jakaranda =

is;
*2 bekragtig die SKDB se reeling dat die diens
komitees vir die Vrouediens as onderkomitees van die
betrokke beheerrade sal funksioneer.

op R1,20 per lidmaat bereken.
622 AANBEVEUNGS Die Sinode
*1 keur die gewysigde konstitusie vir die Transoranje
Iustituut vu Buitengewone Onderwys good;
*2 besluit vir 1995/96 op ‘n bedrag van R1,20 per
lidmaat as sy bydrae aan die TOIBO.
-

-

Bronberg, Brits, Warmbad, Pietersburg, Louis
Trichardt, Messina) waarby 178 eks-afhanklikes en
hulle gesinslede inskakel.
*1 Die belangrikste funksie van die CAD is om ‘n
onderlinge ondersteuningsdiens aan persone te bied
wat behandeling in Staanvas Sentrum ontvang hot.
*2 Die Algemene Sinode hot in 1994 riglyne vir die
CAD goedgekeur wat die vorige reglement vervang.
Die riglyne kan met enkele aanpassings net so vir
Noord-Transvaal aanvaar word.

-

7. ALGEMENE OPMERKINGS
7.1 SINODEBESLUITE Besluite van die Sinode van
1993 en van die Algemene Sinode van 1994 wat op die
SKDB betrekking hot, is almal op die eon of ander
mauler in die vorsiag ingowerk. Sake wat nie onder
spesifieke hoofde geplaas Icon word nie maar wat wel
aandag gekry hot, is:
-
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*1 Psigo-pastorale dienste (Sin93:246:2.1L3): Dit was
nog nie moontlik orn so ‘ii diens aan die gang te kry
nie. Die SKDB besef die behoefte en gee nog aandag
aan ‘n moontlike strategie.
*2 De Lagersdrift (Sin93:250:7.1.2): In oorleg met die
vier Transvaalse SKDB’s is ooreengekorn dat die
Sinodale Kerkkantoor die terrein verkoop. Die SKKK
sal verder rapporteer.
*3 Gesinsjaar ‘94: In samewerking met die SJK is
projekmateriaal aan die gemeentes beskikbaar gestel.
7.2 EMERITAAT DS PJ SMIT
Ds Smit het te
kenne gegee dat hy eersdaags gaan emeriteer en dat
hy gevoiglik nie meer in die SKDB sal kan dien nie.
Ds Smit was vanaf 1972 lid en vanaf 1978 voorsitter
van die SKDB.
-

7.3 SLOTOPMERKING
*1 Uit die aard van die saak word in hierdie versiag
eintlik net kursories versiag gedoen oor die wye
spektrum van SKDB-werksaamhede. Daar is nogtans
gepoog om ‘n redelik volledige beeld te gee.

A.9.1 SKDB/3N
*2 Wat moeilik in ‘n versiag weergegee kan word, is die
dinamiek en positiewe gees wat in die SKDB en by sy
werkers heers. Dit sou begryp kan word as daar in die
spanning van ‘n onseker tyd soos hierdie ‘n gees van
moedeloosheid sou ontstaari. Dit is egter glad nie die
geval nie. Die personeel het “nie in hulle toewyding
verslap nie” en probleme wat soms onoorkornelik gelyk
het, is op merkwaardige maniere opgelos. Die Here
was vir ons so goed dat otis flue anders kan tie as om te
gb dat die werk wat ons doen vir Horn ‘n hoe prioriteit
is.
*3 Die diens van barmhartigheid bly ‘n wesenstaak van
die kerk en die SKDB probeer sy dee! doen om ‘ii
koste-effektiewe ondersteuningsdiens van hoe gehalte
aan gemeentes te bled. As dit wat in die afgelope twee
jaar bereik kon word beoordeel word, kan die SKDB
waag om te beweer dat die sinode in die SKDB se
dienste een van sy grootste bates het.

P3 SMIT (Voorsitter)
GJ CLOETE (Skriba)

A.9.I. SKDJ3/3N
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DIENS VAN BARMHARTIGHEID: BYLAE 1
Skematiese voorstdlling Kommissics vir die Diens van Barmhartigbeid binne die struktuur van die Ned Geref Kerk,
asook die verhouding tussen kerklike struktuur en WO-struktuur~

Arider
koninissies
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DIENS VAN BARMHARTIGHEID: BYLAE 2
SKDB NOORD~TRANSVAAL
ALGEMENE STATISTIEK SOOS OP 31 MAART 1995

AFDELING

PERSONEEL

Sekr/admin
CMR Oorhoofs
CMR Ringe

5
24
42

Toteal

69

INRIGT~NG

PERSONEEL

GETAL (1)
] 12’144
]
-

INKOMSTE

UITGAWES

SURPLUS/(TEKORT)

389’202
1’696’590
1’947’922

401’620
1’681’326
1’904,313

(12’418)
15’264
43’609

4’033’714

3’987’259

46’455

INWONERS

INKONSTE

UITGAWES

SURPLUSI
(TEKORT)

EENHEIDS
-KOSTEpm

Tuistes vir bejaardes

368

550+163ws

10’035’415

10’079’921

(44’506)

1’527

Brits Rusoord
Kuis NJ Piek
Huis Vergenoeg
Rustenburg Rusoord
Warinbad Rusoord

72
91
90
60
61

117 +32ws
123
123+lO2ws
70 +29ws
117

1’799’737
2’579’181
2’573’075
1’537’672
1’545’750

1’800’164
2’579’181
2’605’271
1’551’474
1’543’831

(427)

1’282
1’747
1’765
1’847

48

600’696

537’135

63’561

36
12

582’296
18’400

516’571
20’564

65’725
(2164)

850 (2)

334’590

334’495

Behuising v bejaardes

-

Wavertey Trust
Rustenburg Trust

-

Dienssentrum Vergenoeg

-

7

-

(32’196)
(13’802)
1,919

95

1’101
-

-

-

Kinderhuise

134

512

6’002’681

6’256’846

(336’941)

1’018

AKKN
Jakaranda

63
71

260
252

3’007’287
2’995’394

2’965’899
3’290’947

(41 ‘388)
(295’553)

951
1’088

176’636
1’283’705
190’894

175’538
1’297’114
211’112

1’098
(13’409)
(20’218)

1’044
2,457
765

Berg-en-Dat
Staanvas Sentruin
Huis Withelmina

7
27
7

Jeugsentrums

44

366

2’558’327

2’803’844

(245’517)

638

27
17

246
120

2’049’309
509,018

2’315’819
488,025

(266’510)
20,993

784
338

Totaat (inrigtings)

594

2570

21’183’217

21’696’005

(512’788)

TOTAAL (SKDB):

663

25’216’931

25’683’264

(466’333)

AJO
Pietersburg Jsentrum

14 (3)
44 (4)
23 (5)

-

Aantekeninge: 1994 se syfers in [hakies] en 1993 se syfers in (hakies):
(1) Totate getat sake in die jaar hanteer~ Die beiangrikste probteme was:
• Statutére dienste aan kinders:
1516 [1561] (1336)
• Statutêre dienste aan votwassenes: 594 [322] (389)
• Kinderverwaartosing, -mishandeUng en -motestering: 1962 [1297] (1318)
• Substansafhanktikheid:
596 [682] (514)
• Materjëte nood:
2670 [1635] (1295)
• Egskeiding en huwetiksprobteme:
1119 [553] (649)
Werkskuheid/wanaanpassing:
147 [142] C?)
• Bejaardesorg:, 198 [286] (?)
• Ander:
3342 [407] (1715)
(2) Gemiddetde daaglikse bywoning: 309 [254] (233)
Gemiddetde aantat tuisbesoeke daagliks: 57 [55] (53)
(3) Totaat vir die jaar : 60
[62]
(49)
(4) Totaat vir die jaar : 442 [395] (409)
(5) Totaat vir die jaar : 65
[64]
(65)

-

A.9.1 SKDB/3N
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DIENS VAN BARMHARTIGHEID: BYLAE 3
TRANS ORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS

KONSTITUSIE
1.

NAAM

tengewono
genoem).

-

Die Transoranje-Instituut vir Bui

Onderwys

(hierna

die

Borgliggaam

2. HOOFKANTOOR Die Hoofkantoor van die
Borgliggaam is te Pretoria, Gauteng gevestig.

7. SAMESTELLING

LIGGAAM

VAN

DIE

BORG

Die Borgliggaani word saamgestel uit
vertoenwoordigers van stigterslede en meewerkende
lode.
-

-

3, GRONDSLAG Die Woord van God soos
uitgedruk in die drie Formuliere van Eenheid te wete
die Nedorlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse
Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
-

4, WOORDBEPALING In hierdie Konstitusie
het die volgende woorde die betekenisse soos hierna
vermeld:
-

4.1 STIGTERSLEDE
Die drie Afrikaanso Kerke
wat tot die stigting en voortgang van die Borgliggaam
saamgewerk het, to wete die Nederduitse Gore
formeerde Kerk van Transvaal, daarna verdeel in die
Nederduitse Gereformeerde Kerk van Wes-Trans
vaal; die Nederduitse Gereformeerde Kerk van
Noord-Transvaal; die Nederduitse Gereformeerde
Kerk van Suid-Transvaal en die Nederduitse Ge
reformeerde Kerk van Oos-Transvaal; Die Neder
duitse Gereformeerde Kerk van die Oranje-Vrystaat;
die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Natal; die
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika; en die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
42 MEEWERKENDE LEDE Ander kerke, kerklike
instansies, ouerverenigings en organisasies wat onder
voorwaardes soos dour die Borgliggaam bepaal, erken
en tot die Borgliggaam toegelaat word.
4.3 BORGLIGGAAM Die iiggaam dour die minister
aangewys om die onderwys en versorging van
gestremde leerlinge in die vyf skole to bevorder dour
op to tree as Borgliggaam van hierdie vyf skole soos in
die Wet en regulasies omskrywe.
-

-

-

5. GEBIED VAN WERKSAAMHEDE
Die
gebied van werksaamhede en fondsinsameling sluit die
hole Republiek van Suid-Afrika in.
-

6. DOELSTELLING

-

Die bevordering van die

onderwys en versorging van gestremdo leerlinge in die
vyf skole verbonde aan die Instituut dour op to tree as
die vyf skole so Borgliggaam.

8. VERTEENWOORDIGING
8.1 AANTAL VERTEENWOORIMGERS
Die Borg
liggaam bestaan uit die aantal verteenwoordigers van
die Stigtersledo soos dour die Borgliggaam bepaal, met
in agneming van die Nasionale Welsynswet en die
daaropvolgende verbandhoudende wette en regulasies.
8.2 DIENSTERMYN VAN VERTEENWOORDIGERS
Die verteenwoordigers dien vir ‘n termyn soos dour
die Borgliggaam in oorlog met die lode van die
Borgliggaam bopaal.
83 BENOEMDE VERTEENWOORDIGERS
Die
meewerkende lode kan name van moontlike ver
teenwoordigers voorlê vir benoeming van die aantal
verteenwoordigers soos dour die Borgliggaam bepaal.
-

-

-

9,

LIDMAATSKAP

9.1 BEPALING VAN LIDMAATSKAP Lidmaatskap
van die Borgliggaam bestaan uit stigterslede en
meewerkende lede.
92 BEEINDIGING VAN LIDMAATSKAP
92.1 Lidmaatskap word beeindig as ‘n lid bedank,
nadat hy minstens eon jaar vantevore van sodanige
voorneme skriftelik kennis gegee hot en daar
behoorlike oorlegpleging met die Borgliggaam plaas
gevind hot.
922 Lidmaatskap word ook beëindig as ‘n lid ophou
om to bestaan of insolvent raak.
-

10.

AANSPREEKLIKHEID

10.1 VAN LEDE
10.1.1 Die stigterslode so jaarlikse fmansiële bydraes
word dour die lode self bepaal met in agneming van die
Borgliggaam so finansiële posisie en die finansiële
vermoë van die betrokke lid.
10.12 Die meeworkende lode so finansiële verpligtings
word dour hub self bepaal in samewerking met die
Borgliggaam.
10.13 Aangesien die Borgliggaam as regspersoon
optroe word die lode on meewerkende lode nie geag
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verantwoordelik te wees vir enige skulde deur die
Borgliggaam aangegaan nie.
10.1.4 Verslaggewing word jaarliks deur verteen
woordigers van die stigters- en meewerkende lede
gedoen op die wyse deur elke lid bepaaL
102 VAN VERTEENWOORDIGERS
‘n Verteen
woordiger van ‘n lid is nie aanspreeklik vir enige
skuld, skade of verlies van die Borgliggaam nie, tensy
hy sonder magtiging kwaadwillig of opsetlik of nalatig
daarvoor verantwoordelik is.

Borgliggaam gee sover dit binne sy vermoë is;
12.13 die verhouding tot en wedersydse verant
woordelikhede tussen die Bestuursliggame van skole en
die Borgliggaam onderling bepaal;
12.14 die volgende komitees saamstel:
12.14.1 ‘n Uitvoerende Komitee
12.14.2 ‘n Dagbestuur
12.143 ‘n Finansiële Komitee
12.14.4 Sodanige ad hoc-komitees as waaroor die
Borgliggaam van tyd tot tyd mag besluit.

1L OPHEFFING VAN SITFINGSREG

13. AMPSDRAERS
13.1 Die Borgliggaam kies by sy jaarvergadering ‘n
voorsitter, ‘n eerste ondervoorsitter en ‘n tweede
ondervoorsitter.
132 In die geval van ‘n vakature voor die verstryking
van die ampstermyn van die voorsitter, eerste
ondervoorsitter, of tweede ondervoorsitter kies die
Uitvoerende Komitee telkens ‘n plaasvervanger vir die
oorblywende deel van die termyn.
133 Die voorsitter- en ondervoorsitterskappe moet
jaarliks om die heurt deur ‘n verteenwoordiger van elk
van die stigtersliggame beklee word. ‘n Balans tussen
gesonde wisseling en kontinuiteit word nagestreef.
3.4 As nog die voorsitter, nog die eerste onder
voorsitter, nog die tweede ondervoorsitter beskikbaar
is, kies die vergadering ‘n voorsitter vir die geleentheid.
13.5 Die Borgliggaam benoem by sy jaarvergadering sy
verteenwoordigers op die Bestuursliggame van die vyf
skole met dien verstande dat een van die verteen
woordigers op die Bestuursliggaam die benoemde
verteenwoordiger van die Ouerkomitee van die
betrokke skool moet wees.

-

11.1 VAN VERTEENWOORDIGERS Indien ‘n ver
teenwoordiger sodanig optree dat die werksaamhede
of beeld van die Borgliggaam as gevolg daarvan skade
~y, word die stigterslid wat hom/haar benoem het deur
die Uitvoerende Komitee versoek om so ‘n
verteenwoordiger se dienstyd te beeindig en ‘n ander
verteenwoordiger te benoem.
112 DIE BENOEMDE VERTEENWOORDIGERS
Die sittingsreg van ‘11 benoemde verteenwoordiger wat
sodanige optree dat die werksaarnhede of beeld van
die Borgliggaam as gevoig daarvan skade ly, word
deur die Uitvoerende Kornitee van die Borgliggaam
beeindig met kennisgewing aan die betrokke
meewerkende lid. Die Uitvoerende Komitee van die
Borgiiggaam benoem dan ‘11 verteenwoordiger uit die
oorgeblewe name wat aan horn deur die betrokke
meewerkende lid voorgelê was.
-

-

12, BEVOEGDHEDE VAN DIE BORG
LIGGAAM Ter bevordering van sy doelstellinge
-

en in verband daarmee kan die Borgliggaam:
12.1 geboue oprig of bekom, roerende en onroerende
eiendomme koop, verkry, verkoop, huur, verhuur,
administreer, bewerk, voorsien, verbeter, ontwikkel,
vervreem of andersins na goeddunke daarmee handel;
12.2 onroerende eiendom in naam van die
Borgliggaam registreer;
123 geld leen met of sonder sekuriteit, of uitleen
verkieslik met sekuriteit, en skenkinge doen of
ontvang;
12.4 bates van die Borgliggaam verseker, verpand of
andersins bewaar;
12.5 ooreenkomste aangaan;
12.6 personeel van die Borgliggaarn aanstel, hul
diensvoorwaardes en pligte bepaal, asook personeel
ontslaan;
12.7 regsgedinge aanhangig maak of verdedig;
12.8 skuld vereffen deur betaling of andersins, en
skuld ontvang of kwytskeld;
12.9 geld belê of andersins daarrnee handel;
12.10 fondse insamel deur koflektes te reel en te
beheer, geld en goedere te ontvang, en funksies te
organiseer vir die verkry van geld en goedere;
12.11 enige ander handelinge wat hy ter uitoefening
van sy doelstellings raadsaam ag, verrig;
12.12 finansiële steun aan die skole verbonde aan die

14. VERGADERINGS
14.1 Die Borgliggaam vergader minstens een keer per
jaar. Hierdie vergadering sal bekend staan as die
Jaarvergadering.
142 Buitengewone vergaderings: ‘n Buitengewone
vergadering word deur die voorsitter belê wanneer hy
dit nodig ag, of op die skriftelike versoek met opgawe
van redes van minstens ‘n derde van die aantal
verteenwoordigers van die Borgliggaam.
143 Kennisgewing van vergadering: Sowel ‘n gewone
as buitengewone vergadering vind plaas na ‘n skriftelike
kennisgewing van minstens VEERTIEN (14) dae voor
die tyd tesame met ‘n opgawe van die sake wat bespreek
gaan word.
14.4 Kworum: ‘n Derde van die getal verteen
woordigers in die Borgliggaam vorm ‘n kworum.
14.5 Sakelys: ‘n Vergadering behandel die sake
waarvan daar vooraf kennis gegee is, asook enige ander
sake wat die voorsitter of enige lid, met die goedkeuring
van die vergadering, mag voorlê.
14.6 Stemme: Elke verteenwoordiger in die Borg
liggaam het een stem, maar by staking van stemme
beskik die voorsitter ook oor die beslissende stem.
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14.7 Notule: ‘n Lid of lede van die personeel van die
Borgliggaam wat deur die Uitvoerende Komitee
aangewys word, is verantwoordelik vir die notulering
van alle besluite en uitvoering van die besluite deur
die vergadering geneem.
14.8 Goedkeuring van die notule: Die notule van die
vorige Jaarvergadering en enige buitengewone
vergaderings word by die volgende Jaarvergadering
gelees, goedgekeur en deur die voorsitter onderteken,
met dien verstande dat die notule as gelees geag word
as die verteenwoordigers vooraf ‘ii afskrif daarvan
ontvang het.
14.9 Orde en prosedure: Die voorsitter beslis oor ‘n
vraag van orde en prosedure, tensy ‘n ver
teenwoordiger so ‘n beslissing bevraagteken. Indien
dit gebeur, word die vraag sonder bespreking aan die
vergadering vir beslissing voorgelê.
14.10 Kennisgewing van voorstelle: Geen voorstel of
amendement word deur die voorsitter ontvang
alvorens die saak aan die orde gestel word nie. Die
vergadering oordeel oor die ontvanklikheid van
voorstel wat ‘11 nuwe saak aan die orde steL
15. UITVOERENDE KOMITEE

153 VERGADEDRINGS
15.3.1 Die Uitvoerende Komitee vergader so dikwels as

wat nodig mag wees om die sake van die Borgliggaarn
te behartig.
15.32 Die voorsitter mag die Uitvoerende Kornitee te
eniger tyd byeenroep wanneer by dit nodig ag, of op die
skriftelike versoek van minstens drie lede van die
Uitvoerende Komitee.
15.4 KWORUM
Drie sterngeregtigde lede van die
Uitvoerende Komitee vorm ‘ii kworum.
-

15.5 DAGBESTUUR
15.5.1 Bevoegdhede en

pligte
Wanneer die
Uitvoerende Kornitee rile in sitting is nie is die
Dagbestuur verantwoordelik vir alle spoedeisende sake
of sake wat na horn verwys word. Die Dagbestuur doen
ann die Uitvoerende Kornitee verantwoording.
15,52 Sainestelling Die Dagbestuur bestaan uit die
voorsitter, eerste en tweede ondervoorsitter van die
Borgliggaam. ‘n Lid of lede van die personeel van die
Borgliggaam wat deur die Uitvoerende Kornitee
aangewys word, is verantwoordelik vir die notulering
van die besluite geneem en die uitvoering daarvan,
sonder stemreg.
15.53 Kworum Twee van die stemgeregtigde lede van
die Dagbestuur vorm ‘n kworum.
-

-

-

15.1 BEVOEGDHEDE
EN
PLIGTE
Die
Uitvoerende Komitee is verantwoordelik vir die
uitvoering van alle administratiewe en fmansiële pligte
wat die Borgliggaam raak en noodwendig nodig is vir
die goeie orde en bestuur van die Borgliggaam se
sake. Die Uitvoerende Komitee word geag die
bevoegdhede van die Borgliggaam soos ornskryf in Par
12 van die Konstitusie oor te neem wanneer die
Borgliggaam nie in sitting is nie, Die Uitvoerende
Komitee is aan die Borgliggaam verantwoording
verskuldig en moet volledig verslag doen oor a! sy
werksaamhede en besluite by die Jaarvergadering.
Die notules van die vergaderings kan op versoek aan
verteenwoordigers van die lede beskikbaar gestel word.
15.2 SAMESTELLING
Die Uitvoerende Komitee
sal bestaan uit:
1.52.1 die voorsitter van die Borgliggaam;
15.22 die twee Ondervoorsitters van die Borgliggaam;
15.2.3 die voorsitters van die Bestuursliggame van die
vyf skole met dien verstande dat indien die voorsitter
van ‘n skool nie ‘n verteenwoordiger van die
Borgliggaam is nie, sal die betrokke Bestuursliggaam
‘n verteenwoordiger van die Borgliggaam wat op die
Bestuursliggaani dien, aanwys as hul verteenwoordiger
..

-

op die Uitvoerende Komitee.
15.2.4 die hoofde van die onderskeie skole in
adviserende hoedanigheid;
152.5 ‘n lid of lede van die personeel van die
Borgliggaam wat deur die Uitvoertende Komitee
aangewys word, is verantwoordelik vir die notulering
van alle besluite en die uitvoering daarvan, sonder
stemreg.

16. BESTEDING VAN BATES
16.1 Die bates en inkornste van die Borgliggaarn word

uitsluitlik aangewend vir die doelstellings wat in
Kiousule 6 omskryf is. Geen dee! daarvan word
regstreeks of onregstreeks in die vorm van dividende,
bonusse of andersins aan lede of hu! verteenwoordigers
toegeken nie.
162 Indien ‘n verteenwoordiger persoonlike belang het
by enige transaksie van die Institunt, moet hy dit vooraf
uitdruklik verklaar en moet dit genotuleer word.

17. AFSLUITING VAN DIE BOEKJAAR
Die boekjaar van die Borg!iggaarn strek vanaf 1 Apr11
tot 31 Maart. ‘ii Finansiële staat wat deur ‘n ouditeur
-

gesertifiseer is, (in ooreenstemming met die toepaslike
wette en regulasies daarvolgens uitgevaardig) en
onderteken is deur die voorsitter en ‘n ander lid van die

Dagbestuur, word aan die jaarvergadering voorgelê. ‘n
Begroting vir die volgende boekjaar moet ook voorgelé
word.

18. REGSPERSOONLIKHEID
Die Instituut
is ‘n regspersoon en die jaarvergadering of sy
gemagtigde(s) is sy orgaan.
-

19. TOEKENNING VAN FONDSE
BESTUURSLIGGAME VAN SKOLE

AAN

19.1 Aan ‘n skool word ‘n subsidie van die Borgliggaam
volgens ‘n voorafbepaalde formule betaal.
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19.2 Om te kwalifiseer vir ‘n siibsidie, moet ‘n skool
se Bestuursliggaam aan die volgende vereistes voldoen:
19.2.1 ~dit moet die konstitusie van die Borgliggaam
aanvaar en respekteer terwyl die etos van die skool
uitdrukking aan die doelstellings van die Borgliggaam
gee;
1922 dit moet voldoen aan die voorskrifte van die
betrokke Onderwysdepartement asook die vereistes
van die toepaslike wette en die regulasies daarvolgens
uitgevaardig;
19.23 die konstitusie van ‘n skool of enige wysigings
daarvan deur die Bestuursliggaain word vooraf vir
kennisname aan die Borgliggaam voorgele;
192.4 die kapitale begrotings van die Bestuursliggame
(skole, nuwe skole en aanbouings) moet vooraf deur
die Borgliggaam/ Uitvoerende Komitee goedgekeur
word aangesien die Borgliggaam verantwoordelikheid
vir die betaling van rente en delging aanvaar;
19.2.5 ouditeursverslae van die skole word deur die
Bestuursliggaam van ‘n skool goedgekeur en met
kommentaar, indien enige, aan die Borgliggaam
gestuur;
192.6 die Borgliggaam is verantwoordelik vir die
insameling van fondse vir sy werksaamhede. Indien ‘n
Bestuursliggaam vir sy eie werksaamhede fondse wil
insamel, moet die Borgliggaam van sodanige
insameling kennis dra ten einde oorvleueling te vermy.
20,

WYSIGING VAN KONSTITUSIE

20.1 ‘n Besluit ter wysiging van hierdie konstitusie
vereis
‘ix
twee-derde meerderheid van
die
verteenwoordigers van die Borgliggaam, nadat van die
beoogde wysiging drie maande vooraf kennis gegee is.
Indien op twee agtereenvolgende vergaderings wat vir
die doel van wysiging byeengeroep is, nie twee-derdes
van die verteenwoordigers van die Borgliggaam
teenwoordig is nie, word op ‘n daaropvolgende
vergadering wat vir gemelde doel byeengeroep is, die
wysiging aangebring deur twee-derdes van die
aanwesige aantal verteenwoordigers.
20.2 Enige wysiging van die konstitusie is aan
bekragtiging deur die Direkteur van Fondsinsameling,
Departement
van
Nasionale
Gesondheid
en
Bevolkingsontwikkeling onderhewig.
203 Wysigings aan die konstitusie wat bykomende
aanspreeklikheid vir die lede impliseer is onderhewig
aan die goedkeuring van die lede.
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21. ONTBINDING
21.1 Die Borgliggaam kari ontbind word indien
minstens twee-derdes van die lede teenwoordig op ‘ix
algemene vergadering van lede wat vir daardie doel belê
is, ten gunste van ontbinding stem. Daar moet
minstens een-en-twintig dae kennis gegee word van so
‘n vergadering, en die kennisgewing waarin die
vergadering belê word, moet duidelik meld dat die
kwessie van ontbinding van die Borgliggaam en
beskikking oor sy bates oorweeg sal word. Indien daar
geen kworum by so ‘n algemene vergadering
teenwoordig is nie, word die vergadering vir minstens ‘n
week verdaag, en die lede wat so ‘n verdaagde
vergadering bywoon, is ‘ix kworum.
212 Indien daar by die ontbinding van die Borgliggaam
enige bates oorbly, nadat sy skuld vereffen en
verpligtinge nagekom is, word die bates nie betaal aan
of verdeel onder die lede van die Borgliggaam nie. Die
bates word gegee aan ‘n ander organisasie(s) (by
voorkeur aan ‘ix organisasie(s) wat soortgelyke
doelstellings as die Borgliggaam het) en wat ingevolge
die Wet op Fondsinsameling, gemagtig is om bydraes in
te samel, wat die lede van die Borgliggaam aanwys op
die algemene vergadering waar daar besluit is om die
Borgliggaam te ontbind. By gebreke aan ‘n beslissing
deur gemelde algemene vergadering insake beskikking
oor die bates, sal die Direkteur van Fondsinsameling
daaroor besluit.
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AJOd REGSKOMMISSIE: EERSTE VERSLAG
Die Sinodale Regskommissie (hierna afgekort: SRK)
doen graag versiag van sy werksaarnhede sedert die
Sinode van 1993 en wel volgens Bep 35.4.4.1 wat soos
voig lui:
‘a Sinodale Regskomniissie, wat uit sewe persone
(met vyf sekundi) bestaan. Hierdie kommissie se taak
is om:
35.4.4.1.1 opdragte van die sinode alt te voer en
verslag te doen;
35.4.4.12 advies te gee omtrent uitleg en toepassing
van die Kerkorde, aanvullende bepalinge en ander
besluite van die sinode;
35.4.4.1.3 ringe wat daarom vra te adviseer in verband
met aansoeke om teatmakerbediening;
35.4.4.L4 alle beskrywingspunte in verband met wy~
sigings in die kerklike bepalings vooraf te bestudeer
en die sinode daaroor te adviseer;
35.4.4.1.5 alle besluite van die sinode en Algemene
Sinode wat wysiging in die bepalinge meebring, op die
juiste plekke in die bepalinge in te voeg en so spoedig
moontlik te publiseer;
35.4.4.1.6 kerkregtelike ongerymdhede wat onder sy
aandag kom regstreeks op vertroulike wyse onder
aandag van die betrokke vergadering te bring, met
aanduiding van die weg tot herstel;
35.4.4.1.7 kerkvergaderings en ampsdraers met voor
ligting te dien in gevalle waar hulle op grond van die
uitvoering van hufle arnpspligte by die burgerlike hof
aangekla mag word. Hy moet veral probeer om die
saak nit die burgerlilce hof te hou;
35.4.4.1.8 aansoeke van emeriti wat wil terugkeer tot
die bediening te hanteer kragtens Bepaling 14.3;
35.4.4.1.9 die bepalings deurlopend te hersien vir
voorlegging aan die sinode;
35.4.4.1.10 tydens die vergadering van die sinode:
(1) advies te gee oor alle sake aan horn opgedra, by
name oor tugsake en kerklike geskille wat direk of by
wyse van appèl voor die sinode kom. Die kommissie
het die reg om klaers, aangeklaagdes en getuienis aan
te hoor, ten einde die sinode te dien met ‘n
beredeneerde en volledige advies;
(2) alle nuwe voorstelle oor revisie van bepalinge en
reglemente te hanteer.

1.12 Bevinding Na ondersoek b!yk dit dat die huidige
versekering vir regsaanspreeklikheid vo!doende is.
1.13 AANBEVEUNG Die sinode beskou die saak as
af~ehandeL
-

-

12 HANTERING NUWE INTREKKERS
1.2.1 Opdrag Die sinode besluit om al die beskry
wingspunte oor die hantering van nuwe intrekkers na
die SRK vir studie te verwys. Verteenwoordigers van
die SKG neem dee! aan die studie. (4.6.5)
1.22 Bevinding
122.1 Die wese van kerklike lidinaatskap Kerklike
lidmaatskap is die sibare organisatoriese gestaltegewing
volgens die riglyne van die Skrif van die verbonds
verhouding tussen God en mens in die plaaslike
gemeente as geloofsgemeenskap tot opbouing van die
kerk, uitbreiding van God se koninkryk en die
verheerliking van God se Naam.
1222 Vereistes vir kerklike lidmaatskap
*1 Verbondinsluiting Uit die Ou en Nuwe Testament
blyk duidelik dat elke mens wat God as Verbondsgod in
die geloof aanvaar, ook die voorreg kry om deel van die
gemeente te vorm. Hierdie “inlywing” in die gerneente
geskied prakties dear die sigbare teken van die verbond,
naamlik die besnydenis (OT) en die doop (NT). In ons
tyd na die koms van die Messias kan dit geskied
wanneer ‘a kind as dee! van ‘n verbondsgesin as baba
gedoop word of wanneer ‘n persoon wat buite die
verbond gebore is self sy geloof in God bely as
nie-verbondsmens en sodoende in die verbond opge
neern word met die gepaardgaande sakrament van die
doop wat daarop voig as inlywing in die gemeente (Vgl.
Agenda, Algemene Sinode 1990: 393 asook Die
Handboek vir die Erediens, 1988: 66).
*2 Geloofsantwoord Elke verbondskind word tot ‘n
ge!oofsantwoord opgeroep.
*2.1 Wanneer ‘a persoon binne die verbond opgroei,
bereik hy ‘n stadium waar van horn verwag kan word
orn sy geloof persoonlik te bely as toe-eiening van God
se verbondsbeloftes. Op daardie stadium behoort die
kerkraad horn te vergewis van die betrokkene se kennis
van die kerk se leer en die egtheid van sy/haar geloof.
*22 Geloofslewe ‘a Persoon se ge!oofsverklaring
word gedernonstreer deur sy geloofslewe.
*3 Samevattend Prakties sou dus ges~ kan word dat
-

-

-

-

-

1, OPDRAGTE SINODE 1993

-

1.1 VERSEKERING
1.1.1 Opdrag Die sinode gee opdrag aan die
Sinodale Regskornmissie om ondersoek te doen na die
versekering vir regsaanspreeklikheid ten opsigte van
die moderamen en die lede van die SRK.
-

die vereistes
insluiting in
kwensies van
van geloof en

vir kerklike lidmaatskap bestaan nit die
die verbond en ook die verdere konse
die verbond naarnlik die doop, be!ydenis
geloofsgehoorsaamheid as lewenswyse.
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1223 Oordraagbaarheid van lidmaatskap
*1 Binne eie kerkvexband
Sadler (in “Byderwets en Gereformeerd’, 1991: 70)
Se: “Volgens gereformeerde kerkregtelike beginsels
bestaan daar nie so jets as ‘n oordrag van lidmaatskap
van een gerneente na ‘n ander nie. Aihoewel die
gemeentes in kerkverband met mekaar staan, is elke
gerneente tog ook weer selfstandig en dus onder geen
dwang orn intrekkende lidmate sondermeer te aanvaar
nie. Wanneer ‘n lidmaat van een gerneente verhuis na
‘n ander, hou hy rnetterdaad op om lidmaatvan sy ou
gemeente te wees en moet hy weer lidmaat van die
nuwe gemeente word. Met sy vertrek verval sy
lidmaatskap in die ou gemeente, selfs al is daar geen
attestaat aan horn uitgereik nie en al staan sy naam
nog in die lidmaatregister van daardie gemeente. Tot
tyd en wyl hy by die kerkraad van die gemeente
waarna hy verhuis aansoek om lidmaatskap gedoen
het en aanvaar is, is hy ook nog rile lidmaat van
daardie gemeente nie. Versuim hy om by die nuwe
gemeente in te skakel, plaas hy homseif buite die
kerk.
Oor hierdie besiese beginsels rondom
lidmaatskap is daar weinig verskil van mening
(Rutgers 1922: 336; Bouwman 1985: 463; Geldenhuys
1951: 133).’
Bike gemeente is ‘n selfstandige, volledige kerk. Al
staan gerneentes in kerkverband met mekaar, is daar
nie so jets soos outomatiese oorplasing van lid
maatskap van een gemeente na ‘n ander nie.
Die Algemene Sinode besluit soos voig (Acta 1994:
493 punt 21:4): Die AKG versoek dat die opdrag
herhaal word, ni: “Die Algernene Sinode besluit dat
oordrag van lidrnaatslcap binne die Ned Geref Kerk
vanaf 1 April 1992 slegs by wyse van attestaat sal
geskied en wel so dat lidmate op grond van ‘n attestaat
by ‘n nuwe gemeente waarheen hulle verhuis, aansoek
om lidmaatskap moet doen.”
Weer eens Sadler 1991: 73 “Dit sou nog altyd binne
die reg van ‘n kerkraad wees om eers ‘n onderhoud
met so ‘n persoon te voer en van horn ‘n verbintenis
tot meelewing te verkry. Die vraag is egter of die
kerkraad geheel en al kan weier orn ‘n persoon as
lidmaat te aanvaar indien hy byvoorbeeld ‘n minder
gunstige attestaat inlewer of as gesê word dat hy onder
sensuur is. Sowel Rutgers (1922: 326) as Bouwman
(1985: 455) meen dat nie geweier kan word nie, omdat
dit sou neerkom op die ergste vorm van tug naamlik
ekskornmunikasie, en dit sonder dat die voorgeskrewe
tugprosedure gevoig is. Van der Linde (1983: 270)
verskil van hierdie siening en meen dat daaragter “nog
jets van ‘n genootskapsidee” skuil. Om dan verder te
redeneer dat ongunstige attestasie beteken dat die een
kerkraad aan die ander een se dat die lidmaat
“homseif nie meer as ‘n lid van Christus gedra het nie”,
kan tog seker net waar wees as die een lidmaat deur
-

-

-

-
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voiharding in sy sonde uiteindelik van die gerneente
afgesny moet word. Om die prosedure kort te knip
deur welering van attestasie is strydig met die
grondbeginsels van gereformeerde tugoefening. Ons
vind ons in akkoord met Geldenhuys (1951: 136) wat sé
dat die korrekte optrede sou wees orn horn wel as
lidmaat te ontvang, rnaar dan besondere pastorale
aandag aan horn te gee en moontlike tug toe te pas.
Hierdie redenering berus op die veronderstelling dat
die betrokke persoon wel lidmaat van die gerneente wil
wees. Indien hy nie meer lidniaat wil wees nie, nie
aansoek daarvoor gedoen het nie of geweler het om
lidmaat te wees, is die aangewese weg orn horn as ‘n
objek van evangelisasie te sien.”
Die kerkraad se selfstandigheid ten opsigte van
besluite oor lidrnaatskap, moet gehandhaaf word.
Indien ‘n meerdere vergadering die aanvaarding van
attestasie verpligtend sou maak, sou ons die
beskuldiging van kollegialisme nie kan ontkom nie.
*2 Vanaf ander kerke Die Algemene Sinode (1994:
518) het die volgende besluite geneem:
“1. Die Sinode aanvaar die rapport oor “Die Ned Geref
Kerk en ander Christelike Kerke en groepe” (Agenda
1994: bI. 66 68) as uitgangspunt.
2. Die Sinode verwys die stuk na die ARK om dit
kerkordelik (met voorbeelde) gereed te kry vir versiag
aan die ASK.
3. Die Sinode besluit om intussen die huidige
Reglement vir die Oordrag van Lidmaatskap en
erkenning van ander kerke as riglyn in die afdeling:
Funksionele Beleidsbesluite van die Kerkorde te
publiseer.”
12.3 AANBEVELINGS
123.1 Die sinode versoek kerkrade om toe te sien dat
persone wat tot die gemeente toetree wel lede van die
liggasm van Christus is en sodoende ann die vereistes
van kerklike lidmaatskap voldoen.
12.32 Die sinode versoek kerkrade om ‘n effektiewe
stelsel vir die opneem van lidmate in elke gemeente te
ontwerp waarin die volgende aspekte onder andere
aangespreek word.
*1 Die aansoek om lidmaatskap.
*2 Ondersoek oor die leer en lewe van ‘n persoon.
*3 Die deurgee van inligting oor die nuwe gemeente
-

-

-

waar lidmaatsbp verlang word hetsy, mondelinga of op
geskrewe wyse.
*4 Die geleentheid tot verbintenis met die gemeente.
~5 Goedkeuring deur die kerkraad voordat lidmaat
skap aanvaar word.
*6 Onderneming van die kerkraad om die lidmate
pastoraal te versorg.
*7 Bekendstelling van nuwe lidmate ann die gemeente.
1.233 Die sinode roep kerkrade op om met liefde en
verantwoordelikheid met die kerklike tug te handel
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wanneer mense se leer en lewe hulle verbintenis aan

Jesus Christus verloën..
13 LIDMATE BTJ1TE GEMEENTEGRENSE
13.1 Opdrag Die prosedure soos vervat in 9.4.2
(d.w.s. aanbevelings van die SRK soos op p. 118/119)
word saam met die opdrag in 4.6.5 na die SRK verwys
vir verdere studie en verbetering.
1.32 Bevinding Die SRK het hieraan aandag ver
ben. Uiteindelik het die Algemene Sinode ook ‘n
soortgelyke besluit geneem en ‘n prosedure neergelé.
Hierdie riglyne (vgl. Acta, Mg. Sinode 1994, bI. 490
punt 10.4.3) kan net so nagevolg word.
13.3 AANBEVELING Die sinode volstaan met die
besluite van die Algemene Sinode insake lidmaatskap.
-

124
1.62 Bevinding Hierdie saak is afgehandel met die
daarstel van die nuwe Regbement vir die reeling van die
bevoegdheid van Predikante en Proponente.
1.6.3 AANBEVELING Die sinode beskou die saak as
afgehandel en wys die sinode daarop dat die Algemene
Sinode die woord ~status” vir ampsdraers vervang bet
-

-

met ~‘ampsbevoegdheid”.
1.7 SAMESTELLING MODERANEN

-

-

1.4 TUGREGLEMENT
1.4.1 Opdrag Die sinode dra dit aan die SRK op om
aan ‘n aparte Tugreglement vir Predikante asook
riglyne rondom die diensbeeindiging van leraars te
werk. Die nodige voorstelle in hierdie verband moet,
indien nodig, via die Moderamen aan die Algemene
Sinode voorgelê word.
1.4.2 Beviading Die Algemene Sinode van 1994 hot
die hebe aangeleentheid verwys na die ARK.
1.43 AANBEVEUNG Die sinode neem keimis van
die wyse wanrop die Algemene Sinode die saak
hanteer het en versoek die SRK om waar nodig en
moontlik insette te lewer by die hersiening van die
*

-

Tugreglement wat deur die ARK hanteer word.
1.5 WETGEWING ARBEIDSTERREIN

1.5.1 Opdrag Die SRK word versoek om ‘n studie te
onderneem ten opsigte van die nuutste wetgewing op
arbeidsterrein en daarna bepaalde riglyne vir die
sinode voor to 18.
1.52 Bevinding Die SRK het onder die indruk
gekom dat hierdie opdrag buite die bevoegdheid van
hierdie kommissie 18. Indien die sinode aan hierdie
opdrag uitvoering wil gee, behoort die SKKK gewa te
word om die studie te onderneem en daarna riglyne
neer te 18.
1.5.3 AANBEVELING
Die sinode versoek die
SKKK om ‘n studie to onderneem toy die nuutste
wetgewing op arbeidsterrein en daarna bepaalde
riglyne vir die sinode voor te 18.
-

-

1.7.1 Opdrag Die sinode gee die SRK opdrag om
ondersoek in te stel na die wenslikheid en regs
geldigheid daarvan dat die ouderlingbede van die
moderamen oorwegend uit teoboë bestaan, en in die
besonder ‘n opinie sal gee oor die vertolking van die
Reglement vir die reeling van die status van predikante
en proponente 2.3.5, veral die daarin vermelde
verwysing ma Art 9.8, 9.9 en 9.10. Verslag word gedoen
by die Sinode van 1995.
1.72 Bevinding
*1 Volgens Artikel 3 (3.2) is die drie ampte
gelykwaardig aihoewel in opdrag en in werk onderskei
word. Bepaling 35.3 maak verder ook nie voorsiening
vir die uitsluiting van sekere persone en of ampte
wanneer die moderamen verkies word nie. Dit
impliseer dat daar goon beswaar kan wees indien die
ouderlinglede van die moderamen oorwegend uit teoboë
bestaan nie. Die sinode kies tog immers self die lede
van die moderamen en dan waarskynlik die lode wat as
die mees geskikte vir die taak gereken word.
*2 ‘n Opinie ten opsigte van 2.3.5 van die vorige
Reglement vir die reeling van die status van predikante
en proponente kom in kort op die volgende fleer: Al
die persone genoem in kategorie 2.3 van die Reglement
vir die reeling van die status van predikante en
proponente hot die status van bedienaar van die
Woord.
Daar is egter sekere regeer- en
bestuursfunksies [Art. 9.8
9.10] wat direk aan die
gemeente gekoppel moet word. Sodanige funksies mag
nie dour hulle verrig word nie omdat hulle nie in ‘n
gemeente beroep en bevestig is nie.
1.73 AANBEVELING Die sinode volstaan met die
huidige reeling dat daar geen voorskrif is met
betrekking tot die kwalifikasies van ouderlinglede vir
die moderamen nie.
-

-

-

-

1.8 DIENSLEWERING VAN PROPONENTE EN
KAPELANE

1.8.1 Opdrag Die sinode gee opdrag aan die Sinodale
Regskommissie om die dienslewering van proponente
in gemeentes en kapelane wat aan gemeentes gekoppel
is to ondersoek. Indien nodig moot ‘n beskrywingspunt
via die moderamen aan die Algemene Sinode 1994
deurgestuur word.
-

1.6 STATUS VAN PERSONE
1.6.1 Opdrag Die sinode versoek die SRK om
onder- soek to doen na die status van albe persone wat
nb aan ‘n gemeente gekoppel is nie, by predikante in
sinodale diens.
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1.82 Ondersoek
1.8.21 Daar moet onderskei word tussen die
ampsbevoegdheid van kapelane en proponente.
*1 KAPELAAN:
*1.1 ‘n Geordende predikant wat deur die kerk aän
die Staat beskikbaar gestel word primer vir die
bediening van die kerk se lidmate in die militére
omgewing. Hy is verder na ‘n gemeente beroep en
bevestig as medeleraar.
Hy het dus voile
predikantsbevoegdheid (Art. 9). Hy verrig sy táak in
die gemeente kragtens kontraktuele ooreenkoms.
*12 Vir sover dit die kapelane betref wat na ‘n
gemeente beroep word en bevestig is, maak sy
verbintenis aan die kapelaansdiens voorsiening vir sy
vergoeding wat betref sy werk as kapelaan in die
militCre omgewing. In die ooreenkoms “Kerk en
Staat” word riglyne voorsien vir kerkrade wat met die
kapelaan ‘ii kontraktuele ooreenkoms aangaan met
betrekking tot sy dienslewering en vergoeding in die
gemeente. Hierdie ooreenkoms word in oorleg en
met goedkeuring van die kapelaan-generaal aangegaan.
*1.3 Die verpligte finansiële verantwoordelikheid van
die gemeente is om die waarborg-aandeel ten opsigte
van pensioen te betaal (1% van die maksimum trak
tement) plus 50% van die groepsversekering. Verdere
vergoeding by. reiskoste word bepaal in verhouding
met die werkiading in die gemeente.
*2 PROPONENT:
*2.1 ‘n Afgestudeerde en gelegitimeerde persoon wat
nog nie deur ‘n gemeente beroep en as predikant
bevestig is nie. Hy het dus slegs gedeeltelike
ampsbevoegdheid (vgl. Art 9.1, 3 7).
*22 Ten opsigte van die proponente is dit dikwels die
geval dat die inkomste wat ontvang word uit ‘n
proponentspos die primêre inkomstebron is.
*23 Benewens die feit dat die ringskommissie in
hierdie verband geken kan word en die versoek aan
die adres van die SKF, word as suggestie deurgegee
dat ‘n proponent wat voltyds in hierdie deeltydse
bediening is (wat maw nie nog ander bronne van
inkomste het lie) ten minste vergoed behoort te word
soos ‘n predikant in sy eerste bedieningsjaar wat
salaris aanbetref met voorsiening vir reiskoste na
gelang van omstandighede. Ervaring behoort ook in
aanmerking geneem te word wanneer iemand al meer
as cen jaar so ‘n pos beklee het.
1.822 Uit gesprekke wil dit dus voorkom dat
proponente die belewenis het as nie “ten voile
toegerus” nie en dus “minderwaardig” is. Daar is ‘n
gevoel dat sommige gemeentes proponente wil
gebruik vir die sloerwerk. By sommige bestaan ook ‘n
volgende klagte as sou gemeentes en leraars die
proponent oorlaai teen ‘n afskeep vergoeding
(goedkoop arbeid vir die gemeente en ‘n handige huip
-
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vir die leraar).
1.82.3 Aihoewel dit waardeer word dat gemeentes
proponente gebruik tydens vakatures is die proponent
se belewenis dat hy aangestel word vir ‘a tydperk (‘n
tipe ‘op sig”) met die oog op beroeping. Indien die
kerkraad besluit om ‘n ander leraar te beroep word die
proponent se diens beeindig, Sou die proponent ook
nie aan al die gerneente se vereistes voldoen nie, kan
huile maklik van horn ontslae raak.
1.83 AANBEVELINGS
1.83.1 Indien ‘n Kerkraad ‘n proponents/pastorale
huippos wil skep, moet die ringskomiuissie horn
vergewis dat daar in die verband ‘a behoorlike
ooreeukoms opgestel is, die ooreenkoms goedkeur en
kontroleer dat dit nagekom word.
1.832 In die Ooreenkoms moet die volgende onder
meer aandag kry
*1 wedersydse verpligting en verantwoordelikhede;
*2 vergoedingspakket;
*3 diensbeeindiging voor beëindiging van kontrak
tydperk;
*4 kontrak verval sodra die proponent ‘n beroep
aanvaar.
1.833 ‘n Proponent wat diens doen in ‘a gemeente,
behoort sittingsreg met adviserende stem op ‘a
kerkraadsvergadering te he.
1.9 KERKVISITASIE
1.9.1 Opdrag Die Ring van Eloffsdal versoek die
sinode om die manier van kerkvisitasie soos in die
Kerkorde voorgeskryf word in heroorweging te neem
ten einde aan ringe meer vryheid te gee ten opsigte van
kerkvisitasie in ‘n poging om eiesoortige behoeftes en
omstandighede te verreken. (Vgl bepaling 31.2).
1.92 Bevinding Die versoek wat in hierdie besluit
vervat is, word voiledig ondervang deur die aanbe
velings hieroor in die toepaslike bepalings.
1.93 AANBEVELING Die sinode besluit oor hier
die saak by punt 9.3
-

-

-

-

-

1.10 DEMISSIE WANNEER
WERK VERANDER

EGGENOTE

VAN

1.10.1 Opdrag Die sinode besluit om hierdie
aangeleentheid deur die korrekte kanale na die
Algemene Regskommissie te voer sodat die Algemene
Sinode van 1994 uitsluitsel oor die saak kan gee.
1.102 Bevinding Die SRK het hieraan saanigewerk en
die Algemene Sinode het dit diensooreenkomstig
besluit. Dit is vervat in die nuwe Reglement vir die
reeling van die bevoegdheid van Predikante en Propo
nente.
L103 AANBEVELING Die sinode beskou die saak
as afgehandeL
-

-

-
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2. ADVIES OMTRENT UITLEG EN TOEPASSING VAN DIE KERKORDE

1.11 MEDIESE SKEMA
1.111 Opdrag Die Sinode van Noord-Transvaal
versoek die Sinodale Regskommissie om in oorleg
met SKKK ondersoek te doen na die noodsaaklikheid
van ‘n mediese skema waaraan alle predikante as ‘a
groep moet behoort.
1.112 Ondersoek Die SRK het nie ‘a volledige
ondersoek in hierdie verband gedoen nie aangesien
die sinode ook ‘n ad hoc-kommissie benoem het om
ondersoek te doen na die vergoedingspakket van
leraars.
Hiervan was mediese voorsiening ‘n
onderafdeling. Van die lede van die SRK het ook op
die ad hoc-kommissie gedien. ‘n Mening is we! aan
die SKKK gegee in die hg van die volgende sake wat
as prob!eme gesien word:
*1 bedingingsmag;
*2 die leraar wat uitgelewer is as die kerkraad op ‘n
-

-

swak skema sou besluit.
1.113 Mening
*1 Ahle predlikante moet as groep aan ‘a mediese
skema behoort ter wile van die bedingingsmag sowel
as die beskerming van !eraars.
*2 Die lid, in oor!eg met die kerkraad/werkgewer,
behoort na gelang van omstandighede te kan besluit
watter opsie in ‘n mediese skema verkies word.
1.11.4 AANBEVELING Die sinode neem kemiis
van die mening niaar bespreek die saak volledig by die
behandeling van die Ad hoc-Kommissie ~ir Vergoed
ingspakket se versing.
-

112 AMF[ELIKE BEVESTIGING VAN DOSENTE
1.12.1 Opdrag Die saak van die amp en amptelike
bevestiging van kerklike teologiese dosente word vir
verdere studie na die Regskommissie verwys. Hulle
word gevra dat die studie in samewerking met die
Kuratorium en die Dosenteraad van die Teologiese
Fakuiteit Pretoria, onderneem word. Die sinode
magtig die Moderamen om hierdie versiag te ontvang
en indien nodig ‘n beskrywingspunt na die Algemene
Sinode van 1994 deur te stuur.
1.122 Be~~inding Twee lede van die SRK het aan
hierdie saak gewerk en ‘n eerste ronde samesprekings
is gevoer met die Dekaan van die Teologiese Fakulteit
-

-

aan die Universiteit van Pretoria.

Die saak het

ingrypend verander deurdat die nuwe Reglement vir
die reeling van die bevoegdheid van Predikante en
Proponente dit nou wel moontlik maak dat dosente
aan gemeentes verbonde kan wees. Enkele sake mag
nog uitstaan en daarom word versoek dat die opdrag
herhaal word.
1.123 AANBEVEL1NG Die sinode herhaal die op
drag dat die sank van die amp en amptelike bevestig
ing van kerklike teologiese dosente vir verdere aandag
na die SRK verwys word.
-

2.1 GEMEENTE WAT WEIER OM SINODALE
VERPLIGTINGE TE BETAAL

211 Daar het weer ‘n versoek oor hierdie saak by die
kommissie uitgekom.
2.12 Die SRK oordeel dat dit ‘a baie ernstige aange
leentheid is en dat dit onbillik sou wees indien
beperkende maatreëls wat teen die gemeente ingestel
word, eintiik die leraar benadeel.
2.13 AANBEVELING Die sinode versoek die SRK
om na moonthike stappe te kyk wat teen gemeentes, wat
weier om hnlle sinodale verpligtinge te betaal, ingestel
kan word.
-

3. ADVIES
OOR
TENTMAKERBEDIE
NING Die SRK het in verskeie gevahle advies gegee.
4, BESKRYWINGSPUNTE EN VERSOE
KE ONTVANG INSAKE WYSIGINGS
4.1 BESKRYWINGSPUNT B.9.1 BEP 29.42
-

4.1.1 Die sinode besluit om die tweede sin in Bep
29.4.2, te wete dieselfde persoon word nie vir meer as

twee agtereenvolgende gewone vergaderings tot voor
sitter en skriba van die ring gekies nie” te skrap (Ring
van Sesmyispruit).
4.12 Die ring motiveer: Bike ringsitting is ‘a mon
dige vergadering wat oor sy eie ampsdraers kan besluit.
Reglementering toy dienstermyne tas hierdie mondig
heid aan.
4.13 AANBEVELING Die Beskrywingspunt word
nie aanvaar nie. Wysig Bep 29.42 ozn te lui: “dieselfde
persoon word verkieslik nie vir meer as twee
agtereenvolgende gewone vergaderings tot voor- sitter
en skriba van die iing gekies nie”.
-

42 BESKRYWINGSPUNF B.92 BEP 29.6.6
-

4.2.1 Die sinode besluit om Bep 29.6.6 te skrap
van Sesmyispruit)
422 Die ring motiveer: Die bepaling geld nie
nie aangesien die sinodale kommissies nie meer
gewys saaingestel word nie.
423 AANBEVELING Die beskrywingspunt
aanvaar.
-

(Ring

meer
rings

word

43 BESKRYWINGSPUNT B.93 Bep 322.9
-

43.1 Skrap die laaste sin van bepaling 32.2.9 wat lees:
‘Geen lid van die moderatuur mag vir meer as drie

agtereenvolgende gewone vergaderings van die sinode
in dieselfde pos gekies word nie.” (Ds. DB de Vos,
Sesmylspruit)
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4.32 Motivering: Die huidige bepaling tas die mon
digheid van die sinode aan. Elke sinode kan sy eie
ampsdraers verkies.

433 AANBEVELING Die beskrywingspunt word
-

nie aanvaar nie aangesien die gevaar van ‘n kerklike
hierargie hierdeur bevorder kan word.
4.4 BESKRYWINGSPUNT B.9.4 BEP 35.53
-

4.4.1 Die Ring van Louis Trichardt versoek die
Sinode van Noord-Transvaal om Bep 35.5.3 op bl 52
van die Kerkorde so te wysig dat ‘n ringskommissie
ook ‘n beskrywingspunt vir die sinode kan indieñ.
4.42 Die ring motiveer: Ringskommissies word deur
die kerk vertrou met baie belangrike sake en is ook
die liggaam wat binne die ringsgebied tussen
vergaderings besluite moet neem en moet optree.
Daarom maak dit nie sin dat ‘n afgevaardigde ‘n
beskrywingspunt mag indien terwyl ‘n ringskommissie
dit nie kan doen nie.
4.43 AANBEVEL1NG Die beskrywingspunt word
aauvaar.
-

45 BESKRYWINGSPUNT B.9.5 AANSOEKE OM
UDMAATSKAJ’ IN ‘N ANDER NED GEREF GE
MEENTh TE BEHOU
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Tugreglement met behoud van die bedoeling van die
Christelike tug;
*2 alle beginsels van billikheid volgens die Geme
nereg in die Tugreglement te vervat.
4.62 Die ring motiveer:
*1 Die omvang van die huidige tugreglement is
kontraproduktief.
*2 Die opvatting dat die Kerkreg en die Gemenereg
nie noodwendig met mekaar in ooreenstemming hoef te
wees nie, kan so verwyder word.
4.6.3 SRK Kommentaar: Hierdie saak lé tile op die viak
van die Sinode nie. Die Algemene Sinode het reeds
besluit dat die hele tugreglement en alle artikels wat
daarmee verband hou vir studie en herformulering na
die ARK verwys is (vgl ook 1.4.3).
4.6.4 AANBEVELING Die sinode aanvaar nie die
versoek nie.
-

4.7 VERSOEK INSAKE TUG
Die SRK het ‘n
versoek van die Ring van Pretoria-Oos gekry om
aandag te skenk aan sekere artikels van die Tugregle
ment. Die saak geniet aandag en die versoek sal
deurgestuur word na die ARK wat hiermee werk.
-

-

4.5.1 Die Sinode keur goed dat aansoeke om behoud
van lidmaatskap in ‘n ander gemeente as die waarin ‘n
lidmaat woon, soos volg hanteer word:
*1 Die leraar van die gemeente waarbinne die lidmaat
woon, besoek die lidmate so gou moontlik nadat die
aansoek ontvang is, of, die leraar tree so gou moontlik
met die lidmaat in gesprek nadat die aansoek ontvang
is.
*2 Vergunning word aan aansoekers verleen dat hulle
lidmaatskap voorlopig in die vorige gemeente kan bly
(met volle lidmaatsregte daar).
*3 Lidmate word aangemoedig om ook die eredienste
in die nuwe gemeente by te woon en by die aktiwiteite
van die nuwe gemeente en gemeenskap betrokke te
raak.
*4 Die lidmate word versoek om hulle aansoek vir ‘n
jaar terug te hou. Indien hulle na ‘n jaar nog steeds by
die vorige gemeente ingeskakel wil bly, kan hulle ‘n
hernude aansoek tot die kerkraad rig wat die saak so
gou moontlik hanteer. (Ring van Daspoort).
4.52 AANBEVELING
Die beskrywingspunt word
nie aanvaar nie, Daar word volstaan met die Alge
mene Sinode se besluite in hierdie verband.
-

4.6 VERSOEK TUGREGLEMENT
4.6.1 Die ring van Louis Trichardt versoek die Regs
kommissie om:
* 1 oorweging te skenk aan die verkorting van die

4.8 REGSKOMMISSIE OOS-TVL (BEP 65.10.7.5)
4.8.1 Die SRK van Oos-Transvaal het die mening van
die SRK gevra oor ‘n moontlike beskrywingspunt wat
aan die vier Sinodale Kommissies van Transvaal voor
gelê son word met die oog op goedkeuring daarvan by
die sinodes van 1995. Dit lui soos voig: Die Sinode
besluit om na Bep 65.10.7.5 (by die ander sinodes aan
die einde van die bepaling(s) wat handel oor die
Gesamentlike Kommissie wat namens die Sinodes van
Transvaal optree) ‘n nuwe bepaling by te voeg wat lees:
‘Die sinode wat verantwoordelik is dat ‘n gesamentlike
vergadering van die sinodale kommissies saamgeroep
moet word om die skaakmat posisie te beredder, is
verantwoordelik vir die koste van die vergadering.”
4.82 Die SRK het dit nie aanbeveel nie.
4.8.3 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die SRK good.
-

5. BESLUITE VAN ALGEMENE SINODE
VIR WYSIGINGS
5.1 ARTIKEL 33
SINODE.

-

SAMESTELL1NG VAN DIE

5.1.1 Agtergrond: Artikel 33 is soos volg gewysig deur
die Algemene Sinode:
p33.1 Sinodes word op een van die volgende maniere
saamgestel. Elke sinode besluit oor sy eie samestelling.
33.1.1 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens
uit elke gemeente in die sinodale gebied as afge
vaardigdes van elke kerkraad. Die sinode besluit op die
aantal afgevaardigdes per gemeente.
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33.12 ‘n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens
nit elke ring in die sinodale gebied. Die sinode besluit
op die wyse van afvaardiging en die aantal afge
vaardigdes per ring.’
5.12 Bevinding Die SRK het geoordeel om enkele
voor- en nadele van elkeen van die metodes aan die
sinode voor te lé.
5.12.1 Die gemeente vaardig af
*1 Voordele verbonde aan gelyke getal leraars en
ouderlinge per gemeente: (Ruimte word gebied vir die
sinode om te besluit om by net een leraar en een
ouderling per gemeente af te vaardig)
*1.1 Indien dit, soos tans nog, die geval is dat elke
leraar en ‘a kerkraadslid vir elke leraar afgevaardig
word, beteken dit dat alle leraars met keurstem die
sinode kan bywoon.
*12 Elke leraar kan volledig op hoogte bly aangesien
hy alle bespreldng kan voig en daaraan deelneem,
*2 Nadele verbonde aan die huidige stelsel:
*2.1 Nie almal stel werklik belang in wat gebeur nie,
maar moet dit non maar bywoon.
*2.2 Die ringsvergadering word as van mindere
belang geag aangesien almal tog weer op die
sinodesitting ook teenwoordig gaan wees.
*23 Effektiewe funksionering van so ‘n groot groep is
moeilik,
5.122 Trapsgewyse afvaardiging
Hoewel nie
vreemd aan die Gereformeerde Kerkreg nie, is dit
binne Ned Geref Kerkverband vreemd (hoewel dit ‘n
paar jaar gelede reeds by Noord Transvaal as
moontlikheid voorgestel was). Daar son byvoorbeeld
voorsiening gemaak kan word dat elke gemeente
minstens verteenwoordig kan wees deur of ‘n leraar of
‘n ouderling. Die sinode sou ook kon besluit dat hy
art. 33.1.2 so interpreteer dat daar vir elke twee
predikantsposte wat in die ring bestaan een leraar en
een ouderling afgevaardig word. ‘a Ander moont
-

-

likheid is dat die moderamen vooraf bepaal dat by net
80% van die moontlike getal afgevaardigdes die
sinode kan bywoon en dat die ringe moet kies, met die
voorbehoud dat daar uit elke gemeente minstens een
afgevaardigde moet wees.
*1 Voordele verbonde aan trapsgewyse afvaardiging:
*1.1 Elke gemeente bly steeds verteenwoordig op
sinode.
*1.2 Erkenning van die ring in die aanwys van afge
vaardigdes na die sinode, bring ‘n groter be-.
trokkenheid mee in die werksaamhede van die ring.
*1,3 Meelewing van die ring met sinodale werk
saamhede sal vermeerder,
*1.4 ‘a Meer hanteerbare sinodale vergadering.
*1.5 ‘a Meerdere deelname deur minder afgevaardig
des in so ‘a kleiner vergadering.
*1.6 Kostebesparing.
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*2 Nadele verbonde aan trapsgewyse afvaardiging:
*2.1 Nie alle leraars woon die sinodesitting by ale
(hoewel daar natuurlik voorsiening kan wees dat enige
belangstellende leraar die sitting in elk geval kan
bywoon [selfs met spreekstemj by die gedeeltes waarin
sy belangstelling is).
*22 Dit mag meebring dat sekere leraars belang
steffing in die sinode mag verloor.
*23 Kundigheid kan prysgegee word.
513 AANBEVELJNG Die sinode besluit self wafter
alternatief vir horn die mees aanvaarbare is en gee
-

daarna, indien nodig, ann die tydelike Regskommissie
opdrag orn ter vergadering aandag te gee aan die

Bepalings.
52 ART 28: VOORSHTERSKM VAN KERKVER
GADERJNGS
52.1 Die Sinode van Noord-Transvaal het die volgende
beskrywingspunt (B.7.15) aan die Algemene Sinode
1994 voorgelé: Dit mi: “Die Sinode van Noord
Transvaal versoek die Algemene Sinode om Kerkorde
Artikel 28 sodanig aan te pas dat voorsiening gemaak
word vir ‘n wykskerkraad om, waar nodig in bepaalde
gevalle, sy eie voorsitter te Ides.” Hierdie be
skrywingspunt is ale aanvaar nie. Die saak van die
voorsitterskap van kerkvergaderings is egter verwys na
die ARK. Belanghebbendes kan kommentaar aan die
ARK lewer.
522 AANBEVELING Die sinode versoek belang
hebbendes om via die SRK komrnentaar ann die ARK
te voorsien.
-

6. KERKREGTELIKE ONGERYMDHEDE
VERWYS Waar nodig, is hierdie sake hanteer.
-

7. VOORLIGTING AAN KERKLIKE VER
GADERINGE EN AMPSDRAERS
Waar
-

versoek, is raad mondelings of skriftelik voorsien.

8. AANSOEK TOT
EMERITI Geen.

TERUGKEER

VAN

-

9, BEPALINGE DEURLOPEND HERSIEN
9.1 WYSIGINGE VOORGESTEL
* Die huidige Kerkorde en Bepalinge 1991, met die

wysigings van 1993, is die basis. Veranderinge van die
Kerkorde-artikels soos deur die Algemene Sinode 1994
aangebring, word nie aangetoon nie. Die nuwe
nommers van die Bepalinge sal sover moontlik aan
getoon word.
* Enige wysiging aan die Bepaling het meegebring dat
dit in totaal nuut uitgeskryfde vorm hier aangetoon
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word. Weer eens, indien dit slegs hernumerering
behels, is dit nie gedoen nie.
*
Status’ word oral met “ampsbevoegdheid” vervang.
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9.1.2 Skrap Bep 7.1.4

9.1.8 Wysig Bep 8.2.1 om te lees:
8.2.1 Die bevestiging van ‘n leraar geskied deur die
voorsitter van die kerkraad, die konsulent of ‘n ander
ieraar van ‘n gemeente binnê verband van die Alge
mene Sinode, wat langs ordelike weg daartoe versoek
is. Hierdie handeling mag slegs plaasvind na skriftelike
goedkeuring en toestemming tot beve~tiging deur die
skriba van die ringskommissie (vergelyk bepaling 7.4.4)
nadat hy insae gehad het in die beroepsbrief, in die
antwoord daarop, en in die akte van demissie (in die
geval van predikante) of die akte van legitimasie, ‘n
attestaat en ‘a getuigskrif soos voorsien in bepaling
8.1.3 (in die geval van proponente).

9.1.3 Nuwe 7.3.1 word ingevoeg:
7.3.1 ‘n Beroep mag alleen goedgekeur word nadat
die kerkraad die ring/ringskommissie oortuig het dat
die gemeente die pos finansieel kan dra. (Die ou 7.4.5)
7.3.1. word 7.3.2.
On 7.3.1.2 verval.

9.1.9 Nuwe bepaling 8.2.2:
Registrasie van iidmaatskap van die betrokkene vind
plaas op grond van die akte van demissie (in geval van
leraars) of attestaat (in geval van proponente) onder
datum van bevestiging. Die datum van demissie word
aangeteken as datum van vertrek.

9.1.4 Wysig Bep 7.4.3 om te lees:
Onmiddellik na die laaste afkondiging van die beroep
en die tyd van approbasie deur die gemeente verby is,
lê die voorsitter van die beroepende vergadering die
volgende stukke aan die skriba van die ringskommissie
voor met die oog op die goedkeuring van die beroep:

9.1.10 Wysig Bep 8.2.5 om te tees:
8.2.6 Leraars wat afgesonder word vir diens vir die
sending waar daar nog geen gemeente van die Ned
Geref Kerkfamilie bestaan nie (bepaling 7.2.3) word
bevestig in die gemeente deur wie hulle uitgestuur
word, of in ‘a gemeente wat daarvoor uitgekies word
wanneer meer as een kerkraad saam, of die sending
kommissie van die ring of sinode hulle uitstuur. Die
bevestiging geskied met die oog op hulle uitsending en
beteken nie dat hulle as leraars aan daardie gemeentes
verbonde is nie (vgl bepaling 7.2.3).

Die verskilende verwysings na Bep binne die
Kerkorde sat by die heruitgawe na die sinode aandag
geniet.
Bep 5.2.1 5,2.6 Mag gewysig word indien die ander
sinodes van Transvaal toestem.
‘~

-

-

9.1.1 Stuk oor Tentmakerbediening op bI. 5
geskrap.

-

7 word

9.1.5 Nuwe bepaling:
Bepaling 7.6 Omruiliug van standplase
7.6.1 Leraars wat weens buitengewone ornstandighede
daartoe verplig word of wat ‘n omruiling van stand
plaas begeer, kan in oorleg met die betrokke kerkrade
reelings tref ~‘ir die omruiling van butte standplase.
7.6.2 Sodanige rediings moet in ‘n geskrewe oor
eenkoms deur die betrokke kerkrade goedgekeur
word waarna dit vir goedkeuring aan die ring/
ringskommissie voorgelê word.
7.6.3 Hierdie ooreenkoms tot omruiling moet eers
deur die betrokke ringskommissies goedgekeur word
voordat uitvoering daaraan gegee mag word.
7.6.4 Kennisgewing hiervan word in Die Kerkbode
gegee.
7.6.5 Die bepalings ten opsigte van die bevestiging van
‘n leraar in ‘n gemeente is ook hier van toepassing.
9.1.6 Wysig Bep 7.8.1 om te lees:
7.9.1 Nadat goedkeuring van die beroep van die
betrokke lid van die ringskommissie verkry is, word
die heroepsbrief aan die beroepene gestuur. Hy moet
binne een week na ontvangs daarvan skriftelik op die
beroep antwoord. fly kan egter van die beroepende
kerkraad uitstel ontvang.
9.1.7 Nuwe bepaling:
Bepaling 7.12 Teutmakerbediening Alie beroepe vir
tentmakerbediening geskied voigens die Algemene
Sinode se Reglement vir Tentmakerbediening (Reg
lement 19).

9.1.11 Skrap Bep 13.2.2
9.1.12 Skrap Bep 13.2.5 met onderafdeiings in geheel.
9.1.13 Wysig Bep 14.1.3 om te tees:
Enieritaat om ander redes kan slegs verleen word na
oorleg tussen die ring en die Algemene Regskommissie.
9.1.14 Wysig Bep 14.5 om te lees:
As ‘n evangeiiedienaar te sterwe kom, en hy laat ‘n
weduwee en/of afhanklike kinders na, word ‘n bedrag
gelykstaande aan die voile traktement en alle toelaes
wat vir drie maande lank aan die betrokke ~05 ver
bonde sou wees, aan sy afhanklikes uitbetaal.
Doeltreffende huisvesting of ‘n huistoelaag volgens
sinodale skaal vir drie maande moet voorsien word.
9.1.15 Bep 18.16.2.2 word 18.16.2.1.1 en 18.16.2.3 word
18.16.2.1.2 en lui dan: Indien revisie toegestaan word,
word die besluit by ‘n voigende vergadering in be
handeling geneem.
18.16.2.4 word dan 18.16.2.2

-

9.1.16 Wysig Bep 26.7 om te lui:
Bepaling 26.7 Komniissies van die Kerkraad
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Die kerkraad behoort kommissies te benoem orn horn
te help in die uitvoering van sy taak op elke terrein
van die kerk se werksaamhede. Lede van kommissies
hoef nie noodwendig kerkraadslede te wees nie.
9.1.17 Wysig Bep 26.8.3 om te liii:
lidmate aan wie kragtens Bep 26.13 lidmaatskap
verleen is.
9.1.18 Wysig Bepaling 26.9 om te lui:
Beeindiging van lidniaatskap
‘n Persoon kan op vier maniere ophou om lidrnaat van
die gemeente te wees:
26.9.1 Wanneer hy uit die gemeente vertrek na ‘ii
ander gemeente van die Ned Geref Kerk. In die geval
word volgens Bepaling 26.12 opgetree.
26.92 Wanneer hy skriftelik versoek dat sy lidmaat
skap beeindig word. In die geval word:
*1 Vorm 5 aan horn uitgereik;
*2 Die nodige aantekening in die register gemaak;
*3 Die naam aan die gemeente bekendgemaak. Die
bekendmalcing mag die rede (byvoorbeeld huweliks
redes) vir die beeindiging van lidmaatskap aandui.
26.93 Wanneer ‘n persoon horn na ondersoek en
volgens oordeel van die kerkraad deur woord en daad
van die gemeente afskei. In die geval word:
*1 Vorm 5 aan horn uitgereik;
*2 Die nodige aantekening in die register gernaak;
*3 Die naam aan die gemeente bekendgemaak. Die
bekendmaking mag die rede (byvoorbeeld huweliks
redes) vir die beeindiging van lidrnaatskap aandui.
26.9.4 Wanneer gehandel word langs die weg van die
kerklike tug wat uitloop op afsnyding van die
gerneente. In die geval word volgens Artikel 64.1.3
opgetree.
9.1.19 Wysig Bep 26.10.2 om te lui:
Die kerkraad besluit in elke individuele geval of
lidmate van kerke met dieselfde belydenisskrifte as die
Ned Geref Kerk (Vergelyk beleidsbesluit 8, Kerk
orde 1994, bl.81) wat met bewys van lidrnaatskap of ‘n
verklaring insake lidmaatskap, na die Ned Geref Kerk
oorkom sonder meer aanvaar word en of hulle eers
voor ‘ii kommissie van die kerkraad moet verskyn vir
‘ii gesprek oor hulle beweegredes en/of verdere
onderrig.
9.1.20 Wysig Bep 26.12. 1 tot 26.12.6 om te lui:
Alhoewel die attestaat die gebruiklike vorm vir oor
drag van lidmaatskap is, besluit die kerkraad na gelang
van omstandighede self of hy ‘n attestaat of ‘n bewys
van lidmaatskap uitreik.
26.122 Lidmate wat rile onder tug staan nie en na ‘n
ander gemeente verhuis, ontvang of self ‘n attestaat of
bewys van lidmaatskap, of versoek dat dit na die ander
gemeente oorgeplaas word.
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26.123 In tuggevalle moet die bewys van iidrnaatskap
deur ‘n begeleidende brief vergesel word.
26.12.4 Sodra ‘n lidrnaat uit ‘n gemeente vertrek, verval
sy lidmaatskap in daardie gemeente. Voordat sy
attestaat of bewys van lidrnaatskap rile aanvaar is deur
die kerkraad van die gemeente waar hy horn gaan vestig
nie, het hy daar geen lidrnaatsregte rile, aihoewel die
kerkraad kragtens die aard van die kerkverband
geroepe is orn amptelike sorg aan sodanige lidrnaat te
skenk.
26.12.5 Lidmate wat tydelik elders moet woon of werk,
tref met hulle kerkraad ‘n reeling ten opsigte van
lidrnaatskap.
9.121 Vervang Bep 26.12.8 tot 26.12.10 met:
26.12.7 ‘n Reisattestaat word op versoek in toepaslike
gevalle uitgereilc.
9.122 Nuwe bepaling 26.13:
26.13 Gemeentegrense
26.13.1 Elke gerneente het ‘n duidelik omskrewe grens
as aanduiding van die primêre bedieningsgebied vir
daardie genleente.
26.132 Daar kan bona fide redes wees waarom lidmate
verkies om by ‘n ander gemeente as die geografiese
gemeente in te skakel. Sulke uitsonderingsmaatreels
moet op ‘n ordelike wyse geskied.
26.13.3 Die volgende dien as riglyn vir die ordelike
hantering van lidmaatskap oor gerneentegrense heen:
26.13.3.1 ‘n Lidrnaat wat verkies om by ‘11 ander
gemeente in te skakel, vra skriftelik verlof daartoe by
die kerkraad van die gemeente waar hy woon.
26.13.32 Indien die kerkraad tevrede is met die bona
fide van die versoek, gee hy skriftelik verlof aan die
lidrnaat om by ‘n ander gemeente aansoek te doen om
daar lidrnaat te word.
26.13.3.3 Die lidmaat doen met voorlegging van die
skriftelike verlof van sy gemeente aansoek om lid
maatskap by die ander gemeente.
26.13.3.4 Die ander gemeente oorweeg die aansoek en
vergewis horn van die lidrnaat se rnotivering en
bereidheid om volledig by die gemeente in te skakel en
sy verantwoordelikhede as lidmaat na te kom, asook sy
bereidheid om horn aan die opsig en tug van die
gerneente te onderwerp. Die gemeente is rile verplig
om so ‘n aansoek te aanvaar rile.
26.133.5 Indien laasgenoemde kerkraad besluit om die
lidrnaat we! te aanvaar, stel hy die oorspronklike
gemeente skriftelik daarvan in kennis dat hy die
aansoek aanvaar het en dat hy, by ontvangs van die
lidrnaat se attestaat/bewys van lidmaatskap, voile
verantwoordelikheid vir die lidrnaat se versorging sal
aanvaar.
26.13.4 Gemeentes en kerkrade weerhou hulle daar
van om lidmate binne ander gerneentes se grense te
werf.
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9.1.23 Vervang Bep 26.13 met: Bepaling 26.14
Afstigting van gemeente
26.14. Voorbereidende stappe met die oog op die
afstigting van ‘n nuwe gemeente word getref wanneer:
26.14.1.1 lidmate van een of meer gemeentes die
behoefte voel vir vir die stigting van ‘a nuwe gemeente
en hulle kerkraad of kerkrade in verband daarmee
nader; of
26.14.12 die kerkraad of kerkrade self die nood
saaklikheid van die afstigting van ‘n nuwe gemeente
aanvoel; of
26.14.1.3 die ring by ‘a kerkraad of kerkrade claarop
aandring om werk te maak in verband met die
afstigting van ‘n nuwe gemeente. Laasgenoemde kan
onder andere ook gebeur as die versoek van lidmate
soos onder 26.14.1.1 bedoel, deur die kerkraad
geweier word, en hulle hulle daaroor na die ring wend.
26.14.2 Die ring(e) besluit of afstigting wenslik is.
Indien wel, word die kerkraad/kerkrade wat geraak
word versoek om Vorm 17 te laat teken deur die
lidmate van die afstigtende deel.
26.14.3 Indien dit vir die betrokke kerkrade Uk die
ingekome afstigtingsvorm blyk dat daar voldoende
steun en genoegsame finansiële voorsiening vir die
stigting van ‘n nuwe gemeente bestaan, stel hulle hul
aanbeveings in hierdie verband op, soos by oor die
voorgestelde grense, die voorwaardes vir die afstigting,
die naam van die nuwe gemeente en enige ander saak
wat van belang mag wees, en lê die stukke aan die ring
voor. In gemeentes met meer as een predikant mag
dit, indien nodig, in die voorwaardes opgeneem word
dat alle skenkings aan die nuwe gemeente opgeskort
word tot tyd en wyl een van die predikantsposte in die
moedergemeente verval.
26.14.4 Die ring vergader weer om finaal oor die
afstigting te besluit. Indien so besluit word die grense
van die gemeente volledig beskryf. Ook die grense
van die gemeente(s) waarvan afgestig word moet her
beskryf word.
26.14.5 Die stigting van die nuwe gemeente vind
onder leiding van die ringskommissie plaas op ‘n
vergadering van gemeentelede wat binne die vasge
stelde grense woon en wat twee weke tevore in Die
Kerkbode deur die skriba van die ringskommissie
daartoe opgeroep word.
26.14.6 Op hierdie vergadering word besluit oor die
naani van die nuwe gemeente en die ringskommissie
doen ‘n aankondiging oor die afstigtingsvoorwaardes
en watter leraar as konsulent vir die nuwe gemeente
deur die ringskommissie benoem is. In die reel word
die eerste kerkraadslede van die nuwe gemeente by
dieselfde geleentheid gekies in ooreenstemming met
bepalings 15.3.3 en 15.5.4 en kan hulle onmiddellik of
by die eersvolgende gewone erediens bevestig word.
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26.14.7 Van die stigting van die nuwe gemeente gee die
skriba van die ringskommissie kennis aan die skriba van
die sinode met die vermelding van die naam van die
gemeente, datum van afstigting, konsulent en grenslyne
asook die gewysigde grense van die gemeente(s)
waarvan die nuwe gemeente afgestig is met die oog op
publikasie daarvan in Die Kerkbode. Die saakge
lastigde van die sinode gee aan die Registrateur van
Aktes van die stigting van die nuwe gemeente kennis op
grond van die publikasie daarvan in Die Kerkbode deur
die skriba van die sinode.
26.14.8 Die skriba van die ring verskaf aan die kerkraad
van die nuwe gemeente ‘n uittreksel uit die notule van
die ringskommissie, waarin al die besonderhede in
verband met die afstigting van die gemeente vermeld
word.
26.14.9 Die naam van ‘n nuwe gerneente word
geregistreer as “Nederduitse Gereformeerde Gemeente
NN gestig op
Eiendomme word geregistreer
in naam van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente

9.1.24 Skrap Bep 26.6.6
91.25 Skrap Bep 31.3 en vervang met ‘n nuwe bepaling:
31.2.4 Die wese van hierdie verslag word voor die
ringsitting aan die gemeente oorgedra.
9.126 ‘a Nuwe Bep 31.6 in die pick van die huidige Bep
31.7, 31.8 en 31.9:
Bepaling 31.6 Verandering van grense en naani.
31.6.1 Wanneer die grense van gemeentes vasgestel is,
word wysigings lie sonder gegronde redes aangebring
nie. Voorstelle vir verandering van grense moet eers
deur die betrokke kerkrade goedgekeur word en dan
aan die ringkommissie(s) voorgelê word, wat dit goed
keur en aan die skriba van die sinode berig stuur oor
die grensverandering, om deur horn in Die Kerkbode
gepubliseer te word.
31.62 Naamsverandering van ‘n gemeente geskied deur
die ring op aanbeveling van die kerkraad en met
kennisgewing aan die skriba van die sinode vir publi
sering in Die Kerkbode.
31.6.3 In die geval waar grease deur die totstand
koming van onafhanklike of selfregerende state in die
gedrang kom, reel die ringskommissie(s) in oorleg met
die instansies die grease. Die reeling geskied verder in
oorleg met die Sinodale Regskomrnissie(s).
9.1.27 Die Bestaansrede, Visie en Missie vir die
Sinode van Noord-Transvaal word nie weer opgeneem
nie.
9.128 Wysig Bep 32.1.1 om te hii:
Die sinode, saamgestel volgens Art 32 van die
Kerkorde, en wat die afgevaardigde ouderlinge/
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diakens betref, in ooreenstemming met die reg verleen
in Art 33.2 van die Kerkorde, vergader elke twee jaar
op ‘n tyd en plek deur die moderamen vasgestel, met
inagneming van die voorbehoud van Art 34 van die
Kerkorde.
9.1.29 Wysig Bep 32.1.3 om te lui:
Gewone vergaderings van die sinode word ses maande
tevore opgeroep deur ‘n kennisgewing van die skriba
in Die Kerkbode.
9.1.30 Skrap Bep 32.1.4
9.1.31 Wysig Bep 32.2.1 om te lui:
Die geloofsbriewe van afgevaardigdes, deur die voor
sitter en skriba van die kerkraad namens die kerkraad
onderteken, moet die skriba van die sinode minstens
twee maande voor die tyd bereik.
9.1.32 Wysig Bep 32.2.8 om te lui:
Die afgevaardigde leraar met die Iangste diens, wat die
oudste in jare is, neem die leiding by die opening en
konstituering van die sinode met ‘n agenda van die
moderamen totdat die nuwe moderator gekies is.
9.1.33 Wysig Bep 35.3.5 om te lui:
Die uitgebreide moderamen vergader, indien nodig,
slegs gedurende Septembermaand van die jaar waarin
die sinode nie plaasvind nie op koste van die sinode,
met die doel om appèlle te hanteer, Sodanige aan
soeke moet dan voor die einde Julie van daardie jaar
aanhangig gemaak word. Alle ander vergaderings van
die uitgebreide moderamen, met die oog op ‘n
appèl(le), is op koste van die appellant(e).
9.1.34 Verander vanaf Bep 35.4.3.1 om te lui:
Die sinode benoem die volgende bedieningskom
missies om die belange op die verskillende terreine
waarvoor hulle benoem is op kerkraads-, rings- en
sinodale viak te bevorder: Erediens, Jeug, Gemeen
tebediening, Sending en Evangelisasie, Diens van
Barmhartigheid asook Leer en Aktuele Sake.
35.4.32 Hierdie kommissies bestaan uit die volgende
persone:
35.4.32.1 Erediens uit 7 persone (waaronder 1
kerkorrelis) plus 5 sekundi wat nie in volgorde opge
roep hoef te word nie, plus verteenwoordigers van die
Teologiese Fakulteit en SEVTO.
35.4322 Jeug uit 7 persone, met 5 sekundi wat nie in
volgorde opgeroep hoef te word nie, plus ‘n ver
teenwoordiger van die Teologiese Fakulteit.
35.4.3.23 Gemeentebediening uit 7 persone, met 5
sekundi wat nie in volgorde opgeroep hoef te word
nie, plus verteenwoordigers van die Teologiese
Fakulteit en SEVTO.
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35.4.32.4 Sending Hit 7 persone, met 5 sekundi wat nie
in volgorde opgeroep hoef te word nie, plus ‘n
verteenwoordiger van die Teologiese Fakulteit.
35.4.32.5 Diens van Barmhartigheid uit 7 persone
asook die PSD, met 5 sekundi wat nie in volgorde
opgeroep hoef te word nie, plus ‘n verteenwoordiger
van die Teologiese Fakulteit.
35.4.32.6 Leer en Aktuele Sake uit 7 persone, wat die
twee professore in Dogmatiek en Etiek aan die Teo
logiese Falculteit Pretoria insluit, met 5 sekundi wat nie
in volgorde opgeroep hoef te word nie.
35.433 ‘a Sinodale Kommissie vir die Vrouediens
word ook benoem, wat soos volg saamgestel word:
35.43.3.1 die huidige verkose voorsitster en ondervoor
sitster.
35.4332 vyf ander vrouelidmate.
35.4333 die aktuarius van die sinode (sek: ondervoor
sitter van SRK).
35.433.4 vyf sekundi wat nie in volgorde opgeroep hoef
te word nie.
9.135 Skrap Bep 35.4.6.9 sodat die nuwe Bep 35.4.7
dan lui:
Verteenwoordigers op die volgende kommissies/in
stansies via die aangewese sinodale kommissie:
35.4.7.1 Maatskappy vir Immigrasie SKG
35.4.72 Bloedrivierkommissie SKKK
35.4.73 Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en
Onderwys SJK
35.4.7.4 Bybelgenootskap van Suid-Afrika SKSE
35.4.7.5 Gesameutlike Sending Mosambiek SKSE
35.4.7.6 Hugenote Kollege SKDB
35.4.7.7 TOIBO SKDB
Opmerking: Verteenwoordiging op Serkos venial dus
ook.
-

-

-

-

-

-

-

9.1.36 Skrap Bep 35.5.2
9.137 Wysig Bep 35.6.1 om te lui:
Skriflesing en gebed word by sowel die opening as die
sluiting van die sinode gedoen.
9.138 Wysig Bep 35.6.2 om te lui:
Vanaf die tweede dag word die dagopening behartig
deur ‘n aangewese persoon vir elke dag. Verdere
gebeds- en sanggeleentheid word deur die moderator
na goeddunke deur die loop van die dagprogram geskep.
9.1.39 Wysig Bep 35.6.3om te lui:
Die heiige Nagmaal word op uitnodiging saam met een
van die plaaslike gemeentes gevier, waartydens die
uittredende moderator of ‘n aangewese leraar die
Woordverkondiging behartig en waarna die verga
dering kan oorgaan tot ‘n broederlike onderhoud oor ‘n
onderwerp deur die moderamen bepaal.
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9.1.40 Voeg nuwe Bep 35.7 in:
Die Gesamentilke Kommissie wàt namens die sinodes
van Transvaal (of Sinbdes van Noord- en Oos-Trans~
vaal) met betrekking tot aangeleenthede wat gesa
mentlik beheer word of indien daar in die tydperk
tussen sinodesittings ‘n saak na yore kom wat ‘n
gelykluidende besluit vereis, word die volgende
prosedure gevoig:
35.7.1 Die dagbesture/moderature van die sinodes/
sinodale kommissies vergader met die doe! om ‘n
gelykluidende besluit te neem.
35.7.2 Die dagbesture/moderature doen versiag met
aanbeveling(s) aan die onderskeie sinodes/sinodale
kommissies/moderamens. Indien die aanbeveling(s)
deur die sinodes/sinoclale kommissies/moderamens
aanvaar word, is dit die geldende besluit.
35.73 Indien een of meer sinode(s)/sinodale kom
missie(s) die aanbeveling(s)/moderamen(s) nie goed
keur nie, word dit na die dagbesture/moderature met
aanbeveling(s) terugverwys.
35.7.4 Nuwe aanbevelings word aan die sinodes/
sinodale kommissies/moderamens gemaak.
35.7.5 Indien die aanbeveling(s) nie eenvormig goed
gekeur word nie, word ‘n gesamentlike vergadering
van die sinodale kommissies/moderaniens belé, elk
met 20 (of slegs 10 in die geval van die Sinodes van
Noord- en Oos-Transvaal) lede, om met meer
derheidstem ‘a bindende besluit te neem.
9.1.41 Skrap Bep 49.5.2
9.1.42 Nuwe Bep 49.5.3 en verder:
49.53 Die nagmaal word, behaiwe by hoe uitson
dering, in die erediens bedien.
49.5.4 Die kerkraad besluit oor die bediening van die
nagmaal in sulke uitsonderlike gevalle. Die volgende
algemene riglyne word deur die kerkraad gehandhaaf
in die bediening van die nagmaal buite die erediens:
49.5.4.1 Die kerkraad evalueer die meriete van elke
aansoek.
49.5.42 Die Woord moet bedien word.
49.5.4.3 Die ware betekenis van die nagmaal word
verduidelik sodat bygeloof uitgeskakel kan word hetsy
deur die formulier of andersins.
49.5.4.4 Minstens een ampsdraer, verkieslik die wyks
ouderling, woon die nagmaalsbecliening by. Waar
moontlik word gereel dat ander medegelowiges dit
ook bywoon sodat die gemeenskapskarakter van die
nagmaal bewaar kan bly.
49.5.5 Besoekers uit sowel ander gemeentes as uit
ander erkende Protestantse kerke mag die nagmaal
gebruik op voorwaarde dat hulle toegang en vry
moedigheid daartoe in hulle eie gemeentes het.
49.5.6 Tn ekumeniese verhoudinge op sowel gemeen
telike as sinodale viak word wedersydse toe
ganklikheid a! dan nie van die betrokke kerke
bespreek en dienooreenkomseige gedragswyses bepaal.

A.10.1 REGSKOMM le VERSLAG/7N
9.1.43 Die verwysing aan die einde van Bep 50 verval.
9.1.44 Wysig Bep 52.1 en verder om te liii:
Ter uitvoering van die werk in artikels 51, 52 en 55
genoem, benoem die sinode ‘n kommissie vir gemeen
tebediening. Ringe en kerkrade behoort ook sulke
kommissies te benoem.
522 Die Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening.
word saamgestel soos in bepaling 32.5.3 gereel. Ringsen kerkraadskommissies word saamgestel soos deur die
ring/kerkraad gereel.
9.1.45 Wysig Bep 53.1 om te lui:
Ter uitvoering van die werk in artikels 53 en 55 genoem,
benoem die sinode ‘n kommissie vir sending. Ringe en
kerkrade behoort ook sulke kommissies te benoem.
[Indien die sinode sou besluit om ‘n SSK te benoem,
verval die woorde en evangelisasie telkens in Bep 53.]
9.1.46 4.10 se opskrif op bi. 64 verander om te lui:
Rentmeesterskap.
9.1.47 Voeg ‘n nuwe Bep 57.2.7 in:
Alle fondse onder beheer van die ring word jaarliks
deur ‘n bevoegde persoon, deur die ring aangewys,
nagesien met versiag aan die ring. Hierdie versiag word
as dee! van die ring se finansiële kommissie se verslag
aan die ring voorgelé.
9.1.48 ‘n Nuwe opskrif voor Bep 57.7, nl. 4.11:
ARGIEF en wysig Bep 57.7 om te lui:
57.7.1 Daar word ‘n gesamentlike Argiefkommissie
benoem, bestaande uit een verteenwoordiger van elk
van die sinodes van Noord-, Suid-, Wes- en Oos
Transvaal.
92 REGLEMENT VIR DIE KONSULENT
92.1 Die SRK lé graag die volgende reglenient vir die
Konsulent voor:
1. BENOEMING
Die ring benoem ‘a konsulent vir elke gemeente binne
sy gebied (Bep 31.1.4)

2. VERANTWOORDEIJKHEID
2.1 In ‘a gemeente wat vakant is of by die afwesigheid
van die leraar(s) het die konsulent die volgende ver
antwoordelikhede:
2.1.1 Voorsitterskap van die kerkraad met advise
rende stem (vgl Bep 18.15). 2.1.2 Bevestiging van
ampsdraers.
2.13 Leiding by die kerkraadsvergadering waarop
demissie aan die leraar verleen word.
2.1.4 Leiding by die finalejaar katkisante ten opsigte
van:
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2.1.4.1 ondersoek met die oog op toelating tot
openbare belydenisaflegging.
2.1.42 leiding by die belydenisaflegging.
2.1.5 sorg, in samewerking met die plaaslike kerkraad,
dat die eredienste op gebruiklike tye voortgaan (Art.
48.3.2)
22 Die konsulent verrig enige taak, vervat in Art. 9
op versoek van die kerkraad.
2.3 Die konsulent kan ook ‘n ander leraar in die ring,
of met toestemming van die ringskommissie, ‘n leraar
binne Algemene Sinodale verband, versoek om
namens horn op te tree (Art. 28.2).
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outokratiese inspeksie aanneem nie. Dit bly steeds
liefdevolle onderlinge hulpverlening, bemoediging,
advies en huip.
2. DIE VIS1TATORE
2.1 Win dien as visitatore? Die ring wys minstens vyf
persone, waarvan twee ouderlinge is, met sekundi, aan
om as visitasie- kommissie te den. Bike gemeente
word deur minstens drie lede van die Kommissie
besoek, waarvan een ‘n ouderling moet wees. Geen lid
van die Kommissie mag in sy eie gemeente as visitator
optree nie. Vakatures word uit sekundi aangevul.
22 Afwisseling en kontinuiteit Die ring behoort elke
jaar in die samestelling van die kommissie vir visitasie
te verseker dat daar ‘n gesonde afwisseling maar ook
kontinuIteit die samestelling van die kommissie is.
-

-

3. VERGOEDING
‘n Konsulent ontvang, in ooreenstemming met take
deur hom uitgevoer, ‘n billike vergoeding van die
vakante gemeente wat hy bedien asook reis- en
verblyflcoste indien nodig (Bep 26.5.1). Die kerkraad
pleeg hieroor oorleg met die ringskomrnissie.
4. VERSLAG
Die konsulent lewer jaarliks skriftelike versiag aan die
ring oor sy optrede, indien enige, as konsulent (Bep
26.5.2).
922 AANBEVELING Die sinode keur die nuwe
Reglement vu die Konsulent goed.
-

93 RIGLYNE VIR PERSOONUKE VISITASIE
DEUR DIE RING
93.1 Die SRK lê graag die volgende riglyne aan die
sinode voor:

3. DIE VISITASIEBESOEK
3.1 Wanneer Al die visitasiebesoeke moet in die ioop
van die kerkjaar afgehandel word. Besoeke kan so
versprei word dat dit makliker vir die lede van die
visitasiekommissie is om dit by hulle normale ge
meentelike verpligtinge in te pas.
32 Kennisgewing Die vergadering waarby die visita
tore die kerkraad ontmoet, moet vroegtydig in oorleg
met die betrokke kerkraad gereël word. Die
gebruiklike afkondiging vanaf die kansel in verband met
die kerkraadsvergadering behoort ‘n duidelike vermel
ding te bevat ten opsigte van die vistasie wat gaan
plaasvind. Tydens die vergadering waarby die visitatore
die kerkraad ontmoet, tree die voorsitter van die
kerkraad of die konsulent as voorsitter op soos deur die
ring besluit. Verder word Bepaling 26.4.2 in ag geneem.
33 Voorbereiding Dit is belangrik dat kerkraadslede
voorberei word ten opsigte van die aard en doel van
visitasie. ‘a Opsomming van die rubrieke wat in die
vistasie behandel word, behoort vooraf skriftelik aan die
kerkraadslede beskikbaar gestel te word. Die volgende
stel vrae dien as riglyn vir visitatore. Ter wile van
eenvormige standaard en deeglikheid van werk is dit
noodsaaklik dat al die rubrieke in hierdie vraelys aan
die orde moet korn.
-

-

-

1. INLEIDING
1.1 Doel
*1 Kerkorde artikel 29 sé dat die ring daargestel word
as uitdrukking van die kerkverband en met die oog op
behoorlike kerklike dissipline. Volgens artikel 31
verrig die ring hierdie taak van horn by wyse van:
* kerkvisitasie;
* die opsig oor die gemeentes om toe te sien dat
kerkrade en gemeentes hulle roeping nakom;
* advies en huip aan kerkrade.
*2 Die woord persoonlike visitasie dui op die manier
waarop die Kerk sy roeping tot opsig, advies en huip
verrig, naamlik by wyse van persoonlike besoeke aan
die gemeentes.
12 Gesindheid Dit moet steeds onthou word dat die
roeping van die ring om visitasie te doen deel uitmaak
van die kerk se roeping tot onderlinge vermaning,
opsig en bemoediging. Dit vind plaas as ‘n uiting van
die gemeenskap van die gelowiges binne van
kerkverband. Hierdie uiting kan alleenlik na regte
geskied indien dit bepaal word deur die onderlinge
liefde wat die Here van sy kinders vereis. Daarom
mag persoonlike visitasie nooit die karakter van ‘n
-

4. SAKE WAT IN DIE VISITASIE AANDAG
BEHOORT Th KRY
4.1 Die Ampte
4.1.1 Die kerkraad Die funksionering van die ker
kraad. Let veral op vakatures, gesindheid, voorbeeld,
vergaderings, betrokkenheid, ens.
4.12 Die ouderlinge Evalueer die dienswerk aan die
hand van Art. 16.
4.13 Die diakens Evalueer die dienswerk aan die
hand van Art. 17.
4.1.4 Die leraar(s) Evalueer die dienswerk aan die
hand van Art. 9. Afsonderlike gesprekke kan hieroor
met verskillende groeperinge in die gemeente gevoer
word, asook met elke leraar afsonderlik.
-

-

-

-
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4.2 Die Arbeid van die Kerk
4.2.1 Erediens Hier kan aandag gegee word aan die
liturgie, die Woordverkondiging, die sang, die aand
dienste, ens.
4.22 Herderlike sorg Hier kan die leraars, ouder
linge en diakens se besoekwerk ten opsigte van
gewone huisbesoek, probleemgevalle, nuwe intrek
kers, siekes, ens. bespreek word.
4.2.3 Gemeentebediening Die toerusting van leraars,
ouderlinge, diakens en lidmate kan bespreek word
terwyl die uitreiking na die afgedwaaldes en kerkiosses
ook onder die vergrootglas kom.
4.2.4 Kategese en jeugarbeid Die kategese sowel as
die jeuggerigtheid van die gemeente kan onder die
vergrootglas kom.
42.5 Diens van Barmhartigbeid Die diens van barm
hartigheid binne en buite die gemeente, sowel as die
nood in die omgewing kan bespreek word.
4.2.6 Sending Dit gaan hier oor die Evangelie aan
almal wat of nog nie gehoor het nie of nie gb nie. Is
die gemeente werklik missioner gerig?
4.2.7 Finansies en Administrasie
Bespreek alle
toepaslike aspekte.
4.2.8 Gemeeute-aksies Hoedanig en hoe effektief
funksioneer die aksies?
42.9 Gemeentesthiktuur Bespreek die struktuur ten
opsigte van wyke, kommissies, ens.

9.4 VORMS

-

-

9.4.1 Inligting
Die voorgestelde vorms is ter insae
beskikbaar by die skriba van hierdie kommissie.
9.42 AANBEVELING Die sinode gee ann die SRK
volmag om in oorleg met die regskommissies van die
sinodes van Transvaal na die sinodesittings wysigings
ann te bring indien nodig.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. VERSLAG AAN DIE RING
5.1 Dit is belangrik dat die versiag van die visitatore
aan die ring skriftelik gedoen word. Indien daar sake
van so vertroulike aard is dat dit nie wenslik is om dit
op skrif te stel nie, kan slegs in ‘n vertroulike verslag
aan die ringskommissie daarvan kennis gegee word.
Dit is belangrik dat van elke gemeente afsonderlik
versiag gedoen word.
5.2 Die versiag behoort die volgende te behels:
5.2.1 ‘n Versiag oor sake wat in die besoek na yore
getree het wat besondere vermelding verdien.
5.22 Versiag oor probleme waarin die ring die
gemeente behoort te bemoedig en/of te adviseer.
52.3 Verslag oor sake, indien enige, waarin die kerk
raad en/of die leraar(s) vermaan beboort te word.
5.2.4 Aanbevelings ten opsigte van die inhoud van ‘n
antwoord van die ring aan die gemeente nadat die
visitasieversiag behandel is. Hierdie antwoord be
hoort sake van waardering, bemoediging en, indien
nodig, vermaning te bevat.
932 AANBEVELING
Die sinode keur boge
noeinde riglyne vir Kerkvisitasie goed.
-

1O~ DIVERSE SAKE Geen.
-

GJ KOEN (Voorsitter)
PR DU TO1T (Skriba)

A.11.1 SKLAS/8N
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AJL1 LEER EN AKTUELE SAKE: EERSTE VERSLAG
1. OPDRAGTE SINODE 1993

van sy menswees en bestemming moet kom. Hierdie
moontljkhede en noodsaaklikhede vir ware menswees
sou in ‘n afgeleide sin as “menseregte” beskryf kon
word, mits verstaan word dat dit nie die mens self, buite
God om, is wat op enigiets reg sou he nie. Die regte

1.1 1{ANDVES VAN FUNDAMENTELE REGTE
(MENSEREGTE)
iLl Opdrag Die sinode dra diE aan SKLAS op om
betyds ‘ii studie te maak van die gevolge (effek) van
die instelling van ‘n Handves van Fundamentele Regte
(Handves van Menseregte) op die kerk en sy
bediening.

van die mens is slegs regte omdat God, selfs na die
sondeval, aan die mens sy reg skenk en beskerm.
*7 Die Bybel voorsien ons nie van ‘n uitgewerkte

-

1.1.2 Werkswyse Die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake is tans besig om deurlopend aandag
aan die saak van Fundanientele Regte te verleen. In
oorleg met dosente in etiek aan ons teologiese
fakulteite, regslui en ‘n lidmaat van die kerk wat direk
-

betrokke is by die skrywe van die finale grondwet, is
die volgende dokument opgestel:
1.1.3 Verslag oor Handves van Fundamentele Regte
1.13.1 Inleiding
*1 Die NG Kerk oordeel dat daar goeie Bybelse
beginsels ten grondsiag lé van fundamentele regte.
Die Kerk het reeds soos voig oor fundamentele regte
besluit (Kerk en Samelewing 184.205):
*2 Hoewel die begrip ‘menseregte’ nie in die Bybel
voorkom nie, is die saak waarom dit gaan, volop in die
Bybel aanwesig.
*3 Dit is waar dat die mens voor God alleen maar
voorregte kan he, soos dat hy byvoorbeeld kan lewe,
eet, werk of trou. Teenoor mekaar moet hierdie
voorregte egter beskerm word, en menseregte is die
wyse waarop die deur God verleende voorregte in ‘n
sondige wêreld beskerm kan word.
*4 Saaklik stel dit die kerk voor die ingrypende vraag,
naamlik wat daardie sake is wat eie is aan die mens,
dit wil sê wat deur God bepaal is as onmisbare
voorwaardes vir die verwesenliking van die mens se
bestemming.
*5 In die eerste piek geld vir die gelowige met nadruk
die algemene Bybelse eise van Iiefde, geregtigheid,
reg, barmhartigheid en waarheid wat hulle aanduiding
en tipering deurlopend in die Heilige Skrif vind,
byvoorbeeld in die Tien Gebooie, die profetiese
prediking, Jesus se koninkryksetiek, en die apostoliese
vermaning.
*6 Tweedens is dit egter die siening van die mens as
beeld van God wat besonder belangrik is vir die
korrekte verstaan en invuffing van ‘n Bybels
verantwoorde beskouing oor “menseregte’. God
bedoel dat die mens as sy beelddraer, met sy bepaalde
verantwoordeiikhede,
moontiikhede,
opdragte,

roepinge en verhoudinge tot die voile verwesenliking

menseregtemodel nie. Tog kan ons aan die hand van
die onderskeie verhoudinge waarin die mens staan en
die opdragte en roeping wat hy van God ontvang het,
enkele noodsaaklike regte aflei waarmee telkens
bepaalde pligte saamhang. Dit moet egter duidelik
verstaan word dat elke mensereg deur die wil van God
begrens word.
*8 Wat die mens in sy geskapenheid betref~ gaan dit
om die reg op ‘n voile menslike bestaan: op lewe,
voedsel, kieding en beskerming.
*9 Wat sy godsdiensbeocfening betref, gaan dit om sy
reg op vryheid van godsdiens, geloof en aanbidding.
*10 Wat sy medemenslike verhoudings betref, gaan dit
onder andere om die reg op
* die sluiting van ‘n huwelik,
* ‘n gesinslewe en kind ers,
* opvoeding, onderwys en opleiding,
* sosiale verband en groepsidentiteit,
*
*

politieke inspraak, deelname en bedrywighede,
vrye toegang tot die gereg, ‘n billike verhoor en ‘n

menswaardige hantering in die regsprosesse,
* vryheid van beweging en spraak.
*11 Wat sy kultuur- en arbeidsopdrag betref, gaan dit
om die reg op
* vrye
assosiasie en deelname aan kulturele en
arbeidsverbande,
* die vrug van sy arbeid, onder meer in die vorm van ‘n
bihike vergoeding,
* ‘n biffike sosio-ekonomiese bestel.
*[~

In hierdie verslag word aandag gegee aan sekere

aspekte van die artikeis in hoofstuk 3 wat problematies
sou kon wees vir die Kerk. Die Kerk ondersteun die
gedagte dat die Konstitusionele Hof hierdie regte moet
afdwing en waar toepaslik die Hooggeregshof van
Suid-Afrika. Die Kommissie is egter wel bekommerd
dat sommige van die fundanientele vryhede wat in
Hoofstuk 3 gewaarborg word, so wyd gestel word dat
die Konstitusionele Hof ‘n te breë diskresie son kon he
om ‘n eie interpretasie daaraan te gee. Dit is natuuriik
verstaanbaar dat waar artikel 33(1) van die Grondwet
gebruik maak van terminologie soos redelik en
regverdigbaar, die Konstitusionele Hof steeds
beslissings sal moet neem wat strook met wat hulle
beskou as die regsoortuiging van die gemeenskap. Die
Kerk is ook bewus van die feit dat hy insette sou kon
lewer by so ‘n saak kragtens die bevoegdhede wat
artikel 7(4)(b) aan belanghebbende partye gee.
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1.132 Gelykheid
*1 Die Kommissie ondersteun die beginsel dat elke
persoon die reg op gelykheid voor die reg het en
geregtig is op gelyke beskerming deur die reg.
Daarmee saam gaan ook, volgens artikel 8(2) die
waarborg dat daar nie gediskrimineer sal word teen
persone op grond van sekere sake nie, insluitende
godsdiens, gewete en geloof.
*2 Allioewel die Kerk ook hierdie beginsel
ondersteun, kan dit nie anders as om, soos in die
verlede, te betoog dat die idee van ‘n totaal sekulére
Staat vir die Kerk onaanvaarbaar is nie. Die Kerk is
geroepe om ‘n beroep op die wetgewer te doen om
erkenning te verleen aan die feit dat die groot
meerderheid burgers van die Republiek van
Suid-Afrika Christene is.
*3 Daarom behoort die Grondwet in sy aanhef
erkentlikheid te verleen aan die drie-enige God. Die
NG Kerk bepleit volgens besluite van die Algemene
Sinode die erkenLning van die oppergesag en leiding
van die almagtige, drie-enige God sonder Wie geen
regering kan regeer en geen nasie kan voortbestaan
nie.
1.133 Godsdiens, geloof en opinie
*1 Die Kommissie ondersteun die beginsels wat in die
betrokke artikel van die Grondwet uiteengesit word.
Die feit dat daar erkenning verleen word aan
godsdiensbeoefening in staats-ondersteunde instel
lings word ook ondersteun en die Kerk verwag dan
ook dat hierdie beginsel weer vervat sal word in ‘a
nuwe Grondwet.
*2 Die Europese Hof vir Measeregte het in 1994 in
Otto-Priminger Ins~itut v Austria beslis dat gods
dienstige groepe wel geregtig is op ondersteuning teen
publikasies en films wat aanstootlik is vir die
godsdienstige oortuigings of gevoelens van ‘n
bevolkingsdeel. Allioewel die Kerk van mening is dat
hy geregtig is op sekere beskerming van sy oortuigings
of gevoelens, is daar tog kommer dat die
Groudwetlike Hof geen beskerming aan godsdienstige
oortuigings of gevoelens sou wou gee indien daardie
aantasting plaasvind in ‘n bock of ‘n film. Daar
bestaan weinig twyfel by die Kommissie dat indien
daar rusverstorende aksies sou plaasvind met
betrekking tot godsdiens-oefeninge, daar wel
aanvaarbare wetgewing sou bestaan om dit teen te
werk. Die vrees is egter dat daar geen erkenning buite
sodanige erkenning gegee sal word nie. Die
Kommissie het kennis geneem van die Taakgroep
Film- en Publikasiebeheer se standpunt dat die
bevordering van
godsdienstige haat wel ‘Ii
grondverbod behoort te vorm en die Kerk ondersteun
hierdie gedagte. Die vraag is egter of daar nie ‘n
breër beskerming vir godsdienstige oortuigings of
gevoelens ingebring moet word in artikel 14 self nie.
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L13.4 V~yheid van uitdrukking
Die Kommissie
ondersteun die reg op vryheid van spraak en
uitdrukking, maar is bekommerd dat daar nie in artikel
15 afdoende beskerming ingebou word om ‘n gesonde
morele lewe te waarborg nie. Die vryheid van spraak
en uitdrukking behoort nie. tot absolutisme verhef te
word nie. Veral beskerming van kinders is in. hierdie
verband van lewensbelang vir die land se toekoms. Die
Kerk bet kennis geneem van artikel 30 van die
Grondwet wat bepaal dat elke kind die reg het op
sekuriteit, basiese voeding en basiese gesoadheids- en
maatskaplike dienste en ook om nie aan verwaarlosing
of mishandeling onderwerp te word nie. Die
Kommissie is egter van mening dat artikel 30 uitgebrei
behoort te word om ook voorsiening te maak dat daar
ale via publikasies en films skadeike of onstellende
materiaal aan kiuders oorgedra word nie. Al sou daar
dan ‘n sisteem van ouderdomsbeperkings wees, moet
die Staat positief verseker dat sodanige reëlings
behoorlik afgedwing word. Hiermee ontken die Kerk
nie sy eie pug in die verband nie, maar maak hy
aanspraak op ‘a groter ondersteunende rol deur die
Staat in die verband.
-

1.13.5 Die reg op lewe
*1 Die Kommissie ondersteun in beginsel die bepaling
dat elke persoon die reg op lewe het. Die Kerk is egter
van mening dat die woord “persoon ook die ongebore
kind moet insluit en dat die Grondwet dit eksplisiet
moet bepaal. Indien so ‘n wysiging aanvaar word, is dit
na die Kommissie se mening nie nodig dat die artikel
13-reg op privaatheid ook duideiker omskryf word ale.
Die Kerk is bewus van die feit dat die Amerikaanse
beslissiugs wat die reg op keuse-aborsie bevestig,
gebaseer is op die uitoefening van die vrou se reg op
privaatheid. Indien artikel 9 as sodanig ook uitgebrei
word om die ongebore persoon in te sluit, sal daar
minstens, volgens die Kerk, ‘n breëre beskerming wees.
*2 Dit is belangrik om daarop te wys dat die Duitse
Konstitusionele Hof in 1993 beslis bet dat vrye keuse
aborsie onwettig is (al mag dit ale, volgens die hof,
bestraf word nie). Die Kerk maak volgens besluite van
die Algemene Sinode ten sterkste beswaar teen vrye
keuse aborsie en ag dit die pug van die owerheid om
sodanige beskerming in artikel 9 in te bou.
1.13,6 Die doodstraf
*1 Die NG Kerk bet soos volg oor doodstraf besluit
(Handelinge Algemene Sinode 1990: 559):
(1) Op Christelik-etiese gronde kan die reg van ‘a
owerheid om in sommige gevalle die doodstraf op te lé,
ale betwis word nie. In die hg van die waarde van die
mens en sy lewe voor God, mag dit egter alleen in die
uiterste gevahle opgelê word.
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(2) Die beslissing oor die toepassing van doodstraf en
die beslissing oor die aard van misdade waarvoor
doodstraf opgelê mag word, is die taak van die
owerheid. Die doodstraf 18 immers in die verlengde
van en is ‘ii bepaalde vorm van gebruik van die
swaardmag wat aan die staat gegee is. Dit is derhaiwe
die taak van die staat orn self op die gepaste strafvorm
ter uitvoering van sy taak, te besluit. Orndat die
owerheid nie in ‘11 kulturele vakuum regeer nie, moet
die sinvoiheid van verskillende vorme van straf op ‘n
gegewe tyd en plek teen rnekaar opgeweeg word.
(3) By die bepaling van die gepaste vorm van straf
moet die Christeilke getuienis aangaande die
kosbaarheid van die menslike lewe in ag geneern word.
(4) Die voorafgaande beteken konkreet dat die opiê
van doodstraf nooit verpligtend mag wees nie, rnaar
moet by skuldigbevinding aan bepaalde misdrywe één
van meerdere strafrnoontlikhede wees.
*2 Die Kommissie is van mening dat die
beslissingsrnag ten aansien van die bestaanbaarheid
van doodstraf nie alleen in die hande van die
Konstitusionele Hof moes wees nie. Die Parlement
mag rile sy verantwoordelikheid in die verband afskuif
op die Konstitusionele Hof nie. Die Parlernent
verteenwoordig die bevolking en daarorn behoort die
fundamentele regte op so ‘a wyse geskryf te word dat
indien die Konstitusionele Hof sou bevind dat die
doodstraf strydig is met die Grondwet, die Parlernent
wel, wanneer omstandighede dit regverdig, weer die
doodstraf mag instel. Die Kerk is bewus van artikel 34
wat sekere bevoegdhede aan die Staat gee in ‘n
noodtoestand en dat sekere regte opgeskort mag
word,~ maar neern ook kennis van die feit dat artikel 9
wat die reg op lewe waarborg, nie opgeskort mag
word nie.
*3 Indien die Konstitusionele Hof horn sou uitspreek
oor die vraag of die doodstraf moreel is of nie of
regverdigbaar is in ‘n oop en demokratiese
gemeenskap of dat dit op ‘a onredelike wyse stry met
die reg op lewe, sou die Hof, volgens die Kerk se
mening, te ver gaan. Die Hof moet, volgens rnening
van die Kerk, horn alleen uitspreek oor die geldigheid
van bestaande wetgewing. Hy is nie geroepe om in
hierdie geval horn ook breër uit te spreek nie.
Daarorn betoog die Kommissie dat die Grond
wetskrywende Vergadering by die herskryf van die
Grondwet moet verseker dat die Parlement, onder
ornstandighede, nog so ‘a bevoegdheid sou kon he.
Die Parlement kan horn nie laat losmaak van sy
kiesers deur ‘n Konstitusionele Hof wat vrylik besluit
wat redelik is of nie.
1.13.7 Waardigbeid Die Kommissie is van mening
dat die integriteit van die liggaam by waardigheid as
fundamentele reg bygevoeg moet word. Mense moet
beskerm word teen die onbehoorlike aantasting van
die liggaam van die persoon.
-

1.13.8 Onderwys
Die Kommissie het met
ondersteuning kennis geneem van artikel 32 van die
Oorgangsgrondwet wat bepaal dat elke persoon die reg
het om, waar dit uitvoerbaar is, onderwysinstellings
gebaseer op eie kultuur, taal of godsdiens tot stand te
bring, met dien verstande dat daar geen diskriniinasie
op grond van ras mag wees nie. Die Kommissie wil
sterk betoog dat hierdie bepaling in die nuwe Grondwet
gehandhaaf moet word. Die Kerk is egter bekommerd
oor die woorde ‘waar dit uitvoerbaar is” en betoog dat
die fundamentele reg sonder hierdie kiousule gestel
moet word. Artikel 33 dui tog reeds op perke aan
hierdie fundamentele regte en dit is nie nodig om in
artikel 32 self die woorde “waar dit uitvoerbaar is” in te
voeg nie.
-

1.13.9 Strafreg
Vir sover dit die strafreg betref,
ondersteun die Kommissie die breë beginsels
onderliggend aan artikel 25 van die Grondwet. Die
Kommissie betoog egter dat onwettig verkreë inligting
hoegenaamd nie toelaatbare getuienis in enige hofsaak
mag wees nie. Tans rnaak die Grondwet nie hiervoor
voorsiening nie en daar word geglo dat so ‘n absolute
bepaling ingevoeg moet word.
-

1.13.10 Genadedood
*1 Die NG Kerk het soos voig oor genadedood besluit
(Handelinge Algemene Sinode 1982: 1253):
(1) Die Sinode besluit dat die sogenaamde aktiewe
genadedood (eutanasie), dit wil sé opsetlike beeindiging
van ‘n mens se lewe wat lie meer as lewenswaardig of
sinvol beskou word nie, in die lig van die
Christelik-etiese beginsels en norme van die Skrif
afgewys moet word.
(2) Die Sinode oordeel dat wanneer die finale en
onornkeerbare sterwensproses duidelik en sonder
twyfel op gang gekorn het, sonder mediese huip daartoe
(die aktiewe genadedood), en deur geen menslike
middel of operasie rneer gekeer kan word nie, mag ook
die gelowige sy hande terugtrek van verdere sinlose
gespesialiseerde behandeling en die sterwensproses sy
gang laat gaan, terwyl in elke geval die liefdevolle
verpleging en versorging tot die einde toe volgehou
word. In hierdie gevalle gaan dit orn die laaste beperkte
tydsfase waarby grondige mediese advies onontbeerlik
is.
(3) Die Sinode wys ook die opvatting af dat die mens in
‘n bepaalde stadium van sy lewe self kan besluit dat sy
lewe sinloos is en dat hy daarorn mag besluit om sy
lewe te beeindig of te laat beëindig, of om van mediese
behandeling af te sien en so in feite te besluit om sy
lewe te beeindig.
(4) Die Sinode wil sy afkeur uitspreek ten opsigte van
meninge wat van tyd tot tyd deur individue uitgespreek
word waarin genadedood goedgekeur word. So word
die hoe waardering wat die Skrif vir die lewe van die
mens het, op ‘n onaanvaarbare wyse ernstig ondermyn.
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~2 Die Kerk het horn dus reeds uitgespreek teen
enige vorm van aktiewe genadedood. Die sinode
behoort ‘n beroep op die Groridwêtlike Vergadering
te doen om by wyse van ‘n duidelike beperking in die
fundamentele regte gedeelte van die nuwe Grondwet
te bepaal dat aktiewe genadedood onwettig is. Die
reg op lewe wat artikel 9 waarborg, behoort nie ook
die reg in te sluit om toe te stern tot aktiewe
genadedood nie.
1.13.11 Artikel 33(1) Die Kommissie ondersteun die
beginsel dat die fundamentele vryhede met ‘n
bepaling, soortgelyk aan 33(1) van die huidige
Grondwet, beperk word.
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*1 Die Sinode versoek die Algemene Sinodale
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om die sinode te
adviseer oor die wenslikheid dat die kerk by die werk
van die Maatskappy vir Immigrasie betrokke bly al dan
nie.
*2 Die Algemene Sinode keur goed dat die AKG sy
verteenwoordiging in MI termineer en gee opdrag aan
die ASK om een verteenwoordiger namens die Ned
Geref Kerk in MIte benoem, indien ‘n versoek daartoe
ontvang word.

-

1.1.4 Bevindinge
1.1.4.1 Die Kommissie het oorweeg om hoofstuk 3
van die grondwet (Handves van Fundamentele Regte)
in die versiag op te neem. Dit sou te veel ruimte in
beslag neem. Afgevaardigdes kan die volledige
grondwet teen R22,24 by die Staatsdrukker in Pretoria
bestel (Tel: (012) 323-9731).
1.1.4.2 Die Kommissie korn tot die gevolgtrekking dat
die posisie ten opsigte van die Handves nog bale
vloeibaar is aangesien die finale grondwet ten tye van
die sarnestelling van hierdie versiag nog nie opgestel is
nie.
1.1.4.3 Volgens die opdrag moet die Kommissie die
gevolge van die instelling van die Handves peil. Op
hierdie vroeë stadium het die praktyk nognie
voldoende aangedui watter invloed die Handves op
die bediening van die Kerk uitoefen nie. Die volgende
maande en jare behoort tendense aan te dui waaraan
die Kerk in die loop van sy bediening aandag moet
verleen.
1.1.5 AANBEVELING Die sinode dra dit ann die
Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om
die gevolge wat die instelling van ‘n Handves van
Fundamentele Regte op die bediening van die kerk
liet deurgaans te monitor en om die nodige advies en
biding in die verband te gee.
-

123 AANBEVELINGS
123.1 Die sinode volstaan op hierdie stadium met die
besluite van die Algemene Sinode in verband met die
Maatskappy vir Immigrasie.
12.32 Die sinode benoem nie ‘ii verteenwoordiger op
die Rand van die Maatskappy iir Immigrasie nie.
13 MORALITEITSKRISIS
13.1 Besluit van die Algemene Sinode 1994 In die hg
van die steeds toenemende sekuharisering van die
Suid-Afrikaanse samelewing, versoek die Algemene
Sinode sinodes om via Sinodale Kommissies vir Leer en
Aktuele Sake en ringe by kerkrade en gemeentes ‘n styl
van getuienislewering ten opsigte van aktuele sake in
die samelewing te vestig.’
-

1.32 Bevindiage
Daar vind tans ingrypende
veranderinge op sedehike terrein plaas. Omdat lotery
en dobbelary tans aktueel is, bring die Kommissie die
volgende standpunt van die Ned Geref Kerk onder
aandag van die afgevaardigdes:
..

13.3. Dobbebary en Lotery Besluit van die Algemene
Sinode 1994
1.3.3.1 Inleiding
Die Algemene Sinode spreek sy
diepe teleurstehling uit oor die felt dat dobbelary nou
amptelike goedkeuring ontvang en ‘n werklikheid in
Suid-Afrika word. Die Algemene Sinode is uitermate
besorgd oor die uitwerking hiervan op die gees en die
morele lewe van die inwoners van ons land. Dit kan
spoedig lei tot allerlei maatskaphike euwels.
-

12 MAATSKAPPY VIR 1MMIGRASIE
13.32 Mothering Die Algernene Sinode gee kortliks
die volgende argumente as rnotivering vir die standpunt:
*1 Tussen die lot en dobbelary moet duidelik
onderskei word. Ofskoon daar wel raakvlakke is, is
daar ook ingrypende en selfs prinsipiele verskille.
*2 Ofskoon die kanselement deel van die lot of lotery
is, moet dit, teologies gesien, in die nouste verband met
Gods voorsienige bestel en sy soewereine heerskappy
gesien word. Waar ‘n beslissing gegee moet word en
daarvoor geen redelike wyse of metode gevind kan
word nie, soos by by die staking van stemme, of by die
bepaling van die orde of die plek van ‘n spel,
-

12.1 Opdrag Die sinode versoek SKLAS om die
sinode te adviseer oor die wenslikheid dat die kerk by
die werk van die MVI betrokke bly al dan nie.
-

1.2.2 Bevindinge Die Algemene Sinode skenk tans
aandag aan die verteenwoordiging van die NG Kerk
by die Maatskappy vir Immigrasie. Ondersoek word
dus gedoen oor kerklike beleid ten opsigte van
betrokkenheid by die Maatskappy vir Immigrasie. Die
Algemene Sinode het die volgende twee besluite in
verband met die Maatskappy vir Immigrasie geneem:
-
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kan van die lot gebruik gemaak word. In die werp van
die lot ontduik die mens nie sy verantwoordelikheid
nie, maar gebruik hy die lot as ‘t ware as gebed tot
God, juis om in staat gestel te kan word om aan sy
verantwoordelikheid uitvoering te kan gee. As die
beslissing nie deur die lot gegee word nie, kan daar
linmers nie voortgegaan word nie. In die Skrif is daar
dus ook inderdaad dikwels van die lot sprake (vgl oa
Num. 26:55; 33:54; Jos. 14:2; 1 Sam. 14:42; Spr. 18:18;
Hand. 1:23-26). In die Skrif word die beslissing deur
middel van die lot steeds beskou as ‘n bekendmaking
van die wil van die Here.
*3 Maar wanneer die lot gebruik word as middel om
geldpryse of ander vorme van eiendom te verkry, word
dit dobbelary en word die kanselement dus ‘n wyse
van eiendomsverwerwing en hieroor bestaan daar
ernstige morele besware.
133.3 Etiese besware Op grond van die volgende
etiese redes word lotery en dobbelary afgekeur:
*1 Vanweë
die
effek
op
die
mens
se
geloofsverhouding met God. In plaas van biddende
afhanklikheid van en vertroue in die leiding van God,
plaas die mens hier sy vertroue al meer op die
gelukskans, terwyl eiendom langs ‘a ander weg,
naamlik die van voortgesette en toegewyde arbeid,
verwerf behoort te word. Voorts stimuleer dit ook
sondige luiheid, gierigheid en hebsug en word die
mens ontneem van die vormende invloed van en
vreugde in die arbeid.
*2 Vanweë die effek op die arbeid. Die Bybelse
opdrag behels dat die mens deur harde werk en op ‘n
eerbare mauler in sy lewensonderhoud voorsien (2
Tes 3:6-12; Ef 4:28; Spr 13:4). Dobbelary lei daartoe
dat die arbeidsopdrag aan die mens volledig vervaag
en arbeid al hoe minder aan sy doel beantwoord,
*3 Vanweë die effek op die loon. Die verband wat die
-

Bybel lê tussen arbeid en loon word versteur met al
die nadelige gevolge vir die landsekonomie op die
langtermyn.
*4 Vanweë die effek op die huisgesin. Onbeheersde
dobbelary deur ‘a broodwinner kan tot ernstige
verarming van die huisgesin aanleiding gee.
~5 Vanweë die effek op die samelewing. Die swakheid
van mense word misbruik om die enkeling te verryk
ten koste van die massa. Enersyds kan die lei tot ‘n
gevaarlike uitwas van onbeteuelde kapitalisme en
andersyds tot onbeheersde armoede en ellende by die
massas.
133.4 Bybelse beginsels
*1 Die Algemene Sinode doen ‘a beroep op lidmate
van die Ned Geref Kerk om in elke opsig hulle gedrag
ten opsigte van dobbelary deur die beginsels van die
Bybel te laat bepaal en ten alle tye ‘a duidelike en
ondubbelsinnige getuienis te lewer. Daarom waarsku
die Algemene Sinode teen:

*1.1 die sonde van gierigheid wat voorkorn wanneer ‘n
mens met ‘n minimum van inspanning ‘n maksimum
voordeel wil verkry deur net ‘n klein uitgawe te inaak in
die hoop dat ander sal verloor sodat hy alles vir homself
mag he;
*12 die sonde van verkwisting wat voorkom wanneer ‘n
persoon ‘n kans waag en bereid is om die eie bydrae te
verloor. Daarmee word die verpligting om die
besittings wat God aan die mens toevertrou het,
verantwoordelilc te bestuur, ontduik;
*13 die sonde van verslawing wat voorkom wanneer ‘n
persoàn nie maar net eenmaal die kans waag nie, rnaar
soos die dwehnverslaafde naderhand nie die versoeking
kan weerstaan om homself verder in ellende te dompel
nie;
*1.4 die sonde van verleiding wat voorkom wanneer ‘n
persoon wat hiermee sy tyd en geld vermors, ‘a slegte
voorbeeld vir ander stel;
*1.5 die sonde van benadeling wat voorkom wanneer
iemand verslawend hiermee besig is en daarmee
homseif en ander rondom horn benadeel.
1.33.5 Die owerheid en dobbelary
*1 Aihoewel
die Algemene
Sinode
dobbelary
ongekwalifiseerd verwerp, kan die feit van dobbelary in
die samelewing nie ontken word nie en daarom doen
die Sinode ‘a beroep op die staat orn as dienskneg van
God in terme van Rom 13 alle pogings ann te wend om
oor dobbelary, vir sover die staat dit tog toelaat, beheer
uit te oefen om die wrange vrugte wat daaruit
voortspruit soos hierbo genoern, te bestry en sal die
kerk dankbaar wees vir beheermaatreëls in die verband.
*2 Aangesien gesonde waardes ewe belangrik as
ekonomiese welsyn is, spreek die Sinode sy
teleurstelling uit dat die owerheid besluit het om lotery
en dobbelary as metode van befondsing van die
Heropbou- en Ontwikkelingsprogram ann te wend. (Bl
502, pt C.3.3)
13.4 AANBEVELTNG Om die seat van die aarde en
lig van die wéreld in bierdie gesekulariseerde
samelewing te wees, doen die sinode biermee ‘n
erustige beroep op lidmate om oral en altyd hulle
Christelike getuienis deur woord en daad te lewer.
-

1.4 REGSTELLENDE AKSIE
1.4.1 Opdrag
Aangesien regstellende aksie of ‘a
onverantwoordelike vorm kan aanneem, byvoorbeeld
wanneer vergelding ‘n motief is of die landsekonomie
oorbelas word, of ‘n Christelike en verantwoordelike
vorm wanneer dit gernotiveer word deur Christeilke
liefde wat gelowiges dring om vir die reg van
verontregtes in te tree, verwys die sinode die saak na
SKLAS vir studie en versiaggewing met volmag aan die
moderamen vir evaluering, optrede en bekendstelling
aan die kerk.
-
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L4.2 Werkswyse Die Kommissie het heelwat tyd en
energie aan hierdie opdrag bestee. Uiteindelik is ‘n
konsep-dokument aan die moderanien voorgelé. In
oorleg met die moderamen is besluit om die
dokument aan kerkrade te stuur met die versoek om
kommentaar daarop te lewer. Die kommentaar van
kerkrade was uiteeniopend, maar interessant en
waardevol. Dit was ‘n goeie oefening om lidmate te
raadpleeg oor ‘n aktuele saak. Die Kommissie betuig
waardering teenoor elkeen wat moeite gedoen het om
‘n sinvolie bydrae te lewer. Nadat al die insette van
kerkrade oorweeg is, het die Kommissie besluit om
die dokument drasties in te kort en die bevindinge in
die vorm van onderstaande aantal stellings aan die
sinode voor te lê.
-

1.4.3 Bevindinge in verband met Regstdllende Aksie
1.43.1 Inleiding
*1 Regstellende aksie is ‘n program wat daarop
ingestel is om die potensiaal te ontwikkel van alle
mense wat agter geraak het op ekonorniese,
opvoedkundige en maatskaplike terrein. Daar word
nie net gelyke geleenthede vir almal ingestel nie;
diesulkes word geheip om hulle agterstand in te haal.
*2 Mense wat benadeel is op grond van ras, geslag of
gestremdheid, kom in aarnnerking.
*3 Regstellende aksie behoort deel te wees van ‘n
totale ontwikkelingstrategie wat bydra tot die welsyn
van die hele samelewing.
*4 Dit is onvermydelik dat mense se regte in botsing
kom. Die Kerk se besinning handel oor die billike
uitbalansering van regte.
1.432 Bybelse uitgangspunte
*1 Uit die Bybel kan afgelei word dat gelowiges se
verhouding met God besliste implikasies het vir hulle
optrede teenoor mekaar en alle ander mense. Die
wyse waarop God teenoor die gelowiges opgetree het,
is die maatstaf vir hulie eie optrede in die wêreld.
*2 God gee aan die mens sekere basiese regte wat Hy
deur sy wet beskerm. Jy mag sy lewe, sy goed, sy
eggenoot, sy naam nie aantas nie, want God gee horn
die reg op die dinge (Eks 20).
*3 In alle samelewings is daar altyd mense wat te
swak is om hulle eie regte te handhaaf. Daarom is dit
God se opdrag dat hulle bygestaan moet word, veral
ook deur die owerheid as sy dienaar. Byvoorbeeld:
‘Julie moet reg laat geskied aan die mense in nood en
aan die weeskind. en die arme bevry” (Ps 82:3-4).
*4 God se gebod geld in die eerste plek vir sy
..

kinders. Reeds vir die vroe8 gerneentes is gesé: Egte
en suiwer godsdiens voor God die Vader is om
weeskinders en weduwees in hulle moeilike
omstandighede by te staan en om jou skoon te hou
van die besmetting van die wéreld’ (Jak.1:27).
~5 Volgens Ps 72 moet die owerheid lie net die reg
handhaaf nie, maar ook sorg vir voorspoed. Daarom
het regeerders nie net regverdigheid nodig nie, maar
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ook “wysheid en insig” (1 Kon 3:12). Christene word
opgeroep om vir die owerhede te bid. (lTim 2:2)
1.43.3 Kriteria Om te onderskei tussen verant
woordelike en onverantwoordelike regsteliende aksie
*1 Die aksie moet in belang van die land en sy mense
toegepas word.
*2 Daar moet gewaak word teen die verlaging van
standaarde en die oorbelasting van die ekonomie.
*3 Die motief moet tile vergelding wees nie, maar daar
moet steeds daarna gestreef word om die belange van
alle betrokkenes billik uit te balanseer.
*4 Die beleid waarvolgens daar reggestel word, moet
duidelik wees, die uitvoering daarvan deursigtig.
*5 By keuring vir opleiding en indiensneming mag die
agterstand van kandidate in ag geneem word, maar
sover moontlik moet bevordering op meriete geskied.
*6 Persone moet nie gekeur word vir opleiding of in
poste aangestel word indien hulle nie beskik oor die
nodige bekwaamheid of potensiaal rile.
*7 Afdankings en demosies is nie geskikte metodes vir
die toepassing van regstellende aksie tile. Daar moet
nie met vaste kwotas en rigiede tydtafels gewerk word
nie.
*8 Die aksie moet nie oorhaastig bedryf word nie,
maar dit moet wel as ‘n tydelike maatreël gesien word
wat so gou as moontlik afgehandel moet word.
1.43.4 Lidmate se verantwoordelikheid Lidmate bet
die verantwoordelikbeid om
*1 verantwoordelike regstellende
aksie in
die
werksituasie te aanvaar, maar te protesteer teen
onverantwoordeiike regstellende aksie;
*2 nie Uk reaksie onnodig af te tree of te bedank uit
hul poste nie, maar in ‘n gesindheid van dienswiffigheid
voort te gaan om hul kundigheid tot beskikking te stel
van ons land en sy mense;
*3 mede-lidmate wat nadelig geraak word deur
-

regstellende aksie in liefde te onderskraag en, waar
nodig, te help om weer werk te kry;
*4 ‘n bydrae te iewer tot werkskepping in hul eie
omgewing, en
~5 hid kinders

geestelik

voor

te

berei

vir

die

moontlikheid dat hulle moeilik werk sal kry en hulle toe
te rus met entrepreneursvaardighede.
1.4.15 Kerk se verantwoordelikheid
*1 Lidmate wat verbitterd en ongelukkig is omdat hulle
die slagoffer van onregverdige regsteilende aksie is, sal
met begrip en empatie begelei moet word om:
*1.1 die omstandighede te verwerk en hoopvoi te wees;
*1.2 as ‘n gelowige nie verbitterd te bly en minder
waardig te voel flue;
*13 die oog steeds op Jesus Christus te hou;
*14 vermoëns en vaardighede te ontwikkel wat
hom/haar instaat sal stel om ‘n inkomste te kan
genereer; en

A.11.1 SKLAS/8N

142

*1.5 in te skakel by hulpaksies wat deur verske~e
instansies aangebied word.
*2 Die gemeente sal waar nodig ten opsigte van die
stoflike behoeftes aan sulke lidmate huip moet verleen.

1.4.4 AANBEVEIJNGS
1.4.4.1 Die sinode besluit am bostaande stellings as
riglyn te aanvaar.
1A.42 Die sinode besluit dat bostaande stellings nie
afsouderlik nie, maar deurgaans as pakket hanteer
moet word.
1.5 SERKOS

1.5.1 Opdrag Die sinode dra dit aan SKLAS op om
met die dagbestuur van Serkos ‘n gesprek te voer.
1.5.2 Bevindinge Sedert die vorige sinodesitting het
die struktuur van Serkos ingrypend verander. Serkos
het besluit om ‘n Art 21-maatskappy te stig. Die
implikasie is dat Serkos nou los van die Kerk staan in
die sin dat daar nie meer sinodale verteenwoordigers
op die raad van Serkos dien nie. Die sinode het dus
nie meer inspraak in die werk van Serkos nie.
Eweneens het die sinode geen verai~twoordelikheicl
teenoor Serkos nie.
-

Kommunisme
Mediese etiek
M-Net
Onafhanklike
verkiesingskommissie
Pornografie
SAUK
“Toronto blessing”
Vrymesselary

Kultuursake
Menseregte
Okkultisme
Oorlogswapentuig
Satanisme
Sondagheiliging
Vigs
Vuurwapen-vrye Suid-Afrika

3. BESKRYWINGSPUNTE
3.1 APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS: ART
11 ~Beskrywingspunt B.7.1)
3.1,1 Beskrywingspunt Die sinode besluit om artikel
11 van die Apostoliese Geloofsbelydenis soos voig te
laat lees: “Ek gb in die opwekking van die liggaam.”
Motivering Die huidige vertaling van artilcel 11 wat
lui: ‘Ek gb in die opstanding van die v1ees~, skep
verwarring by lidmate. Dit klink direk in stryd met 1
Kor 15:50 “Wat ek bedoel, broers, is dit: Vlees en
bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie.
Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry
nie.”
Sondag 22, vraag/antwoord 57 van die Heidelbergse
Kategismus Se: Vraag
Watter troos gee die
opstanding van die vlees aan jou? Antwoord Dat nie
alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy
Hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde
liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek,
weer met my siel verenig aan die heerlike li~aam van
Christus gelykvormig sal word.
Uit hierdie verkiaring van die Skrif deur die Kategismus
is dit duidelik dat dit ‘n “heerlike” Iiggaani is wat
opgewek word en nie vanseif opstaan nie.
-

-

-

-

1.5.3 AANBEVELINGS
1.53.1 Die sinode verwelkom die nuwe struktuur
waarvolgens Serkos funksioneer.
1.532 Die sinode doen op alle nie-kerklike
organisasies ‘n beroep om ten opsigte van werk
saaiñhede en fondsinsanieling nie op die terrein van
die kerk te beweeg nie.
2. ANDER WERKSAAMHEDE Vanweë die
feit dat die skriba van die Kommissie ook predikant in
diens van die Algemene Sinode vir Leer en Aktuele
Sake is, vloei die werk dikwels ineen. (Daardeur word
tyd, werkkrag en finansies deur albei instansies
bespaar.) Ta ‘n mindere of ‘n meerdere mate is daar
aan heelwat onderwerpe gewerk. Soms kon dit by
wyse van telefoniese oproepe of korrespondensie
afgehandel word. Met ander geleenthede is verslae
opgestel en met ander kerke en instansies
onderhandel (by ten opsigte van pornografie en
aborsie). Sake wat in hiedie proses die aandag van die
Kommissie geniet het, is onder meer die volgende:
-

Aborsie
Beffiar belydenis
Dobbelary
Dwelms

Egskeiding
Ekuniene

Genadedood
Grondwetskrywende
vergadering

Homoseksualiteit

Appèlraad oor Publikasies
Charismata
Doodstraf
Eenheid van die kerk
Ekobogie
Feesdae
Geweld
Herverdebing van
Groad
Kindermishandeling

-

3.12 Bevindinge
*1 Die Algemene Sinode van 1994 het inmiddels die
volgende besluit in verband met belydenisskrifte
geneem:
“Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake op om ‘a
ondersoek te doen na die wyse waarop die
belydenisskrifte as historiese dokumente gelees behoort
te word en in die kerklike lewe behoort te funksioneer”.
*2 Dit blyk dus dat die Algemene Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake tans besig is met die hermeneutica en
formulering van die belydenisskrifte.
Hierdie
beskrywingspunt kan dus goedskiks vir aandag aan die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
deurgestuur word.
3.13 AANBEVELING Die sinode besluit om die
beskrywingspunt van die Ring van Waterberg in
verband met artikel 11 van die Apostoliese
Geloofsbelydenis deur die aangewese kanale na die
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake deur te
stuur.
-
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32 GRAVAMEN: VROU IN DIE REGEER— EN
LEERAMPTh ~Beskrywingspunt B.72)
3.2.1 Gravainen ‘n Gravamen is van ds FW Ferreira
van Waverley ontvang.
-

322 Bevindinge Die moderamen het die gravamen
teen die einde van April 1995 aan die Kommissie
oorhandig. Die Kommissie wil graag deeglike aandag
daaraan skenk. Vanweë die werksprogramme van die
Kommissielede was dit nie moontlik om voor die
indiening van hierdie versiag by die skriba
kommentaar op die lywige dokument to lower nie.
Die Kommissie beplan egter om ten tye van die
sinodesitting ‘n aanbeveling gereed te he.
323 AANBEVELING Die sinode dra dit aan die
Konimissie -vir Leer en Aktuele Sake op om in ‘n
volgende versiag die sinode ter vergadering te dien
met ‘n aanbeveling in verband met die gravamen oor
die vrou in die regeer- en leerampte.
-

33 VERSOEK TOT REVISIE: VERANDERINGE
VAN SINODALE BESLUITh (Beskrywingspunt

*3 Die sinode word verder daarop gewys dat die
Algemene Sinode (1994) soos volg oor Hemelvaartdag
besluit hot:
“Daar bestaan goon uitdruklike Bybelse gronde vir die
handhawing van Homelvaartdag as ‘n openbare
valcansiedag nie. Nogtans beskou die Sinode die
historiese gebruik in Christelike lande om die dag as ‘n
vry dag te sien om die heilsgebeure feestelik te vier, as
‘n belangrike Christelike getuienis in die openbare lowe.
Die Algemene Sinode roop gemeentes op om die
heilsgebeure van Hemelvaart op ‘n feestelike wyse te
vier en moedig lidmate aan om daaraan doe! to neem.”
*4 Die Kommissie oordeel dus dat ons op teologiese
gronde by wyse van spreke nb die Sondag en
Hemelvaartdag in dieselfde asem wil noem nie. Die
Ring word egter ondorsteun ten opsigte van
rugbywedstryde op die dag van die Here.
3.4.3 AANBEVELING Die sinode betreur dit dat die
organiseerders van die Wêreldbekerrugby, ondanks die
protes deur Christene nit verskeie oorde, steeds
voortgegaan bet om rugbywedstryde op Sondae te reel.
-

4. ALGEMEEN: PERSONEEL

B.7.3)
Ds DG Jordaan van Ellisras-Wes
versoek die sinode om ‘n besluit van die vorige sinode
(Vgl Agenda, Sinodo van Noord-Transvaal, 1993:149
en Handelinge, Sinode van Noord-Transvaal, 1993:263
punt 3.3.8) in revisie to neom.

33.1 Revisie

-

332 Bevindinge Soos met die gravamen hierbo, het
die Kommissie tyd benodig om kommentaar op die
-

revisievoorstel to lewer.
333 AANBEVEIJNG Die sinode dra dit aan die
Kouunissie vir Leer en Aktuele Sake op om die sinode
ter vergadering in ‘n volgende versiag met ‘n
aanbeveling te dien.
-

3.4 WERELDBEKERRUGBY OP HEMELVAART
EN SONDAE (Beskrywingspunt B.7.4)

4.1 Vanweë die afsterwe van die voorsittor, prof JA
Heyns, moos die kommissie die personeel aanvul. Dr

JD Kirkpatrick is as sekundus opgeroep terwyl prof JG
van der Watt vanweë die opdragte en beskrywingspunte
gokoopteer is.
42 Dr W Nicol is tot voorsitter verkies terwyl prof DE
do Vifliers die onder-voorsitter is. Die Kommissie het
uit die volgende lode bestaan:
Dr W Nicol (Voorsitter)
Prof CJ Wethmar
Dr ACJ van Niekork
Ds NJ Behr

Prof DE do Villiers
Prof JG van der Watt (Gekoöpteer)
Dr JD Kirkpatrick
Dr WJ Botha (Skriba)
5. SLOT Dit is die bode van die Kommissie dat die
sinodesitting geseend sal woes.
-

3.4.1 Beskrywingspunt: Ring van Pretoria-Wes Die
sinode betreur dit dat die organiseerders van die
Wêreldbekerrugby, ondanks die protes deur Christene
uit verskeie oorde, steeds voortgegaan hot om
wedstryde op Hemelvaart (25 Mei) en twee Sondae (4
-

en 18 Junie to reel.
3.42 Bevindinge

*1 Die Kommissie wys daarop dat drie Sondae
betrokke was met die wêreldbekerwedstryde.
*2
Die NG Kerk hot indertyd nie die regering
versoek om Hemelvaart as ‘n openbare vakansiedag to
verklaar nb. Trouens, reeds vir dekades hot hierdie
vakansioclag die begin van die Pinksterreeks iii die
wiele gory omdat dit ‘n langnaweek geskep hot.

DR W NICOL (Voorsittor)
DR WJ BOTHA (Skriba)
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A. 12 KERKKANTOORKOMMISSIE
Ds HJ Lombard
Ds SF Kotzé
Mnr JE van Niekerk
Mnr JAJ de Kock
4.12 Lede vii die Sinode van Noord-Transvaal
Ds PS Strumpfer
Ds AC Swanepoel
Ds GJC Venter
Ds JJ Grobler
Mnr RB Gouws
Prof JG Huisamen
4.13 Lede vii die Sinode van Suid-Transvaal
Ds GS Mostert
Ds A van Wyk
Ds AZ Keyser
Ds WC Goosen
Mnr W Hancke
4.1.4 Lede vii die Sinode van Oos-Transvaal
Ds HJ van der Schyff
Dr HJ van den Berg
Ds CL Venter
Ds PL Bezuidenhout
Mnr WG James
Mnr GM Lourens

1. OPDRAG Die Kommissie doen versiag van sy
werksaamhede sedert die 1991-Sinode. In die hg van
die feit dat dit ‘n gesamentlike kommissie van die vier
sinodes van Transvaal is, en at vier die sinodes vanjaar
vergader, is die versiag meer breedvoerig.
-

2, WERKSWYSE

Die Sinodale Kerkkantoor
kommissie het in die verlede maandeliks vergader met
die uitsondering van skoolvakansiemaande. Verlede
jaar is ‘n proefneming gedoen om slegs vier
vergaderings te hou met tussentydse maandehikse
vergaderings vir die Dagbestuur. Tans is die aantal
vergaderings weer soos in die verlede. Die
Fondsekommissie en SKKK se werksaamhede ten
opsigte van finansies vloei ineen en sommige sake sal
by die Fondsekommissie se versiag hanteer word.
-

3. OPDRAGTE SINODE 1993
3.1 KAMPTERREINE
3.1.1 Opdrag (235: 4.3) Die sinode gee opdrag aan
die SKKK om in oorleg met die SJK en SKSE
ondersoek te doen na die toekomstige eienaarskap,
bedryf en instandhouding van die bestaande kerklike
kampterreine
3.12 Werkwysc
‘n ad hoc-Kommissie is aangewys
om hierdie opdrag uit te voer. Daar is reeds verskeie
vergaderings en samesprekings met at die roispelers
gehou.
3.1.3 Bevinding die opdrag geniet nog aandag en die
Kommissie sal Dv by die Sinode 1997 verslag lewer.
-

4.2 ADMINISTRASIE SKKK
4.2.1 Dit is vir die SKKK aangenaam om te rapporteer
dat hy tevrede is met die wyse waarop die administrasie
van die Sinodale Kerkkantoor bestuur word en met die
wyse waarop die werksaamhede georganiseer en
uitgevoer word. As deel van die strategiese beplanning
van die Sinodale Kerkkantoor en om ‘n meer
professionele diens te kan lewer, is die Sinodale
Kerkkantoor herstruktureer in drie afsonderlike
Direktorate. Die volgende diagram toon die oorhoofse
organisasie en funksionele indehing van die Sinodale
Kerkkantoor van die Ned Geref Kerk van Transvaal
sedert 1 April 1995.

-

-

4. SAKE VAN BELANG VIR DIE SINODE
4.1 SAMESTEILING SKKK
4.1.1 Lede vii die Sinode van Wes-Transvaal
Ds 3 van W du Plessis
Ds JNJ van Rensburg

HOOFBESTUURDER
(DR JWJ V~LJOEN)

DIREKTORAAT: SINODALE DIENSTE
(DR JWJ VILJOEN)

+

DIREKTORAAT: S~NODALE PENSIOENFONDSE
(MNR PJ AVENANT)

4.2.2 Die beoogde funksionering van die Argief in
Kerkkantoorverband (as Bestuursinhigtingsdienste)
word op diagramme A en B (sien volgende bladsy)
opgesom.

DIREKrORAAT: SINODALE SENTRUM
(MNR HBK MARITZ)

43 FERSONEEL VAN DiE SENODALE KERK
KANTOOR
43.1 Die eerste Saakgelastigde is op 1 Februarie 1926
aangestel en mnr GJJ du Toit, wat die derde persoon
was om die pos te beklee, het in April 1994 afgetree.
Hy is opgevolg deur dr JWJ Viljoen.

[
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43.2 Die vier moderature bet op 30 Maart 1995 in
uitvoering van die Reglement van die Saakgelastigde
die volgende prosedure goedgekeur: ‘Die Sinodale
KerkkantoorkommisSie word gevra om indien daar
binne afsienbare tyd ‘a nuwe Saakgelastigde aangestel
moet word, die pos in die openbare pers te adverteer
en ten minste drie name met curriculum vitae aan die
vier moderature/ dagbesture voor te lê vir aanstelling.”
4.33 Die administratiewe funksies van die vier
sinodes van Transvaal asook die van die Algemene
Sinode word hoofsaaklik in Pretoria verrig. Hierdie
funksies bestaan uit die administrasie van predikante
en amptenare se pensioenfondse, groeplewensverse
kering, mediese skema, teologiese studente- en ander
opleidingsfondse, sinodale bydraes, begrotingsbeheer,
beleggings, vaste- en los bates, druk en bind van
stukke, belastingaangeleenthede, regsprosedures en
statutêre vereistes. Die kerk se hoofraamrekenaar
word hoofsaaklik vir al bogenoemde funksies
aangewend terwyl sekere aanvuflende programme op
kleiner persoonlik~ rekenaars (PR’s) geplaas is.
43.4 Die diensstaat van die Sinodale Kerkkan
toorkomniissie dra op 1 April 1995, 25 poste minder
as tydens rapportering by die vorige sinode. Die
verspreiding van die poste verminder is soos volg:
Hoofbestuursvlak:
4 na 2 ( 2)
MiddelbestuursVlak:
12 na 7 ( 5)
Ander:
146 na 128 (18)

Posindeling -31 Januarie 1990
Bestuursafdcling
Personeel & Admin
Eiendomme/Rcgs/ProdUksie
Dataverwerking
Sinodale Fondse
Interne kontrole
Pensioene en Skemas
Admin Gebou Johannesburg
Studente Opleiding
Sinodale Sentrum
Mm: Admin Gebou
Johannesburg
(Deur sinode Suid
Transvaal gekoop
af van diensstaat)
Posindeling 1 April 1995
Direktoraat Sinodale Dienste
Direktoraat Sinodale
Pensioenfondse
Direktoraat Sinodale Sentrum

8
14
12

4
10
2
14
5
1
97
167
5

-

KERKKANTOOR VAN DIE
NED GEREF KERK VAN TRANSVAAL
DIREKTORAAT: SINODALE DIENSTE
FTJNKSIONELE INDELING
(1 / 4 / 1995)

162
36
22
80
137

146

A.12 SKKK/22N

KERKKANTOOR VAN DIE
NED GEREF KERK VAN TRANSVAAL
DIREKTORAAT: SINODALE DIENSTE
AFDELING: BESTUURSIWLIGTINGSDIENSTE
(1 / 4 / 1995)
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43.5 Wes-Transvaal maak gebruik van kantore te
Potchefstroom vir sinodale barmhartigheidsdienste
asook vir jeugwerk. Vyf persone is aan hierdie
kantoor verbonde.
43.6 Op versoek van die vier moderature, ondersoek
die Hoofbestuurder die inskakeling van die Argief
(personeel en funksies) by die bestuur en begroting
van die Sinodale Kerkkantoorkommissie.
43.7 AANBEVELINGS
4.3.7.1 Die Sinode van Noord-Transvaal wens
hiermee sy opregte dank en waardering Ic betuig aan
mar GJJ du Toil wat vanaf 1 Maart 1962 tot 31 Maart
1994 in die Sinodale Kantoor werksaam was, die laaste
byna vyftien jaar as Saakgelas~igde. Hy het letterlik
van onder af homseif opgewerk tot die boonste sport.
Sy opgeruimde gcaardheid, goeic humorsin, breë
algemene en gespesialiseerde kennis en sy ongekende
wcrksywer sal altyd onthou word. Sy toewyding en
getuienis as oortuigde Christen hot elke dag gespreek
teenoor almal wat met horn in aanraking was. Sy
besondere verhouding met die personeel van die
Kerkkantoor sowel as met predikante, was onder
andere die resultaat biervan. Dit is veral die oplossing
van die Ilnansiële krisis van die Sinodale Sentrum wat
by geinisieer en verwerklik bet, waarvoor ons horn
altyd dankbaar sal bly. Die sinode bid horn en mev
Du Toil ‘n lang, gelukkigc, gesonde en geseënde
rustyd toe.
43.72 Die sinode keur goed dat die benaniing
saakgelastigde vervang word met Hoofbcstuurder.
43.7.3 Die sinode verwelkorn dr JWJ Viljoen as
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opvolger vir mnr Du Toil in die pos wider die nuwe
benaming van Hoofbestuurder.
43.7.4 Die sinode wysig die Reglement van die
Hoofbestuurder soos volg 1’Die Sinodale Kerk
kantoorkommissie mccl, indien daar ‘n nuwe
Hoofbestuurdcr aangcstel moet word, die pos in die
openbare pers adverteer en ten miuste drie name met
curriculum vitae aan die vier moderature/dagbesture
voorl8 vir aanstelling.~
43.7.5 Die sinode keur die inskakeling van die Argief
by die bcstuur en begroling van die Sinodale
Kerkkantoorkomrnissie goed.
4.4 BEGROTING VAN DIE S1NODALE KERK
KANTOOR
4.4.1 Algemeen
*1 Die Kerkkantoor se begroting word vanaf 1 April
1995 per direktoraat opgestel en beheer. So word die
direkte koste per direktoraat geIdentifiseer en,. in die
geval van die Direktorate Sinodale Pensioenfondse en
Sinodale Sentrum, van hulle eie inkomste verhaal.
*2 Die uitgawes van die Direktoraat Sinodale Dienste
is vir die rekening van Algemene Sinode en die vier
Transvaalse sinodes.
*3 Voortaan verskyn uitgawes direk op die begroting
van die instansie wat die besteding daarvan moet
bestuur. Verder word Direktorate nie weer oor
en-weer gefakturecr vir dienste gelewer nie behaiwe
vir die betaling van kantoorhuur en die lewering van
personeel- en rekenaardienste.
-
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*4 Die oorbetaling van bedrae deur en na die
kerkkantoor sal, soos in die verlede, tussen die
kerkkantoor en sinodes uitgeklaar word. Die,
kerkkantoor beywer horn daaryoor om al sy kliënte
(sinodes, hulle kommissies, en so ineer) met raad en
daad by te staan tydens die voorbereiding, opstel,
uitvoering en administrasie van hulle begrotings.
4.42 Enkele statistiese vermeldings
4.4.2.1 Begrotings
1994/95
Pensioenafdelings
2 692 013
Sin afdelings
3 940 395
TOTAAL:
6 632 408

1995/96
2 065 891
3 360 445
5 426 336

4.42.2 Inkomstebronne
1994/95
1995/96
Direkte sin bydraes
1 457 972
1 583 78
Vir die 1995/96-boekjaar het die Gesamentlike
Kommissie vir Fondse van die vier sinodes ‘a
eenmalige bedrag van R932 085 bewillig om die koste
van rasionalisasie te befonds. Verdere rasionalisering
van koste geniet aandag met die oog op die 1996/97
begroting.
4.423 Salarisse
1994/95
1995/96
Pensioenafdelings
Algemeen
1 294 428
853 956
Kontrakte
106 800
Subtotaal
853 956
1401 228
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verband verdiskonteer word:
(1) die strekking van bestaande besluite oor die
mediese versorging van lede;
(2) mediese voordele wat slegs in groepsverband vir al
die lede beding kan word;
(3) langtermyn stabiliteit ten opsigte van die bied van
mediese voordele wat slegs haalbaar is indien die
benutting daarvan deurlopend met die nodige dissipline
gepaardgaan;
(4) die subsidiering van werknemers se mediese
voordele (ook die van pensionarisse) wat algemene
pralctyk is;
(5) mediese versorging wat nie meer net uit
lidmaatskap van ‘n bepaalde mediese fonds kan bestaan
tile; en
(6) huidige en toekomstige ekonomiese tendense wat
‘n ernstige demper op fondse, wat vir die bled van
mediese voordele beskikbaar is, plaas.
*3 Die verslag poog voorts om sommige van
bogenoemde realiteite vir die Ned Geref Kerk van
Transvaal in perspektief te plaas en dienoor
eemkomstig aanbevelings te maak.

4.52 Realiteite waarbinne die mediese versorging van
die lede bestaur moet word

4.5 MEDIESE FONDS

4.52.1 Die strekking van bestaande besluite
*1 In 1991 besluit die vier sinodes gelykluidend dat:
(1) pensionarisse en weduwees se mediese premies
vanaf 1 April 1992 100 persent gesubsideer word en dat
die heffing per lid dienooreenkomstig sal verhoog om
daarvoor voorsiening te maak (Noord-Transvaal het die
besluit uitgebrei deur te bepaal dat die reeling voor 1
April 1996 heroorweeg moet word); en
(2) kerkrade en leraars met groot sorg kennis neem
van die negatiewe tendens in die eisepatroon en die
gepaardgaande styging in premies en dat daar weereens
‘n beroep op hooflede gedoen word om eise te
minimaliseer.
*2 Voorts, bepaal die Beroepsbrief vir Leraars onder
andere dat lidmaatskap van die Mediese Fonds
verpligtend is en dat die kerkraad die heifte van die
premie ten opsigte van die Mediese Fonds moet betaal.
*3 Op 21 September 1993 besluit die Sinodale Kerk

4.5.1 hileiding
*1 Die doel van hierdie versiag is om die sinode te
bedien met aanbevelings oor die toekomstige mediese
versorging en verwante sake van leraars, pensionarisse
en administratiewe personeel (hierna bekend as die
lede) van die Ned Geref Kerk van Transvaal. In die
hg hiervan, is dit belangrilc om daarop te let dat
hierdie versiag as sulks voor a! vier die sinodes dien
met die vertroue dat gelykluidende besluite, terwille
van die toekomstige doeltreffende bestuur en
administrasie van personeelversorging, geneem word.
*2 Die mediese geskiedenis van die Ned Geref Kerk
van Transvaal is egter sodanig, dat besluite oor toe
komstige versorging deur bepaalde historiese realiteite
gerig word. Die volgende perspektiewe moet in die

kantoorkommissie onder andere dat:
(1) die heffing vir die subsidies van pensionarisse met
ingang Januarie 1994 verlaag word na R170,00
(eenhonderd en sewentig Rand) per hooffid per maand,
en dat die Hoofbestuur volmag ontvang om hierdie
heffing aan te pas indien die premies voor 1 April 1994
verhoog word;
(2) ‘n addisionele heffing van R50,00 (vyftig Rand) per
hooflid per rnaand, met ingang 1 Januarie 1994,
gevorder word om ‘n fonds te bou om pensionarisse se
premies oor 5 jaar te subsidieer en om bogenoemde
heffing intussen te stabiliseer ‘n bedrag van minstens
R58 000,00 (agt en vyftigduisend Rand) per maand sal
belê word nadat die agterstand op die subsidierekening
uitgewis is. Hierdie belegging word deur die Sinodale
Kerkkantoor geadministreer; en

Sluodale Afdelings
Algemeen
Kontrakte
Subtotaal
TOTAAL:

3 705 617
3705 617
4559 573

2 133
190
2323
3725

171
807
978
206

4.42.4 Kantoorhuur
Pensioenafdelings
Sin afdelings
TOTAAL

1994/95
85 236
406 093
491 329

1995/96
178 368
358 622
536 990

-
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(3) bestaande sinodebesluite sodanig geinterpreteer
word dat alle kerkrade, kommissies en ander
werkgewers verplig is om hulle leraars en ander
werknemers, wat kwalifiseer vir lidmaatskap van die
Sinodale Pensioenfonds of Amptenare Pensioenfonds
of Personeelvoorsieningsfonds, as lede van dieselfde
mediese skema in te skakel, behaiwe in die geval van
getroude vroue wat as afhanklikes by hul gades se
mediese skema ingeskakel is.
*4 Tydens sy vergaderirigs van 17 Januarie, 21
Februarie en 22 Maart 1995, besluit die Sinodale
Kerkkantoorkommissie agtereenvolgens dat:
(1) die groep vanaf 1 Maart 1995 by Bestmed se
Opsie V aansluit;
(2) die heffing van R220,00 per maand per hooflid
ter subsidiering van pensionarisse tot ten minste einde
Maart 1995 van werkgewers verhaal word;
(3) in die lig van ‘n voorlopige regsmening met
betrekking tot pensionarisse se aanspraak op 100
persent subsidiëring van hulle mediese premies, ‘n
bedrag van R2 250 000,00 (twee miljoen tweehonderd
en vyftig duisend rand) by die twee pensioenfondse
geleen word ten einde pensionarisse se mediese
voordele tot einde Desember 1995 100 persent te
befonds; en
(4) alle tersake besluite van die sinodes eerbiedig
word totdat dit by die 1995 sinodesittings in
heroorweging geneem word.
*5 Bogenoemde uiteensetting dui daarop dat besluite
van die sinode tot hiertoe ‘n positiewe houding jeens
die befondsing van sy lede se mediese voordele
weerspieel. Ekonomiese, finansiële en verwante
verwikkelinge sedert die neem van sodanige besluite
beklemtoon egter dat dergelike sake eerder aan die
hand van deurlopende strategiese besluitneming
bestuur moet word as per sitting van die sinode.
4522 Mediese voordele in groepverband
*1 Hierdie uiteensetting wil daarop dui dat die
huidige en toekornstige ouderdomsverspreiding van
die lede sodanig is, dat die Ned Geref Kerk van
Transvaal, ter wile van kruissubsidiëring, nie anders
kan as om mediese voordele in groepverband te
beding nie.
*2 Daar bestaan geen twyfel dat kruissubsidiering die
basis is waarop enige mediese fonds (trouens ook
pensioenfondse) funksioneer nie. Hierdie praktyk
bestaan daaruit dat die premies van gesondes, jonges,
aktiewe lede, rykes en enkellopendes gebruik word om
siekes, oues, pensionarisse, armes en gesinne te
bevoordeel. Gedurende 1994 byvoorbeeld was die
gemiddelde jaarlikse eisbedrag R5 339,00 per pen
sionaris en R3 877,00 vir ander lede.
*3 Navorsing dui daarop dat jonger lede toenemend
weerstand teen kruissubsidiering begin bied. Namate
jonger lede die groepe verlaat, sal mediese skemas en
versekeraars egter uitsluitings en beladings op die

148
oorblywcnde lede plaas
tot so ‘n mate dat sekere:
werknemers of hulle afhanklikes glad nie lidmaatskap~
van ‘n mediese fonds sal kan bekom nie.
*4 Oor die algemeen, bied mediese skemas nie
-

lidmaatskap aan individuele pensionarisse nie terwyl
hulle toenemde ook nie bereid is om mediese dekking
aan persone op hoe ouderdom (vanaf ongeveer 53 jaar)
te bied nie.
*5 Die volgende ouderdomverspreiding van die lede
beklemtoon die absolute noodsaaklikheid vir voort
gesette kruissubsidiering van mediese voordele in die
Ned Geref Kerk van Transvaal:
OUDERDOM
PENSTOANDER TOTAAL
NARISSE
LEDE
%
%
%
21 25
0,4
4,5
3,3
26-30
6,8
4,8
31 35
0,2
11,9
8,3
36 40
0,2
20,7
14,6
41 45
0,6
15,0
10,7
46 50
2,0
14,1
10,5
51-55
3,0
11,5
9,1
56 en ouer
93,6
15,5
38,7
TOTAAL
100,0
100,0
100,0
-

-

-

-

*6 Bogenoemde verspreiding dui onder andere daarop
dat meer as 58 persent van die lede ouer as 46 jaar is.
Daarbenewens, vorm pensionarisse reeds 30 persent
van die lede teenoor ‘n gemicldeld van 13 persent vir die
res van Suid-Afrika. Gegewe die relatiewe groot aantal
pensionarisse waarvoor mediese versorging beding
moet word, sal die huidige samestelling van die groep
behoue moet bly.
Indien die ander lede,
diensdoenende leraars
en personeel van die
kerkkantoor en tehuise op hulle eie mediese fondse son
kon besluit, sou geen instansie, soos reeds gem eld,
bereid wees om die pensionarisse en die groter
wordende groep ouer aktiewe lede, afsonderlik te
befonds nie. Die behoud van groeplidmaatskap
bevoordeel egter nie net die ouer lede se voordele
(medies en ook pensioen) nie, maar ook die van jonger
lede namate hulle verouder.
*7 Tans, bestaan die lede we! nit die werknemers van
alle Kerkrade, Kommissies en ander Werkgewers wat
kwalifiseer vir lidmaatskap van die Sinodale Pen
sioenfonds
of
Amptenare
Pensioenfonds
of
Personeelvoorsieningsfonds, behaiwe getroude vroue
wat as afhanklikes by hul gades se mediese skema
ingeskakel is.
*8 Voorts, is die lede se gemiddelde ouderdom
ongeveer 52 jaar, terwyl dit in die geval van alle groepe
wat in Suid-Afrilca by mediese fondse ingeskakel is,
tussen 40 en 42 jaar beloop.
*9 In die hg van die toenemende rasionalisasie van
poste deur alle kerkhike werkgewers, sal bogenoemde
ledesamestelling relatief staties bly en na alle
waarskynhikheid verder verouder.
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4.523 AANBEVEUNG Die sinode besluit dat
*1 aIle kerkrade, konunissies en ander werkgewers
verplig is om hulie leraars en ander werknemers, wát
kwalifiseer w lidmaatskap van die Sinodale
Pensioenfonds of Amptenare Pensloenfonds of
Personeelvoorsieningsfonds, as lede van dieselfde
mediese skema in te skakel, behaiwe in die geval van
getroude vroue wat as afhanklikes by hid gades se
mediese skema ingeskakel is;
*2 die SKKK sodanige mediese skema intussen
doeltreffend beding en strategies bestuur; en
*3 die moderainen met alie betrokkenes in gesprek
-

tree oor metodes om toenemend aan jonger persone
in sinodale verband werksgeleenthede to bled.

4.52.4 Dissipline by mediese else
*1 Langtermyn stabiliteit ten opsigte van die bied van
mediese voordele is slegs haalbaar indien die
benutting daarvan deurlopend met die nodige
dissipline gepaardgaan. In die verband, het die Ned
Geref Kerk van Transvaal oor die jare ‘n uiters swak
beeld in die mediese bedryf nagelaat.
*2 Sedert 1991 het die Ned Geref Kerk van Transvaal
drie keer van mediese skema verander. Gedurende
Junie 1992 is die Kerk se lidmaatskap by Topmed
noodgedwonge beemndig aangesien die premies, na
slegs een jaar, met 50 persent verhoog is. Op daardie
stadium bet die Kerk se else die premies reeds met 50
persent oorskry. Hierna (vanaf 1 Julie 1992), word die
Kerk by Medic-Aid ingeskakel. Een jaar later, was die
stand van eise weer 150 persent en moes daar opnuut
na ‘ii ander oplossing gesoek word. Op 1 Januarie
1994 sluit die Kerk by Finmed aan om na slegs 9
maande op ‘n eisvlak van 146 persent te staan.
*3 Daarbenewens bet ‘n groot getal lede in gebreke
gebly om die bybetaling van 30 persent van hulle
mediese eise aan Finmed te vereffen. As gevoig
hiervan, was ‘n totale bybetaling van R135 000,00
(eenhonderd vyf en dertig duisend rand), teen die
einde van September 1994, reeds 120 dae agterstallig.
In die Jig hiervan kondig Finmed, met ingang 1
Januarie 1995, ‘n premie verhoging van 30 persent
aan, maar versoek dat die Kerk verkieslik sy
lidmaatskap moot beeIndig. Hierdie verhoging
(nagenoeg R559 194,00) is nb na die lede deurgegee
nie, maar uit die reserwefonds verhaal wat die fonds
dan ook uitgeput het. Bogenoemde verloop dui
onteenseglik daarop dat die tempo waarteen die Kerk
noodgedwonge van mediese fonds moos verander,
algaande versnel het. Ten einde:
* die toekomstige mediese versorging van lede teen
die heersende negatiewe beeld van die Kerk onder
mediese fondse en verdere voordele-penalisasie te
verskans (trouens, in die soeke na ‘n mediese fonds
om Finined to vervang, het van die grootste
versekeringsmaatskappye en mediese fondse nie
belanggestel om vir die Kerk ‘n kwotasie te gee nie);

*

die eise-patroon to stabilisçer en uitsonderings te

identifiseer; en
* die doeltreffende bestuur van mediese versorging oor

die lang termyn te handhaaf, was dit gebiedend
noodsaaklik dat die volgende strategiese verwikkelinge
en vereistes onder die soeklig geplaas moes word:
*3.1 Weens die onbekostigbaarheid daarvan, blyk dit
dat die tradisionele 70% 100% skemas mettertyd uit
die mark gefaseer sal word. Die tendons is eerder om
in die rigting van ‘n tweeledige skema to beweeg,
enersyds: dekking teen trauma (hospitalisasie en
medikasie vir kroniese siektes) en, andersyds: ‘n
spaarplan vir algemene mediese koste (konsultasies,
normale medikasie, brile, tandheelkunde, enso
voorts). Laasgenoemde bedrag wissel volgens ‘ii lid se
behoeftes,
*32 Dit het ongelukkig noodsaaldlik geword om die
eisepatroon van lode, deur middel van die aard en
omvang van die mediese fonds, te dissiplineer. ‘n
Fondsopsie sal derhaiwe so uitgeoefen moet word dat
individuele lede vir ‘n buitengewone eisepatroon
gepenaliseer word sonder om die keuses en voordele
van ander lede aan bande te lê. Tot hiertoe, hot
sommige lede so optrede in die opsig telkens die posisie
van die hele groep benadeel.
*33 Die spoedige verwerking van eise asook gereelde
-

en geredelike toegang tot die kantore van die mediese
fonds, is van groot belang.
*34 Die keuse van ‘n mediese opsie moet onder
andere ten nouste op die kredietwaardigheid,
kliënte-basis en relatiewe premievoordele verhouding
van die skema en die administratiewe en koste
implikasies daarvan vir die kerkkantoor, geskoei word.
*4 Met hierdie verwikkelinge, vereistes en dienoor
eenkomstige aanbevelings aan die 1995 sinodes voor oë,
beeindig die Kerk op 28 Februarie 1995 sy lidmaatskap
van Finmed om vanaf 1 Maart 1995 by BESTmed se
Bonus Opsie V in te skakel.
*5 Terwyl alle lode, volgens die opsie, 100 persent teen
traumatiese
siekte
toestande
en hospitalisasie
(Kategorie A voordele) gedek is, bepaal individuele
werkgewers en lode self die omvang van hulle
alledaagse mediese befondsing (Kategorie B voor
dele). Premies word in verhouding tot laasgenoemde
keuse gehef. Sodoende, bled BESTmed vyftien
premie-intervalle (voordeledrempels) per gesins
grootte. Elke lid kan ook jaarliks ‘n reserwe (onbenutte
Kategorie B.voordele) opbou en dit of laat uitbetaal Of
na die daaropvolgende jaar oordra. Sedertdien blyk dit
dat die oorskakeling na BESTmed se Opsie V wel die
nodige dissipline meegebring bet. Daarenteen, voldoen
die voordele daarvan nie aan sommige van die Kerk se
eiesoortige else nie. Hierdie eiesoortigheid kan soos
voig opgesom word:
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MEDIESE DIENSTE
% VERSPREIDTNG ElSE 1994
KERKLEDE
LEDE VAN
ANDER
SKEMAS
Algemene praktisyns
6,0
7,7
Spesialiste
19,0
21,0
Tandheeikundige dienste
6,2
9,6
I-{ospitaaldienste
22,0
30,6
Medisyne
39,3
24,6
Ander
TOTAAL
*6 Bogenoemde ontleding dui onder andere daarop
dat die lede ten opsigte van medisyne ‘n bogemiddeide
behoefte aan befondsing het. Gevalle van onvoorsiene
buitensporige mediese uitgawes, wat nie onder die
huidige voordele kwalifiseer nie, is ook geldentifiseer.
Sulke gevalle kom egter ad hoc voor.
*7 In die lig van hierdie tendense, is die volgende
uitbreidings van Opsie V met BESTmed onderhandel:
*7.1 ‘n Omvattender definisie van medisyne wat
onder Kategorie A kwalifiseer.
*7.2 Die voile inskakeiing van radiologiese en
patalogiese dienste onder Kategorie A.
*73 Ex gratia-toekennings vir uitsonderlike mediese
uitgawes wat nie onder die uitgebreide voordele
kwalifiseer nie. Hierdie toekennings word deur die
SKICK in oorieg met BESTmed, aan die hand van die
volgende riglyne bestuur:
*73.1 Aansoeke moet skriftelik ingedien word.
Daarin moet die aansoeker
se persoonlike
sosio-ekonomiese omstandighede en die aard en
omvang van die eis volledig uiteengesit word. Dit
moet ook van die nodige gesertifiseerde bewysstukke
vergesel wees.
*732 Aangesien suilce toekennings nie vanseif
sprekend is nie, word elke geval op meriete beoordeel.
*733 Toekennings word jaarliks gedurende Maart
gemaalc. Die beskilcbaarsteliing van fondse vir die
doe! word, in die hg van die omvang van die lede se
Kategorie A eise vir die voorafgaande twaalf maande,
met BESTmed onderhandel.
*734 Toekennings word nie vir mediese luukshede
gemaak nie.
*8 Die uitgebreide voordele en dienooreenkomstige
premiestruktuur tree op 1 Januarie 1996 inwerking.
Lede sal vroegtydig daaroor ingelig word.
*9 Ter wile van:
*9.1 die stabiele bestuur en aanbieding van mediese
voordele oor die langtermyn;
*92 die bekostigbaarheid van mediese voordele en
die mate waartoe werkgewers en hulle lede se
individuele begrotingsrealiteite geakkommodeer be
hoort te word;
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*93 die relatiewe gerief waarmee die uitbreiding/
aanpassing van voordele beding kan word; en
*9~4 die mate waartoe met huidige en toekomstige
tendense in die medies skema-bedryf tred gehou moet
word blyk lidmaatskap van Bestmed se Opsie V steeds
die beste keuse te wees.
4.52.5 AANBEVELINGS Die sinode besluit
*1 om kennis te neem dat die doeltreffende mediese
befondsing van lede in groepverband oor die lang
termyn slegs moontlik is indien else deur die aard en
omvang van die betrokke skema gedissiplineer word;
*2 dat alle kerkrade, kommissies en ander werkgewers,
tot verdere kennisgewing deur die SKKK, verplig is om
hulie leraars en ander werknemers, wat kwalifiseer vir
lidmaatskap van die Sinodale Pensioenfonds of
Ainptenare Pensioenfonds of Personeelvoorsienings
fonds, as lede van BESTmed se Opsie V in te skakel,
behaiwe in die geval van getroude vroue wat as
aThanklikes by hul gades se mediese skema ingeskakel
is;en
*3 dat die SKKK deurlopend met BESTmed in
-

onderhandeling moet bly oor onder andere die
verbetering van voordele en die langtermyn doe!
treffende bestuur van die skema.
4.52.6 Die subsidiëring van werknemers se mediese
voordele
*1 Die subsidiering van mediese voordele het ‘n
gevestigde gebruik geword en werknemers en
pensionarisse koester die verwagting dat dit voortgesit
word. As die skerp styging in medieseskema-bydraes
en die koste van gesondheidsdienste die afgehope aantal
jare egter in gedagte gehou word, is dit duidelik dat
hierdie praktyk nie veel laRger vohgehou sal kan word
sonder om ernstige finansiële probleme vir werkgewers
te skep nie.
*2 Dat die lede se mediese voordele gesubsideer moet
word, is dus nie die kern van die probheem nie. Die
gebrek aan huidige en toekomstige reserwes en ‘n
verswakking in lopende inkomste, plaas egter
toenemend ‘n ernstige beperking op die fondse wat vir
subsidiedoeleindes beskikbaar is.
Die volgende
fmansiele realiteite beklemtoon onder andere die ems
waarmee die Ned Geref Kerk van Transvaal die
toekomstige subsidiering van lede se mediese voordele
in heroorweging moet neem:
*21 Gedurende Januarie 1995 word die aictuaris
versoek om te bepaal wat die Ned Geref Kerk van
Tranvaal se verpligtinge sou wees indien die honderd
persent- subsidiebasis vir pensioenarisse en huidige
aktiewe lede wanneer hulle aftree of te sterwe sou kom,
gehandhaaf word.
*2.1.1 Die resultate hiervan kan soos voig opgesom
word:
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Aktiewe lede:

Verstreke diens
Toekomstige diens

R45 000 000

R55000 000
R35 000 000
R135000 000

Pensionarisse:
Totaal

*2.1.2 In kort kom dit daarop neer dat die Kerk oor
die verwagte leeftyd van die lede R135 miljoen in
reserwe sal moet he om hulle mediese voordele
honderd persent te befonds. Die berekeninge is
gedoen op die aanname dat die mediese bydraeskale
in die toekoms teen ‘n koers van twee persent hoer as
die jaarlikse inflasiekoers sal styg en derhaiwe ook die
bydraes ter befondsing van sodanige verpligtinge.
Indien hierdie koers egter aan lede se werkilke
verbruik gekoppel word, kan dit na verwagting tussen
30 en 40 persent styg en so ook die behoefte aan
bogenoemde reserwes. In die hg hiervan, blyk dit
hoogs onwaarskynhik dat die Ned Geref Kerk van
Transvaal in die afsienbare toekoms mediese voordele
uit reserwes sal kan befonds of dat voldoende
reserwes vir die doel geskep sal kan word.

1. AANTAL PENSIONARISSE
2. SUBSIDIE (%)
3. PREMIE PER MAAND (L + I GEM) (R)

W-KAAP
67
55
700
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Die enigste werkbare alternatief is om loperide
inkomste, vir sovér beskikbaar, daarvoor aan te Wend.
So gesien, is dit egter onvermydelik dat die omvang van
mediese subsidies ook van tyd tot tyd dien
ooreenkomstig sal varieer.
2.1.3 Om die subsidie van mediese voordele na die
pensioenfonds te verskuif, is hoegenaamd nie gereg
verdig nie. Die pensioenfonds moet as ‘n selfstandige
entiteit bestuur word met die doel om bepaalde
voordele aan sy lede by aftrede en sekere
pensioenverhogings daarna, te betaal.
As die
aanwending van hierdie pensioenvoordele noodwendig
sou moes verander, byvoorbeeld vir mediese
befondsing, is dit ‘n aangeleentheid wat die pen
sionaris binne sy eie finansiële vermoë moet hanteer
eerder as om die beleid en skaal ten opsigte van
pensioenvoordele vir die doel, tot nadeel van die
aktuariëhe waarde van die pensioenfonds, aan te pas.
*22 Die huidige mediese befondsing van pensionarisse
deur die vier Transvaalse sinodes kan soos voig in
perspektief geplaas word:
OVS
165
67
561

NATAL
20
50
755

TOTAAL
793

(R3600 DREMPEL)

‘

4. PENSIONARIS SE EIE BYDRAE PER
MAAND (GEM) (R)

TVL
541
100
739

315

185

378

250
(VERSKIL

282
(GEMIDDELD)

TUSSEN R600
EN R3600
DREMPEL)

5. SINODALE KOSTE AAN SUBSIDIES
PER JAAR (R)
6. FINANSIERING VAN SUBSIDIES

309 540

489 153

PER PREDIKANTSPOS

UIT RENTEOPBRENGS
PLUS R120
PER PENAANDEEL

Relatief gesproke befonds die Transvaalse sinodes
ongeveer 68 persent van bogenoemde pensionarisse
teen 81 persent van die totale jaarhikse koste daarvan.
Onder die Finmed-lldmaatskap sou die jaarlikse
subsidie van pensionarisse se mediese voordele
R3 593 484,00 beloop het. Bogenoemde ontleding dul
verder daarop dat die pensionarisse van ander sinodes
tussen 33 en 50 persent van die mediese premie self
moet betaal,
*2.3 Vanaf 1 April 1992 is die volgende heffings per
hooffid gevorder om die subsidie van pensionarisse te
befonds:

01-04-92 tot
01-10-92 tot
01-01-93 tot
01-07-93 tot
01-01-94 tot
TOTAAL

36 950

3 510 432

4 346 075

UIT
TANS
LOPENDE
LENING
BEG ROTING UIT PENSIOEN
FONDSE

30-09-92
31-12-92
30-06-93
31-12-93
30-04-95

R175,00 x 6 = Ri 050,00
R180,00 x 3 = R540,00
R187,00 x 6 = Ri 122,00
R2i4,00 x 6 = Ri 284,00
R220,00 x 16 = R3 520,00
R7 516,00

*~3j Sedert 1 April 1992 tot 30 April 1995 is ‘a totale
heffing van R7 516,00 per hooflid dus ten bate van die
befondsing van pensionarisse se mediese voordele gem.
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*2.4.6 90% ander lede ‘n gemiddelde maandelikse
inkomste van meer as R2 800 het; en
*2.4.7 in die geval van ‘n lid en een afhankhike, die
gemiddelde maandelikse inkomste van pensionarisse tot
ander lede, 1:2 blyk te wees.
Die wesenlike verskil tussen pensionarisse en ander
lede ten opsigte van aantal afhanklikes en maandelilcse
inkomste, behoort by die oorweging van die befondsing
van hulle mediese voordele in ag geneem te word.
*25 Personeel van die Sinodale Kerkkantoor te
Pretoria ontvang tans die volgende mediese subsidies:
Aantal
Subsidie
Voordele
Afhanklikes
drempel
L
R170
R1200
L+1
R295
R1800
L+2
R335
R2400
L+3enmeer
R369
R3000

Daarenteen sal dit na alle waarskynlikheid ongeveer
R22 200,00 kos om ‘n pensionaris teen die huidige
subsidievlakke oor die volgende drie jaar (1996 tot
1998) te befonds. Dit laat ‘n tekort van R14 684,00 per
pensionaris vir hierdie tydperk. Hierdie tekort was
egter ook ‘n historiese werklikheid. Aan die begin van
1995 is 57 pensionarisse, wat aan die Kaapse
pensioenfonds behoort, se mediese voordele deur die
Ned Geref Kerk van Transvaal befonds. Die
maandelikse premies ten opsigte van hierdie lede het
R29 488,00 beloop terwyl R13 070,00 per maand aan
subsidies vir hulle ontvang is. In die geval, het die
Kerk dus ‘n verlies van R16 418,00 per maand of
R197 016,00 per jaar gely.
*232 Hieruit blyk duidelik dat die heffings deurgaans
gebruik was om die mediese voordele van
pensionarisse op ‘n lopende basis te subsidieer. Die
aanname dat die heffmgs in ‘n aparte rekening gestort
sou kon word ten einde pensionarisse se premies ad
infinitum daaruit te betaal, was van die begin af nie
haalbaar nie.
*233 Verder, is die heffings sedert 1 April 1995
gestaak omdat die lede se werkgewers, vanweë ‘n
fmansiële oorlewingstryd, toenem end weerst and
daarteen begin toon het. Die bedrag wat byvoorbeeld
deur kinderhuise, tuistes vir bejaarders en ander
inrigtings van die Diens van Barmhartigheid vir
1994/95 hiervoor begroot moes word, het ongeveer
R750 000,00 beloop. Dit moet gesien word in die hg
van hulle staatsubsidies ~vat tans drasties ingekort
word. Die mate waartoe werkgewers pensionarisse se
mediese voordele befonds, sal dus hersien moet word.
*2.4 ‘n Ontleding van die lede volgens getal
afhanklikes en maandehikse inkomste toon dat:
*241 88% pensionarisse een en minder afhanklike
het;
*2.42 5% pensionarisse drie en meer afhanklikes het;
*2.43 77% pensionarisse se maandelikse inkomste
R2 800 en minder is;
*2.4.4 29% ander lede een en minder afhanklikes het;
*245 55% ander lede drie en meer afhanklikes het;

Aantal
afhankhikes

L
L+1
L+2
L+3+

Hierdie subsidies is 50 persent van die premies vir die
onderskeie voordeledrempels vir Kategorie B-dienste
soos aangedui.
Opsommend dui bogenoemde
fmansiële realiteite op die volgende verwysings
raamwerk waarbinne besluite oor veral die toekomstige
befondsing van pensionarisse se mediese voordele
geneem moet word:
*251 Mediese subsidies van lede sal vir die afsienbare
toekoms uit die lopende begrotings van hulle
werkgewers en die van pensionarisse uit sinodale
begrotings befonds moet word aangesien toereikende
reserwes nie bestaan of geskep sal kan word nie.
*25.2 Die vier Transvaalse sinodes behoort egter
jaarliks gesamenthik oor pensionarisse se subsidie-skaal,
na gelang beskikbare fondse, te besluit met dien
verstande dat dit ten minste op dieselfde viak as die
vorige jaar gehandhaaf word.
*253 Die meeste pensionarisse se maandelikse in
komste is gemiddeld 50 persent die van vergelykbare
aktiewe lede. Om onder hierdie omstandighede nie
teen pensionarisse te diskrimineer nie, behoort hulle
derhalwe op dubbel die betrokke voordeledrempel
gesubsideer te word, byvoorbeeld:

SKKK-personeel
(Reeling tans)
Voordeledrempel
(a)
R1200
R1800
R2400
R3000

Premie
R340
R589
R670
R737

Subsidie
(50%)
R170
R295
R335
R369

Pensionarisse
(Voordele relatief tot agterstand
in maandelikse inkomste)
Voordeledrempel
Premie
(ax 2)
R2400
R440
R3600
R739
R4800
R870
R6000
R987
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*2.5.4 Die koste om pensionarisse op hierdie skaal te
befonds, sal van die subsidiëring daarvan afhang. Die
volgende subsidie/koste-alternatiewe kan onder andere
onderskei word:

Die gemiddelde voordeledrempel vir pensionarisse in
hierdie geval is ongeveer R3 400 per jaar teenoor
R3 500 wat dit tans vir die hele groep is.

Aantal Aantai
afhank- pensio.likes narisse
(a)

h
L+1
L+2
L434

182
296
36
27

TOTAAIJ

541

Koste per
Suid-Tvl
Noord-Tvl
Oos-Tvl
~es-Tv1

Pre~ie

Koste per ~aar per aiternatiewe subsidie
[(a) x (b) x (%) x 12]

per
aaand
(b)

R440
R739
R870
R987

50%

R480
Ri 314
Ri87
Ri60

60%

480
240
920
380

R2 143 020

sinode:
(24,75%)
(31,81%)
(19,15%)
(24,29%)

I
R530
R68i
R410
R520

397
695
388
540

R576
Ri 574
R225
R19i

576
956
504
872

R2 568 908

I
R635
R817
R491.
R623

804
169
945
990

.•.

•.•

Illustratiewe heffing
per ~aanth Roofild
: Leraarspos

R103
R200

R123
R240

4,5.2.7 AANBEVELINGS Die sinode
-

*

1 neem kennis dat die mediese subsidies van lede vir

die afsienbare toekoms uit die lopende begrotings van
hufle werkgewers en die van pensionarisse pro rata Uk
sinodale begrotings befonds word;
*2 besluit dat die Fondsekommissies van die vier
Transvaaise sinodes jaarliks gesamentlik ow
pensionarisse se subsidieskaal, na gelang beskikbare
fondse, besluit met dien verstande dat dit ten minste
op dieselfde viak as die vonige jaar gehandhaaf word;
neem kennis dat pensionanisse, in die lig van
vonige sinodebesluite, dit as ‘n gevestigde reg bcskou
dat die subsidie van hulle mediese voordele op 100
persent gebandhaaf word; en
*4 bespreek die maandelikse subsidie wat penslo
narisse vanaf 1 Januarie 1996 vir anediese voordele
ontvang aan die hand van die voorafgaande
alternatiewe en kom tot ‘n besluil.
4.5.2.8 Toekomstige mediese vensorging behels meer
as Iidmaatskap van ‘n bepaalde mediese fonds
*1 Die omvang en doeltreffendheid van mediese
versorging kan op verskeie maniere aangespreek
word. Die volgende is enkele voorbeelde daarvan:
*1.1 versekeningsprodukte;
*1.2 medieseskemalidmaatskap
en
die
aktiewe
betrokkenheid van lede;
*1.3 bestuurde gesondheidsorg; en

R672
Ri 837
R263
R223

672
449
088
851

R768
R2 099
R300
R255

R2 997 060

I
R741
R953
R573
R727

90%

80%

70%

775
364
936
985

~

•._.•••.

R144
R280

768
942
672
830

864

R960 960

435

R2 624 928

256
809

R375 840
R319 788

R3 425 212

R3 853 364

RI 281 516

I
R847
Ri 089
R655
R83i

R953
Ri 225
R737
R935

I
Ri 059 675
Ri 361 950
R8i9 911
Ri 039 980

739
562
928
983

R864
R2 362
R338
R287

100%

707
755
920
982

•.

R165

R185

R206

R320

R360

R400

*1.4 voorsorg deur strategiese menslike hulpbron
bestuur.
*2 Versekeringsprodukte Lede kan die omvang van
hulle mediese voordele/dekking deur middel van
verskeie versekeningsprodukte uitbrei.
Oor die
algemeen is hierdie produkte egter aanvullend tot ‘n
mediese fonds en nie in plaas daarvan nie. Sulke
dienste word deur versekeraars kragtens die
Versekeringswet aangebied terwyl mediese skemas
kragtens die Wet op Mediese Skemas (Wet 72 van 1967
soos gewysig) geregistreer en gemagtig word om die
koste van mediese versorging ooreenkomstig ‘n
tarieweskaal te betaal. Die volgende versekerings
produkte is tans beskikbaar:
*2.1 Gapingdekking
Hierdie versekening dek die
verskil in koste tussen voordeleskaal- en privaattariewe
wat tydens hospitalisasie gehef word. Sommige
mediese skemas het a! die risiko verseker, maar dit kort
voor lank opgeskort omdat dit nie koste-effektief is nie,
*22 Oorskotdekking (herversekering)
In hierdie
geval is die versekeraar verantwoordlik vir die betaling
van voordele bo ‘n bepaalde bedrag per geval. Ofskoon
die mediese skema sy risiko hervenseker, bly hy
verantwoordlik vir die betaling van die koste van die
mediese versorging indien die versekeraar nie die eis
hononeer nie. In sulke gevalle, is die mediese skenia
dus uitgelewer aan die diskressie van die versekeraar.
-

-

-
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*2.3 Traumaversekering
Dekking kan sodoende
gereel word teen ‘n traumatiese gebeurtenis
(hartaanval, beroerte, nierversaking, ensovoorts) waar
die versekerde self die dekkingsvlak bepaal. Die
voordeel kan dus uiteindelik hoer of laer as die
werklike koste van die versorging wees.
*3 Aktiewe betrokkenheid by bestuur van mediese
fondsvoordele
Die optimalisering van mediese
voordele vir die prys wat daarvoor betaal word, is
aangewese op ‘n aktiewe vennootskap tussen
werkgewer, mediese fonds en lede van die fonds.
Terwyl die werkgewer onder andere deurgaans die
beste voordele vir die lede moet beding en oor die
kredietwaardigheid van die mediese fonds moet waak,
moet die mediese fonds die maksimuni kostevoordele
vir lede met die leweransiers van mediese dienste
beding. Laasgenoemde bedinging staan algemeen as
“Bestuurde Gesondheidsorg” bekend en word hierna
bespreek.
*4 Lede, aan die ander kant, kan die koste en
-

frekwensie van hulle mediese versorging drasties
afwaarts bevoordeel deur:
*4.1 besoeke aan artse met meer oorleg af te lé;
*42 tweede opinies te wa ten opsigte van
verwysing(s) na spesialiste;
*43 voorskrifte nie sondermeer te aanvaar nie en ook
die moontlikheicl van generiese subsitusie te
ondersoek;
*44 aan te dring op goedkoper behandeling (minder
gesofistikeerde toerusting) wat nie noodwendig
ondergeskik is nie;
*4~5 voorkeur te verleen aan leweransiers wat afslag
bied;
*4.6 fakture te bevraagteken (byvoorbeeld: nit 318
rekeninge wat deur 60 hospitale gelewer is het 77,7
persent aftrekbare foute op gehad) en
*47 as bejaardes, afhanklikes en kinders, by mekaar
se versorging betrokke te raak.
*5 Bestuurde gesondheidsorg

-

Bestuurde gesond

heidsorg verwys na dienste wat deur die mediese fonds
gelewer word met die doel om koste-effektiewe en
kwaliteit niediese versorging te verseker. So is die
fonds daadwerklik betrokke om die koste van
gesondheidsorg af te bestuur. Die volgende aspek van
bestuurde gesondheidsorg word reeds deur Bestrned
toegepas of beplan:
*5.1 Lede met hoe risiko’s (byvoorbeeld hoe
bloedruk, cholesterolvlakke, spanning, ensovoorts)
word geldentifiseer en ten voIle oor hulle
siektetoestand ingelig. ‘a Verandering in lewenstyl,
soos dieet en oefening, word aanbeveel en die lid se
toestand word deurlopend gemonitor. Die lede en die
werkgewer moet egter hiertoe instem aangesien daar
met die lid se persoonli.ke lewe ingemeng word. As
voorloper tot hierdie diens, het Bestmed sedert 1
Maart 1995 1 200 voorskrifte van die Kerk se lede
ontleed. ‘n Onrusbarende 46 persent van die
medikasie is stressverwant terwyl nege van die twintig
siekte-toestande wat geIdentifiseer is as lewens
bedreigend beskou word.

*52 Kontrakte en ooreenkomste vir afslag op medisyne
is reeds beding terwyl ‘n nasienproses verseker dat die
afslag we! op die etiese prys toegestaan en nie gelaai
word om die afslag uit te skakel nie.
*53 Bestmed se ‘Drug Utilization Review” wat tans
ontwikkel word, beoog die vervanging van etiese
medisyne met generiese substitute en die nasien van
voorskrifte sodat meerdere middels met dupliserende
of teenstrydige uitwerking uitgeskakel kan word.
*5•4 Hospitaalrekeninge word nagesien en beoordeel
ten einde oorbodige medikasie en wegdoenbare
toebehore nit te skakel.
*55 Die profiele van diensverskaffers word vergelyk
ten einde lede na die meer doeltreffendes te kanaliseer.
*6 Voorsorg deur strategiese bestuur van menslike
hulpbronne
Die gesondheidstoestand van lede is
dikwels ‘n simptoom van groter probleme elders.
Vroeër is verwys na die onrusbarende voorkoms van
stressverwante siektetoestande onder lede. Deur
mediese voordele voortdurend te verbeter, sal hierdie
tendens nie voorkom nie. Daarmee saam kry die Ned
Geref Kerk van Transvaal onder andere toenemend te
doen met:
*6,1 die uitskakeling van leraars onder Artikels 12 en
13.2;
*62 pastorie-egskeidings;
*63 spanning tussen medeleraars;
*6.4 spanning tussen leraars en kerkrade;
*65 swakker
samewerking
tussen
leraars
in
ringsverband;
*6.6 krisisse in leraars se persoonlike finansies; en
*6.7 werkloosheid en studieskuld onder proponente.
*7 Alles dui daarop dat hierdie verwikkelinge daarmee
-

verband kan hou dat predikante se opleiding,
indiensneming,
motivering, vergoeding, sosiaal/
maatskaplike en geestelike versorging, wisseiwerking en
kommunikasie met hulle gem eentes, toerusting om
mense in die eietydse konteks te bedlien, uittrede, en
bejaardesorg op ‘n ad hoc basis aangepreek word
eerder as om dit as ‘n strategiese geheel te bestuur in
kort: die Ned Geref Kerk van Transvaal beskik nie oor
‘n menslike hulpbronnestrategie vir sy predilcantekorps
nie.
*8 Daarbenewens, word predikante sekere take ten
laste gele wat hulle tradisionele verantwoordelikheid
benadeel. ‘n Leraar behoort die gemeente se geestelike
leier te wees en nie sy algemene bestuurder nie. In die
opsig bestaan daar tans ‘n rolverwarring tussen die
gemeente, kerkraad en leraar.
-

452.9 AANBEVELINGS Die sinode besluit om
*1 kennis te neem van die versekeringsprodukte
waarmee mediese voordele aangevul kan word en by
lede nan te beveel om sodanige produkte na behoefte te
-

ondersoek;
*2 lede te versoek om aktief betrokke te raak by die
bestuur van hulk mediese fondsvoordele;
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*3 lede

te versoek oxn Bestmed se bestuurde

gesondheidsorgdienste te benut; en
*4 die SKKK te versoek om as sameroeper op tree vir
die ontwikkeling van ‘n menslike hulpbbronnestrategie
vir die predikantekorps van die Ned Geref Kerk van
Transvaal -met versiag aan die sinode.
4.6 VERANDERING VAN DIE BOEKJAAR Die
Moderamen van Noord-Transvaal het ‘n versoek gerig
dat die Sinodale Kerkkantoorkommissie die verande
ring van die fmansiële boekjaar vanaf 1 April tot 31
Maart na 1 Januarie tot 31 Desember moet oorweeg
met die oog op ‘n aanbeveling aan die 4 Moderature
van Transvaal. Die Sinodale Kerkkantoorkommissie
het besluit om die status quo te handhaaf, en die
besluit is ook oorgedra aan die 4 moderature.
-

5. HANTERING VAN FONDSE VAN
SINODE VAN NOORD-TRANSVAAL VIR
AFGELOPE VIER JAAR GEEINDIG 31
MAART 1995
5.1 Die ouditeursfirma Coopers en Lybrand, het die
boeke, rekeninge en bewysstukke jaarliks nagegaan en
dit deur middel van ‘n ongekwalifiseerde versiag
gesertifiseer.
5.2 Fondsestate en die gekonsolideerde balansstate is
jaarliks aan die Sinodale Kerkkantoorkommissie
voorgelê en goedgekeur. Daarbenewens word die
geouditeerde finansiële state jaarliks aan die
gesamentlike dagbestuur van die Sinodale Fondse
kommissie voorgelê.
53 Wat betref sinodale bydraes was daar ten tye van
die versiag heelwat gemeentes agterstallig. Swak
ekonomiese toestande, asook werkloosheid, veral as
gevoig van rasionalisasie het ‘n nadelige invloed gehad
by die gee van dankoffers deur gemeentelede.
5.4 Die Sinodale Kerkkantoor doen alles in sy vermoë
in ‘n poging om die agterstailige sinodale bydraes in te
vorder.
55 AANBEVELING Die sinode neem kennis van
die hantering van die fondse van die sinode van
Noord-TransvaaL
-

6. NG KERKBOEKHANDEL 1988
(EDMS) BPK
6.1 Hierdie sinode, tesame met die drie ander sinodes
van van Transvaal, waarborg ‘n lening gemaak deur
die Sinodale Kerkkantoorkommissie van die Ned
Geref Kerk van Transvaal aan die NG Kerk
boekhandel 1988 (Edms) Beperk, met die uitfassering
van die voormalige NG Kerk Boekhandel Transvaal.
Die lening is gemaak ingevolge ‘n same
werkingsooreenkoms tussen Die Ned Geref Kerk van
Transvaal, die NG Kerkboekhandel Transvaal en Die
Perskorporasie van Suid-Afrika Beperk.

62 Hierdie lening dra rente teen die prima
oortrekkingskoers soos van tyd tot tyd deur Volkskas
Bank vasgestel, waarvan die vier Transvaalse Sinodes
die rente betaal. Die totale bedrag verskuldig tot op 31
Maart 1994 bedra R577 615 (1993 R782 098).
63 Die gesamentlike moderature het op 24 Maart 1992
‘n aanbod van Perskor aanvaar om ‘n bedrag van
R175 000 per jaar vir vyf jaar te aanvaar, ter voile
vereffening van die lening, asook die 49% aan
deelhouding van die kerk (Totale ontvangste sal
R875 000 beloop). Die eerste paaiement van R175 000
is betaal op 1 Julie 1992 en jaarliks daarna op 1 Julie.
Die finale paaiement is betaalbaar op 1 Julie 1996.
6.4 Die Gesamentlike Kommissie vir Fondse is versoek
om vir die uitstaande saldo plus rente te begroot totdat
die voile skuld gedelg is. Die Gesamentlike Kommissie
vir Fondse het besluit om op 1 April 1994 die bedrag
van R149 000 te betaal as finale aflossingsbedrag.
-

6.5 AANBEVELING
Die sinode keur die optrede
van die Kommissie goed.
-

7, PLIGTESTAAT VIR DIE SKRIBA VAN
‘N RING
7.1 Die doeltreffende funksionering van die ringskriba
is ‘ii voorvereiste vir die goeie orde van die Sinodale
Kerkkantoor. Daarenteen veroorsaak die periodieke
wisseling van die amp dikwels onsekerheid by die nuwe
posbekleër en gevoiglik ‘n wisselvalligheid in dienste
wat aan bogenoemde vergadering en kantoor gelewer
word.
7.2 Ringe en die kerkkantoor van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk van Transvaal sal grootliks baat
indien ringskriba’s volgens ‘n eenvormige pligtestaat
funksioneer. So ‘n pligtestaat sal ook die kontinuIteit
van die betrokke werksaamhede bevorder.
73 Die ontwikkeling van ‘n Pligtestaat vir die Skriba’s
van Ringe van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
van Transvaal het gebiedend noodsaaklik geword.
7.4 Die saak is na die onderskeie regskommissies
verwys vir versiag aan die sinode.

8. VERSLAG SINODALE SENTRUM
8.1

Vanaf 1 Desember 1992 word die Sentrum

gefmansier uit eie bromie. Hierdie kapitaalvoorskot
(belange) in die Sentrum soos tydens die finalisering
van die verslag (27 Februarie 1995) is soos hieronder
uiteengesit:
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be!abelan.ge

Doaihabbóra
Atg.Sinode: Reserwefonda
Alo.Sinode: Stabilisasiafonds
L~~men81~ Fonclsa (N,O~3M
Sinodale Pensioonfonda
Madieso skema

Administrasie Reserwefonda
Do Jeger Steyntonds
MSB grit~ingeratudiofonda

Abraham Kriel—KlndarhuisfOflda
Voorlrekk~gedenkfOnda
Tao?ogieao Fakutteit Kapitaalfonda
NederaattlngsfOflds
MM Robertson: Prof.Inveatniant
MM Robertson: Blaabokviakto

aenhodo
R

in
Sen~um

1000000 2.6316%
500 000 1.3158%
500 000 1.3158%
~0 285 900 53~3839%
I 271 900 3.3829%
200 000 0.5283%
5.2832%
2 000 000
13750000 36.1842%
2.6318%
1000000
822 000 2.1832%
0.5283%
200 000
220 000 0.5789%
200 000 0.5283%
113000 0.2974%
0.9474%
360 000

143 000

0.3763%
0.0769%
0.0500%

Diverse Bamakinga!TrIIat
80000
Maria Strydom
19000
JHG van Oudtshoorn
0 0.0000%
Trena—~anJa. Inatituut
94000 0.2474~(
RD do Kierk
[N~rd— Transvaal Fvnd~e
I~72 605 ‘ä~969~3f
Sinode van Noord—Transvaal
8 227 BOb 18.3890%
Reaerwefonds
200 000 0.6283%
Paatoraieeproskkarner*nda
100 000
0.2632%
Sending en Evangellsasie
3 000 000 7.8847%
SKDB Noord—Tranaveaf
230 000
0,8053%
Stabilisasiefonda
115 000 0.3026%
Jau —tot-~Jeu fonda
50000
1.3*58%
Gos—Transvaal Pandas
6 341 295 18.8876%
8.8324%
3280295
Sinoda van Oos—TransvaaI
195 000 0,5132%
Aigemena Resarwefonda
77 000 02028%
SJI< Dos: Algemeen
3000 0,0079%
SJK Ooa: Opvoeding an Ondorwya
270 000 0.7105%
SKDB Oos: Ontwikkaiingsfonda
18000 0.0421%
SKDB Oos: Duilsiroom Inwonara
2.1053%
800 000
Stabillsasiefonds
0.1579%
60000
Vrouedlana Ooa —Tranavaai
10000 0.0283%
V/Diana Ooa: Aigameen
23000 0.0605%
V/Diana Oos: Betrafonda
2* 000 0.0553%
V/Diana Ooa: Du Toil Studiefonds
8000 0.0158%
V/Diana Ooa: Lottie Bosman Fonda
I 640 000 4.31 58%
Sanding an Evangeflsasia
414000 1.0895%
Kiipspuit. Bosela en inrigtlnga Fonda
40000 0.1053%
SKSE Oos: Sending Braér verband
81 900 0.2155%
SKSE Oos: Byatandalonda
890
000 2.8421%
SKSE Ooa: Hoapitasi Elendomfonde
45000 0.1184%
SKSE Ooa: Kapiteolfonds
*7400 0.0458%
SKSEOos: Klndarkrans
7 900 0,0208%
SKSE Oos: Opleiding awertleraara
20700 0.0545%
SKSE Oos: Raserwefonds
5200 0.0137%
SKSE Oos: Sending koriferensies
65500 0.1724%
SKSE Ooa: Sanding Ringe
8 500 0.0224%
SKSE Oos: Taalktxsua
43900
SKSE Oos: Vrywlillge bydraes
Totaie Kapiteal

~I00~

balang

aanvang van flnansiörlng

2 085 000 Aangekoop on verkoop soos hieronder.
13500000 F1250 000 vanaf SPF

100000 RI00000VSnOfSPF
280 000 R80 000 van~ SPF

22900 R22 800 san SPF

100000 R400000vaflafSPF
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OyBomrnIn~i~

Kuplinni
eenhede

n~~!’•~9

GesamefltIIk~ Fcnd~e (00k SPF)
Noord—TrBflnVn~ ~e belmig
Oo~—Trnfl9Ve& ~e be~eng *
~~~d—Treri~Vanl se b&eng *
Wes_Trnflsva& se b&eng *
Noord— Trn,,gvfl~I
AIgeme~7e Sinode

BeinnO hi
Bentrum

20 285 900 53.3839%
837~01
18.55% 3763035 9.9027%
5061 332 13.3193%
24.95%
5009732 13.3940%
25.09%
10372 605
6341 295 16,6676%
_J~~2°~- ~_g~i6%
~000~000,,~,090~

100.00%
31.4 1%

PersentO5I~5 yes soos op 01112192

Noord—TteflsV~t se befeng
Oos—Trensveef se belerig
~ufd—Tr5Ve~ se befeng
Weg—Ttefl9Va~ se befeng
Afgemene Sfnode

8.2 Op 31 Maart 1993 kon ‘n pro-rata dividend van
6,88% aan belanghebbers betaal word. Vir die
1993/94 boekjaar was die geprojekteerde dividend
7,29%. As gevoig van die goeie wins kon 7,50% betaal
word. AlIes dui daarop dat die geprojekteerde
dividend van 7,72% vir die boekjaar 1994/1995 betaal
kan word.
8.3 Omclat huur inkomste die allergrootste bron van
inkomste is, is die goeie en suksesvolle bemarking van
die Sentrum die rede tot die goeie resultate. Op 31
Maart 1995 is die besettingsyfer 96,9%. Gesien in die
hg van die oor-aanbod van kantore in Pretoria, is dit
‘n rnerkwaardige prestasie.
8.4 AANBEVELING
Die sinode neem met dank
kcnnis van die positiewe situasie (en opsigle van die
Sinodale Sentruxn.
-

9. OORDRAG VAN DIE BLOEDRIVIER
MONUMENT (PLAAS VECHTKOP)
9.1 Ingevolge ‘n besluit van die Sinodale Kerkkan
toorkommissie gedateer 26 Oktober 1993 is die plaas
Vechtkop nommer 108 Utrecht aan die Stigting vir die
Bloedriviergelofteterrein op 2 Maart 1994 oorgedra en
wel op koste van die Stigting.
9.2
Terselfdertyd verval die begrotingsverant
woordelikheid van die Kerk ten opsigte van hierdie
aangeleentheid en die klein surplus op die begroting is
pro rata verdeel tussen die vier sinodes van Transvaal.
9.3 Die titelakte bevat die voorwaarde dat sou die
Stigting vir enige rede hoegenaamd ophou om te
bcstaan, die eiendom terug getransporteer word aan
die Ned Geref Kerk van Transvaal.

Kepliani Befang hi
eSeflirum
F’
16744606 44.0648%
10 104 330 26.5903%
5061 332 13.3193%
5089732 13.3940%
1000090
2,6316%
-ö~Wöö~ ioo.óö~
9.4 Hiermee beeindig die Kerk se jarelange beheer en
administrasie van hierdie geskiedkundige terrein tot die
mate dat die betrokke reglement verval en die
kommissie ontbind.
10. LAERSDRIFDORP

10.1 Die Sinodale Kerkkantoorkommissie het op sy
vergadering van 24 Mel 1994 die volgende besluit ten
opsigte van Laersdrifdorp, wat ook gedeelte 83 van die
plaas Delagersdrift 178 Reg. Afd. J.S. Transvaal, groot
66,3325 Ha (bekend as die Bloekombos), insluit,
geneem: “Dit word besluit dat:
‘4.1 die Staat nieegedeel word dat die Kerk nie op
hierdie stadium daarin belangstel om van sy
eiendom(me) aan die Staat te verkoop of te skenk nie;
‘4.2 die Staat versoek word om self voorsiening te
maak vir die verskaffing van water aan die plakkers wat
op Staatsgrond geleë is;
“4.3 die hele dorp (Laersdrifdorp) in fases of in sy
geheel na goeddunke van die Hoo[bestuurder te
deprokiameer, indien moontlik;
“4.4 dr Jan Willem Jacobus Viljoen, in sy hoe
danigheid as Hoofbestuurder van Die Ned Geref Kerk
van Transvaal, gemagtig word om alle individuele
transaksies tot en met ‘a bedrag van R2000
(tweeduisend Rand) namens die Kerk te sluit en af te
handel;
“4.5 dr Jan Willem Jacobus Viljoen, in sy hoe
danigheid as Hoofbestuurder van Die Ned Geref Kerk
van Transvaal, gemagtig word om met die erwe, na
goeddunke te handel; (hetsy op te sny in verskillende
gedeeltes en dan te verkoop of te skenk aan eienaars
van beboude erwe ten einde ‘n ooreenkoms te bereik of
in sy geheel te verkoop);
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‘4.6 dr Jan Willem Jacobus Viljoen, in sy hoe
danigheid as Hoofbestuurder van Die Ned Geref Kerk
van Transvaal, gemagtig word om ook met die
oorblywende gedeeltes van die plaas De Lagersdrift
178, na goeddunice te handel; en
“4.7 dr Jan Willem Jacobus Viljoen, in sy hoe
danigheid as Hoofbestuurder van Die Ned Geref Kerk
van Transvaal, gemagtig word om die dokumente
rakende voorgaande transaksies namens die Kerk te
onderteken.”
102 Intussen is daar ook navraag by die Staat
(Departement van Openbare Werke) gedoen oor die
moontlikheid van die terugtransportering van die erwe
geregistreer in naam van die Staat aan die Kerk
(sekerheid moes eers verkry word oor hierdie erwe
alvorens daar ‘n begin gemaak kan word om die ander
erwe in privaatbesit terug te koop). Die Minister van
Grondsalce het onlangs ‘n moratorium oor die
vervreemding van staatsgrond uitgeroep. Gevoiglik
setel alle staatsgrond in die Departement van
Grondsake en bemoeilik dit ontwikkeling. ‘a Versoek
via die Premier, aan die Minister van Grondsake vir
die beskikbaarstelling van die grond vir ontwikkeling
is in proses. Die Streekdiensteraad het intussen begin
om eiendomsbelasting te hef op alle onverkoopte erwe
wat aan die Kerk behoort.
103 In die lig van voorgaande is dit goed gedink om
‘n vergadering met al die inwoners van Laersdrifdorp
te belé om hulle mening en insette oor die
aangeleentheid te kry. By die vergadering is besluit
om ‘n Inwonersvereniging te stig wat namens die
gemeente en al die inwoners van Laersdrifdorp, in
oorleg met die Sinodale Kerkkantoor, al die probleme
sal aanspreek. Dit het nie gerealiseer nie omrede die
opkoms na die tweede vergadering swak was. In die
Jig hiervan is daar besluit dat die kerkraad van die Ned
Geref Gemeente Roossenekal versoek om, as ‘n
tydelike maatreël, in die plek van die beoogde
inwonersraad op te tree.
Probleme rondom
Laersdrifdorp en die plalckerskamp sal dus deur die
kerkraad, in oorleg met die Sinodale Kerkkantoor,
indien nodig, hanteer word.
10.4 Vanweë probleme wat ondervind word met
diefstal op die eiendom (afkap en verwydering van
hout deur rondlopers/plakkers) en op versoek van die
inwoners van die dorp, is dit goedgedink om die
eiendom bekend as die Bloekombos, op tender uit te
sit om te verkoop. Verskeie tenders is ontvang en op
sy vergadering van 20 Junie 1995 het die Sinodale
Kerkkantoorkommissie besluit om die tender van
RiO 000,00 van die Ned Geref Gemeente Roossenekal
te aanvaar. Hierdie stap was gedoen om die plaaslike
gemeenskap asook die gemeente se belange te
beskerm, en dit belangrik is dat die eiendom in die
regte hande moet beland.
10.5 Tans word daar gewag vir ‘n besluit deur die
Staat voordat daar met deprokiamaring van die dorp
voortgegaan kan word.
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11. DIE SINODALE PENSIOENFONDSE
VAN DIE NEDERDUITSE GEREFOR
MEERDE KERK
11.1 FINANSIëLE OORSIG
11.1.1 Finansi~1e state
Die fmansiCle state vir die
boekjaar eindigende 31 Maart 1995 sal tydens die
sinode gedurende kantoorure ter insae beskilcbaar wees
by die kantoor van die Hoofbestuurder. Die state word
as gevoig van statutêre vereistes volgens markwaardes
opgestel.
11.1.2 Aanstelling van ouditeure
Mnre Coopers en
Lybrand wat reeds sedert die registrasie van die Ponds
onder verskillende name as amptelike ouditeure optree,
is weer aangestel vir die lopende boekjaar. Hierdie
aanstelling word jaarliks tydens die behandeling van die
finansiële jaarstate deur die SKKK oorweeg.
11.13 Verslag insake finansiële state vir die jaar tot 31
Maart 1994 die kommissie wens om soos voig versiag
oor die aangeleenthede van die Sinodale Pensioenfonds
-

-

-

te doen:
11.13.1 Ledetal
*1 Kontribusies
Die aantal poste waarvoor
Deelhebberskontribusie ontvang is, was 886 soos op 31
Maart 1995, plus 93 poste vir Kapelane en Dosente
waarvoor Waarborgkontribusies oatvang is. Die
volgende tabel toon die aantal poste oor die afgelope 5
boekjare:
-

JAAR

GEWONE WAARBORG TOTAAL
AANDELE
932
105
1037
939
111
1050
928
109
1037
900
101
1001
886
93
979

1991
1992
1993
1994
1995

*2 Persoonlike bydraes Op 31 Maart 1995 het 850
leraars persoonlike bydraes tot die Ponds gemaak wat
‘n netto afname van 11 teenoor die vorige jaar is.
Gedurende die jaar het die Ponds 14 lede afgestaan en
9 lede ontvang van die ander twee Sinodale
Pensioenfondse. Daar het ook 31 lede met pensioen
gegaan waarvan 1 reeds met bystandsvoordele uitgetree
het. Verder het 27 leraars die bediening verlaat.
-

11.132 Inkomstestaat Sinodale Pensioenfouds
*1 Iukomste
Die Bruto-inkomste vir die tydperk
01-04-94 tot 31-03-95 was R36,6 miljoen teenoor R28,9
miljoen die vorige jaar. Dit is ‘a styging van 26% wat
hoofsaaklik toe te skryf is aan verbeterde verdienste op
beleggings.
-

-
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*2 Uitgawes: Pensioene betaal.
Die vergelykende
syfers vir ~die afgelope 3 jaar is soos voig:
-.

BOEK AFGETRE- WEDUWEES TOTAAL MILT
JAAR DENES
AANTAL
R
1993
1994
1995

141
145
150

261
290
314

402
435
464

14.35
14.37
16.11

Gedurende die jaar is R4,90 miljoen ~e enkelbedrae
uitbetaal teenoor R4,12 miljoen vir die vorige jaar. Die
jaargeld het R11,76 miljoen beloop wat op ‘n jaarbasis
met 16,7% toegeneem het teenoor die vorige boekjaar.
Die toename kan toegeskryf word aan die groter aantal
lede wat gedurende die 1994 boekjaar pensioen ontvang
bet, plus die verhoging van 7% vir alle pensionarisse op
1 April 1994.
GRAFIEK 1 toon die voordele betaal oor die afgelope
6jaar.

SINODALE PENSIOENFONDS
VOORDELE UITBETAAL

I

z

ILl

C
-J

cc

90
N~

*3 Grocpversekering

-

91

Jaargeld

Die sterftedekking onder die

Groepversekering bedra R320 000,00 en die onge
skiktheidsdekking R240 000,00 vanaf 1 April 1995.
Laasgenoemde word tussen ouderdomme 60 tot 65
pro-rata afgeskaal na nul.
Die lewensdekking
verminder na ouderdom 65 jaarliks met 15% totdat dit
op 25% van voile dekking te staan kom vanaf ouderdom
70 jaar en ouer.
Die sterftedekking onder
Gadeversekering bedra R80 000,00.
Hoewel die
versekeringseise wat gedurende die jaar uitbetaal is
slegs deur die pensioene afdeling geadministreer word
en nie in die state gereflekteer word nie, kan ons net die
volgende noem: ‘a T3edrag van Ri 760000 is betaal aan
10 leraars wat permanent ongeskik is vir die be-

92

95

Enkelbedrae
Uittree IZZI Bystand

diening, en R2 284 500 se sterfte-eise is betaai ten
opsigte van 7 afgetrede leraars.
*4 Surplus Inkomste Volgens die state is die Surplus
-

Inkomste in 1995 R17,3 miljoen teenoor R12,7 miljoen
vir 1994. Dit is ‘n toename van 35,8% wat hoofsaaklik
toe te skryf is aan die toename in beleggingsinkomste.
11.133 Balansstaat vir die Fonds
Die markwaarde
van die Pensioenfonds staan op R298,9 miljoen teenoor
R261,4 miljoen op 31 Maart 1994.
Die Kapitaalfonds is soos volg saamgestel:
R298,4 miljoen
Lede belang
R0,5 miljoen
Oorskot Oordragwaardes
R298.9 miljgç~
-
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In totaal het die Fonds met R37,5 miljoen gegroei, of
te wel 14,4%. Volgens die Aktuaris bereken hy die
effektiewe jaarlikse beleggingsopbrengs, vir 1994
gebaseer op markwaardes, as 27,6% (1993 5,2%).
1995 se berekenings is nog nie afgehandel rile.
-

11.1.4 AandeeDiouding
11.1.4.1. Probleemstefling
Die Noord-Transvaalse
Ad Hoc-kommissie Vergoedingspakket: Leraars het
versoek dat die aandeelverliese van die Sinodale
Pensioenfonds in die 1993 en 1994 boekjare aan die
Sinode van Noord-Transvaal verduidelik word. Die
Sinodale Pensioenfonds Trustees het by sy vorige
vergadering gevra dat die Beleggingskommissie ‘n
versiag daaroor, vir deursending aan die Sinode,
voorberei en op 20 Junie 1995 aan die Trustees voorlé.
11.1.42 Beoordeling
*1 Tot einde 1991 is die beleggings van die Sinodale
Pensioenfonds deur die Saakgelastigde en mnr
Bosman van 3 Bosman & Kie bestuur.
*2 Die Sinodale Kerkkantoorkommissie het op 17
Maart 1992 op aanbeveling van ‘n ad hoc-kommissie
besluit om Bosman & Kie se dienste as aandele
makelaar te beeindig nadat nadelige gerugte oor mnr
Bosman onder die kommissie se aandag gekom en in
die pers verskyn het. Mnr Bosman is later deur die
Johannesburgse Effektebeurs geskors nadat sy
kredietwaardigheid onder verdenking gekom het.
*3 Die ad hoc-kommissie het voorts aanbeveel dat
-

Senekal, Mouton en Kitshoff tydelik aangestel word
om die aandeleportefeulje te bestuur.
*4 ‘n Ontleding van die portefeulje het getoon dat dit
onder andere uit aandele bestaan wat toenemend oor
‘n lang termyn verswak het. So, het hulle markwaarde
reeds ver onder hulle aanvanklike kospryse gedaal.
Die effek hiervan op die waarde van die portefeulje,
kan soos voig opgesom word:
Historiese
Potensiële
Kospryse Markwaarde Verlies
Jaar
R miljoen R miljoen R miljoen
1991:
1992:

77,8
87,20

67,20
70,9

10,6
16,3

*5 Bogenoemde syfers dui daarop dat die portefeulje
sodoende in 1992 reeds ‘n potensiele verlies van R16,3
miljoen geakkumuleer het. Alles het daarop gedui dat
hierdie tendens sou voortduur mits die betrokke
aandele spoedig uit die portefeulje verkoop word.
Hierdie suiwering van die portefeulje het uiteindelik
teen 1994 tot gevoig gehad dat sekere aandele teen
R22,8 miljoen minder as hulle kosprys verhandel moes
word. Met die oog op die doeltreffende bestuur van
die portefeulje, liet laasgenoemde makelaars die
mandaat ontvang om onder andere te konsentreer op
keur (blue chip)-aandele van 30 gekeurde
maatskappye in verhouding tot die gewigte wat die
aandele en sektore op die Effektebeurs in die
Algehele Beursindeks.

*6 Op 19 Mei 1992 is ‘n Beleggingskommissie uit die
geledere van die Sinodale Kerkkantoorkommissie se
sakemanne in die lewe geroep. Die kommissie hou
toesig oor die beleggings wat onder die Sinodale
Kerkkantoorkommissie se beheer is. In die verband
word die makelaars se aanstefling en beleggingsriglyne
(mandaat) byvoorbeeld jaarliks oorweeg.
*7 Op 24 November 1992 besluit die Sinodale Kerk
kantoorkommissie
op
aanbeveling
van
sy
Ouditkommissie (in oorleg met die eksterne
ouditeure) om die rekeningkundige beleid vir die
opstel van die fmansiële state te wysig. Dit het
beteken dat die Pensioenfondse se bates vanaf 31
Maart 1993 teen markwaarde in die fmansiële state
getoon word. Die regulasies vir pensioenfondse is ook
gedurende 1993 gewysig sodat dit verpligtend is om
bates teen markwaarde in finansiële state te toon.
Volgens die vorige rekeningkunclige beleid is die bates
van die Fonds in die Finansiële state tot 31 Maart 1992
teen historiese kospryse getoon met die markwaarde
slegs as aantekening tot die state. Toe die finansiële
state soos op 31 Maart 1992 gefinaliseer is het die
Sinodale Kerkkantoorkommissie, op aanbeveling van
die eksterne ouditeure, reeds ‘n voorsiening van R5
miljoen gemaak vir die waardedaling in genoteerde
aandele.
*8 Nadat die verliese in 1993 en 1994 gerealiseer is
het die totale markwaarde van die portefeulje weer
positief vertoon, naamlik:
1991:
86.4%
1992:
813%
1993:
95.6%
1994:
129.6%
1995:
135.6%
*9 Die Aktuaris van die Fonds plaas ‘n waarde op die
bates van die Fonds wat bereken is op so ‘n wyse dat
dit met die basis, waarvolgens die verpligtinge van die
Fonds bereken is, tred hou. Hierdie~ waarde word
verteenwoordig deur die verdiskonteerde waarde van
die verwagte beleggingsinkomste wat op die bates van
die Fonds behaal sal word, met inagneming van die
risiko verbonde aan elke belegging, en met voldoende
voorsiening vir toekomstige fluktuasies in die
beskikbare herbeleggingskoers.”
*10 In sy versiag soos op 31 Maart 1992 is die
Aktuaris van mening dat: die markwaarde van die
bates, aangepas op so ‘n wyse dat die effek van enige
korttermynfluktuasies daarop uitgeskakel word, die
toepaslike langtermynwaarde daarvan verteenwoor
dig. Op 31 Maart 1992 was die befondsingsvlak van
die Fonds 95,4%. Dit nadat voordeelverbeterings op 1
April 1990 aangebring is wat die befondsingsvlak op
laasgenoemde datum van 104% na 93% laat daal het.
*11 Die Sinodale Pensioenfonds is op 31 Maart 1994
aktuarieel waardeer en was 103,9% befonds. As
gevoig van die gunstige befondsingsvlak kon die
aftreevoordele op ouderdom 60 vanaf 1 April 1995
aansienlik verbeter word.

A.12 SKKK/22N

161
Die pensioenskaal wat vanaf 1,7% per diensjaar op
ouderdom 60 tot 2,2% per diensjaar op ouderdom 65
was. is. gewysig na 2,2% per diensjaar vanaf ouderdom
60 tot ouderdom 65.
*12 Die kwessie van sogenaamde “verliese’ (of
winste’)
op
pen sioenfondsbates
moet
met
omsigtigheid hanteer word. Indien die bates so belê
word dat daar nooit enige moontlikheid van ‘n
verlies’ bestaan nie, sal dit vir ‘n tipiese
pensioenfonds onmoontlik wees om redelike voordele
op ‘n bekostigbare wyse te voorsien. Die mede
dingendheid van relatiewe beleggingsprestasie oor die
medium- tot langtermyn gemeet, is belangriker as die
teboekstelling van “verliese’ of “winste”.
93 Die Aandeleportefeulje bet op 31 Maart 1995
33,7% (1994
32,6%) van die totale bates van die
Fon ds verteenwoordig.
-

11.1.43. Gevolgtrekking
*J Die Sinodale Kerkkantoorkommissie bet opgetree
toe dit in 1992 duidelik word dat die aandele
portefeulje probleme ervaar. ‘n Ad hoc- kommissie
en later ‘n Beleggingskommissie bet aan Makelaars ‘n
mandaat gegee waarvolgens die portefeulje bestuur
moet word. Hierdie stappe is gedoenom te verseker
dat die portefeulje en die Fonds in die toekoms beter
presteer.

*2 In die proses is aandele waarvan die markwaarde
laer gedaal bet as die historiese kospryse, teen ‘n
verlies verkoop. Hierdie ongerealiseerde verliese het
vir jare reeds in die portefeuljes bestaan.
*3 Uit die syfers van 1994 en 1995 blyk dit duidelik
dat die regstellende stappe ten spyte van ‘n wisselende
mark, resultate begin toon.
11.1.4.4 AANBEVELING
Die sinode besluit dat
bostaande inligling ingesluit Oord by die versiag van
die SKKK ann die Sinode van Noord-Transvaal.
-

112 FONDS VIR BYLAE 13 VAN DIE
S~NODALE I’ENSIOENFONDS SE REGLEMENT
(AANVULLENDE PENSIOENFONDS 1968)
-

Aangesien daar slegs 1 lid oor is wat nog nie 65 jaar
oud is nie, en dus nog nie afgetree het nie, is hierdie
Fonds by die Sinodale Pensioenfonds geInkorporeer
en word die Finansiële State nie meer afsonderlik
hanteer nie.
GRAFIEK 2 toon die Bates van die Fonds oor die

afgelope sewe jaar.

SINODALE PENSIQENFONDS
BATES TEEN MARKWAARDE
320
300
280

z

LJJ

0
-J

a:

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aandele

89

90

91

Admin.dep

92
94
Eiendom
Effekte ESI LeningS l~ZZ1 Kontant
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11.3 AKTUARIëLE VERSLAG

-

113.1 Iiileiding
*1 Mnr C Erasmus is die Fonds se Konsulterende
Aktuaris. Hy is ook die Konsulterende Aktuaris van
die ander twee Sinodale Pensioenfondse, naamlik di~
in die Oranje-Vrystaat en in Wes-Kaap.
*2 Kragtens die Wet op Privaatpensioenfondse
(24/1956) moet die Fonds minstens elke drie jaar
Aktuarieel ondersoek word. Die doel van die
waardering is om te bepaal of die bestaande bates van
die Fonds voldoende is om vir die verwagte
verpligtinge ten opsigte van die voordele vir diens
reeds gelewer voorsiening te maak. In die tweede plek
word bepaal of die huidige bydrae-koerse deur die
lede en deelhebbers as voldoende beskou kan word
om alle voordele, soos bepaal in die Reglement van
die Fonds te kan betaal, wanneer nodig.
*3 Die Ponds is twee keer die afgelope vier jaar
Aktuarieel gewaardeer, naamlik soos op 31 Maart
1992 en 31 Maart 1994. Die Iaaste waardering op 31
Maart 1994 is ‘n jaar vroeër gedoen as wat beplan was,
omdat die Wes-Kaapse Fonds hulle aftreevoordele
won verbeter en dit ‘n doelwit van die Gesamentlike
Pensioenfondse Komitee is om die voordele van die
drie Sinodale Pensioenfondse so na as moontlik aan
mekaar te hou. Hierdie Fonds moes dus waardeer
word om vas te stel of die verbeterde voordele
toegestaan kan word of nie.
*4 Om hierdie rede word slegs die resultate van die
1992 waardering weergegee, terwyl
waardering in meer detail bespreek word.

die

1994

1132 1992 Waardering
*1 Verstreke diens Daar was op 31 Maart 1992 ‘n
Aktuariële tekort van R9 311 000 ten opsigte van
verstreke diens. Dit beteken dat die Ponds ten opsigte
van verstreke diens, nadat voorsiening gemaak is vir
traktementverhoging tot by die aftrede van elke lid, ‘n
befondsingsvlak van 95,4% gehad het.
Die
befondsingsvlak tydens die 1989 waardering was 104%
maar son op 93% te staan gekom het indien die
voordeleverbeteringe wat vanaf 1 April 1990
aangebring is, reeds op die vorige waarderingsdatum
van toepassing was. Die befondsingsvlak in hierdie
kategorie het dus in werklikheid met 2,4
persentasiepunte verbeter. ‘n Oorblywende tydperk
van 7 jaar was beskikbaar om hierdie Aktuariële
tekort uit te wis. Dit kon deur middel van ‘n
Kontribusiekoers van 2,1% van maksimum traktement
bereik word of deur ‘n beter beleggingsopbrengs.
Daar is op daardie stadium besluit om nie die
kontribusies te verhoog nie.
-

*2 Toekomstige diens In hierdie geval was daar ‘n
surplus van 3,2%. Hierdie surplus was nie op daardie
stadium ‘n wins nie, en sou slegs ‘n wins wees indien
die waarderingsaannames in die toekoms bewaarheid
sou word. Indien die surpius ten opsigte van
toekomstige diens van 3,2% van maksimum
traktement ten voile vir die befondsing van die tekort
ten opsigte van verstreke diens aangewend son word,
behoort dit voidoende te wees om dit oor ‘ii periode
van 5 jaar te befonds, wat dus ruim binne die
malcsimum oorblywende toegelate periode van 7 jaar
son wees. Samevattend het die Aktuaris verklaar dat
hy tevrede was met die finansiële toestand van die
Ponds op daardie tydstip.
*3 1994 Waardering (tydperk 01-04-1992 tot
31-03-1994)
*3.1 Die beleggingsopbrengs van 15,8% per jaar,
jaarliks saamgesteld wat gedurende die waarde
ringsperiode op die bates van die Fonds behaal is,
vergelyk redelik met wat in die algemeen gedurende
hierdie tydperk deur pensioenfondse op hulle bates
behaal is.
*32 Die volgende pensioenverhogings is gedurende
die waarderingsperiode toegestaan:
DATUM
VERHOGINGS
1Apr11 1992
11%
1 April 1993
5%
1 April 1994
7%
*33 Die Gemeentelike Kontribusies is van 16,6% tot
16,7% van maksimum traktement verhoog. Die
resultate van die waardering toon dat ten opsigte van
verstreke diens daar op 31-03-1994 ‘n surplus van
nagenoeg R8,6 miljoen onder die Fonds bestaan het,
en dat die befondsingsvlak 103,9% was.
*34 Die Aktuaris sertifiseer dan ook dat die Fonds
na sy oordeel tans in ‘n gesonde finansiële toestand
verkeer.
*3~5 Die resultate toon ook dat indien die huidige
kontribusiekoers gehandhaaf son word, dit na
verwagting meer as voldoende fondse beskikbaar sal
stel om vir die verwagte verpligtings van die Fonds ten
opsigte van toekomstige diens voorsiening te maak.
1132.4 Verbeterde vervroegde aftreevoordele
*4,1 As gevoig van die gunstige befondsingsviak van
103,9% kon die Trustees (Sinodale Kerkkan
toorkommissie) in oorleg met die Aktuaris die
pensioenskaal vir aftrede op ouderdomme 60 tot en
met 65 gelykstel op 2,2% van die toptraktementskaal,
per pensioengewende diensjaar. Die verskil in
aftreevoordele op ouderdom 60 tussen die ou skaal en
die nuwe skaal is soos voig:
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PENSIOEN OP OUD 60.
NA 33 JAAR DIENS
VANAF 01-04-1995

PENSIOEN OP OUD 60
NA 33 JAAR DIENS
TOT 31-03-1995
Voile pensioen pe~r jaar
Kommutasie van ‘/3de van pensioen...
PLUS
Restant van pensioen per jaar
Betaalbaar in 13 paaiemente van

R41 925.00
R153 760.00

R58 513.00
R214 557.00

R27 950.00
R2 150.00

R39 000.00
R3 000.00

*42 Ander voordele, soos weduweepensioen en
kinderpensioen wat as ‘n persentasie van die
pensioenaris se pensioen bereken word, verbeter dus
ook in Randwaarde.
*43 Die
Aktuaris
het,
nadat
bogenoemde

*1 Sinodale Kerkkantoorkommissie stel ‘n voorsitter
aan en benoem verder een lid per sinode om die
Trustees te vorm;
*1.1 een lid word per sinode deur die aktiewe lede van
die betrokke sinode by wyse van stembriewe aangewys,
dit wil sê vier in totaal;
*12 een lid word deur alle pensionarisse per stembrief
aangewys;
*2 sekundi word soos voig aangewys:
*21 die Sinodale Kerkkantoorkommissie wys sekundi
lede aan vir elk van hul primarius verteenwoordigers;
*22 die aktiewe lid wat die tweede meeste stemme per
sinodale gebied kry, word as sekundus vir die betrokke
gebied aangewys;
*23 die pensionaris wat die tweede meeste stemme
trek, word as sekundus aangewys.

verbetering aanvaar is, die Trustees meegedeel dat
hierdie fonds se voordele nou gunstig met die bestes
in die privaatsektor vergelyk.
11.4 AANBEVELING Die sinode neem met dank
kennis van die verbeterde voordele en die gunstige
aktuariële versiag.
-

11.5 SINODALE PENSIOENFONDS
REGLE-.
MENTSWYSIGINGS Ingevolge Artikel 20.7.2 van
die Reglement is wysigings aan die Reglement
aangebring en aan lede deurgegee.
-

-

11.6.4 AANBEVELING Die sinode besluit dat die
aktiewe lede tydeus die sitting hulie verteenwoordigers
aanwys.
-

1L6 TRUSTEES SINODALE PENSIOENFONDS
1L6.1 Daar is, gedureade 1995, ‘n seminaar rondom
die verantwoordeiikhede en verpligtinge van die
trustees, vir die Trustees van die Sinodale
Pensioenfonds aangebied. Doelwitte vir die Fonds
word geformuleer.
11.62 Tydens die bespreking van die doelwitte, is
gevoel dat die Sinodale Kerkkantoorkommissie, wat
as trustees van die Sinodale Pensioenfonds optree, in
der waarheid slegs die Werkgewer verteenwoordig
en dat daar nie Trustees is wat deur die lede verkies
word lie, terwyl dit ‘n statutêre vereiste gaan word
dat iede hulle eie verteenwoordigers aanwys.
11.63 Daarom het die Sinodale Kerkkantoor
kommissie op 22 Maart 1995 besluit dat die Trustees
van die Sinodale Pensioenfonds soos voig saamgestel
word:

11.7 NED GEREF KERK AMPTENARE
PENSIOENFONDS
In die verlede is daar oor die
Amptenare Pensioenfonds versiag aan die sinode
gedoen. Geen reglementére of statutére bepaling vereis
dit nie en daarom word geen versiag gelewer nie.
-

11.8 PERSONEELVOORSIENINGSFONDS
Na
versoeke het die Sinodale Kerkkantoorkommissie teen
die einde van 1991 besluit om die Personeel
voorsieningsfonds met ingang 1 April 1992 as
voorsorgfonds vir amptenare te stig as alternatief tot die
APF.
-

11.9 AANBEVELING Die sinode neem met dank
kennis van hierdie versiag.
-
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11.10 VOORDEELVERGELYKING TEN OPSIG
TE VAN DIE SINODALE PENSTOENFONDS VAN
DIE NED GEREF KERK VAN TRANSVAAL

DIE AKT(JARIS VAN DIE SINODALE PENSIOENFONDS NET DIE VOLGENDE VERGELYKING
OPGESTEL

Die voordele wat die fonds tans bled, vergelyk soos voig met markgemiddelde
voordele volgens Sanlam se opname rakende Aftreevoordele van Transvaal van
1994. (Die jongste beskikbare ultgawe).

AFTREEVOORDELE

TEN OPS~GTE VAN AFTREDE
OP OUDERDOM.

Gemidd&de pensioenskaal
Salaris waarop r’ensioen
gebaseer word
~
~

60 JAAR
U fonda

2,2%

65 JAAR

Markgemidd&de

1,8%

Gemiddeld
By aftrede oor 24
maande
voor
aftrede

Faktor waarteen een-derde van
pensioen verkontant mag word

132

Weduweepensioen in geva~ van
dood na aftrede

70% van
pensioen

120
75% van
pensioen

Randwaarde van voord&e*
Enkelbedrag
R214 557 R142 190
Restant pensioen per maand
R 3 251 R 2 370
Weduweepensioen per maand
R 2 276 R 1 777
*
gebaseer op ‘n Ud met toetree-ouderdom 27 jaar met ‘n

~

U fonds

Mark
gemiddekie

2,2%

2,2%
Gemidd&d
oor 24
maande
voor
aftrede

By aftrede

120
70% van
pensioen

108

.

75% van
pensioen

R224 605 R180 240
R 3 743 R 3 338
R 2 620 R 2 504
huidige salaris van

R80 600 per jaar (g&yk aan maksimum traktementkerf p’us diensbonus vanaf
I AprU 1995) wat gedurende die 3 jaar voor aftrede met 8% per jaar verhoog het
en wat op 30 Apr11 1995 aftree.
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U FONDS

MARKGEMIIJDELD

~
Enkelbedrag
Weduweepensloen
Kinderpensioen

2 maal makslmum* traktement
40% van makslmum* trakiement
20% van weduweepensioen

2,5 maal salads
45% van salads
25% van weduweepensioen

60% van makslmum* traktement

68% van salaris

8,7% per jaar

11,2% per jaar

7,5% van traktement
16~7% van makslmum traktement**

7% van salads
11% van salaris

V

Qng~kLb~JdsvoordeI~
Maandelikse Inkomste

~
Gemiddeld 1991 tot 1993

~yilr~

V

Ledebydraes
Werkgewerbydraes/
Kontribuslekoers

~
Ouderdom van lid
Huictige salarls/traktement

V

30 jaar
R45 240

50 jaar
R80 600

U fonds
Enkelbedragsterttevoordeel
Weduweepensioen per jaar
Kinderpensloen per kind pj.
Ongeskiktheidsvoordeel p.j.
~

R161
R 32
R 6
R 48

200
240
448
360

Markgemiddelde
R113
R 20
R 5
R 30

100
358
090
763

U fonds
R161
R 32
R 6
R 48

200
240
448
360.

Mark
gemiddelde
R201 500
R 36 270
R 9 067
R 54 808

Voordele word nie gebaseer op die lid se ele ken volgens die Sinodale Traktementskaal nie, maar op
die makslmum kent van die skaal, wat dus impliseer dat die jonger lede van die fonds se dekking
indien dii In verhouding tot hulle eie traktementkenf uitgedruk sou word, oor die algemeen hoer as die
markgemlddeld sal wees. Die sterile- en ongeskiktheidsdekking wat onder die aparte groepskema
genlet word, Is in hierdie vergelyking buite rekening gelaat, aangesien vergelykende markgegewens
nie beskikbaar is nie.

**

Die gemeentelike kontnibuslekoers van 16,7% is hoer as die markgemiddelde van 11%, en dii word
ook op die makslmum traktemeni gebaseer, waarteenoor die 1 1% koers op die betrokke lede se ele
salanisse toegepas word. Die rede vir die hoer koers Is omdaL onder algemene pensioenfondse in die
mark daar aansienllke bedankingswinste ontstaan as gevolg van personeelomset, wat dan gebruik
word om die fondse se koste te subsldleer. Omdat die “personeelomset” onder ‘n predikantefonds uit
die aard van die saak ultens klein is, bestaan hierdie finansierinigsbron nie en veroorsaak dii dat ‘n
hoer kontnibusiekoers vereis word as wat andersins die geval sou gewees het. Verder is die
gemiddelde oudendom van die lede van die fonds ook hoer as die markgemiddelde.
r~—

JOHANNESBURG
APRIL 1995
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11.11 VERSORGING VAN AFHANKLIKES VAN
LERAARS BY AFSTERWE
11.11.1 Die vier Sinodes van Transvaal se aanvullende
Bepalings tot Artikel 14 van die Kerkorde bepaal tans
dat die weduwee en afhanklikes van ‘n leraar, wat in
diens te sterwe kom, geregtig is op die voile
traktement en toelaes wat vir ses maande aan die
betrokke pos verbonde sou wees. Verder moet
huisvesting of ‘n huistoelaag vir ses maande voorsien
word. Die Sinodale Kerkkantoorkommissie het
versoeke ontvang dat ondersoek ingestel word na die
moontlikheid om hierdie verpligting te herverseker.
Kwotasies is aangevra vir die volgende:
*1 verhoging van die sterftedekking onder die
bestaande groeplewensversekering skema vir Sinodale
Pensioenfondslede met ‘n verdere een maal jaarlikse
Pensioengewende Traktement, of
*2 ‘n Afsonderlike Groeplewensversekeringskema
met ‘n sterftedekking van een maal jaarlikse
pensioengewende traktement.
11.112 Verhoging
in
bestaande
skema
se
sterftedekking Die huidige premie beloop R236,80
vir R320 000 dekking. Vir R400 000 dekking sal die
premie R296,00 wees. Dit is ‘n verhoging van R59,20.
11.11.3 Nuwe groeplewensversekeringskema Vir ‘n
dekking van R80 000 sal die premie tans R34,40 wees.
11.11.4 Dit blyk dus duidelik dat dit beter sal wees om
‘n nuwe Groeplewensversekeringskema vir die doel te
begin. Die premie moet deur die gemeente betaal
word terwyl die opbrengs by die afsterwe van ‘n leraar
aan die afhanklikes betaal word.
-

-

11.11.5 AANBEVEIJNGS
11.11.5.1 Die sinode besluit dat ‘n nuwe verpligte
Groeplewensversekeringskema, waarvan die premie
deur die gemeeate betaal word, vanaf 1 April 1996
ingestel word om voorsiening te maak vir die
versorging van affianklikes van leraars wat in die
bediening te sterwe kom.
11.11.52 Bepaling 14.5 in die Kerkorde en
aanvullende bepalings geskrap word.
12. IN MEMORIAM
Die sinode neem met
leedwese kennis van die heengaan van die volgende
lede van die Sinodale Kerkkantoorkommissie sedert
1991.
12.1 Mnr Hendrik Schoeman (12/02/95)
122 Ds WJ Lubbe (09/08/92), asook
123 Mnr PP Muller (17/07/94) wat vir bale jare die
skriba van die Sinodale Kerkkantoorkommissie was.
-

DR HJ VAN DEN BERG (Voorsitter)
BM VAN WYNGAARD (Skriba)
Lede van Noord-Transvaal:
DS PS STRUMPFER
DS AC SWANEPOEL
DS GJC VENTER
DS JJ GROBLER
MNR RB GOUWS
PROF JG HUISAMEN
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A.13.1 FONDSE: EERSTE VERSLAG
1. PERSONEEL
1.1 Die Sinodale Kommissie vir Fondse bestaan uit
sewe predikantelede en drie sakemanlede wat deur die
sinode aangewys is, naamlik di GJC Venter
(Voorsitter), 33 Grobler (Ondervoorsitter), AC Swa
nepoel (Skriba), AE van Niekerk, CC Swart, BiG
Meyer, AJH Buitendag en mnre Fourie (Lynnwood),
LH Ferreira (Rustenburg Bergsig) en dr JM
Logtenberg (Waver1ey~.
12 Die Hoofbestuurder en senior personeellede van
die Sinodale Kerkkantoor gemoeid met sinodale
fondse is by die vergaderings en werksaamhede van
die Kommissie betrokke.

2. VERGADERINGS

Die Sinodale Kommissie
vir Fondse het twee keer per jaar vergader.
Gedurende Maart is die begroting vir die volgende
jaar hanteer en afgehandel en gedurende September is
aandag aan die sinodale bydraes van gemeentes en
ander dringende sake hanteer. Spoedeisende sake is
deur die Dagbestuur hanteer.
-

*2 ‘Die sinode keur goed dat daar vir ‘it termyn van
twee jaar fmansidie huip aan die studentewyk
(Pretoria-Wes) verleen word, waarna die bedrag mag
uitfaseer en versoek die Sinodale Kommissie vir Fondse
om die bedrag in oorleg met die kerkraad van die
studentewyk vas te stel.” (Handelinge 1993, par 6.8.2, p

259)
4.12 Uitvoering van die opdrag
*1 Die verteeriwoordigers van die studente gemeentes
is by twee geleenthede tydens die hantering van die
begroting ontmoet. Ten tye van hierdie outmoeting is
aandag gegee aan die besondere behoeftes van elkeen
van die betrokke gemeentes. Daar is gepoog om met
inagneming van die beskikbare fondse aan die onder
skeie behoeftes te beantwoord, so ook aan die
spesifieke behoeftes van Pretoria-Wes (Studentewyk).
*2 ‘n Bedrag van R12 000 is vir 1994/95 en R13 000 vir
1995/96 vir administrasie by Pretoria-Wes (Technikon-.
wyk) begroot.
4.13 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
van die SKF good.
-

42 BYSTAND AAN GEMEENTES
“Die sinode gee aan die Sinodale
Kommissie vir Fondse opdrag om die kerkrade wat nie
in die vermoë is om hulle sinodale bydraes te betaal nie,
in die soeke na ‘n oplossing by te staan en waar nodig~
maatreëls te tref wat hierdie gemeentes tegemoet kan
kom, sonder om die ander gemeetes daardeur te
benadeel, of die las van die uitstaande sinodale bydraes
na die ander gemeentes af te wentel.” (Handelinge
1993, par 3.2, p 259)
4.2.2 Volledige versiag oor die uitvoering van die
opdrag dien as in die Derde versiag van die SKF:
Uitstaande sinodale bydraes voor die sinode.
Genoemde versiag word ter wile van ‘n op datum
rapport as laatstuk ingedien.

3, WERKSWYSE VAN DIE KOMMISSIE

42.1 Opdrag

3.1
VERDELING
VAN
RINGE
Die
predikantelede is soos voig by die onderskeie ringe
toegedeel:
Ds G3C Venter
Hartbeesspruit, Pretoria-Oos,
Sesmyispruit
Ds JJ Grobler
Wonderboom, Pretoria-Noord,
Pretoria-Wes
Ds AC Swanepoel
Pretoria, Valhalla, Daspoort,
Portugese Pretoria
Ds AE van Niekerk Derdepoort, Eloffsdal, Villieria,
Voortrekkerhoogte
Ds JF Mouton Krokodilrivier, Northam, Rustenburg
Ds AJH Buitendag Pietpotgietersrus, Waterberg
Ds BJG Meyer Louis Trichardt, Pietersburg

43 LOPENDE BETAALSTELSEL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.1 Opdrag
“Die SKF ontvang opdrag om ‘n
lopende betaalstelsel te ondersoek. Intussen word
sinodale bydraes vir die eerste twee kwartale jaarliks
deur kerkrade begroot en betaal teen die vorige jaar se
bydrae plus 10%. (Handelinge 1993, par 5.3, p 260)
43.1 Uitvoering van die opdrag
*1 ‘n Lopende betaalstelsel is ondersoek en op 1 April
-

3.2 VERTEENWOORDIGING OP KOMMISSIES
*1 Sinodale Kerkkantoorkommissie Dagbestuur: Di
GJC Venter, 33 Grobler en AC Swanepoel
*2 Sinodale Bedieningsfondskommissie Twee lede:
Di ii Grobler en AE van Niekerk
-

-

4.

OPDR&GTE SINODE 1993

4.1 HLJ1.P PRETORIA-WES (TECHNIKON-WYK)
4.1.1 Opdrag
*1 Die sinode gee opdrag aan die SKF om wee te
ondersoek vir meerdere befondsing aan die
Studentegemeente Pretoria-Wes (Technikon-wyk)
met die oog op die aanstelling van administratiewe
huip.” (Handelinge 1993, par 3.3.2.3.4, p 234)

1994 gelyktydig met die inwerkingstelling van die
bedieningsbehoefte formule ingestel.
*2 Die sinodale bydraes vir die eerste twee kwartale is
teen die vorige jaar se bydraes plus 10% van kerkrade
gehef om sodoende kontantvloei probleme uit te
skakel. Sedert 1 Oktober 1994 is ‘n maandelikse

betaalstelsel in gebruik gestel.

‘n Stel van 6

maandelikse berekeningsvorms is so ontwerp dat die
jaar se sinodale bydraes vanaf datum 1 Oktober 1994
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op elke maandeinde kumulatief bereken en.
terugwerkend reggestel word, met ‘n finale
berekeningsvorm op 31 Maart 1995. Vir die 1995/96
flnansiële jaar is ‘n stel van 12 maandelikse
berekeningsvorms aan gemeentes voorsien wat op
elke maandeinde die sinodale bydraes kumulatief
bereken.
*3 Waar gemeentes as gevoig van die eie
rekenkundige praktyk of ander redes nie ‘n
maandelikse berekeningstaat kan indien nie, is
geadviseer dat ‘n kwartaallikse vooruitbetaling gedoen
word, met ‘n berekende regtselling aan die einde van
elke kwartaal. Daarmee word die kontantvloei van die
sinode verseker en terselfdertyd ‘n noodsaaklike
renteheffmg vir die betrokke gemeentes uitgeskakel.
*4 Die Sinodale Kommissie vir Fondse kan met dank
aan die gemeentes wat hierin volledig saamgewerk het
rapporteer dat die lopende betaalstelsel ingestel is
sonder dat daar ‘n kontantvloei probleem ontstaan
het. Die positiewe ondersteuning van by verre die
meerderheid van gemeentes oortuig dat die stelsel vir
gemeentes aanvaarbaar is.
432 AANBEVEJJNG Die sinode besluit dat
*1 die handeling van die SKF bekragtig word en dat
die lopende betaalstelsel vir sinodale bydraes soos dit
gedurende 1994/95 in praktyk gestel is, goedgekeur
word;
*2 die gemeentes wat hierin hulle samewerking
verleen het en daarmee verseker het dat die oor
skakeling na ‘n lopende betaalstelsel sonder kontant
vloei-probleme vir die sinode gedoen kon word, vu
hulle positiewe gesindheid en ondersteuning bedank
word;
*3 mnr Louis Fourie ~‘ir sy insette in die ontwerp van
-

die stelsel en veral die kumulatiewe berekeningstate
bedank word.

Sinodale Kommissie vir Fondse op om met al die
betrokke kerkrade in gesprek te tree.” (Handelinge
1993, par 6.5, p 258)
4.42 Uitvoering van die opdrag
*1 Die Sinodale Kommissie vir Fondse het met
verteenwoordigers van Universiteitsoord, Pretoria
Kollegerand en Pretoria-Wes (Studentewyk) by twee
geleenthede in die reses gesprek gevoer.
*2 In die hg van die gewysigde formule vir die
berekening van sinodale bydraes en ander faktore wat
steeds wisselend is, geniet die aangeleentheid steeds die
deurlopende aandag van die Sinodale Kommissie vir
Fondse. Die fmansiële posisie van elke studente
gemeente word jaarliks by die oorweging van die
sinodale bydraes deeglik in ag geneem.
4.43 AANBEVELING Die sinode keur die optrede
-

van die SKF goed.

5, BEGROTING
5.1 OPDRAG Kerkorde 1991, Bep 35.4.4.2
-

52 BEGROTING 1995/%
52.1 Algemene opmerkings
*1 Verdienstes op trustfondse is as herhaalbare
inkomste op die begroting aangewend, met die oog
daarop om ‘n permanente inkorting op die sinodale
bydraes van gemeentes te bewerksteffig.
*2 Die surplus op die verskillende fondsrekenings is na
die Stabilisasiefonds oorgedra.
522 Styging/daling in die sinodale uitgawe
*1 Die volgende tabel toon die vergelyking tussen die
jaarlikse styging/daling in die totale uitgawes van die
sinode en die persentasie styging in die totale gemeente
inkomste.
Jaar

4.4
SINODALE BYDRAES STUDENTEGE
MEENTES
4.4.1 Opdrag
‘Die sinode neem van die
beskrywingspunt (Universiteitsoord) kennis en dra dit
aan die

Begroting R

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95

6924024
7 296 311
7 853 847
7 656 970
7 906 248

% Styging
% Styging
Begroting Gem inkomste
11.5%
5.38%
7.64%
-2.51%
3.26%

523 Styging/daling in die sinodale bydraes
Jaar
+

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95

Sinodale
Bydraes
Sentrum
5812706
6 454 471
7 291 049
6 083 540
5 610 215

%
+-

11.04%
12.96%
-16.56%
-7.78%

Sinodale
Bydraes
Sentrum
4686250
5 308 221
6 144 799
5 483 540
5 010 215

%
+-

13.27%
15.76%
-10.76%
-8.63%

16.30%
13.30%
12.87%
9.83%
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52.4 Sinodale uitgawe en sinodale bydraes
Jaar

1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94

1994/95

Totale
Uitgawe

Sinodale
Bydraes

% van
Uitgawes

5647615
6088624
6 207 349
6 924 924
7296311
7 853 847
7656970
7 906 248

3898942
4311886
4 296 627
4 686 250
5308221
6 144 799
54S3 540
5 010 215

69.0%
70.8%
69.2%
67.7%
72.8%
78.2%
71.6%
63.4%

52.5 Foudse
52.5.1 Verdeling tussen sinodes
*1 Die persentasie waarop die bydraes vir
gesamentlike werk tussen die sinodes in Transvaal
verdeel word, word jaarliks hersien aan die hand van
die verdelingsbasis vir die begroting van die Algemene
Sinode wat op liclmaatgetalle volgens die jaarboek
gebaseer is.
*2 Ter wile van ‘a volledige insae dear ver
teenwoordigers van gemeentes word’ die volledige
gespesifiseerde begroting 5005 voig aan die sinode
voorgelê:
*2.1 Opsomming van die begroting vir sinodale
bydraes
*2.2 Opsomming van die uitgawe begroting
*23 Gesamentlike begroting vir die vier sinodes van
Transvaal
*2.4 Gesamentlike
begroting
vir
Noord..
en
Oos-Transvaal
*2.5 Begroting vir Noord-Transvaal
5252 Begrotingstaat vgl Bylae A.
-

53 AANBEVELING Die sinode neem kennis van
die begroting vir 1995/96 soos dit deur die Sinodale
Konunissie vir Fondse in opdrag van die sinode
hauteer en goedgekeur is.
-

6. BESKRYWINGSPUNTE
6.1 BESKRYWINGSPUNT B.8.1: RING VAN
SESMYLSPRU1T
6.1.1 Inhoud
‘Die Sinodale Kommissie vir Fondse
stel ‘n begroting vir die Sinode van Noord-Transvaal
op. Elke besluit, wat ‘n ekstra finansiële verantwoor
delikheid van die sinode verg, moet eers ter
vergadering deur die SKF ondersoek word. As so ‘a
besluit bekostigbaar is, kan dit geneem word.
Motivering Die sakebeginsel, naamlik “Om alleen te
doen wat bekostig kan word”, moet meer tot sy reg
kom in die sinodale besluitneming.”
-

6.12 Kommentaar
Die werkswyse wat voorgestel
word, is ‘n staande prosedure wat vir geruinie tyd reeds
deur die Sinode van Noord-Transvaal toegepas word.
Enige nuwe werksaamheid wat begrotingsimplikasies
vir die sinode inhou, word eers deur die betrokke
kommissie aan die sinode voorgelê, waar die Sinodale
Kommissie vir Fondse en ook elke lid van die sinode
(dus die afgevaardigdes van elke gemeente) die
geleentheid tot insette het. Eers na goedkeuring deur
die sinode kan daar in ooreenstemming met die besluit
van die sinode vir die saak op die begroting voorsiening
gemaak word. Die sakebeginsel wat genoem word, kom
dus deeglik tot sy reg.
6.13 AANBEVELING
In die lig van die staande
prosedure wat reeds deur die Sinode van Noord
Transvaal gevoig word, neem die sinode van die
beskrywiugspunt keuuis.
-

-

62 BESKRYWINGSPUNT B.82: RING VAN
RUSTENBURG
62.1 Inhoud “Die Ring van Rustenburg versoek dat
die sinode se begroting vanaf 1996/97 opgestel word
aan die hand van die wywillige bydraes van gemeentes
wat hulle onderneem om by te dra met die
verstandhouding dat
die verskillende
sinodale
kommissies hulle werksaamhede vooraf aan die
kerkrade kan bemark.
Motiverin~
(1) 2 Kor 9 is baie duidelik dat offergawes wat gebring
word uit en uit vrywillig moet wees en sonder dwang.
(2) Die sinode se begroting moet opgestel word op die
basis van ‘n inkomstegedrewe begroting. Tans word die
begroting opgestel en dan gekyk wat elke gemeente se
bydrae moet wees. Vele gemeentes maak tans gebruik
van oortrokke fasiliteite by banke om hul sinodale
verpligtinge na te kom. Sou daar eerder met elke
gemeente onderhandel word oor betrokkenheid om
sinodale werk te laat viot, sal dit noodwendig die gevoig
bewerk dat gemeentes eienaarskap vir sinodale werk
aanvaar.”
-
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622 Kommentaar Die sinodale begroting hanteer
alleen die sake wat deur die sinode goedgekeur is.
Alleen die sinode kan bestaande besluite van die
sinode, daarmee ook die besluite ten opsigte van die
werksaamhede van die sinode, wysig of herroep. Die
beskrywingspunt is derhaiwe regtens nie in die praktyk
uitvoerbaar nie. Die Sinodale Kommissie vir Fondse
verkies om nie ‘n mening oor die deelname van
gemeentes aan die veronderstelde werkswyse te waag
alvorens dit in die praktyk getoets is nie.
623 AANBEVELING
Die sinode keur die be
skrywingspunt nie goed nie.
-

-

63 BESKRYWINGSPUNT B..83: KERKRAAD
WAVERLEY-OOS
6.3.1 Inhoud
‘Die sinode versoek die Sinodale
Kommissie vir Fondse om die huidige lopende
betaalstelsel vir die oorbetaling van sinodale bydraes
meer vaartbelyn en prakties uitvoerbaar te maak deur
onder andere die volgende wysigings te implementeer:
(1) kwartaallikse
oorbetalings
in
plaas
van
maandelikse betalings in te stel;
(2) totale skuld in plaas van slegs geboueskuld
aftrekbaar te maak volgens die huidige formule, asook
plaaslike alimentasie;
(3) ter wile van sirivolle bydraes per gemeentelike
begroting ‘n plafon vir sinodale bydraes per gemeente
vas te stel, byvoorbeeld 10% van inkomste na
aftrekkings; en
(4) krediete vir cUe boekjaar in terme van die plafon
in c. hierbo teen ‘n volgende betaling te laat verreken.”
6.32 Komnientaar
632.1 Maandelikse oorbetalings
Die positiewe
reaksie van die meerderheid kerkrade onderstreep die
uitvoerbaarheid van ‘n maandelikse oorbetaling. ‘n
Gesonde kontantvloeibasis word daarmee ook vir die
sinode verseker. Waar gemeentes probleme met die
maandelikse betaalstelsel ervaar, kan kerkrade ‘n
kwartaallikse vooruitbetaling oorweeg en so ‘n reeling
met die Sinodale Kommissie vir Fondse tref.
632.2
Korting
vir
geboneskuld
Die
bedieningsbehoefte-formule” wat tans in gebruik is
voorsien ‘n korting vir geboueskuld, maar dan
veronderstel geboueskuld die kapitale uitgawe aan ‘n
aanbiddingsruinite volgens die lidmaattal van die
gemeente bereken. ‘n Korting vir ander skuld sou
beteken dat ‘n gemeente skuld ten koste van die ander
deelnemende gemeentes sou kon aangaan, aangesien
die bedrag waarmee die sinodale bydrae deur die
korting verminder word dan van die ander gemeentes
gevorder moet word.
6.323 Plafon vir die sinodale bydrac Die plafon op
die totale gemeentelike inkomste is deur die sinode op
10% vasgestel. Die berekende plafon om aan die
sinodale uitgawe te kan voldoen, word na die
toegestane kortings tans op 39% van die oorskot
vasgestel.
-

-

-

-

633 AANBEVELJNG
Die
beskrywingspunt nie goed nie.
-

sinode

keur

die

6.4
BESKRYWINGSPUNT
B.8.4:
DS
GA
CRUYWAGEN SOUTPANSBERG
6.4.1 Thhoud
“1. Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir
Fondse om ‘n filosofie in die hantering van fondse in te
bou wat primer ingetsel is op die fmansiële oorlewing
van gemeentes.
2. Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir
Fondse om tydens sinodesittings as “filter” op te tree
om alle voorstelle en versoeke waar fondse geImpliseer
word, te laat oorstaan tot by die behandeling van die
begroting.
3. Die sinode gee opdrag aan al sy kommissies om met
die oog op die begroting nog meer ingrypend te besnoei
deur bestaande werksaamhede in te kort of te
termineer met die doel om gemeentes finansieel
tegemoet te kom.
Motivering Die groot meerderheid van gemeentes in
die NG Kerk is besig met ‘n fmansiële oorlewingstryd.
Die huidige en algemene (eensydige?) uitgangspunt by
die goedkeuring van bestaande en nuwe sinodale
werksaamhede is dat dit verdienstelike sake is. Dit is
een van die hoofoorsake dat NG gemeentes wurg om
finansieel te oorleef, soveel so dat (sommige)
gemeentes verplig is om oortrokke rekenings by die
bank aan te gaan, werksaamhede van die gemeente in te
kort en selfs hul leraars beroepbaar te verklaar. Dit
plaas druk op die voortbestaan van goeie verhoudings
tussen die sinode en die gemeentes. Hierdie
beskrywingspunt wil die sinode in staat stel om in ‘n
groter mate as waghond vir die finansiële weistand van
die gemeentes op te tree tydens sinodesittings en
andersins. Huidig moet die Sinodale Konimissie vir
Fondse (namens die sinode) orals by gemeentes die
begroting van die sinode verdedig terwyl almal weet hoe
swaar gemeentes trek.”
6A2 Komnientaar
*1 Die werkswyse van die Sinodale Kommissie vir
Fondse, met inbegrip van ‘n visie en missie vir die
kommissie en prosedure vir die uitvoering daarvan in
die praktyk, wat ‘n basiese “filosofie” veronderstel, is
volledig aan die sinode gerapporteer (Agenda 1993, par
3, p 138v).
*2 Die bantering van nuwe werk en die evaluering van
die koste soos versoek word, is reeds ‘n staande
prosedure. Meer nog, kommissies moet voor die
afhandeling van die versiag ann die sinode self ‘n
kosteberekening met die Sinodale Kommissie vir
Fondse uitklaar. Daarmee word voorkom dat ‘n
kommissie in debat op die vloer van die sinode die
voordeel van ‘n prinsipiële argument teenoor die
Sinodale Kommissie vir Fondse se stoflike argument
sou kon he.
*3 Die kommissies het wesenlik ‘n opdrag van die
-

sinode om bestaande werksaamhede deurlopend te
rasionaliseer.
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AANBEVELING

-

Die smode keur die

beskrywingspunt nie goed nie.
6.5 BESKRYWINGSPUNT B.8.5: KERKRAAD
KOEDOESRAND
6.5.1 Iñhoud
“Dat by die toelaatbare aftrekkings
daar ‘n glyskaal sal geld met betrekking tot die
reiskoste wat afgetrek kan word.
Motivering~
Die huidige stelsel wil gelyke en
regverdige behandeling van gemeentes bewerksteffig.
By die aftrekkings per leraarspos is die berekening vir
reiskoste gemaak vir 18 000km. Indien die beginsel
van gelykheid en regverdigheid dus hier toegepas
word, is dit net billik dat gemeentes waar daar meer
gereis word (gewoonlik plattelandse gemeentes) ‘n
groter bedrag toegelaat word om af te trek. Indien dit
nie gebeur nie, is die stelsel nie billik aangesien
sommige stadsgemeentes se leraars 18 000km ries en
‘n plattelandse leraars selfs soveel as 36 000km. Dit
sluit privaatritte nit.”
6.5.2 Konuneataar
Die “bedieningsbehoefte
formule” word deur twee veranderlikes bepaal, ni die
lidmaattal en inkomste van ‘ii gemeente. Die
bedieningsbehoeftes, soos leraarskoste, aanbid
dingsruimte, administrasie en instandhouding, word
volgens lidmaattal binne vasgestelde parameters as
korting toegelaat. Inderdaad geld dieselfde reiskoste
vir al die gemeentes ongeag die kilometerafstand.
Aan die ander kant geld dieselfde traktementkorting
vir al die gemeentes afgesien van die reële
traktementverskil vir die leraars, by. ‘n leraar met vyf
jaar diens teenoor ‘n leraar met 16 jaar diens.
6.53 AANBEVEIJNG
Die sinode keur die
beskrywingspunt nie goed nm.
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7, FORMULE VIR BEREKENING VAN
SINODALE BYDRAES
7.1
BEDIENINGsBEH0EFrE
EVALUERJNG

FORMU1.E

-

-

-

-

-

6.6 BESKRYWINGSPUNT B.8.6: RING VAN
HARTBEESSPRUIT
6.6.1 Inhoud “Die Ring van Hartbeesspruit stel dit
as ideaal dat die finansiële jaar en die visitasiejaar met
die kalenderjaar saamval en versoek die sinode om so
te besluit.”
6.6.2 Kommentaar
Die Sinodale Kommissie vir
Fondse onderskryf die voordeel wat ‘n praktiese
reeling ten opsigte van die saamval van die “finansiële
jaar” met die “kerklike jaar” vir gemeentes kan inhou.
Die Sinodale Kommissie vir Fondse oordeel dat dit
wenslik is om ten opsigte van so ‘n reeling in die
praktyk, ter wille van die gemeenskaplike werk ‘n
eenvormige reeling in die verband tussen die vier
sinodes van Transvaal te handhaaf.
6.63 AANBEVELING
Die sinode keur die
bcskrywingspunt good en verwys die saak na die
Sinodale Kerkkantoorkommissie om die uitvoering
thai-van te oorweeg.
-

-

-

7.1.1 Aannames by oorweging van die formule By die
oorweging van die bedieningsbehoefte formule in 1993
is die volgende aspekte beklemtoon (Vgl Agenda 1993,
par 4, p 213v):
7.1.1.1 Die sinodale uitgawe en sinodale bydraes
*1 Die sinodale uitgawe is ‘ii vaste gegewene in die sin
dat die bedrag wat jaarliks benodig word uitsluitlilc
bepaal word deur die uitgawes verbonde aan die
kommissies se uitvoering van die besluite van die
sinode. Die implikasie hiervan is dat die sinodale
uitgawe deur die besluite van die sinode bepaal word en
daarom nie aan die huidige formule, of enige ander
formule van watter aard ookal toegeskryf kan word nie.
Die verligting vir gemeentes ten opsigte van die
sinodale bydraes vir 1992/93 is die direkte gevoig van
die inkorting van die sinodale besteding en die ruimer
aanwending van renteverdienstes op die trustfondse van
kommissies.
*2 Die sinodale bydraes wat jaarliks van gemeentes
gevorder word, is ‘n vaste bedrag wat op grond van die
sinodale begroting vasgestel word. Die formule
waarvolgens die indiwiduele bydrae van elk van die
deelnemende gemeentes bereken word, dien daarom
bloot as agent vir die verdeling van die vasgestelde
bedrag wat vir die betrokke jaar benodig word. Dit
beteken dat ‘n wysiging in die formule alleen ‘n wysiging
van die verdelingsbasis tot gevoig het, sonder om
daarmee die totale bedrag wat benodig word enigsins te
affekteer.
7.1.1.2
Wenslike eienskappe van ‘ii bereke
ningsformule
Die Sinodale Kommissie vir Fondse
aanvaar die volgende algemene vereistes vir ‘n
berekeningsformule as uitgangspunt:
*1 Eenvoudig Die formule moet eenvoudig en
duidelik wees, sodat elke kerkraad dit met gemak
korrek kan voltooi en die sinodale bydrae daarvolgens
kan begroot
*2 Objektiefmeetbaar: Die formule moet objektief
meetbaar wees, gebaseer op meetbare groothede soos
‘n gemeente se lidmaattal en totale inkomste
*3 Bedieningskostebillik:
Die
formule
moet
-

-

bedieningskostebillik wees, sodat erkenning gegee word
vir redelike bedieningskostes van die gemeentes
*4 Neutraal Die formule moet neutraal wees, sodat
dit op geen wyse met die oog op die vermyding of
ontwyking van sinodale bydraes gemanipuleer kan word
nie
~5 Eweredig Die formule moet die sinodale bydraes
van gemeentes eweredig bereken
eweredig tot die
bydraevermoe van elke gemeente indiwidueel, met
gevoiglike eweredigheid tussen die bydraes van die
deelnemende gem eentes onderling
-
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*6 Afrekeningsbillik Die formule moet afrekenings
billik wees met afrekening in die jaar van inkomste
7.1.1.3 Totale gemeentelike inkomste
*1 Die volgende inkomste is vir die berekening van
die totale gemeentelike inkomste in berekening
gebring:

*1.1 Lopende inkomste (Finansiële state, p 4)
*1.2 Kapitale inkomste (Finansiële state, par 2, p 7)
*1.3 Trustinkomste (Finansiële state, par 3, p 8) word
in totaal buite rekening gelaat. Die amptelike
fmansiële state word gewysig sodat alleen werkilke
trustgelde onder Trustfondse (p 8) aangetoon word en
alle ander fondse, soos Aksiefondse en ander
gespesifiseerde gemeentelike fondse, in die inkomste
staat (p 4) opgeneem word.
*2 MIN Aftrekkings nie-normale gemeente inkomste
*2.1 Skenkings van buite die gemeente
*22 Boedelbemakings
*23 Inkomste op die vervreemding van bates
*2.4 Versekeringseise en terugbetalings
*2S Rente verdienste Sinodale Kerkkantoor
*2.6 Spesiale bydraes nie-gemeentelik
*3 MIN Kortings
*3.1 Leraarskostekorting
*3.2 Eiendomskorting
Gebouekorting
‘n Instandhoudingskorting
*3.3 Administrasiekorting
-

7.12 Kommentaar
7.1.2.1 Wesenlike eienskappe

*1 Eenvoudig Dit is as ideaal gestel dat die formule
eenvoudig en duidelik moet wees. Dit is egter nou
reeds duidelik dat die berekeningstaat vir ‘n groot
aantal kerkrade probleme besorg, gevolglik is nie
alleen die voltooiing ‘n probleem nie, maar word daar
ook probleme ervaar om vir die korrekte bedrag te
begroot.
*2 Objektiefmeetbaar Die objektiefmeetbare groot
hede soos die lidmaattal en totale inkomste lewer in
die praktyk probleme. Vera! wat betref die
berekening van die totale inkomste van elke
gemeente. Verskil van mening oor die berekening,
maar ook die moontlikheid van manipulering, is nie
met die huidige formule uitgeskakel nie.
*3 Bedieningskostebilhik
Die bedieningskoste
billikheid is onder verdenking. Die redelike
bedieningskostes wat toegestaan word, word
bevraagteken soos onder andere blyk uit skrywes van
kerkrade aan die Sinoda!e Kommissie vir Fondse en
enkele van die beskrywingspunte wat voor die sinode
dien. As gevolg van die bestaande Ieraarsposte binne
genleentes was dit ale prakties moontlik om die
leraarskostekorting volgens lidmaattal toe te staan
nie. Daar moes noodwendig na die reële bestaande
poste gekyk word en die leraarskostekorting is
-

-

-

daarvolgens toegestaan.

Hierdie noodmaatreël het

die effektiwiteit van die bedieningsbehoefte formule
tot ‘n groot mate reeds gepenaliseer.

*4 Neutraal Die aftrekkings en kortings wat toegelaat
word, sluit die probleem van manipulering nie uit ale.
Die Sinodale Kommissie vir Fondse het steeds te
kampe met aller!ei kreatiewe inisiatiewe wat op die
vermyding of ontwyking van sinodale bydraes gemik is.
Dit beteken dat die bedieningsbehoefte formule 5005
dit vir die eerste jaar in praktyk toegepas iS, lie aan die
ideaal van neutraliteit beantwoord ale.
~s Eweredig Die reeds genoemde knelpunte bring
mee dat die sinodale bydraes van gemeentes ook
minder eweredig bereken kan word. Deur die
manipulering van die toegelate aftrekkings en kortings
kan ‘n gemeente steeds ‘n eie voordeel ten koste van die
ander gemeentes bewerk.
*6 Afrekeningsbillik Afrekeningsbihikheid is ale die
resultaat van die bedieningsbehoefte formu!e ale, maar
van die lopende betaalstelsel wat nou reeds in praktyk is.
-

-

-

7.1.3 Gevolgtrekking
Sonder om die wetenskap
likheid of funksionele effektiwiteit van die
bedieningsbehoefte formule te bevraagteken of daaraan
afbreuk te doen, is die Sinodale Kommissie vir Fondse
daarvan oortuig dat die formule in die huidige opset en
praktyk van die Sinode van Noord-Transvaal ale die
beste opsie vir die berekening van sinodale bydraes bied
ale. Die volgende primêre faktore onderstreep hierdie
-

aanname:

*1 Dit is vanweë praktiese oorweging ale moontlik om
die formule suiwer toe te pas nie, onder andere wat die
leraarskostekorting betref, en daarmee word die
effektiwiteit van die formule wesenlik aangetas.
*2 Die formule leen tot die manipulasie van die
toelaatbare aftrekkings en kortings, wat die
verdelingsbasis verklein en ‘n swaarder las op die
deelnemende gemeentes lê en daarmee die beginsels
van objektiewe meetbaarheid, neutraliteit, eweredig
heid en billikheid in gedrang bring.
*3 Die formule streef na bedieningskoste billikheid,
daarom die kortings vir bedieningsbehoeftes volgens
lidmaattal. In die praktyk ervaar gemeentes die
formule egter as onbillik. Eerstens word die toegelate
korting binne die onderskeie parameters as
onvoldoende beskou en tweedens staan die persentasie

van die oorskot waarop die sinodale bydrae bereken
word tans op 39%. Die hoe persentasie werk negatief
op die positiewe motivering van gemeentes en lidmate,
veral in gevalle waar spesiale pogings vir skuiddelging
aangewend word.
7.2
SINODALE BYDRAE BEREKEN AS
PERSENTASIE VAN DIE TOTALE GEMEENTE
INKOMSTE
7.2.1 In die hg van die voorafgaande evaluering van die
bedieningsbehoefe formule” wat tans in praktyk is,
neem die Sinodale Kommissie vir Fondse die
vrymoedigheid om, met die bestaande teoretiese kennis
en ervaring in die praktyk waaroor die kommissie
beskik,
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die sinode met ‘n voorstel vir ‘n alternatiewe formule
vir die berekening van sinodale bydraes te dien. Die
formule kan gesien word as ‘a persentasie formule,
maar dan ‘n persentasie formule wat, anders as die
reeds bekende persentasie formules, op ‘a
progressiewe skaal in ooreenstemming met die totale
inkomste van gemeentes bereken word.
722 Inleidende opmerkings
722.1 ‘n Formule bepaal nie die sinodale bydraes nie.
Die sinodale bydraes van gemeentes word bepaal deur
die koste van die werksaamhede wat deur die sinode
goedgekeur word, dit wil s~ deur die bedrag van die
sinodale besteding. Probleme wat daar ten opsigte
van die sinodale uitgawes ervaar word, kan daarom
ale deur ‘a formule reggestel word nie, maar alleen
deur ‘n verdere inkorting van die sinodale
uitgawestruktuur.
7222 ‘n Formule is ‘a verdelingsnieganisme.
Enige formule wat toegepas word, verdeel bloot die
bedrag wat vir die uitvoering van die goedgekeurde
werksaamhede benodig word tussen die deelnemende
gemeentes. Daarom moet daar met inagneming van
die inkomste van elke gem eente gesoek word na ‘n
formule wat die verdeing van die beñodigde bedrag
tussen die gemeentes so objektief, neutraal, billik en
eweredig as wat moontlik is, daarstel.
7223 ‘a Wye basis van verdeling is nodig.
‘n Billike en eweredige verdeling van sinodale bydraes
vir gemeentes vereis dat die basis van verdeling, dit wil
sê die totale bedrag wat beskikbaar is, so wyd as
moontlik gestel word. Elke korting of aftrekking wat
toegelaat word, verklein die totale gemeentelike
inkomstes en daarmee die basis van verdeling. Die
kommissie is daarom oortuig dat die totale
gemeentelike inkomste, met die uitskakeling van alle
kortings as basis van verdeling in die formule vir die
berekening van sinodale bydraes gebruik moet word.
722.4 Die bantering van marginale gemeentes.
Marginale gemeentes word gesien as die gemeentes
wat as gevoig van bona fide omstandighede in ‘n
fmansiële krisis verkeer en waar die bcstuur van die
situasie wyer gaan as bloot net die sinodale bydraes.
Die kommissie is daarvan oortuig dat probleme ten
opsigte van diesulke gemeentes nie by wyse van ‘n
formule hanteer en bestuur kan word nie. Tans word
hierdie gemeentes in elk geval reeds op ‘n ad hoc basis
as sogenaamde uitsonderings deur die Sinodale
Kommissie vir Fondse hanteer. Daarom kan die
gemeentes wat aan die hand van bepaalde riglyne as
marginale gemeentes geldentifiseer word volgens
dikressie van die Sinodale Kommissie vir Fondse
uitgesonder word en binne ‘n laer kategorie
adviserend tot ‘n teruggroei na die normale bydrae
perseatasie begelei word.
7.23 Wesenlike eienskappe van ‘n berekenings
formule.
Die wesenlike eienskappe van ‘n berekeningsformule
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wat met die bedieningsbehoefte formule in 1993 deur
die. sinode aanvaar is, word in die progressiewe
persentasieformule ale alleen behou nie, maar dit kom
ook meer tot voile reg. Die volgende aantekeninge
onderstreep hierdie stelling:
*1 Eenvoudig Die progressiewe persentasieformule is
eenvoudig en duidelik. Elke kerkraad kan die
berekeaing met gemak korrek voltooi en die sinodale
bydrae jaarliks daarvolgens niaklik begroot;

*2 Objektiefmeetbaar:
Die formule is objek
tiefmeetbaar, aangesien dit op die totale gemeentelike
inkomste as meetbare grootheid gebaseer word , sonder
dat daar enige onduidelikheid oor hierdie meetbare
bedrag bestaan;
*3
A~I-~1It~.
Die
formule
is
bedieningskostebillik, in die sin dat ‘a kerkraad die
bedieningsuitgawes aileen aan die hand van die
gemeentelike inkomste begroot en ale volgens kortings
wat ten opsigte van sinodale bydraes verkry kan word
ale. Die berekening van die sinodale bydrae as
persentasie van die totale gemeente inkomste impliseer
dat gemeentes positief gemotiveer kan word, aangesien
‘a kleiner persentasie, dit wil Se tussen 0.5% en
malcsimum van 16.5%, aan sinodale bydraes afgestaan
moet word, instede van die huidige 39% van die oorskot.
*4 Neutraak Die formule is neutraal, aangesien die
berekening van sinodale bydraes op die totale
gemeentelike inkomste gebaseer is en daar GEEN
moontlikheid van enige manipulasie met die oog op die
vermyding of ontwyking van sinodale bydraes bestaan
nie;
*5 Eweredig. Die formule bereken die sinodale
bydraes van gemeentes eweredig aan die hand van die
totale gemeentelike inkomste as basis van verdeling
dus eweredig tot die bydraevermoë van elke gemeente
indiwidueel, met gevoiglike eweredigheid tussen die
bydraes van die deelnemende gemeentes onderling;
*6 Afrekeningsbilhik: Die formule word deur die
lopende betaalstelsel afrekeningsbillik gemaalc, met
afrekening in die jaar van inkomste.
-

72.4 Die formule self
*1 Die formule is gebaseer op ‘n progressiewe
persentasie wat vasgestel word volgens die totale
gemeenteilke inkomste, op ‘n glyskaal wat loop van ‘a
minimum van .5% tot ‘n maksimum van 16.5% van die
totale inkomste van ‘a gemeente;

*2 Marginale gemeentes word deur die Sinodale
Kommissie vir Fondse geldentifiseer en dra ‘n
minimum van Ri 200 per jaar by;

*3 Die totale inkomste van ‘a gemeente is die totaal

van alle lopende en kapitale inkomste, met insluiting
van alle aksiefondse en inkomste uit trustfoadse. Die
volgende word by die berekening uitgesluit, iii.
boedelbemakings, inkomste op vervreemding van bates,
versekeringseise en terugbetalings, eenmalige skenkings
van buite die gemeente en renteverdienste by die
Sinodale Kerkkantoor;
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*4 Die volgende (abel, wat met enkele nitsonderings
op die 1994/95 gemeentelike syfers gebaseer is, gee ‘n
oorsig oor die berekening van~ ‘a persentasie bydrae
volgens die totale iiilcomste van gemeentes: vgl Bylae
B.
72.5 AANBEVELING Die sinode besluit dat
*1 die progressiewe persentasieformule vfr die
berekening van sinodale bydraes goedgekeur word vir
inwerkingstelling op1 April 1996;
*2 die Sinodale Komniissie vir Foudse opdrag
ontvang om die nodige reelings met die oog op die
inwerkingstelling te tref;
*3 besondere dank teenoor mnr Louis Fourie
-

uitgespreek word vir sy insette in die daarstelling van
die formule en die berekeningstabeL

8. ANDER SAKE
8J REISKOSTE EN DAGGELDE
Voldoende
voorsiening is op die begroting onder koste eie sinode
vir die reiskoste en daggelde van sinodegangers
gemaak.
-

82 HONORARIA SINODES1THNG
-

82.1 Die sinode het in 1987 besluit (554: 5,7,2)
met die uitsondering van die moderatuur,
afgevaardigdes na die sinode ten opsigte
honoraria op gelyke basis behandel word.
822 AANBEVELING
Die sinode keur
volgende honoraria good vir dienste tydens
sinodesitting deer die moderatnur gelewer:
Moderator
Ri 000
Assessor
R800
Aktuarius
R740
Skriba
Ri 000
Assistent-skriba
R700
-

dat,
alle
van

die
die

9. SLOT Die Sinodale Kommissie vir Fondse
vertrou dat die opdrag van die Kommissie met
verantwoordelikhejd
teenoor
alle
betrokkenes
uitgevoer is en bid die vergadering die seen van die
Here op die verdere werksaamhede toe.
-

DS GJC VENTER (Voorsitter)
DS AC SWANEPOEL (Skriba)
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LNEDERDU~TSE GEREFORMEERDEKERKZ1
~N~SVAAL

FINALE

BEGROTING
1995/96

GESAMENTLII<E FONDSE TUSSEN
NOORD—, OOS—, SUID— EN WES—TRANSVAAL

GESAMENTLIKE FONDSE TUSSEN
NOORD— EN OOS-TRANSVAAL

EIE FONDSE
SINODE NOORD—TRANSVAAL
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NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VAN TRANSVAAL
BEGROTING NOORD—TRANSVAAL 1995/96
OPSOMMtNG VAN SINODALE BYDRAES
BEGROTING
1994/95

BEGROTING
1995/96

% VAN
BEGROTING

155010

167981

2.92

1

38167
47 310
151
30 278
52 218

40558
55 197

0.70
0.96

20 676
60 503

0.36
1.05

2
2
3
4
4

459 844

503 802
37 945

8.75
066

6
5

782978

886662

15.40

GESAMENTLIKE FONDSE: NOORD,— EN OOS—TRANSVML
BedieningvanDowes
86476
Indlérsending
65304
Sendingkommissies
323557

72414
71191
283 167

1.26
1.24
4.92

475337

426772

7.42

237 760

273 040

4.74

1.

GESAMENTLIKE FONDSE OOS—, SUID— EN WES—TRANSVAAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Argieffonds
Bloedrivierkommissie
Suld—MosembiekSending
Ned Geref Kerk In Afrike Kuratorium
Teologiese Studente Opl&dingsfonds
Versorgingsfonds
Transoranje Instituutfonds
NG Kerkboekhandel
Administresiehefflngsfonds
Slnodale Kerkkantoor Kommissie

2.
2.1
2,2
2.3

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.4
3.1,5
3.1.6
3.1.7

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

EIE FONDSE NOORD-TRANSVAAL
Diens van Bermhartigheid
SKDB Sekretariaat
Sielkundigedienste
SKDB Maatskaplike Werkdienstefonds
Inrigtingsfonds
SKDB Administratiewe Dienstefonds
Hospitaalbedieningsfonds

Evengelisasle
Administrasiefonds
Bedieningsfonds
Evangelieseslespreekkamer
Gratis Traktaatjiesfonds
SedieninginPortugel

—

—

BLADSY
NOMMER

7
7
8

21
22
20
19
23
13

570 233
285000
28 320
347 984

604950
285000
30610
285 314

10.50
4.95
0.53
4,95

1469297

1478914

25.67

172021

120301

2.09

11

56 185

59 570

1.03

13
23
12

—

5000
233206

—

179871

3.12

177

3.3
3.3.1
3.3,2
3.3.3
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Jeug
Adminlstresiefonds
Bearbeiding Studerende Jeugfonds
Beerbeidlng Verpleegsters

549340
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.5
3.5.1
35.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

0.90
10.00

51 591
575 825

58 960
490 380

—

627416

___

10,90

SendIng
78 685
4 250
727 070
11 800
142070

75 571
2 790
731 494

1.31
0.05
12.70

153453

2,66

963875

963308

16.72

100
495892
29500
10690
600000

100
552919
29700
14650
600000

9.60
0.52
0.25
10.42

1 136182

1197369

20.79

TOTAAL EIE FONDSE
GESAMENTLIKE 4 S~NODES
GES~MENTL1K NOORD- EN OOS-TVL
TOTAAL

4 351 900
782978
475337
5610215

4 446 878
886662
426772
5760312

77.20
15.39
7.41
100.00

TOTAAL SONDER SENTRUM

5010215

5160312

89.58

Adminlstresiefonds
Sending Breêr Verbend
SendIng Ringe
Kleurlingsendlng
Indiérsending

Ander fondse
Algemene Reserwefonds
Sinodelefonds
Vrouediensfonds
Pastorleêlonds
Sinodale Sentrumfonds

15
12

—

16

Is
16
15
14

11
19
22
23
24
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OPSOMMING VAN UITGAWES
TOEKENNING TOEKENNING
1994/95
1995/96
1.

GESAMENTLIKE FONDSE: 4 SINODES

1,1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Argieffonds
Bloedrivierkommissie
Suid—Mosambiek Sending
Ned Geref Kerk in Afrika Kuratorium
Teologiese Studente Opleidingsfonds
Versorgingsfonds
Transoranje lnstituutfonds
NG Kerkboekhandel
Administrasieheffingsfonds
Swazilandse Sendingkommissie
Sinodale Kerkkantoor Kommissie

499 170
96915
150 000
1 473 025
96 000
188 460

178
173
1 582
65
190

865
520
500
000
200

1 457 972

1 583 785
119 285

Subtotaal 1
Noord Transvaal
—

2.

528 075

3 961 542
1 249 470

4 421 230
1 406 393

139253

116030

578 400
105 160
683 560

__________
___________

822 813
510967

683 621
426 773

237 760
53 830

273 040
0

1 640 565
555 000
557 940

1 678 800
285 000
193 060

GESAMENTLIKE FONDSE: 2 ,SINODES

2.1
Evangelisasie
2.1.1 Bediening van Dowes
Sending
2.2
2.2.1 Sendingkommissies
2.2.2 lndiërsending

453 721
114 070
567 791

2.3 Ander fondse
2.3,1 Sinodale Sentrumfonds
Administrasieheffing
Subtotaal 2
Noord—Transvaa~
3.
3.1

3,1.1
3.1,2
3,1.3
3.1,4
3.1.5
3,1,6
3.1.7
3.1.8

3.2

FONDSE VAN NOORD—TRANSVAAL
Diens van Barmhartigheid
SKDB Sekretariaat
Sielkundigedienste
Wetsoortredersorg
SKDB Maatskaplike Werkdienstefonds
lnrigtingsfonds
SKDB Administratiewe Dienstefonds
Sinode Midde—Afrika
Hospitaalbedieningsfonds

Evangelisasie

3.2.1 Administrasiefonds

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Bedieningsfonds
Evangeliesasiespreekkamer
Gratis Traktaatjiesfonds
Bediening in Portugal

-

418984

356314

3464079

2786214

172021

120301

94185
4 000
5 000
275 206

97 570
4 000
0
221 871
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3.3
3.3.1
3.3,2
3.3.3

Jeug
Administrasiefonds
Bearbeiding Studerende Jeugfonds
Bearbeiding Verpleegsters

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Sending
Administrasiefonds
Sending Breër Verband
Sending Ringe
Kleurlingsending
Indiersending

3.5
3.5,1
3,5.2
3.5,3
3,5.4
3.5.5
3.5.6

Ander fondse
Algemene Reserwefonds
Sinoclatefonds
Vrouediensfonds
Pastorieêfonds
Sinodale Sentrumfonds
Administrasieheffing
Subtotaat 3 Noord—Transvaat
GROOT TOTAAL
Styging
Sender die Sinodate Sentrum
Tote at
Styging

78 960
490 380

81 591
575 825

569340

657416

685
250
070
800
070
875

150 571
2 790
916 494
0
153 453
1 223 308

100
495 892
30 000
10 690
600 000

100
552 919
30 200
14650
600 000

1136682
6649182
8409619

1197869
6 086 678
7919844

249 278
3.02%

(489 775
—5.82%

7809619

7319844

249 278
3.26%

(489 775
—6.27%

153
4
892
11
142
1 203
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NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VAN TRANSVAAL
GESAMENTLIKE BEG ROTING 1995/1996
Afdeling...: 01 Sinodale fondse
Subafdeling: 01 GESAMENTLIK (W N S 0)
Fonds
06 ARGIEFFONDS (G)

BEGROTING
1994/95

BEGROTING
1995/96

INKOMSTE
20834
20800
20826
20818

Sinodale bydrae W—TvI
Sinodale bydrae N—TvI
Sinodale bydrae S—TvI
SinodalebydraeQ—TvI
FGM du Toit Trustfonds

119 623
155 010
122 229
94608
7 700

128
167
130
101

269
981
699
126
0

Totale inkomste:

499170

528075

1 400
14 700
223 200
250
12480
550
4980

1 500
22 680
223 260
420
13500
660
12970

1740
3 240

9250
3 720

139 580

130 040

69 000
5750
15570
22 500
6 960
1 200

74 400
6200
18360
25 200
4 560
1 320

120980
18600

130040
0

41806 Skryfbehoeftes druk— en
41905 Telefoon
Sentrafe yn
41954 Personeelkoste
42002 Toerusting vervanging

13 100
1760
0
78720
910

12000
2040
2 000
97115
1 080

42051 Vergaderingskoste
42101 Versekering
Opgradering van Rekenaar
Stofsuier
Besoek Suid—TvI Sinode

500
2040
5 000
0
0

600
2340
5 000
700
170

~

~ 075

UITGAWES
40220 Boeke en tydskrifte
40410 Elektrisiteft betaal
40782 Kantoorhuur betaal
4ll370ngevalleversekerjng
41434 Pensjoenaandele
41509 Posgeld
4l640Rentesubsjdjes
Argivar~s
Leeskamer—Assistente
41699 Salarjsse en toelae
Argivaris
Traktament
Diensbonus
Huistoelaag
Reistoelaag
Med ese skema
Groepversekering
Tweedepos

Totale uitgawes:

—

499
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BEGROTING
1994/95

BEGROTING
1995196

Fonds
34 SUID—MOSAMBIEK SENDING (G)
INKOM STE
22160 Donasies
Bydrae Wes—Kaapland

20834 Sinodale bydrae W—Tvl
20800 Sinodale bydrae N—Tvl
20818 Sinodale bydrae O—Tvl
—

Totale inkomste:
UITGAWES
40360 Dosente Villa ULongwe (1/2 pos)
Traktement
Reistoelaag
Diensbonus
Groepversekering
Mediese skema
Water & ligte
Vervoertoelaag (Gesin)
Telefoon
Dosente Wes—Kaapland

6000

7000
75920

6000

82920

29 454
38 167
23 294

30 970
40558
24 417

90915

95945

96915

178 865

57 760

62 460

31 440
11 250
2 620
600
3 480
620
6500
1 250

34 770
12 600
2 900
660
2 280
720
7 150
1 380

0

75 920

Dosentepos (1/2 pos)
Hulpverlening (1/2 pos)
Mosambiek Teologiese Opleiding (1/2 pos)
Pastorie (instandhouding) (1/2 pos)
40634
41137
41434
41442
41806
42051
42531
42606
43901

Hulpverlening
Ongevalle Versekering (1/2 pos)
Pensioenaandele (1/2 pos)
Pensioenbydraes Ds PD Tembe
SkryIbehoeftes,druk—en
Vergaderingskoste
Hulpverlenings Sinodaal (1/2 pos)
Pastorie (instandhouding) (1/2 pos)
Mosambiek Teologiese Opleiding (1/2 pos)
Totaleuitgawes:

Fonds

69
2
2
1

420
500
750
250

17 250
125
6240
5690
500
2 200
2 350
2 300
2 500

20000
210
6750
5 975
800
3 000
2 500
I 250
0

96915

178865

38 NGKA KURATORIUM (G)

INKOM STE
20834
20800
20826
20818

Sinodale
Sinodale
Sinodale
Sinodale

bydrae W—Tvl
bydrae N—Tvl
bydrae S—Tvl
bydrae O—Tvl

Totale inkomste:

36510
47 310
37 305
28875
150 000

42
55
42
33

148
197
946
229

173 520
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~EGROTING
1994/95

BEGROTING
1995/96

U~TGAWES
81083 Toekenning Pietersburg Noord
81091 Toekenriing Renosterpoort
81109 Toekenning Arbeidsbedieniflg

50 000
50000
50 000

57 840
57 840
57 840

Totale uitgawes:

150 000

173520

4500
20000
10000
91 500
866 545
400 000
30 000
50000

0
20000
0
91 500
841 000
550 000
40 000
40000

1 472 545

1 582 500

117
151
119
93

0
0
0
0

480

0

1 473025

1 582 500

110 000
108 000
39 975
400 000
25 000

150 000
180 000
0
477 500
25 000

682 975

832 500

8000
7 500
22800
3000
686 500
2 400
21 000
5 000
6 500
27 350

9 500
8 000
24000
3300
637 350
2 850
23 000
5 500
6 500
30 000

790050

750 000

_j473 025

1582500

Foncls

39 TEOLOGIESE STUDENTE OPLE~DINGSFONDS (G)

INKOMSTE (TSO)
2ol64Donasies
20743 Rente ontvang Beleggings
21006 Vrywillige bydraes
22277 Opbréngs: Belang Sinodale Sentrum
25387 Toekenning De Jager Steyn Studiefonds
Aflossing van studielenings (Rente ingesluit)
Af~ossing van verbande (Rente ingesluit)
Outeursregte
—

SINODALE BYDRAES
2o834SinodalebydraeW—TVI
20800 Sinodale bydrae N—TvI
20826 SinodalebydraeS—TVI
2O8l8Sinod&ebydraeO—TVI

Totale inkomste:
UITGAWES (TSO)
40022 Admin Heffing betaa~
40899 Kwytskelding ~ian lenings
42713 Bestuursheffing beta&
Beurse
Versekering
Sub—totaal 1
IJITGAWES (TEOLOGIESE FAKULTEITSFONDS)
40188 Begeleidingshulp
40576 Honoraria
41434 Pensioenaandele
41806 Skryfbehoeftes,druk— en
41988 Toekenriings UP Salarisse
41996 Toekennings Diverse (Himnologie)
42051 Vergaderingskoste
42291 Funksies
41996 Toekenning Spraakterapeut
Toekenrthig SEVTO
Sub —totaal 2
Tota?e uitgawes: (Sub—totaal 1 en 2)
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BEGROTING
1994/95
Fonds

BEGROTING
1995/96

: 41 VERSORGINGSFONDS

INKOMSTE
20834
20800
20826
20818

Sinodale
Sirioda)e
Sinoda)e
Sinodale

bydrae W—TvI
bydrae N—Tv)
bydrae S—Tv)
bydrae 0—Tv)

TotaIe inkomste:

23366
30 278
23 876
18480

15
20
16
12

789
676
088
447

96000

65000

96000

65000

UITGAWES
41988 Toekennings
Totale uitgawes:
Foncis

65 000

: 62 TRANSORANJE INSTITUUT (G)

)NKOMSTE
20834 Sinodale bydrae W—TvI
2o800SinodatebydraeN—TV)
20826 Sinoda)e bydrae S—Tv)
20818 Sinodate bydrae 0—Tv)
20438 Onttrekking van Belegging
Tota)e inkomste:

40 297
52218
41175
31870
22 900

46 200
60503
47 075
36422
0

188460

190

188460

190200

Z188 46Q

190200

50 762
21889
233 717

59 852’
31155
240 888

306368

331 895

U)TGAWES
41988 Toekennlngs
Totale uitgawes:
Fonds

: 73 SWAZILANDSE SENDINGKOMMISSIE (G)

)NKOMSTE
20834 Sinodale bydrae W—Tv)
2o826SinodalebydraeS—TVI
20818 Sinodale bydrae 0—Tv)
Totale inkomste:
U)TGAWES
40683 Instandhouding A)gemeen
40683 Onderhoud kantoormasjiene
41061 Motorvoertuig onderhoud
41079 Motorvervariging
41251 OuditEksterne
41509 Posgeld
41608 Rekenmeesterskoste
41806 Skryfbehoeftes, druk— en
41848 Studerite
41905 Telefoon
41988 Swaziland Reformed Church
41996 Verb)yfpermitte
42051 Vergaderingskoste
42085 Versekering Motors
42093 Versekering Omvattend
42150 Phemba Watervoorsiening
—

—

—

A~~fl ~A

nkir~Ip fli~nqt~

5 000
200
3 500
1 500
2500
200
600
200
1 000
500
50 000
800
1 500
2 000
4 500
710
3 500

5 200
200
4000
1 500
2500
200
1 020
200
1 000
500
55 000
800
1 500
2 000
4 500
710
3 500
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81067 Toekenning Noordoos—Swaziland
Send&ing Traktement
Reistoelaag
Diensbonus
Pensioen
Water & llgte
Mediese skema
Ongevalleversekering
Groepversekering
Telefoon
—

81075 Toekenning Swaziland Shiselweni
Sendeling Traktemerit
Reistoelaag
Diensbonus
Pensloen
Water & Hgte
Mediese skema
Ongevalteversekering
Groepversekering
Telefoon
—

Totale uitgawes:
Fonds

BEGROT~NG 8EGROTING
1994/95
1995/96
119 110
129 600
65 640
22 500
5 470
12480
1 518
8 064
250
1188
2 000

74 400
25 200
6 200
13500
2000
4 560
420
1 320
2 000

109 048

117 965

57 360
22 500
4780
12480
1 518
6 960
250
1 200
2000

63 660
25 200
5305
13500
2000
4 560
420
1 320
2000

306 366

331 895

74 S~NODALE KERKKANTOOR KOMMISSIE (G)

INKOMSTE
20834
20800
20826
20818

Sinodale
Sinodale
Sinodale
Sinodale

bydrae
bydrae
bydrae
bydrae

W—TvI
N—TvI
S—Tvi
O—TvI

Totale inkomste:

28
37
29
22
0

—

974
945
523
843

119 285

U~TGAWES
40576
40782
41319
41509
41806
42051
42721

Honoraria
Kantoorhuur betaal
Parkering
Posgeld
Skryfbehoeftes, druk— en
Vergaderingskoste
Onthaatkoste
Totale uitgawes:

19 300
1 035
1 000
350
5 600
90 000
2 000
____________

0

_________

119285
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BEGROT~NG
1994/95
Fonds

BEGROTING
1995/96

: 67 Administras~ebegrotIng (G)

~NKOMSTE
20834 Wes—Transvaal
20800 Noord—Transva&
20826 Suid—Transvaal
20818 Oos—Transvaal
Totale inkomste:

354 870
459 844
362 596
280 660

384 701
503 802
391 987
303 295

14L?7~.

I 583i~.

1457972

1583785

1 457972

1 583 785

24.34%
31.54%
24.87%
19.25%

24.29%
31.81%
24.75%
19.15%

499170
96915
150 000
1 473 025
96 000
188 460
1 457 972
306 368
0

528075
178 865
173 520
1 582 500
65 000
190 200
1 583 785
331 895
119 285

4267910

4753125

654 999
782 978
609 191
711 597

736 903
886 662
689 473
774 667

2 758 765

3 087 705

U~TGAWES
4lg88Toekenniflg
Totale uligawes:
Wes—Transvaal
Noord—TransVaal
Suid—Transvaal
Oos—Transvaal
OPSOMMING VAN UITGAWES
01—O6Argieffonds
01—34 Suid—Mosamb~ekSendiflg
01—38 NGKA Kuratorium
01 —39 Teologiese Studente Opleidingsfonds
01—41 Versorgingsfonds
01—62 Transoranje ~nstituutfonds
01 —67 25 % van AdministraSiebegroting
01 —73 Swazilandse SendingkommisSie
01—74 Sinodale Kerkkantoor Kommissie

OPSOMM~NG VAN SINODALE 8YDRAES GESAMENTLIK
Wes—Transvaa~
Noord—Transvaal
Suid—Transvaal
Oos—Transvaal
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BEGROTING
1994/95

BEGROTING
1995/96

NED GEREF KERK VAN TRANSVAAL
GESAMENTLIKE BEGRO11NG TUSSEN NOORD--EN DOS—
TRANS VAAL
Afdeling..: 01 Sinodale fondse
Subafdeling: 04 NOORD EN OOS TRANS VAAL
Fonds
: 01 BEDIENING VAN DOWES (NO)
~N KO M STE
20800 Sinodale bydrae N—TvI
20818 Sinodale bydrae O—TvI

86476
52777

72 414
43616

139 253

116 030

0
102236

0
116030

Traktement
Reistoelaag
Huistoelaag
Diensbonus
Mediese skema
OngevaUeversekering
Pensloen
Groepversekering
Telefoon
Rentesubsidie

36 190
20 625
15 290
3016
6 380
230
11440
1100
715
7 250

39 360
25 200
18360
3280
4 560
420
13500
1 320
780
9 250

41996 Toekennings Diverse

37 017

0

Traktement
Reistoelaag
Huistoelaag
Diensbonus
Mediese skema
Ongevalleversekering
Pensioen
Groepversekering
T&efoon
Opgehoopte Ver~of

7 26.3
2 369
1 640
599
580
21
1 040
100
75
23 330

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

139 253

116 030

65 304
39856

71191
42879

105160

114070

Totale inkomste:
UITGAWES
41640 Rentesubsidie
4l988Toekennings

Totale uitgawes:
Fonds

02 ~NDIêRSENDING (NO)

~NKOMSTE
20800 Sinodale bydrae N—TvP
20818 Sinodale bydrae O—TvI
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BEGROTING
1994/95

BEGROTING
1995/96

U~TGAWES
41699 Salarbse en toe~ae
Traktement
Reistoelaag
HUIStOeIaag

D~ensbonus
Mediese skema
Pensioen
Totale uitgawes:
Fonds

105 160

114 070

49080
22 500
15 570
4 090
6 960
6960

54 840
25 200
17 160
4 570
4 560
7740

105i~.

114 070

37 375
12 420
7 580

0
0
0

57375

0

323 557
197 468

283 167
170 554

521 025

453 721

578400

453721

1 000

1 260

250
250
250
250

420

07 SENDINGKOMMISSIES (NO)

INKOMSTE
20131 Dept Korrektiewe dienste
20610 Rente ontvang Hospitaal Belegging Noord
20610 Rente ontvarig Hospitaal Belegging Oos
*

—

20800 Sinodale bydrae N—Tv~
20818 Sinoda~ebydraeO—TV~

Totale inkomste:
UITGAWES
41137 Ongevalle Versekering
Evangelisasie
Gevangenisbearbeiding
Saakge~ashgde
KAN /ROL

0
420
420
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BEGRO11NG
1994/95
41434 Pensioenaarid&e

BEGROTING
1995/96

50 700

29 250

12 480
12 480
12 480
12480
780

13 500
1125
13 500
1125
0

6 420

5 576

2 760
0
2 040
1 620

3 036
0
2 340
200

479 720

371 160

276 000

238 680

Evangelisasie
Gevangenisbearbeiding
Saakgelastigde
KAN/ROL

69000
69 000
69 000
69000

74400
15480
74 400
74400

Diensbonus

23000

15840

Evange!isasie
Gevangenisbearbeiding
Saakgelastigde
KAN/ROL

5 750
5 750
5 750
5750

6 200
1 260
6 200
2180

Groepversekering

4 800

2 750

Evangelisasie
Gevangenisbearbeicjjng
Saakge~astigde
KAN/ROL

1 200
1 200
1 200
1200

I 320
0
1 320
110

Huistoelae

54 960

38 820

Evangelisasie
Gevangenisbearbeiding
Saakgelastigde
KAN/ROL

13 130
13 130
15570
13130

14 460
3 000
17 160
4200

Mediese skema

27 840

9 490

6 960
6 960
6 960
6960

4 560
0
4 560
370

Evangelisasie
Gevangen~sbearbeiding
Saakgelastigde
KAN/ROL
ISWEN
41640 Rente subsidies
Evangelisasie
Gevangenisbearbeiding
Saakgelastigde
KAN /ROL
41699 Sa~arisse en toelae
Traktement

Evangeilsasie
Gevangenisbearbejciing
Saakg&astigde
KAN/ROL
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BEGROTING
1994/95

BEGROTING
1995/96

Reisto&aG

90 000

63 060

Evangelisasie
Gevangenisbearbeiding
Saakgelastigde
KAN /ROL

22
22
22
22

25
5
25
7

Telefoon

500
500
500
500

200
280
200
380

3120

2520

780
780
780
780

840
0
840
840

40 560

46 475

Gevangenisbearbeiding
Saakgelastigde

26 494
14 066

29 445
17 030

Totale uitgawes:

578 400

453 721

139253
105160
578 400

116030
114070
453 721

822813

683821

62.10%
37.90%

62.41%
37.59%

475 337
290 101

426 772
257 049

765 438

683 821

Evangeilsasie
Gevangenisbearbeiding
Saakge~astigde
KAN /ROL

43547 Kantoorhu~p

OPSOMMING VAN U~TGAWES
04—01 Bediening van Dowes
04—O2lndièrsending
04—07 Sendingkommissie

Noord—Transvaal
Oos—Transvaal
OPSOMMING VAN SINODALE BYDRAES NOORD EN OOS
Noord—Transvaal
Oos—Transvaa~
—
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TOEGEKEN
1994/95

TOEGEKEN
1995/96

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VAN TRANSVAAL
BEGROT~NG NOORO-TRANsVAAL
Afdellng...: 01 Sinod&o fondse
Subafdellng: 05 NOORD—TRANSVAAL
Fonds

03 ALGEMENE FIESERWE (N)

INKOUSTE
20800 Sinodolo bydroe N—Tv~

100

100

100

100

41996 Toekennings Diverse

100

100

Tot&e uitgewes:

100

100

172 021

120301

172021

120301

Adniinistraslekoste

53 800

46 241

40410 E(ektrisiteitbetaal
40782 Kantoorhuur betaai
4l5O9PosgeId
41806 Skryfbehoeftes~ druk en
41905 Tolefoon
41954 Personee~koste (1/2 p08)
42051 VergaderIngakoote
42101 Versekering

I 920
17 400
1200
2 000
1 400
26280
3 000
600

1150
9 000
950
1 600
I 600
27741
~ 500
700

41996 Toekennings Diverse (Wospoort)

72 780

74 060

12 780
60 000

14 060
60 000

45441

0

23 000
I 917
5 5C0
7 500
2 320
400

0
0
0
0
0
0

40697

0

Totaie inkomste:
UITGAWES

Fonds

04 GEMEENTE BEDIEMNG ADMIN. (N)

INKOMSTE
20800 Sinodale bydrae N—Tvi
Totalelnkomate:
UITGAWES

Pastorie Huur
Len~ng Skuld
41699 S&arisse en toeiae
Predikant (4 moande)
Traktement
Dionsbonus
Huistoelaag
Relsto&aag
Mediese okems
Groepversekering
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TOEGEKEN
1994/95

41137 Ongevalle Verseker~ng
41434 Pens~oenaand&e
41640 Rente eubskfles
Totale ultgawes:

TOEGEKEN
1995/96

4 744

0

84
4 160
500

0
0
0

172021

120301

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

490380

575825

490380

575825

112480

122825

62 880
5 240
22 500
6 960
1 200
970

69540
5 795
25 200
6 000
~1 320
1 050

99750
12730

108905
13920

250
12480

420
13500

118600
237 300
10000
12 000

130000
300 000
10000
13000

490380

575825

Fonds......: 05 BEDIENING IN PORTUGAL (N)
INKOMSTE
20800 Sinodale bydree N—TvI
Totale inkomste:
UITGAWES
41988 Toekennlrga
Totale uItgawe~:
Fonda

: 06 BEDIENING STUDERENDE JEUG (N)

1N KOMSTE
20800 Slnodale bydrae N —TvI
Totale Inkomste:
UITGAWES
41699 SaIarIs~e en to&ae (PretorIa— wee)
Predlkant
Trakiement
Dienebonue
Reietoe!aag
Mediese skema
Groepversekering
Telefoon

Orgevalle Versekering
Pensioeriaandele
80192
80887
81 117
81125

Toek
Toek
Toek
Toek

Kollegerand
Universiteitsoord
Harmonlo
P tone—Wee (Adminletrasie)

Totale uitgawes:
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TOEGEKEN
1994/95

TOEGEKEN
1995/96

For~ds...,..:12 PASTORALE SPREEKKAMER (N>

INKOMSTE
20164 Donasies
Seritrum verdienste
Surplus vorige jaar
20800 Sinodale bydrae N—Tvl
Totale Inkomste:

30000
7 000
1 000
56 185

30000
8 000
0
59570

94 185

97570

IJITGAWES
40683 lnstandhouding

0

500

1 010
14 865
4000
6200
5500
2500
39 360
20 000
750
0

1 000
13 000
4000
7 270
5 500
2500
36 000
25 000
800
2 000

94 185

97 570

347 984
66 600
4 400

285314
66 600
4 400

418984

356314

39360
60
1 200
1200
470
240
120
85
770
26 280
3 890

39 360
60
1 200
1200
470
240
120
85
770
26 280
3890

4 200
2 400
84 599

4 200
2 400
84 599

Pastorale Werkers

56473

56 473

Salarls 1 x 4273
7x2880
2 x 5820

4 273
20160
II 640

4 273
20160
Ii 640

1x6135
PropMDGouws

6135
14265

6135
14265

40410 Elektrislteitbetaal
40782 Kantoorhuur betasl
41509 Posgeld
41640 Rentesubsidle
41806 Skryfbehoeftes, druk— en
41905 Telefoon
41954 Personeelkosie
42051 Vergaderingskoste (Deeltydse leraar)
42101 Versekering
41780 Skoonmaakdlenste
Totale uitgawes:
Fonda

13 HOSPITAALBEDIENING (N)

IN KOMSTE
20800 Sinodale bydrae N—Tvl
20842 Staatsubsidje
20990 Vroueaksle (Waverley—Oos)

Totaleirikomste:
UITGAWES
Hospltaalbedienlngsfonds
41954 Personeelkoste (HF Verwoerd)
41509 Posgeld
41806 Skryfbehoeftes~ druk— en
41905 Teletoon
42101 Versekerlng
40329 Diane van toerusting
41806 Skry1behoeftes~ druk — en
41905 Telefoon
41293 Plaesvervangers
41954 Personeelkoste (6/8 Poe Weskoppies)
41640 Rente subsidies (May de Beer)
41756 Sesslegelde
1 sessie
Orreliste
41699 Salarlsse en toelae (HF Verwoerd)
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TOEGEKEN
1994/95

Re~skost~ I x 1320
8 x 960
2 x 1560
Prop Gouw~ I x 2280

M~d~e~ 1 x 4599
MedIe~ I x 5280
Pen&o~n I x 2941
Gro~pv.r8Gk~rin~ 1 ~ 136
WVF

TOEGEKEN
1995/96

14400

14400

1 320
7 680
3120
2 280

1 320
7 680
3120
2 280

13726

13726

4599
5280
2941
136
770

4599
5280
2941
136
770

105 660

28 000

69000
5750
22 500
6 960
I 200

28000
0
0
0
0

105410
250

26000
0

250

0

148450

163440

69 000
5 750
24000
22 500
6 960
1 200
970
3 600
1 740

74 400
6 200
26 400
25 200
6000
1 320
1 050
7150
1 800

135720
12 730

149520
13920

250
12480

420
13500

418984

356314

142070

153453

142070

153453

80713 Toek Riviera
Predikant
Tr~kiem ~nt

DI~risborius
Medl~~ sk~m~
Gro~pv~r~k~rIng

41137 On

v&I~ V~rk~rIng

80911 Toek Weskopplee
Pred~kant
Treklemerit
D~enebonue
Pastor~ehuur
Retoeleeg
Med~eee ekeme
Groepver~ekerIng

T&efoon
Mun)efpete d~enste
Teretnd)enste

41137 Or~gev&)e Vereekering
41434 Pen&oeneedete

Totale uligewee:
Fonde

:14 ~NO~êRSENDING (N>

~N KO M STE

20800 Slnodate bydree N—Tvl
blab Inkomele:
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TOEGEKEN
1994/95

TOEGEKEN
1995/96

U~TGAWES
41988 Toekenn~ngs
Predikant
Traktemant
Dlensbanus
Hu)sto&aag
Rei~to~Iaag
Mediaso skema
Groepversekering

41137 OngevaUe Versekering
4l434Pensioenaandeje
41640 Rents subsidies (Toekenning

—

R100000)

Tota(e uitgawes:

142 070

153 453

69 000
5 750
16680
22 500
6 960
1 200

74 400
6 200
18348
25 200
6 000
1 267

122090
19980

131415
22038

250
12480
7250

288
13500
8250

142 070

153 453

20 000
58960

30 000
51 591

78 960

81 591

I 730
300
17 400
500
500
2 000
1500
26280
8 000
750
20 000

1 900
0
17 400
800
1 000
2 900
2000
27741
8 000
750
20 000

78 960

81 591

11 800

0

11800

0

II 800

0

II 800

0

Fonda.....: 15 JEUG ADMINISTRASIE (N)
IN KOMSTE
Sentrum Vsrdier,sts
20800 Sinodale bydree N—TvI
Totals inkomate:
UITGAWES
40410 Elekfrlsltelt betasl
40683 lnsteAndhouding — Algemeen
40782 Kantoorhuur beta&
41509 Poegeld
4t5~0 Rekenearkoste
41808 Skryfbehoeftes, druk— en
41905 Telefoon
41954 Personeelkoate (1/2 pos)
42051 Vergaderingakosts
42101 Versekerlng
Instandhouding Badsoloop/Magaliesberg
Totals uligawes:
Fonda

:17 KIEURLINGSENDING (N)

INKOMSTE
20800 Sinodale bydras N—TvI
Totals Inkomats:

UITGAWES
41996 Toekennlngs Diverse (Mara/Pietersburg)
Totals uitgawes:
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TOEGEKEN
1994/95
Fondo

TOEGEKEN

1995/96

23 SENDING ADMINISTRASIE (N)

INKOMSTE
20800 Slnodolo bydroo N—TvI
Sontrum VordIon~te

78685
75 000

75 571
75 000

153685

150571

1 620
17400
67 250
350
3000
750
39360
5000
2 750
10000
675

I 785
17400
67 250
450
3000
800
39360
5 000
2 750
12000
776

5530

0

153665

150571

4 250

2 790

4250

2 790

GEM
Nomblê
Took CoprM
Took RCA
Took RCA Tool Oploldlng
RCA Slnod&o work

300
1470
270
600
I 050
360

0
1100
0
.
640
I 050
0

Totate ultgowes:

4 250

2 790

727 070
165000

731 494
185000

Tot~IoInkomolo:

IJITGAWES
40410
40782
40816
41509
41806
41905
41954
42028

Eloktrloltoltbotaol
Kontoorhuur botaal
Kopltolo ultgaweo
Poogold
Skryfbohooftoo, druk— on
Tolofoon
Poroono&ko~te
TohIlIdzInI okool
TsbIIIdzInI Skool vir Dowoo
42051 VorgodorIng~koste
42101 Vorookorlng
42747 ISWEN
Tot&ouIi~owoo:
: 24 SENDING BRE6R VEIRBAND (N)

Fondo
INKOMSTE

20800 Slnodalo bydroo N—TvI
Totolo Inkomolo:
UITGAWEB
40527
41897
80127
80655
80871

: 25 SENDING RINGE (N)

Fonde
IN KOM STE

20800 Slnodolo bydroo N—TvI
Senfrum Verdionsto
Totelelnkometo:

—

892070

—

916494
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TOEGEKEN
1994/95

TOEGEKEN
1995/96

U~TGAWES
43513 Groothoek Hospitasi (R. Pietpotgietersrus)
80044 Toek Bakenberg (ft Pietpotgietersrus)
80077 Toek ~athesda (ft Louis Trichardt)
Predikant
Traktement
Dlenebonus
Relstoelsag
Mediese skema
Groepversekerlng
Water en Hgte
Ongevafte Versekering
Pensloensandele

Subsldle
Subsldle
80150 Toek ElanderMer (ft Waterberg)

80226 Toek Hlatjane (ft Louis Trlchardt)
Subsldle
80333 Toek Kranspoort (ft Louis Trlchardt)
Predikant
Traktement (mm R 2000 Louis Tricbardt)
Diensbonus
Relstoelaag
Medlese ekema
Groepversekerlng
Water en Iigte
Ongevalle Versekerlng
Pensloenaandele

Subsldle (2)
Subsldle
80355 Toek Lebone (ft Pietersburg)
Subsdie
81158 Toek MatI&a (ft Pletersburg)
80366 Toek Lebotloane (ft Northam)
80382 Toek Lerato (ft Plepotgletersrus)
Subsidle (2)

5028
8 364
133 302
69
5
22
6
I
1

000
750
500
960
200
770
250
12480

4 140

6 504
140 835
74
6
25
6
1
1

400
200
200
000
267
980
288
13500

119910
13392

128835
12000

8 364
5 028

7 500
4 500

8364
8 364

8400
8 400

8 364

8 400

139 666

145 835

_____________

67
5
22
6
1
I

000
750
500
960
200
770
250
12480

72
6
25
6
1
1

400
200
200
000
267
980
288
13500

117910
21756

126835
10000

16 728
5 028

14 630
4 370

8 364

8 400

8 364

8 400

8 364
8 364
16 728

8 400
8 400
13 860

16 728

13 860
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TOEGEKEN
1994/95

80408 Took Umpopo (ft Ploipotgiolororus)
Prodikont
Troklomor~t
Dienobonus

P&stoo!o~g
Modioso skomo
Groopversokoring
Water en 11gb
Ongevallo Vorsokoring
Pensioonaendole

Sobaldie
80424 Took Meb&eng(R. Watorborg)
Predikant
Trektomerit
Dienabonus
F1&tooiaag
Mediese skoma
Groepvorsekorlng
Waler en 11gb
Orgevalle Versekering
Pen oeneendeie
Sub&die
80440
80473
80556
80754

look
Took
Took
Took

Melonga (ft Louis Trichardt)
Messine (ft Louis Tricherdl)
Nthumo (ft Louis Trlchardi)
Soloke (ft Piolpolgieterarus)

80804 Took Soekrnokear (ft Louis Tricherdt)
Prodikarit
Trakboment
Dionsbonus
Rolsboeleag
Mediese skorne
Groepvorsokorlng
Water en ligbe
Origevaile Versekoring
Ponsioenaandels

Subsidlo
80812 Took Nrd Saulapoort (ft Northern)
80820 Took Oo~ Seulspoort(R. Northern)
80853 Took Tshiiidzini (ft Louis T~ichardt)
Prsdiker~I
Trakternent (Preborie—Ooa 11 13350)
Dlenabonus
Reistoefeag
Mediese skerna
Groopversekering
Water en 11gb
Ongevalle Versekoring
Pen&oenaendelo

124 938

TOEGEKEN
1995/96

133 335

____________

69 000

74 400

5 750
22 500

6 200
25 200

6 960
1 200
250
12480

6 000
1 267
1 980
288
13500

1199t0
5 028

128835
4 500

101 858

110830

I 770

51 840
4320
22 500
6 960
1 200
1 770
250
12480

57
4
25
6
1
I

780
815
200
000
267
980
288
13500

101320
538

110830

15872
8 364
14652
10 056

15000
8 400
13200
9000

123 336

123 570

62
5
22
6
I
I

0

880
240
500
960
200
770
250
12 480

69 540
5 795
25 200
6 ÔOQ
1 267
I 980
288
13 500

113280
10056

123570
0

8 364
8 364
116274

8 400
4 200
123 885

57000

61 050

5 750
22 500

6 200
25 200

6 960
I 200
1 770
250
12 480

6000
1 267
288
13500

107910

115485

1 980
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TOEGEKEN
1994/95

Subs~die
80879 Toek Turtloop (R. Pietersburg)
Subsldie (3) (1993

=

2)

80903 Toek Watorberg Noord (R. Waterberg) Subsidie
Totale uitgawes:

TOEGEKEN
1995/96

8364

8400

8 364

8 400

10056

9 000

10056

9000

5 028

4 500

892 070

916 494

559 830
25 092
26 784
165 114
115250

579 125
21 000
25 800
166 839
123730

495 892

552 919

495 892

552 919

241 632

291 396

3 460
I 740
2 780
4 620
9 500
3160
1 000
18000
40 000
110000
60 000

3 633
1 827
2 919
4 851
9 975
3318
1 000
20000
44 000
110000
60 000

495 892

552 919

70 000
200 000

0
0

270000

0

285 000

285 000

555 000

285 000

555000

285000

555 000

285 000

Opsomming van Ringe
Louis Trichardt
Northam
Pietersburg
Pietpotgietersrus
Waterberg

Fonda

: 27 SINODALEFONDS (N)

INKOMSTE
20800 Slnodale bydrae N—Tv!

Tota!e Inkomate:
U!TGAWES
40113 Algeniene Slnode
40576 HonorarIa
Moderator
Assessor
Aktuarius
Skriba
Skribas Permanente Kommissies sonder PSD (5)
SkrlbaSKF
41582 Regakoste
41798 Skribaatkoste
42051 Vergaderingskoste
42382 Kosteelesinode
Koste Algemene Sinode
Totale uitgawes:

Fonda

: 29 SKDB !NRIGTINGSORGFONDS (N)

~NKOMSTE
Rente K & M Nel Trust
Takort Begroot 94/95

20800 Slnodale bydra. N—Tv!

Totale inkomate:
UITGAWES
41988 Toekennlngs

Totale uitgawes:
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TOEGEKEN
1994/95

TOEGEKEN
1995/96

Fonds,...,: 30 SKDB MAATSKAPLIKE WERKDIENSTE (N)
~N KO MSTE
E~e fondse
Subsid~e Dept Gesondheid en welsyn
Subsidie: AKDB (Studente Prakt)
Rente onlvang
Aannerningstoofe

097
250
000
000

874 500
0
50 000
25 000

Bydraes

7500

14500

Transvaier Kersfonds
Stadsread van Pretoria
Donasies
Fondsinsameling

3000
3 500
1 000
0

0
3 500
1 000
10 000

Onkoeteverheal

57485

65000

Studente praktyk opleIding

57 485

65 000

Tek oil Begroot 9 4/95
Tekort ult ele Fondse

80 000
0

0
44 850

1 070 332
570 233

1 073 850
604 950

1 640 565

1 678 800

1108506

1155360

Profeaslonele persone&
Admlnistratiewe personeet
Dlensbonus
Pensloenfonds
Medlese akema
WVF
Ongev&leversekerlng
Groepversekerlng
Rentesubsidle
Sielkundige Dienste
Honoraria Studente
Personeel Onlwikkeling
Opgetoopte Veriof

761 200
109 500
63 800
90556
28 000
6687
2 098
1 200
21 000
13315
800
5 100
5 250

793 700
114 700
66 500
95100
29 400
7550
2 580
1 200
18000
14780
1 050
5 300
5 500

Vervoer en admin koate

259 044

251 150

10509
1 898
18260
2 550
1100
54 340
25 300
11 500
1 955
11 000
2 750
9900
1100
23 502
83380

11660
2 100
20270
2 830
1 260
59 600
27 900
12 650
3 720
11 660
3 300
10990
1 210
0
82000

20800 Slnod&e bydrae N—TvI
Totale Inkomste:

855
5
40
25

UITGAWES
Salarisse en toelees

Motorbrandstot
Afvaardigingskoste
Rats— en verbiylkoste
Reiskoste studente praktiea
Advertensles
Poakantoordlenste
Drukwerk en ekryfbehoeftes
Drukwerk fotoetaatmesjien
Versekerlng — ultrusling
Versekering — motors
Instandhoudlng — uitTusting
lnatandhoudlng — motors
Boeke en tydskrlfte
Toerusting Vervanging
Heffings

A.13.1 FONDSE/23N
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TOEGEKEN
1994/95

TOEGEKEN
1995/96

Grondengeboue

204900

199900

Kentoorhuur: Berg & Dal
AKKH PTA
Parkering
Munisipale Dienste
Verband Ronte

154000

3 960
1 440
5 500
40 000

147 400
4 400
2 000
6 100
40 000

Professionals en spesiala dienste

68 115

72 390

Ouditkoste
Boekhouding
Bankkoste en rente
Arbeidsverhoudinge

4 620
62 920
575
0

5 170
60 500
720
6 000

Totals ultgawes:
Fonda

I 64Q~

1 678 800

31 SKDB—SEKRETARIMT (N>

INKOMSTE
20800 Slnodale bydrae N—Tvl

237 760

273 040

237 760

273 040

39360
198400

41 330
231710

69 000
5 750
24 000
22 500
6 960
1 200
1 740
6 500
550

74 400
6 200
26 400
25 200
6 000
1 320
~ 900
7 150
600

138200
12730

149170
13920

Ongevalle Versekerlng
Pensloenaandele

250
12480

420
13500

Administrasie koste

47 470

68 620

Kar,toorbuur
Elsktrislteit
Versekerlng
Telefoon
Drukwerk
Vergaderlngskoste
Boekhouding

23 050
2 800
520
1 800
5 860
13 440
0

11 000
0
520
1 800
5 860
13 440
36 000

237 760

273 040

Totals inkomste:

UITGAWES
41954 Personeelkoste
4lss8Toekennings
Predikant
Traktement
Dienabonus
Hulshuur
Reistoelsag
Mediese skema
Groepversekering
Terreindienste
Munisipale dienste
Telefoon

Totals uitgawes:
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TOEGEKEN
1994/95
Foncis

TOEGEKEN
1995/96

: 32 SKDB—SIELKUNDIGE DIENSTE (N)

IN KOUSTE
Pesléntegelde : CMR Oorhoofs
Pa&~ntegeIde: Ringe
20800 Slnodale bydrae N—TvI

7210
46 620
0

0
0
0

53

0

52 500
1 330

0
0

1 330

0

53 830

0

29 500
500

29 700
500

30 000

30 200

Sending

7 000

7 000

N G Kerk In Afrlka

7 000

7 000

Sibs Maraiskocksentrum

7 000

7 000

Evangelisasle

3 000

0

3000

0

2 500

3 500

6 000

6 000

Toalees
Konferenslegelde

4 000

2 000

4 000
2 000

Kantoorultgawes

II 500

13 700

1 000
3 000
2 500
3 000
2000

I 200
3 500
2 500
3 500
3000

30 000

30 200

Totale Inkomsie:
UITGAWEB
Sesslewerk
41988 Toekennlngs

Adminletresle koste
Admlnheffir~g
Totale ultgawes:
Fonds

: 38 VROUEDIENS (N)

INKOMSTE
20800 Slnodale bydree N—TvI

Diverse Inkomete
Totale Inkomete:
UITGA WEB

—

Hospitsalbearbeiding

Bandediens Pta—Was hospitasi
Algemena komitee Vrouedians
Adnilnistrasle

—

Toelaes

T&efoon
Skryfbehoeftes en drukwerk
Posgeld
Relskoste
Vrouedienzblad N—TvI
Totale ultgawes:

—

Reiskoste

A.13.1 FONDSE/23N
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TOEGEKEN
1994/95
Fonds

TOEGEKEN
1995/96

39 PASTORIEE FONDS(N)

INKOMSTE
20800 Sinodale bydree N—TvI

10690

14650

10 690

14 650

9 240
1 000
450

11 200
3 000
450

10690

14650

3000
1 000
0

3000
1 000
0

4 000

4000

4000

4000

4 000

4000

39000

134000

9000
30 000

110000
24 000

Heffings op Inrigtings

163 170

28450

Jeugsentrums
Tehuise vir bejaardes
Ander lnrigtings

30830
57 560
74 780

14450
14 000
0

124350
77 100
6 000
120 000

0
0
0
0

529620
28320

162450
30610

557 940

193 060

Total. inkomste:
UITGAWES
404 10 Elektisiteit betaal
40683 Instandhouding — Algemeen
42101 Versekerlng
Total. uiigewes:
Fonds

: 47 GRATIS TRAKTAATJIES (N)

INKOMSTE
Rent. ontvang
Donasies ontvang
20800 Slnodale bydrae N—TvI
Total. Inkomst.:
UITGAWES
41988 Toekennings
Total. uitgawes:

Fonds
48 SKDB—NOORD: ADMIN DIENSTE (N)
INKOMSTE
Eie Fondse
Rent.
Diverse

Heffings opCM Red.
Rekenmeesterskoste (Oorhoois diens)
Rekenmeesterskoste (lnrigtings)
Tekort Begroot 94195
20800 Sinodale bydrae N—Tvl
Total. inkomste:
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TOEGEKEN
1994/95

TOEGEKEN
1995/96

U~TGAWES
41954 Personeelkoste
Motorkoste (Amptelike reise)

26280
25 000

28900
14 000

Personeel uitgawes

400 540

134 510

Sa!arlsse
Dlenebonus
WVF
Relstoeteeg
Medlese skema
Groepvereekering
Ongevalle Versekering
Pensioenfonds
Rente sub&dles

276 774
23064
630
35 240
14 100
2 520
I 420
35 992
10800

83 470
6950
0
13 300
7050
1190
0
11 750
10 800

Administratiewe uitgewes

106120

15650

67240
7 120
1110
11100
6 660
1110
2 220
8 000
1 560
0

6 000
0
0
1 200
1 800
1 800
0
3 600
500
750

557 940

193 060

600 000

600 000

600 000

600 000

600000

600000

600 000

600 000

Kantoorhuur
Elektrislteit
Advertenslekoste
Drukwerk, skrylbenodigdhede
Iristandhoudlng
Vervenglng
Rels— en verblyfkosto
Telefoon
Versekerlng
Oudit
Totale uitgswes:
Fonds,....: SI SINODALE SENTRUM (N)
INKOMSTE
20800 Slnodale bydree N—TvI
Tot&e Inkomete:

UITGAWES
41988 Toekennlngs
Totale ultgawes:

BEREKENING VAN SINODALE BYDRAES (tot ‘n maksimum van 17* van gemeente irikomste)

>
~T1

ra~

C

z

hoc gevalle (minimum bedrag per jaar R 1,200)

If,

en

z
GEMEENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LERAARS
Vt
Ot
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
3
3
1

3
3
0
1
3
0
3
1
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0

INKOMSTE
‘95
11,934
37,843
44,728
61,200
66,803
72,336
75,206
76,304
83,865
121,556
146,500
149,339
151,063
153,301
155,324
168,245
184,961
206,321
215,054
226,632
238,206
252,528
253,564
277,376
289,326
403,588
452,194
466,950

HUIDIGE SBYDRAE
bedrag
* v I
600
600
600
11,329
600
600
6,500
16,050
4,252
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

5.03%
1.59%
1.34%
18.51%
.90%
.83%
8.64%
21.03%
5.07%
.49%
.41%
.40%
.40%
.39%
.39%
.36%
.32%
.29%
.28%
.26%
.25%
.24%
.24%
.22%
.21%
.15%
.13%
.13%

NUWE SBYDRAE
* v I
bedrag
10.06%
3.17%
2.68%
9.80%
1.80%
1.66%
9.85%
9.85%
9.90%
.99%
.82%
.80%
.79%
.78%
.77%
.71%
.65%
.58%
.56%
.53%
.50%
.48%
.47%
.43%
.41%
.30%
.27%
.26%

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
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GENEENTES

LERAARS
Vt
Lit

INKONSTE
‘95

A.13.1 FONDSE/23N

HUIDIGE SBYDRAE
bedrag
* v I

NLJWE SBYDRAE
* v I
bedrag

29

2

1

467,927

4,400

.94%

.26%

1,200

30
31
32
33

1
3
5
5

0
0
0
0

545,437
550,883
721,000
739,846

0
600
11,314
600

.00%
.11%
1.57%
.08%

.22%
.22%
.17%
.16%

1,200
1,200
1,200
1,200

50

25

8,067,340

69,445

.86%

.49%

39,600

TOTAAL

~

GEHEENTES

~

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TOTAAL

LERAARS

INKOt4STE

‘95

HLJIDIGE SBYDRAE

bedrag

*v I

NUWE SBYDRAE

Vt

Lit

* v I

bedrag

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

149,652
151,670
153,892
159,053
159,700
161,452
166,322
173,957
180,285
182,866
183,308
190,318

2,273
2,273
5,170
4,793
4,918
5,595
4,430
11,057
7,952
8,348
4,986
15,097

1.52%
1.50%
3.36%
3.01%
3,08%
3.47%
2.66%
6.36%
4.41%
4.57%
2,72%
7.93%

3.00%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
4,00%
4.00%
4.50%
5.00%
5.00%
5.00%
5.50%

4,490
5,308
5,386
5,567
5,590
6,458
6,653
7,828
9,014
9,143
9,165
10,467

13

0

2,012,475

76,892

3.82%

4.23%

85,070
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r3

inkoinste kategorie 200,000

GEt4EENTES

-

300,000 (elke R 10,000 styg met 0.5* van 6*

LERAARS
Vt

Vt
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAAL

rinkomste

61
62
63

HUIDIGE SBYDRAE

bedrag

* v I

11*)

NUWE SBYDRAE

* v I

bedrag

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

204,490
209,415
214,869
231,477
234,711
237,594
239,627
244,800
255,544
271,273
271,581
279,532
284,066
292,225
292,295

14,951
21,353
15,112
34,608
34,830
26,398
35,539
32,724
37,251
58,438
45,819
53,349
31,891
18,850
18,892

7.31%
10.20%
7.03%
14.95%
14,84%
11.11%
14,83%
13.37%
14,58%
21.54%
16.87%
19.09%
11.23%
6.45%
6.46%

6.00%
6,00%
6.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
8.00%
8.50%
9.50%
9.50%
9.50%
10,00%
10.50%
10.50%

12,269
12,565
13,966
17,361
17,603
17,820
17,972
19,584
21,721
25,771
25,800
26,555
28,407
30,684
30,691

16

2

3,763,499

480,005

12.75%

8.47%

318,770

kategorie 300,000

GEMEENTES

IIIKONSTE
‘95

-

-

400,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 11*

LERAARS

Vt

Vt

1
1
2

1
0
0

INKONSTE

‘95
310,256
322,915
332,582

HUIDIGE SBYDRAE

bedrag
56,663
57,070
12,472

* v I
18.26%
17.67%
3.75%

-

11.5%)

NUWE SBYDRAE

* v I
11.05%
11.10%
11.15%

bedrag
34,283
35,844
37,083
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GEHEENTES

kategorie 4 vervoig..
64
65

66
67
68

69

70
71
72
73
74
75
76
77
78

ri!k

79
80
81
82
83
84
~

‘95

Dt

1
0
1
0
1
1
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
2
2
1
1
1
20
1
1
2
0
1
2

kategorie 400,000

GEI4EENTES

~

Vt

28

TOTAAL

INKONSTE

LERAARS

9

-

SBYDRAE

HUIDIGE

bedrag

* v I

* v I

bedrag

335,483
339,990
347,031
347,905
348,506
350,508
354,205
354,270
357,548
361,453
368,649
372,196
384,578
389,438
393,867

72,851
75,290
74,034
25,694
21,806
21,443
18,800
29,124
600
18,042
43,888
39,678
40,746
45,269
89,440

21.72%
22.14%
21.33%
7.39%
6.26%
6.12%
5.31%
8.22%
.17%
4.99%
11.91%
10.66%
10.59%
11.62%
22.71%

11 . 15%
11 . 15%
11,20%
11. 20%
11. 20%
11. 25%
11. 25%
11. 25%
11. 25%
11. 30%
11 . 30%
11. 35%
11.40%
11, 40%
11. 45%

37,406
37,909
38,867
38,965
39,033
39,432
39,848
39,855
40,224
40,844
41,657
42,244
43,842
44,396
45,098

6,371,380

742,910

11.66%

11.25%

716,832

500,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 11.5* -12*)

LERAARS

Vt

Dt

2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
2
0

INKOtISTE

‘95

402,801
412,394
425,031
427,230
428,518
433,754

HUIDIGE SBYDRAE

bedrag

30,141
44,033
40,655
58,729
53,717
56,922

* v I
7.48%
10.68%
9.57%
13.75%
12.54%
13.12%

NUWE

* v I

11.50%
11.55%
11.60%
11.60%
11.60%
11.65%

bedrag
46,322
47,632
49,304
49,559
49,708
50,532
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GEMEENTES

208

LERAARS

INKONSTE

‘95

NUIDIGE SBYDRAE

bedrag

4- v I

NUWE SBYDRAE

Vt

Ut

4- v I

bedrag

2
2
2
3
2
2
3

0
0
0
0
1
0
0

443,035
451,900
455,694
457,191
466,368
476,211
480,023

54,012
15,818
64,265
11,862
57,279
64,502
11,656

12.19%
3.50%
14.10%
2.59%
12.28%
13.54%
2.43%

11.70%
11.75%
11.75%
11.75%
11.80%
11.85%
11.90%

51,835
53,098
53,544
53,720
55,031
56,431
57,123

28

3

5,760,150

563,591

9.78%

11.70%

673,839

kategorie 5 vervoig..
85
86
87
88
89
90
91
TOTAAL

rinkomste kategorie 500,000

GEMEENTES
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
TOTAAL

-

600,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 12*

LERAARS

INKONSTE

‘95

-

12.5*)

HUIDIGE SBYDRAE

Vt

Ut

bedrag

* v I

* v I

bedrag

2
2
2
3
2
2
2
2
2
3

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

503,080
505,757
507,949
508,648
522,162
529,831
531,985
532,223
533,298
535,837

66,193
65,524
66,244
38,821
32,092
78,386
99,133
36,643
53,842
47,261

13.16%
12.96%
13.04%
7.63%
6.15%
14.79%
18.63%
6.88%
10,10%
8.82%

12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.10%
12.10%
12.15%
12.15%
12.15%
12.15%

60,370
60,691
60,954
61,038
63,182
64,110
64,636
64,665
64,796
65,104

22

1

5,210,770

584,139

11.21%

12.08%

629,544

209

7

inkomste kategorie 600,000

GEMEEIITES

110
111
112
113
114
115
116
117
118
TOTAAL

INKONSTE

HUIDIGE SBYDRAE

bedrag

* v I

NUWE SBYDRAE

Vt

2
1
3
3
3
3
3
4

0
0
1
0
1
0
1
0

622,000
643,000
647,642
661,722
681,726
683,000
687,682
693,239

122,709
91,338
59,606
52,019
39,854
77,674
90,186
93,783

19.73%
14,20%
9.20%
7.86%
5.85%
11.37%
13.11%
13.53%

12.60%
12.70%
12.70%
12.80%
12.90%
12.90%
12.90%
12.95%

78,372
81,661
82,251
84,700
87,943
88,107
88,711
89,774

22

3

5,320,011

627,169

11.79%

12.81%

681,519

-

‘95

13*)

Vt

[~komste kategorie 700,000

GEMEENTES

700,000 (elke R 10,000 styg met 0,05* van 12.5*

LERAARS

102
103
104
105
106
107
108
109
TOTAAL

-
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* v I

800,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 13*

LERAARS

ItIKOMSTE

‘95

HUIDIGE SBYDRAE

bedrag

* v I

bedrag

13.5*)

NUWE SBYDRAE

Vt

Vt

* v I

bedrag

3
3
3
3
3
2
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

706,645
713,446
721,021
743,516
766,860
785,614
788,369
792,241
795,009

107,532
108,248
96,692
133,798
121,032
76,385
143,593
110,096
100,086

15.22%
15.17%
13.41%
18.00%
15.78%
9.72%
18.21%
13.90%
12.59%

13.00%
13.05%
13.10%
13.20%
13.30%
13.40%
13.40%
13.45%
13.45%

92,217
93,105
94,454
98,144
101,992
105,272
105,641
106,556
106,929

26

0

6,812,721

997,462

14.64%

13.27%

904,311
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GEMEENTES

LERAARS

119
120
121
122
123
124
125
TOTAAL

[~

INKOMSTE

‘95

HUIDIGE SBYDRAE

NIJWE SBYDRAE

Vt

Dt

3
3
3
4
3
3
3

1
0
1
0
1
0
0

803,536
815,326
818,658
819,767
866,355
869,381
890,806

146,506
107,561
46,603
95,488
147,641
176,995
182,402

18.23%
13.19%
5.69%
11.65%
17.04%
20.36%
20.48%

13.50%
13.55%
13.55%
13.55%
13,80%
13.80%
13.95%

108,477
110,477
110,928
111,078
119,557
119,975
124,267

22

3

5,883,829

903,196

15,35%

13.68%

804,760

bedrag

* v I

* v I

bedrag

~

~

GEMEEIITES
126

~

LERAARS

Vt

Dt

4

1

INKOMSTE

‘95

906,723
~

TOTAAL

4

1

* v I

87,587
~

906,723
~

vervolg...

HUIDIGE SBYDRAE

bedrag

bedrag

14.00%

126,941

14.00%

126,941

~

87,587
~

9.66%

NIJWE SBYDRAE

* v I

9.66%
~
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ri~omste

GEtIEENTES
.

127
TOTAAL

LERAARS

rinkomste
vervolg...

bedrag

* v I

NUWE SBYDRAE

0

1,050,000

210,923

20.09%

14.75%

154,875

3

0

1,050,000

210,923

20.09%

14.75%

154,875

kategorie 1,200,000

128
129

HUIDIGE SBYDRAE

3

rinkomste

‘95

15*)

Dt

kategorie 1,100,000

GEMEENTES

INKOMSTE

-

Vt

rinkomste

TOTAAL

1,100,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 14.5*

kategorie 1,000,000

* v I

1,200,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 15*

-

bedrag

-

1,300,000 (elke R 10,000 styg met 0,05* van 15.5*

LERAARS
Vt
Dt

IIIKONSTE
‘95

HUIDIGE SBYDRAE

bedrag

* v I

15.5*)

-

16*)

NUWE SBYDRAE

* v I

bedrag

5
4

0
0

1,226,727
1,233,724

209,883
238,664

17.11%
19.35%

15.60%
15.65%

191,369
193,078

9

0

2,460,451

448,547

18,23%

15.63%

384,447

kategorie 1,300,000

-

1,400,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 16*

-

16.5*)
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rinkomste kategorie 1,300,000

GENEENTES
130

TOTAAL

-

1,400,000 (elke R 10,000 styg met 0.05* van 16*

LERAARS

INKOMSIE

‘95

Ot

5

0

1,390,633

269,678

19.39%

16.45%

228,759

5

0

1,390,633

269,678

19.39%

16.45%

228,759

KATEGORIE 1,400,000

L1~0MsTE

KATEGORIE 1,500,000+ (MAKSIMUM 17’s)

131
TOTAAL

NIJWE SBYDRAE
* v I
bedrag

Vt

rINKOMSTE

GEMEENTES

HUIDIGE SBYDRAE
bedrag
* v I

16.5*)

-

-

1,500,000 (ELKE R 10,000 STYG MU 0.05* VAN 16.5

LERAARS
VT
VT

INKOMSTE
‘95

HUIDIGE SBYDRAE
BEDRAG
* V I

-

17*)

NUWE SBYDRAE
* V I
BEDRAG

6

0

2,055,004

466,791

22.;71%

17.00%

349,351

6

0

2,055,004

466,791

22.71%

17.00%

349,351
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A,14~1 EREDIENS: EERSTE VERSLAG
1. OPDRAGTE SINODE 1993
1.1 EREDIENSSIMPOSIUMS
1.1.1 Eredienssimposium 1993
*i Op 16 Oktober 1993 is ‘n Sinodale Erediens
simposium m die kerkgebou van die Ned Geref
gemeente Queenswood aangebied met die tema:
“Lofprysing in die Erediens”.
*2 Die referaat is deur prof AC Barnard aangebiecl,
terwyl •ds JC Carstens en mev Hetta Potgieter
verantwoordelik was vir ‘n praktiese aanbieding van
lofprysing ult die kerk se liedereskat.
*3 Heelwat leraars, kerkraadslede en orreliste was
teenwoordig en ‘n baie aangename en verrykende
simposium is beleef.
1.12 Eredienssimposium 1994
*1 In lyn met die besluit van die Sinodale Kommissie
vir die Erediens om ellce tweede jaar die simposium
gedesentraliseerd aan te bied, is daar drie
eredienssimposiums gedurende 1994 aangebied, en
wel soos voig:
* 01/09/1994: Pietersburg-Noord (09:00
13:00)
* 08/09/1994: Rustenburg-Bergsig (09:00
13:00)
* 19/09/1994: Universiteitsoord (09:00
13:00)
*2 Die tema wat by hierdie simposiums behandel was,
is: ‘Skuldbelydenis en genadeverkondiging in die
erediens”, en is ingelei deur proff CJA Vos en AC
Barnard. In navolging van die Sinode van 1993 se
besluit dat hierdie kommissie praktiese voorbeelde
moet gee van skuldbelydenis en genadeverkondiging
in die erediens, het di6 simposiums baie sterk daarop
gekonsentreer. Twee uitstekende referate is gelewer
met baie praktiese voorbeelde vir gebruik in die
erediens. Leraars en kerkrade wat belangstel om
daarvan te bekom, kan met die skriba van hierdie
kommissie skakel.
*3 Die gedesentraliseerde simposiums is goed
-

-

bygewoon en baie positief beleef. Praktiese sessies
was by aidrie aan die orde van die dag.
*4 AANBEVELING Die sinode moedig kerkrade
-

aan om die praktiese voorbeelde van hoe daar te werk
gegaan kan word met skuldbelydenis en genade—
verkondiging in die erediens te bekom en toe te pas in

die erediens.
1.1.3 Eredienssimposium 1995 Met die oog daarop
dat die Smodale Kommissie vir die Erediens
saamwerk met SEVTO om ‘n simposium aan te bied
oor die kerksang, kerkmusiek en begeleiding DV op 4
November 1995, is daar besluit orn gedurende 1995
nie ‘n eredienssimposium aan te bied nie.
1.1.4 AANBEVELINGS
*1 Die smode herbevestig sy opdrag aan die Sinodale
Kommissie vu die Erediens om voort te gaan met die
jaarhkse aanbiedmg van ‘n smodale eredienssnn
posium
-

*2 Die sinode moedig gemeentes aan om aktief in te
skakel by die eredienssimposiums in die algemeen en
by die beoogde gesamentlike simposium van 4
November 1995 oor die kerksang, kerkmusiek en
begeleidiug.
12 KORAALBOEK MET MELODIEë IN LAER
TOONAARDE
12.1 In opdrag van die sinode van 1993, het hierdie
kommissie ondersoek ingestel na die moontlikheid van
‘n koraalboek met melodieë in laer toonaarde
getransponeer.
122 In hierdie verband het die kommissie die
volgende besluite geneem:
*1 dat daar rekenirig gehou moet word met die
oorspronklike toonaard waarin die kunstenaar die
betrokke lied getoonset het sodat die oorspronklike
komposisie gehandhaaf kan word;
*2 dat die onus op die orrelis rus om te transponeer
waar nodig en dat daar kennis geneem moet word van
kursusse wat in hierdie verband aangebied word;
*3 dat daar by die Algemene Kommissie vir die
Erediens aanbeveel word dat daar in die lig van die
gevoelde behoefte, moontlike oorweging geskenk kan
word aan die daarstelling van ‘n koraalboek met laer
toonaardes.
123 AANBEVELING Die sinode keur die handeling
en besluite van die Sinodale Konimissie vir die
Erediens goed ten opsigte van die moontlike daar
stelling van ‘n koraalboek met melodieë in laer toon
aardes.
-

13 DRIE FORMULIERE VAN EENHEI]) IN
NUWE PSALM- EN GESANGEBUNDEL
13.1 Die Sinodale Kommissie vir die Erediens wys
daarop dat daar in die verlede verskeie kere met die
uitgewers onderhandel is oor die moontlikheid om die
Drie Formuliere van Eenheid in die nuwe Psalm- en
Gesangeboek te publiseer. Praktiese redes wat
aangevoer word waarom daar nie oorweging hieraan
geskenk is nie, is hoofsaaklik finansieël van aard
aangesien slegs ‘n klein segment van die lidmate regtig
in so ‘n uitgawe belangstel.
132 Die Sinodale Kommissie vfr die Erediens het
egter in hierdie verband die volgende besluite geneem:
*1 om by die Algemene Kommissie vir die Erediens aan
te beveel om weer ‘n ondersoek in die verbaud te loods;
*2 om, met betrekking tot die versoek dat die teks van
die Drie Formuliere van Eenheid in ‘n moderne idioom
deur die uitgewers vertaal moet word, slegs daarvan
kennis te neem, aangesien hierdie nie ‘n aangeleentheid
vir die uitgewers is nie, maar die kerk self op nasionale
viak.
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133 AANBEVEUNG
Die sinode keur die
handeling van die Sinodale Kommissie vir die
Erediens goed.
-

1.4 BEDIENThTG VAN DIE NAGMAAL
1.4.1 Aihoewel die kommissie ‘n studiekommissie
aangewys het om op die wese en viering van die
nagmaal in te gaan, is besluit om daarvan af te sien in
die hg van die besluite wat die Algemene Sinode 1994
hieroor geneem het en om genoemde besluite vir u
kennisname te kwoteer (Handelinge p 514, pt 4.2):
~1. Dit is die verantwoordelikheid van die plaaslike
kerkraad om toe te sien dat die nagmaal ordehik en in
ooreenstemming met die Skrif geskied.
2. Die nagmaal word, behaiwe by hoe uitsondering, in
‘n erediens bedien.
3. Die kerkraad besluit oor die bediening van die
nagmaal in sulke uitsonderlike gevalle.
4. Die volgende algemene riglyne word deur die
kerkraad gehandhaaf in die bediening van die nagmaal
buite die erediens:
4.1 Die kerkraad evalueer die meriete van elke
aansoek.
42 Die Woord moet bedien word.
4.3 Die ware betekenis van die nagmaal word
verduidelik sodat bygeloof uitgeskakel kan word hetsy
deur die formulier of andersins.
4.4 Minstens een ampsdraer, verkieslik die
wyksouderhing, woon die nagmaalbediening by. Waar
moontlik, word gereel dat ander medegelowiges dit
ook bywoon sodat die gemeenskapskarakter van die
nagmaal bewaar kan bly.’
1.4.2 Die Sinodale Kommissie vir die Erediens het ‘n
versoek aan die Algemene Sinodale Kommissie vir die
Erediens gerig waarin versoek is dat daar weer aandag
gegee word aan die nagmaaisformuhier in die hg van
die jongste besluite deur die Algemene Sinode 1994.
1.43 AANBEVEIING
Die sinode keur die
handelinge van die Sinodale Koimuissie vir die
Erediens goed en volstaan met die besluite van die
Algemene Sinode oor die bediening van die nagmaal.
-

15 K~NDERKOMMUN1E
1.5.1 Die sinode van 1993 het opdrag aan hierdie

kommissie gegee om aandag te gee aan die
kinderkommunie en riglyne daarvoor te voorsien.
152 Aangesien daar aireeds soveel studie oor hierdie
onderwerp gedoen is, versoek die kommissie ‘n
heropdrag van die sinode om ‘n studie van die
kinderkommunie te maak, maar dan met die kiem op
die praktyk daarvan.
153 AANBEVELING Die sinode dra dit aan die
Sinodale Kommissie vir die Erediens op om ‘n studie
van die kinderkommunie te maak met die oog op die
praktyk daarvan.
-

1.6 KERKSANG
1.6.1 Die sinode van 1993 het opdrag ann die
kommissie gegee om ‘n studie te doen oor die kerkiled
en -sang en riglyne in die verband aan die sinode voor
te IC.
1.62 Die kommissie het deegilk op hierdie saak
ingegaan, onderhoude gevoer met belanghebbendes en
uiteindelik ‘n besluit geneem wat gelei het tot ‘n
beheidstudiestuk wat aan die Algemene Sinode 1994
voorgelC en net so aanvaar is as riglyne vir gebruik in
die kerk (Vergelyk Handelinge, p 515, veral pt 5.2.3):
“1. Die kerk verwelkom nuwe liedere en roep hidmate
op om hulle gawes te gebruik om goeie eietydse hiedere
te skep.
2. Die fmale goedkeuring en ingebruikstelling van ou,
hersiene en nuwe liedere kan alleen geskied deur die
Algemene Kommissie vir die Erediens (AKE). Die
amptehike Psalm- en Gesangebundel word deur die
Algemene Sinode goedgekeur.
3. Dit is toenem end belangrilc dat daar breer inspraak
sal kom by die totstandkoming en keuring van liedere
vir die kerk. Daarom besluit die sinode:
3.1 Ten opsigte van lidmate: Enige lidmaat kan hiedere
vir oorweging deur die AKE instuur.
32 Ten opsigte van kerkrade:
32.1 Kerkrade is verantwoordeik om aan die hand van
kriteria van die Algemene Sinode liedere voorlopig te
beoordeel, te keur en ten opsigte van singbaarheid te
toets.
3.2.2 Indien die kerkraad oordeel dat ‘n lied meriete
het en dit blyk lewensvatbaar te wees, word dit
onverwyld na die AKE gestuur.
3.23 Hierdie voorlopige keuring beteken nie dat
kerkrade sulke hiedere permanent gebruik of as
eiendomhike duld nie.
33 Ten opsigte van sinodes en ringe:
Die sinode gee ook ruimte aan sinodes of ringe om ‘n
keurkommissie aan te wys ten einde inspraalc te he in
die keuring van hiedere. Liedere wat gekeur is, word
aan die AKE deurgegee vu finale keuring.
3.4 Ten opsigte van die AKE:
3.4.1 Die AKE keur deurlopend nuwe liedere en stel
die wat goedgekeur is, aan die kerk bekend.
3.42 Die AKE voed die kerklike pubhiek op in die
toepassing van die goedgekeurde kriteria vir die
beoordeling van liedere deur ‘n rubriek in Die
Kerkbode en/of Die Voorhigter te behartig. In die
rubriek word goeie en swak nuwe hiedere aan die hand
van die geldende kriteria getoets en bespreek. Nuwe
liedere wat goedgekeur is, kan ook hangs die weg aan
die kerk bekend gestel word.
4. Die ideaal bly dat daar net een amptelike bundel van
die kerk sal wees. Die bundel word van tyd tot tyd
hersien. Liedere wat rile inslag gevind het nie, word
uitgelaat en nuwes wat intussen goedgekeur en aanvaar
is, word ingesluit.
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5. Die onderskeiding tussen godsdienstige liedere wat
geskik is vir die erediens en ander slegs vir buite die
eredliens, kan nie gehandhaaf word nie.
6. Die Ned Geref Kerk skakel steeds met die
susterkerke ten opsigte van ons gemeenskaplike
liedereskat.’
1.6.3 Die Sino dale Kommissie vir die Erediens het die
volgende besluite in verband met die besluite van die
Algemene Sinode in sake die kerklied geneem:
om ‘n skrywe aan alle ringe en kerkrade te rig
waarin na hierdie besluite verwys word met die
versoek dat die riglyne daarin vervat, geImplementeer
word;
*2 ‘n beroep te doen dat die besluite in groot
verantwoordelikheid uitgevoer word sodat ook
orreliste en lidmate betrek word via die kerkraad se
kommissie vir die erediens;
*3 om die suggestie te laat by ringe dat ‘n
kommissielid by die ringsvergadering of rings
konferensie oor die saak kan optree; en
*4 om werkswinkels te hou met ringe en kerkrade om
die besluite toe te lig.
1.6.4 AANBEVELINGS
1.6A.1 Die sinode keur die handeling van die Sinodale
Kommissie vir die Erediens goed met betrekking tot
die hantering van die aangeleentheid rondom die
kerklied.
t6.42 Die sinode keur goed dat die Sinodale
Kommissie vir die Erediens die Keuringkommissie
van die sinode sal wees vir nuwe kerkliedere en
moedig ringe, kerkrade en lidmate aan om nuwe
kerkliedere aan die skriba van die kommissie te
besorg vir beoordeling.
1.6.43 Die sinode besluit dat die Keuringskommissie
reg tot koöpsie van kundiges het aangesien al die
belangrike komponente van keuring aandag moet kry.
1.7 LIEDERE OP TRANSPARANT
1.7.1 Na aanleiding van ‘n versoek van die sinode van
1993, het die Sinodale Kommissie vir die Erediens
opdrag gegee aan ds JC Carstens om die moontlikheid
te ondersoek om ‘n stel transparante saam met nuwe
sangbundels beskikbaar te stel.
1.72 Hierdie is ‘n bale delikate en selfs gevaarlike
terrein waarop baie gemeentes hulle begewe, deur
onwettig transparante te maak van bestaande
sangbundels. Oortreding van die kopiereg kan nie net
baie verleentheid en geld vir die gemeente te weeg
bring rile, maar moet ook bevraagteken word in die hg
van die etiek daarvan.
1.7.3 Die kommissie lys die volgende bevindinge vir
die aandag van die sinode:
*1 Daar bestaan wel ‘n pertinente behoefte aan
transparante, veral met die oog op die teks, maar ook
vir die melodielyn.
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*2 Dit is wel moonthik om so ‘n diens te, voorsien, maar
die probleem is altyd genoegsanie afset geen uitgewer
wil met ‘n kiomp oorskotte sit lie (soos met
Sing-Onder-Mekaar gebeur het; ‘n private persoon het
transparante gemaak en hope is nie verkoop nie).
*3 Die hele kwessie van ~copiereg kom ter sprake. By
-

V

V

die meerderheid van die liedere is die Afrikaanse teks
nie ‘a probleem nie, want dit is eie skeppinge wat deur
die kommissie aangevra is en waarop die kommissie
dan reprografiese regte het. (Let wel: in JSB 2 is daar
sekere tekste wat ME op transparant mag kom ale, by
die Taizé-hiedere se Engels en/of Latyn). Die groot
probleem lê egter by die melodieë, veral die moderne
skeppinge
die kopiereg (wat dilcwels ten duurste
aangekoop is) vereis in die meerderheid gevalle dat die
melodielyn (of betrokke harmonisasie) ale gerepro
duseer mag word nie.
*4 Dit is moeilik vir ‘n uitgewer om die reg tot die
-

maak (en verkoop) van transparante aan ‘n spesifieke
persoon of gem eente toe te ken wat dan van die ander
wat ook sou belangstel? En wie kontrolleer die
korrektheid en die kwaliteit?
~5 Die huidige gebruik van en mark vir transparante lei
-

ongelukkig daartoe dat die sangbundel as sodanig ale
meer gekoop” word nie; die mense word ‘bedien” in
die gemeente. Dit is te argumenteer of hierdie modus
operandi werklik die samesang bevorder. En in elk
geval lei dit tot die dilemma dat die betrokke lidmate
ale by ander byeenkomste of in ander gemeentes kan
saamsing nie, want hulle het nie die bundels in die hand
ale! (En om te beweer dat die sangbundels te duur is,
gaan eenvoudllg nie op nie).
*6 Die Sinodale Kommissie vir die Erediens sien in elk
geval nie op hierdie stadium sy weg oop om om as
‘uitgewer” en ‘handelaar vir so ‘n stel transparante op
te tree nie. Elke gemeente sal maar vir homseif moet
voorsien na behoefte en omstandighede, met die nodlige
verantwoordehikheid ten opsigte van reprografiese regte.
1.7.4 AANBEVEL1NGS
*1 Die sinode vereenseiwig horn met die bevindinge
toy liedere op transparant.
*2 Die sinode versoek die uitgewers van die amptelike
sangbundels van die Ned Geref Kerk om wel die
moontlikheid te ondersoek om ‘a stel cenvormige
transparante beskikbaar te stel vir gebruik in die
gemeentes.
1.8.4 GEWYDE/LITURGIESE
EREDIENS

DANS

IN

DIE

*1 In opdrag van die besluit van die Sinode van 1993,
het hierdie kommissie opdrag aan prof AC Barnard
gegee om ‘n studie van genoemde onderwerp te maak.
*2. Na deeglike besinning het die Sinodale kommissie
vir die Erediens besluit om die titel van die studiestuk
te herformuleer, naamlik:

V

V

V

V V

V
V
V
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“Liggaamshouding, liggaanisbeweging en liturgiese
dans’.
*3 Die studiestuk word bygevoeg as Bylae A.
L8.4 AANBEVELINGS
*1 Die sinode keur die optrede van die Sinodale
Kominissie vir die Erediens goed met betrekking tot
die herformulering van die onderwerp.
*2 Die sinode neem Bylae
oor “Li~aamshouding,
liggaamsbeweging en liturgiese dans” in behandeling.
*3 Die sinode aanvaar die studiestuk in Bylae A met
die konklusies as riglyne vir die gebruik in die kerk.
*4 Die sinode verwys die studiestuk na die nuwe
Sinodale Kommissie vir die Erediens om nan die hand
daarvan leiding te gee in die kerk.
t9 SAMESTELLING EN DOELSTELUNGS VAN
DIE
SINODALE
KOMMISSIE
VIR
DIE
EREDJENS
1.9.1 Die kommissie het kennis geneem van die
besluit deur die Algemene Sinode 1994 dat daar weer
‘n selfstandige Algemene Kommissie vir die Erediens
aangewys word.
1.9.2 Tn die Jig daarvan het die Sinodale Kommissie
vir die Erediens besluit om by die sinode aan te beveel
dat die status quo gehandhaaf word ten opsigte van
die huidige opset van hierdie kommissie wat sy
samestelling en doelstellings aanbetref.
1.93 AANBEVELING
Die sinode handhaaf die
huidige samestelling en doelstellings van die Sinodale
Kommissie ~‘ir die Erediens soos bepaal by die Sinode
-

van 1993.
1.10 SKAKEUNG MET ANDER INSTANSIES
Die SKE het in opdrag van die sinode voortdurend
-

geskakel met die volgende instansies:
1.10.1 Suid-Afrikaanse Koorvereniging (SAKV)
Die SKE het gereeld die nuusblad van die SAKV
ontvang en noue skakeling word bewerk deur ds JC
Carstens.
1.102 SA Kerkorrelistevereniging (SAKOV)
Skakeling met SAKOV geskied deur een van die
kommissielede, mev Hetta Potgieter. Die bladjie van
SAKOV, “Die Musiekleier”, word gereeld aan die
-

-

kommissie beskikbaar gestel.
1.103 Teologiese Fakulteit en SEVTO

Baie goeie
skakeling met die Teologiese Fakulteit (UP) en
SEVTO was aan die orde van die dag in die persone
van onderskeidelik prof CJA Vos en prof W Vosloo.
Dit is vir hierdie kommissie ‘n groot eer om persone
van hulle statuur op die kommissie te he en hartlike
samewerking word ervaar.
1.10.4 AANBEVELING Die sinode dra diE aan die
Sinodale Konunissie vir die Erediens op om voort te
gaan met skakeling met bogenoemde instansies ter
wille van beter funksionering en diensleweriug met
betrekking tot die inkleding van die erediens.
-

2, ALGEMENE SAKE
2.1

PERSONEEL

Die personeel van hierdie

kommissie het die afgelope twee jaar bestaan nit:
Prof AC Barnard (Voorsitter)
Prof CJA Vos (Onder/voorsitter)
Dr PJC Loots (Skriba)
Ds AJ Olivier
Ds CA du Plessis

Ds WJH de Koker
Dr CJ Jackson
Mev HM Potgieter

Prof W Vosloo (SEVTO)
Ds JC Carstens (SAKV) op eie koste
2.1.2 Daar is bale lekker saanigewerk die afgelope
termyn en dit is jammer dat twee lede nie weer
beskikbaar is om op die kommissie te dien nie, naatnlik

prof AC Barnard en dr CT Jackson wat beide hal
emeritaat aanvaar.
2.13 Die kommissie Wi! S~ opregte dank uitspreek
teenoor al die lede vir ywerige insette en meewerking,
veral wat prof AC Barnard aanbetref. Dit bly steeds ‘n
voorreg om uit sy insig en gawes te put met betrekking
tot die belewenis en inrigting van die erediens.
2.1.4 Die kommissie is dankbaar dat twee van sy lede
en nog ‘n leraar van Noord-Transvaal benoem is op die
Algemene Kommissie vir die Erediens, naamlik: prof
CJA Vos (voorsitter), dr PJC Loots (skriba) en dr JA
Laubscher.

22 SINGBARE MELODIEë IN
PSALM- EN GESANGEBIJNDEL

DIE

NUWE

22.1 Na deeglike besinning oor die onderwerp, het die
Sinodale Kommissie vir die Erediens sy kommer
uitgespreek oor die moontlikheid dat met die
samestelling van die nuwe Psalm- en Gesangebundel
daar weer bale “onsingbare” melodieë in vervat sal wees
wat die singbaarheid daarvan vir die gewone lidmate
verlaag.
222 AANBEVEUNG
Die sinode versoek die
Subkommissie vir die hersiening van die Psalm- en
Gesangebundel om aandag te skenk nan singbare
melodieë vir die beoogde nuwe Psalm- en Gesange
bundeL
-

-

23 FORMULIER VIR DIE BEVESTIG1NG VAN
KERKRAADSLEDE
23.1 Daar is ‘n versoek tot die kommissie gerig om in
te gaan op die Formulier vir die Bevestiging van
kerkraadslede in terme van die feit dat byvoorbeeld
blokdiakens en diakens en ouderlinge met spesiale
opdragte se pligte nie daarin vermeld word ale.
232 AANBEVELINGS
*1 Die sinode versoek die Sinodale Kominissie vir die
Erediens om met die Sinodale Kommissie vir
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Gemeentebediening saam te werk in die aanpassing
die Formuiier vir die Bevestiging van
Kerkraadslede en om die voltooide werk ann die
Algemene Kommissies vir die Erediens en
Gemeentebediening voor te 18.
*2 Die sinode dra dit aan die Sinodale Kommissie vir
die Erediens op cm in samewerking met die
Algemene Kommissie vir die Erediens ‘ii uitgebreide
studiestuk daar te stel oor die plek en herkoms van die
liturgiese formuliere in die erediens en ten opsigte van
die prediking waar veral ock aandag gegee word ann
die wyse van toesegging van die seen en die
pneumatiese onderbou by die amps-indiensstelling
van kerkraadslede.

van

2.4 SANGDIENSTE
2.4.1 Algemene Sinode 1994
Die Sinodale
Kommissie vir die Erediens het saamgewerk om die
sangdiens tydens die Algemene Sinode 1994 aan te
bied. Dit was ‘n bale groot sukses en ds JC Carstens
word veral bedank vir die ywer en leiding wat hy in
hierdie verband geneem het.
2.42 Nocrd-Transvaal Sinode
Die Sinodale
Kommissie vir die Erediens bied sy voile onder
steuning en medewerking aan die organisering en
aanbieding van die optrede van ‘n massakoor onder
leiding van ds JC Carstens tydens die nagmaalsviering
van die sinode.
-

-

2.5 BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE
Die Sinodale Kommissie vir die Erediens het besluit
om die besluite van die Algemene Sinode wat
betrekking het op die erediens aan die gemeentes
deur te gee vir aandag en implementering.
-

3. SLOT Hiermee vertrou die kommissie dat hy sy
-

opdragte en werksaamhede tot bevrediging van die

sinode uitgevoer het. Die vergadering word ‘n
geseende sitting toegewens.
PROF AC BARNARD (Voorsitter)
DR PJC LOOTS (Skriba)
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EREBIENS: BYLAE A
LIGGAAMSHOUDING, LIGGAAMSBEWEGING EN LITURGIESE BANS
1. OPDRAG
“Die sinode dra dit op aan die
Sinodale Kommissie vir die Erediens om ‘a studie te
maak van die gewyde/liturgiese dans in die Skrif en
die betekenis daarvan vir die erediens vandag.” (Acta
1993, 265)
-

2. INLEIDING
*1 Die vraag na die gewyde of liturgiese of sakrale of
religieuse dans bring onvermydelik mee dat aandag
aan die wye veld van die dans vandag in sy talle vorms
en fasette gegee moet word. Die denke oor
eersgenoemde word ten diepste beinvloed deur die
dans in sy talle manifestasies vandag.
*2 Om enigsins ‘n billike evaluering van die dans te
verkry, is dit verder nodig om die dans te sien teen ‘n
veel breër agtergrond. Dit moet naamlik besien word
binne die raamwerk van die hele saak van
liggaamlikheid, liggaamshouding, liggaamsgebare en
liggaamsbeweging in die erediens.
*3 Ewe-eens moet die legitieme oproep tot groter
deelname van die lidmate aan die erediens en die

aktiewe betrokkenheid van elkeen, in berekening
gebring word.
*4 Waar die uitgangspunt steeds moet wees om te vra
na die standpunt van die Bybel, moet otis die Skrif reg
hanteer. Die Bybel is nie ‘n handboek waar pasklaar
antwoorde oor elke saak gegee word tie. Daar moet
onderskei word tussen:
gebooie en duidelike opdragte
duidelike uitsprake
onderskeibare beginsels
riglyne of gedragkodes
toevallige vermeldings
interpretasies van gebuike
veronderstelde bekendheid met begrippe.
~5 In die hantering van die Skrif moet otis verder
deeglik rekening hou met die leef en kultuurwêreld
van destyds. Die Bybel kom in ‘n kultuurkleed van
bale eeue gelede. Allerlei sake en gebruike kan alleen
verstaan word binne die tyd-historiese en kul
tuurhistoriese leefwêreld van destyds. Verder is dit
belangrik hoe die kerk hierdie sake en gebruike by
sekere historiese wendpunt geInterpreteer het, soos
tydens die Vroeë Kerk, die Rykskerk, die Middeleeue,
Reformasie, ensovoorts.
*6 Ons kan nie die dans en dansvorms vandag en die
onderskeidings wat vandag gemaak word, in die Skrif
teruglees of daarvolgens die Skrif interpreteer ale.
Kontemporêre opvattings van die dans is baie
verskillend van di~ in die verlede en veral van Bybelse
tye. Om dans in die Bybel te verstaan, moet ons by
-

-

-

-

die eie kultuur verbykyk en nie teen die tradisies van
vandag vaskyk nie. Otis kan ook tie die Bybelse dans

in ons huidige denksisteem indruk tie. Tereg skryf M
Blogg, ‘n vurige voorstander van die sakrale dans:
Ons onderskeiding tussen die religieuse en die sekulére
dans het tie in Bybelse tye bestaan nie. “Dance was
bound up with life itself and life was intimately bound
up with religion” (1985, 9, 12, 13).
*7 Die afgelope dekades het allerlei ingrypende
vernuwings in die erediens meegebring, soos die
invoering van vernuwings ten opsigte van die musiek,
die drama en die liturgiese dans. Terwyl die musiek en
drama gevestig geraak het as legitieme en
geloofwaardige vorms van religieuse uitdrukking, het
die dans ‘n sterk omstrede saak gebly. Daar is wel
aanhangers daarvan, maar ook sterk teenstanders
daarvan in die erediens.
*8 Basies is noodsaaklik ‘n teologiese beligting van die
liggaamlike en liggaamsbewegings en in die raam

hiervan, ook die dans.

3. DIE BYBEL OOR LIGGAAMLIKHEID,
LIGGAAMSHOUDING,
LIGGAAMSGE
BARE EN LIGGAAMSBEWEGING IN DIE
EREDIENS
3.1 DIE BYBELSE MENSBEELD
*1 In die Bybel word nie gehandel oor ‘n abstrakte idee
van die mets nie, maar oor die werklike mens.
*2 Die mens word gesien as ‘n eenheid, as die hele, die
werklike mens, as die mens wat geskape is na die beeld
van God. Die mens bestaan tie uit twee dele, naamlik
‘n aparte innerlike deel die siel en ‘a uiterlike deel, ‘n
fisiese raamwerk die liggaam tie. Die mens is ‘a
-

-

-

-

eenheid en daar is nie ‘n skeiding tussen die geestelike
en die materiële as twee basiese vorms van bestaan tie.
*3 Die mens as ‘n eenheid, as die hele mets, het in die
sonde geval en het verword. In alles bly hy egter ‘n
mens en word tie ‘n dier nie. Dwarsdeur alles word die
mets gesien en verstaan waar hy staan voor die
aangesig van God, in die religieuse verbondenheid met
God in die totaliteit van sy bestaan.
*4 Die mens word verstaan in die tallose verbande

waarin hy lewe: talle verbande tot ander mense, maar
ten diepste in die verhouding tot God. Hierdie
verhouding tot God dra ‘n beslissende en tiles
omkerende karakter ten opsigte van alle ander
verhoudings.
*5 Die verlossing deur Jesus Christus raak die hele
mens, na liggaam en siel, en die mets in a! sy
verhoudings, maar veral sy verhouding tot God. Die
geskonde beeld van God word herstel en die mens kan
as hele mets nuut word en leef in die talle verhoudings
wat ewe-eens nuut gemaak word.
*6 Die verlossing van Christus raak ook die hele mens

in sy ewige bestemming. Dit is nie net die siel wat
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verbs word nie, maar ook die liggaam. Christus se
opstanding uit die dood met sy verheerlikte liggaam,~is
ook ons waarborg vir ons opstanding uit die dood. As
hele mens, wat in alles vernuut word deur Christus,
bring ons die ewige saligheid deur.
*7 Geen sprake van ‘n dichotomie van siel/gees. en
vlees/liggaam nie. Die siel/gees en vlees/liggaam is
nie twee aparte entiteite nie. Die siel staan vir die,
hele persoon (Rom 13:1) net soos die liggaam ook
staan vir die hele persoon (Matt 24:22; 1 Kor 1:29).
*8 Paulus se onderskeiding van ‘n geestelike mens
(pneumatikos) en ‘n vleeslike mens (sarkikos)
/liggaamlike mens (somatikos) (1 Kor 3:1), berus nie
op ‘n dichotomie tussen gees/siel en vlees/liggaam
nie. Vleeslik wys op die menslike natuur beheer deur
die sonde. Vleeslik is nie slegs die liggaam nie, maar
die hele persoon wat so vervalle is. Vlees dui op die
hele mens qua in sonde geval. Geestelike wys op die
menslike natuur wat verander is en beheer word deur
Christus en deur sy Gees. Gees dui op die hele mens
qua verlossing. Die “siel”/”gees” sowel as die “liggaam”
kan vleeslik word, soos ook die liggaam sowel as die
siel geestelik kan wees. Die verhouding vlees en gees
word nie gesien as lolcalisering nie: ‘n laer en ‘n hoer
nie. By Paulus is die vlees (sarx) en liggaam (soma)
nie as liggaamlike as die laere gestel teenoor die
pneuma (gees) as die geestelike en die hoëre nie. Hy
wys ons juis daarop dat ons liggame ‘a tempel van die
Heilige Gees is, en hy roep ons op om God te
verheerlik in ons liggame (1 Kor 6:19-20) en om ons
liggame te stel as ‘n lewende, heilige en aan God
welgevallige offer (Rom 12:1).
32 DIE EENHEII) VAN DIE MENS IN SY DIENS
AAN GOD
*1 Die mens is ‘n eenheid in sy lewe voor God,. in sy
diens aan, en in sy aanbidding van God.
*2 Ons liggaamlikheid is die medium waardeur mense
hulle verhouding tot mekaar, maar ook die verhouding
tot God, uitdruk. Deur ons liggame is ons
teenwoordig by mekaar en deel ons in dieselfde lewe
en dieselfde geloof. Ewe-eens is ons deur ons liggame
teenwoordig by God, ontmoet ons Horn en dien ons
Horn.
*3 In die erediens kom ons nie as “siele” bymekaar
nie, maar as hele mens en dit omvat ons hele bestaan,
ook die liggaarn. Ons mag nie die erediens sien en
laat verloop as slegs ‘n gebeure wat die siel raak nie.
In alles is die liggaam betrokke. Dit is steeds die hele
mens wat as enkeling die Here dien en dit saam met
ander gelowiges. Die liggaarn is nie slegs die
instrument van die siel nie, maar druk die hele mens
en ook sy innerlike lewe, uit. ‘The body does not lie;
it is the truest barometer of what is going on inside
us”. (Bruce Larson), “The body is primarily instrument’
of expression” (J Killinger).
*4 Die liggaamlike word in die erediens ernstig
geneem in die oordrag op verskillende maniere van
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die evangelie. Sonder die gebruik van die liggaam en
die liggaamlike, en sonder dat dit aangespreek word,
kom daar nie veel van die oordrag van die evangelie tot
syregnie.
~5 Die liggaamlike kan nie gemis word in die viering
van die heil in die erediens nie. In die erediens beleef
die gelowiges hulle geloof~ word hulle geloofservaring
en geloofsinhoude uitgedruk en na mekaar oorgedra,
gedeel en saam beleef.
*6 Die geboofservaring en die geboofsinhoude kan nie
in die erediens werklik plaasvind sonder die ulterlike
deelname en die uitdrukking deur die liggaamlike nie.
33 DIE GEHEIM VAN DIE DRIELEDIGE
DINENSIES
*1 Vanuit die mensbeebd, die siening van die erediens
en die kommunikasie van die evangelie, is daar drie
duidelike dimensies waarlangs die gebeure van die
erediens verloop:
Die dimensie van die woord, die verbale.
Die dimensie van die toon, sang en musiek.
Die dimensie van die liggaanilike en liggaains
bewegings.
*2 In teorie geld dat al drie dimensies gesamentlik
beklemtoon word. In die praktyk is die prentjie
anders. Op die woord, die verbale, word ‘n besondere
kiem gelê. In ‘a minder mate geskied dit ook ten
opsigte van die toon, die sang en musiek. Die liggaam,
sy betrokkenheid en sy beweging, bly onderbelig en
onderwaardeer. Daar is slegs die mees elementêre
reste van gebare en bewegings.
*3 God openbaar Homseif en laat van Homseif spreek
-

-

op ‘n mensvormige wyse, sodat mense dit kan begryp.
*4 Hy handel met, en spreek tot, en verkeer met,
mense op so ‘n wyse dat die hele mens, ook die
liggaamlike, tot sy reg kom. Hy betrek die hele mens by
die handeling en boodskap.
*5 Jesus Christus tydens sy optrede op aarde het steeds
aandag gegee aan die biggaamlike en liggaams
betrokkenheid van mense. In die oordrag van die
evangelie het Hy ewe-eens eras gemaak met die
liggaamlike.
*6 Die diepste fundering van die liggaamlike en sy plek
in die lewe en erediens, is in die feit van die
menswording van Jesus. Hy het ‘a mens geword en
onder ons kom woon en werk. Hy het in ons sondige,
skuldige en verlore vlees ingegaan om dit te verbs en te
red.
33 DIE IIERKOMS VAN DIE NEERSENDE
DICHOTOMIE
*1 Die wydverspreide leer en praktyk van die dualisme
of dichotomie, naamlik dat die mens sou bestaan nit
twee aparte entiteite, te wete ‘a liggaam en ‘n siel, of
selfs ‘n trichotomisme, waarvolgens die mens sou
bestaan uit drie dele, te wete ‘n liggaani, ‘n siel en ‘n
gees, vind ons nie in die Bybel nie. Die herkoms 18
elders.
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*2 Ons moet die herkonis soek by die Griekse
filosofie, met name by die Pithagoriers, die StoIsyne,
by Plato en veral by die Neo-Platonisme. Hiervolgens
bestaan die mens uit ‘n laer, sondige deel (die
liggaam), en ‘n hoer, edele deel (die siel).
Die liggaam is die omhulsel of die gevangenis van die
siel. Die groot stryd vir die siel is om nit hierdie
kerker bevry te word.
*3 Dieselfde miskenning van die liggaam vind ons ook
by die latere Gnostieke. Ook dit het op die kerk ‘n
sterk invloed uitgeoefen.
*4 Met die opkoms van die kloosterwese en die
gepaardgaande askese of lewensvermyding, met die
Hem op lyding en selfkastyding en selfdoding, die
doding van die liggaam met sy begeertes, is die invloed
van die dualisme versterk met sy miskenning van die
liggaamlike.
*5 By die Piëtisme, veel later, word die klem swaar
gelê op die vrome gemoed, op die siel van die mens,
met verwaarlosing van die liggaamlilce.
*6 Dikwels in die geskiedenis van die kerk is die leer
van die Bybel oor die mens gelees deur die bril van
die Platonisme en Neo-Platonisme.
4.
DIE WYE TERREIN VAN DIE
LIGGAAMLIKHEID,
LIGGAAMSHOU
DING EN LIGGAAMSBEWEGJNG IN DIE
EREDIENS
4.1 DIE “TAAL” OF “BOODSKAF VAN DIE
UGGAAM

*1 In die algemene omgang van Jie lewe, maar veral
in die erediens, spreek die liggaam ‘n bepaalde taal”
en laat dit ‘n bepaalde ‘boodskap’ sien.
*2 Die liggaam openbaar die innerlike gevoelens en
innerlike oortuigings van die mens.
*3 Die “taal’ of ‘boodskap’ van die liggaam kan
positief wees of negatief; dit kan streel of irriteer, dit
kan aantrek of afstoot; dit kan versterk en opbou, of
verlei en afbreek.
*4 Die normale is dat die taal en boodskap van die
liggaam ooreenkom met die boodskap van die woord
en van die hart, en diE versterk. Dit kan egter ook
verskil en mekaar weerspreek. lemand kan sekere
dinge uitspreek en voorgee, niaar as dit nie eg is nie,
sal die taal van die liggaam dit ontmasker.
~5 Na lang eeue van miskenning, is die mens vandag
baie meer ingestel op die liggaamlike en die taal van
die liggaam die liggaamstaal (body-language) of die
nie-verbale.
-

*2 Liggaamshouding raak elke faset van die erediens,
veral die spreke en die gebed. By die gebed is die
houding dikwels die reaksie op ‘n bepaalde situasie,
persoon of atmosfeer.
*3 Veranderings in die houding druk verandering van
die innerlike en die intensies uit.
*4 By die houding van die liggaam val die kiem meer
op die uitdrukking van die gevoelens en geloofsinhoude
en dit op ‘n stabiele, blywende en duursame wyse.
43 LIGGAAMSGEBARE OF GESTES
*1 flier moet die hele wye terrein van tekens en
simbole steeds in gedagte gehou word.
*2 Gebare druk uit wat in ons harte leef en openbaar
ook onsself en ons bedoelings.
*3 Gebare begelei, woorde en handelinge dit
verduidelik, konkretiseer en versterk
gebeds-,
eerbieds-, spreek-, groet- en seëngebare; die kruisteken,
die vredesoen (pax).
*4 Anders as by die liggaamshouding, word die
gevoelens en geloofsinhoude by liggaamsgebare uitg
edruk op ‘n spontane, momentele, verbygaande wyse en
deur herhaling.
-

4.4 HOUI)ING, GEBARE EN BEWEGING VAN
BEPAALDE LIGGAAMSDELE
*1 Die besondere taal van beweging. Beweging is die
mees basiese taal van uitdrukking en kommunikasie vir
mense, wat gedurende die hele lewe gespreek word, en
wat die krag het om die hele persoon te integreer in die
liturgiese aktiwiteit.
*2 Kombinasies. Soms word die houding verbind met
gebare en dan weer word gebare verbind met beweging.
Gebare versterk en vul die gesproke uitinge aan. flier
kom veral ter sprake: die hande, die voete en veral die
gesig met as die twee belangrike fokuspunte, die oe en
mond.
4.5 UGGAAMSBEWEGINGS

*1 Loop, draai, allerlei bewegings soos die vorming van
‘n kring, heen en weer beweeg, prosessies.
*2 Die hele liggaam beweeg, die hande kiap, die voete
stamp, rondspring, die hande in die lug hou, die gesig
en kop beweeg, roep, sing, sirkel.
*3 Bewegings om bepaalde emosies uit te druk, soos
vreugde, droefheid, aanbidding, vrees, geborgenheid.
4.6 GEKOMBINEERDE BEWEGINGS
*1 In die erediens word allerlei liggaamsbewegings
gekombineer met ‘n groot aantal en ook verskeidenheid
multimedia
en uitdrukkingsmiddels: sang, musiek,
spreke, kleure, dialoog, televisie, kasette, baniere, llg,
voorstellings, ensovoorts.
*2 Voorstellings van geestelike waarhede en -ervarings,
en boodskappe weergegee in verskillende vorms, soos
gebarespel, mimieke en pantomimes.
-

42 LIGGAAMSHOUDJNG
*1 Liggaamshouding die posisie en die hou van die
liggaam en die liggaamsdele
is van die grootste
belang vir die erediens. Dit geld die houding van
sowel die liturg as die ander ampsdraers en die
lidmate.
-

-
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*3 Gekombineerde liggaamsbewegings aangebied in
die vorm van die drama op verskillende maniere, soos
die “Bibliodrama”, die sosio-, polito- en psigo-drama.
*4 Die ‘Happening”.

A.14.1 EREDIENS/10N

Dear die dans moet die mense hulle enersyds
afskerm teen hierdie gode en andersyds moet die gode
gunstig gestem word.
Deur die dans moet die gode erken en geëer word.
Hulle word geëer deur danse waarin getrag word om
die gode na te boots. Daar heers die geloof dat die
gode die dans ingestel het, dat hulle self dans en die
mense nooi om by hierdie aktiwiteite in te skakel en die
gode so te eer.
Ook word gesoek om deur die dans deel te kry aan
hierdie mag van die gode, deurdat:
~5 Die gode se voorkeure nageboots word, daarom
word gepraat van ‘a “naboots-magie”.
*6 Deur die dans word ‘n eenheid met die gode
bewerk, sodat die gode deur die mense kan werk
(“Simpatiese magie”).
*7 ‘n Eenheid met die gode word verkry deur die dans,
mense kry deel aan hulle persoonlikheid en identifiseer
met hulle.
*5 Die dans is ‘a magtige middel om mag by en selfs
oor die gode te verkry die beginsel van magie.
*9 Deur die dans soek mense om onheile af te weer,
beskerming te verkry en weldade te verseker, soos
oorwinnings teen vyande, gesondheid, goeie oeste en
kommunikasie met die dooies.
*10 Die eenwording met die gode kom na yore dear
die fisiese uitgelatenheid, die roes en ekstase, die
delirium en bewussynsverlies.
*11 Dans by heidense volke is dikwels daarop afgestem
om as besondere vorm van godsdienstige belewing
seksuele bevrediging te verkry dit beteken tempel
prostitusie in verskillende vorms.
:[2~ Dans bet saamgegaan met begeleidende musiek.
Die musiek gee aan die dans sy ritme en was deel van
die religieuse effek. Die musiek het dikwels
gepaardgegaan met individuele- of groepsang, waarin
die lof van die gode vertel is.
-

-

-

4.7 DIE LITLJRGIESE-, GEWYDE-, SAKRALE-,
JIBILIGE- OF DIE KOORDANS
*J Tans word daar sporadies en in toenemende mate
gedink en gepraat oor, verlang na, geëksperimenteer
met, en inderdaad beleef uit: die dans in die erediens.
*2 Die dans word gesien, bepleit en ervaar as die
toppunt of somtotaal van die integrasie van al die
liggaamsbewegings, as een van die mees gekon
sentreerde en hoogste vorms van beweging in die
geheel (T Berger), as die enige uitdrukkingsvorm van
ons hele self in so ‘n omvattende wyse (M Blogg).
*3 In gloedvolle taal word die lof van die dans in die
erediens besing: “Die gewyde dans is niks anders nie
as godsdiens vergestalt in ekspressiewe liggaamlike
beweging” (JF van Heerden, 1993, 208, vgl 212).
*4 As sogenaamde “koordans” word dit deur
Pentakostalistiese groepe in die erediens beoefen.
*4 Teenoor die pleitbesorgers van die dans, is daar
ook ernstige bestryders daarvan wat dit sien as die eie
terrein van die duiwel.
4.8 STILTE AS DIE NODIGE BALANS VIR DIE
BEWEGING EN AKSIE
Liggaamsaksie en
-beweging in die erediens wa vir sinvolle stilte as
realcsie daarop om dit te balanseer: “The opposite of
actions, gestures, and bodily attitudes is stillness
reverent silence and stillness
Active participation
by means of actions, gestures and bodily attitudes is
vital, but becomes meaningless if it does not alternate
with participation through stillness and silence” (C
Deitering, 1984, 59v).
-

...

5. DIE UNIVERSELE VOORKOMS VAN
DANS/RELIGIEUSE DANS

-

-

-

52 DIE RELIGIEIJSE DANS IN DIE BYBELSE
“UMWELV

5.1 DIE VOORKOMS VAN DIE DANS BY HAM
ALLE PRIMITIEWE VOLKE
*1 Dans is ‘n algemene verskynsel onder volke
destyds.
*2 Hier is dit nie ‘n losstaande gebruik nie, maar
vorm ‘n wesentlike deel van die werk, spel, kultuur en
godsdiens die hele lewe.
*3 Dans is nie vir ‘n gehoor of in die eerste plek vir

*1 Israel se bure leef in ‘n kultuur waarin die religieuse
dans ‘a wesentlike deel van hulle Iewenswas.
*2 Die vroeë Christelike kerk het voortgebou op die
Joodse erfenis, maar het ook gegroei uit bekeerlinge nit
die heidendom. Hier het hulle sterker in aanraking
gekom met heidense godsdienste waar die religieuse
dans skering en inslag was.

genot of ontspanning nie, maar druk die vele emosies
dit is wesentlik deel van die
godsdiens.
*4 Die wese, doel en werking van die dans/religieuse

6. DIE DANS IN DIE OU TESTAMENT

-

van die godsdiens Uk

-

dans:

By alle volke is daar ‘a bewussyn van die
bo-natuurlike of gode. Hulle het groot krag of “mana”
en daarmee moet die mense rekening hou.
-

6.1 DANS IN DIE WET
*1 Ia die wet van Moses word geen voorsiening
gemaak vir die heilige of rituele dans nie. Alles wat ‘n
ooreenkoms tussen die aanbidding van die Here en die
heidense godsdienste kon meebring, of alles wat die
aanbidding van die Here in die gedrang kon bring, is
streng afgewys.
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*2 Nérens word die sakrale dans teenoor die profane
gestel nie.
*3 Die offisiële kultus het oënskynlik krities gestaan
teenoor die dans. Die dans word in die hele
priesterlike korps van bepalings wat die diens in die
heiligdom tot in die kleinste reel, lie ‘fl enkele keer
vermeld nie. Die dans word nérens voorgeskryf of
gereel nie.
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63 ‘N VERSKE1DENHEID WOORDE IN DIE OU
TESTAMENT GEBRUIK VIR DANS
*1 In die Ou Testament word daar ‘n hele ver
skeidenheid woorde gebruik om die dans in sy
verskiilende betekenisse mee aan te dui. Slegs in een
geval is daar ‘n sekulêre verwysing.
*2 Sagak, gebruik in die Pi’el: lag, speel, vrolik wees,
dans. Saam met tzagalc. 2 Sam 6:21; 1 Kor 15:8; 2
Sam 6:5 bier te vertaal met dans.
*3 Hul
die mees gebruikte woord vir dans.
-

62 SPESIFIEKE VERWYSINGS NA DANS IN DIE
OU TESTAMENT
*1 Eks 15:20, 21. Die vreugdedans van Mirjam en die
vroue na die verlossing van die Israeliete by die
Rooisee. Dit is opvallend dat in die eerste deel van
hoofstuk 15, waar Moses die Israeliete ‘n lied leer na
die wonderlike verlossing, geen melding gemaak word
van die dans nie.
*2 Eks 32:19. Die dans van die yolk Israel rondom
die goue kaif wat aanbid is.
*3 Rigt 11:34. Die dogter van Jefta wat hom

-

Selfstandige naamwoord Mahol- sirkeldans. Dans as
spring, “skipping”, “whirl”, “writhing” of “twisting”- die
wilde dans. Dit is dans van vreugde en blydskap. Rigt
11:34; 1 Sam 18:607; 21:12; Eks 15:20.
*4 Karar in Pilpa’el
been en weer keer, draai,
-

-

ronddraai, tol. 2 Sam 6:14-16.
~5 Pazaz, in Pi’el druk die idee uit van spring, huppel
-

tegemoet gekom het met tamboeryne en koordanse.
*4 1 Sam 18:6, 7. Die vroue wat Saul en Dawid na

en “hop” by die dans, “agile leaping” as deel van die
dans. 2 Sam 6:16.
*6 Rakad, in Pi’el huppel, “skip”, rondspring, dit wys
op die selfprysgawe in hierdie dans. 1 Kron 15:29.
*7 Sabab Hiphil omkring van ‘n voorwerp, rondgaan

huile oorwinning oor die Filistyne tegemoet gegaan
het,
en
danseresse,
met
tamboeryne
en
snaarinstrumente en gejubel. Die vroue het gedans en
gesing.
*5 1 Sam 21:11. Koning Akis vra ten opsigte van

om die altaar, ronddraai, spring, “skip”, vorm van ‘n
kring, kringdans.
*8 Pasag Pi’elvorm- hink, in hierdie sin spottend vir
dans- 1 Kon 18:26.
*9 Hagag
dans, sinoniem met feesviering, dans

Dawid: Sing hufle nie vir hom in koordanse nie?
*6 1 Sam 29:5. Die Filistynse leiers vra ten opsigte
van Dawid: Dit is mos Dawid van wie hulle in
koordanse sing....
*7 2 Sam 6:5, 14-23; 1 Kron 15:29 Dawid bring die

bewegings maak, draai, dans in ‘n kring 1 Sam 30:16.
*10 Dalag Pi’el -spring, ‘n vorm van dans, rituele stap,
en die parallel:
*11 Kafatz- in Pi’el spring.

ark na Jerusalem en dans en spring voor die ark.
*8 1 Kon 18:26. Die profete van Baäl dans om die
altaar vir Baäl.
*9 Job 21:11. Die kindertjies van die goddelose sing

6.4
NADERE ONDERSOEK VAN ENKELE
U1TSPRAKE
*1 Eks 15:20, 21. Nadat Moses ann die yolk ‘n lied van
dank en lof teenoor die Here geleer het, neem Mirjam
die leiding en sy en die vroue dank die Here deur dans,
terwyl hulle ‘n blued aan die Here sing. Die leidster
begin die beweging en die ander voig haar na. Dit kan
wees ‘n sirkeldans of ‘n lyndans of ‘n kombinasie van
albei. Die dans is begelei deur tamboeryne. Daar word
geen veroordeling verneem nie. Die werkwoord hul
word gebruik: dans as spring en draai.
*2 Eks 32:19. Terwyl Moses op die berg vertoef om
die twee kliptafels met die wet daarop geskrywe, van die
Here te ontvang, maak Aaron op versoek van die yolk
vir bulle ‘n goue kaif en hulle hou uitbundige fees
rondom die goue kaif wat hulle eer en aanbid. As
uitdrukking van hulle vreugde en aanbidding, dans hulle
om die goue kalf. Die woord wat gebruik word is
mahol
dans, ringdans. Die Here ~eroordeel dit as
afgodery en verbondsbreuk.
*3 2 Sam 6:5, 14-23.

en dans van vreugde.
*10 Ps 30:12. Te midde van rou het die Here die
psalmis van vreugde laat dans.
*11 Ps 149:3. Die oproep om die Here te prys met
koordanse, met spel op die tamboeryn en her.
*12 Ps 150:4. Oproep om die Here te prys met
koordanse en met spel op die tamboeryn,
snaarinstrumente en fluite.
*j3 Pred 3:4. Daar is ‘n tyd om te treur en ‘n tyd om
van blydskap te dans.
*14 Hoogl 6:13. Die vermelding van die dans van die
Sulamitiese vrou in die soldatekamp.
*15 Jer 31:4. Die Here se belofte van herstel van
Israel en dat hulle weer die tamboeryn sal dra en sal
uitgaan om te dans saam met die wat bly is.
*16 Jer 31:13. Die herstel van die Here sal meebring
dat die jong meisies sal dans van blydskap.
*17 Kig 5:15. As gevolg van die rampe bet die
vrolikbeid uit hulle lewe verdwyn en koordanse het
plek gemaak vir rou.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In vers 5 word vertel hoedat Dawid tydens die eerste
poging om die ark na Jerusalem te bring, saam met
-
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die hele Israel uitbundig voor die ark van die Here
gedans het, begeiei deur liedere, here, harpe,
tamboeryne, ratels en simbale”. Hier word die
werkwoord sagak gebruik vir dans. Dit het. met groot
uitbundigheid gepaard gegaan en daar was die
begeleiding van sang en verskeie musiek-instrumente.
Vanaf vers 12 word vertel van die tweede poging van.,
Dawid en die yolk om die ark na Jerusalem te bring.
In vers 14 lees ons: “Met voile oorgawe het Dawid
voor die Here gedans met net ‘n lane- skouerkleed
aan”. Hier word die werkwoord karar gebruik
ronddraai, tol. Dit behoort nie as ‘n priesterlike
handeling beskou te word dat Dawid ‘a linnekleed
aangehad het nie. Die iinnekleed is nie die
ampsgewaad nie. Hier word gesê dat Dawid siegs met
die efod of linnekieed gekieed was. In 1 Kron 15:27
word dit egter weerspreek.
In vers 16 word gesê dat Dawid gespring en gedans
het voor die aangesig van die Here. Hier word die
woorde mepazaz en mekarkeer gebruik. In vers 21
waar Dawid horn verantwoord teenoor die kritiek van
Migal dat hy horn verkeerd gedra het, bevestig Dawid
dat hy inderdaad voor die Here sal dans dan word
die woord sagak gebruilc.
In hierdie gedeeite word dus vier afsonderlike
woorde gebruik orn die dans en uitbundige vreugde
van Dawid mee uit te druk.
Die dans het gepaard gegaan met sang en deur die
begeleiding deur musiekinstrumente. In ailes staan
nie die koning in die middelpunt nie en die terna is nie
die koning nie, maar die Here. Die lof en die dank en
vreugde word gerig tot God.
*4 1 Kon 18:26 vertei van die desperate poging van
-

-

-

-

-

-

die profete van Baäl om ‘n antwoord van horn te kry.
Hulle het onder andere gedans en dan word die
woord pasag gebruik. Hier word die dans in
negatiewe sin gewy aan afgode. Dit word nie
uitdruklik verbied of veroordeel nie.
*5 Ps 149:3; 150:4 in albei gevalle word die hesers
-

opgeroep om die Here te hoof met mahol dit is die
sirkeldans of koordans, en met musiekinstrumente.
-

6.5 VERSKELLENDE VORMS VAN DANS Met
groot versigtigheid kan ‘n paar vorms van dans
onderskei word:
*1 Die sirkeidans of kringdans of reidans of die
koordans, waar die dans in ‘a sirkel(s) beweeg het om
‘n persoon of voorwerp.
*2 Die prosessiedans, waar persone in optog in ‘n
-
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*4 Verskillende danse by oesfeeste, by oorlog, by
huwelike.
6.6 WESE~ DOEL EN BETEKENIS VAN DIE DANS
*1 In die On Testament word daar nie ‘n onderskeid
gemaak tussen die sakrale of heilige dans en die
profane of wêreldse dans nie. Dit is ‘n onderskeiding
wat eers veel later gekorn het.
*2 Die dans kan in diens wees van die eer en
verheerliking van die ware God, rnaar dit kan ewe-eens
in diens wees van aangesig van die Here. Hier word die
afgode. In albei gevalle word die dans sonder meer
vermeid sonder orn dit aan te prys of te veroordeel.
Die gerigtheid op God of op die afgode maak die groot
verskil. Die feit dat die dans in diens kan wees van
sowei die ware God as die afgode, wys op die groot
verantwoordelikheid waarmee met die dans omgegaan
moet word.
*3 Dans is ‘n uitdrukking van die feesteiikheid en van
die vreugde. Die bogenoemde werkwoorde wat gebruik
word om die dans mee weer te gee, staan feitlik almai
in die intensiewe vorm om die betekenis te versterk.
*4 Dans druk ook die aangesprokenheid, die ge
troffenheid en die aangegrepenheid uit, ja die vohledige
betrokkenheid. Hierdie aangegrepenheid kan egter ook
lei tot ‘n oormaat, tot ‘n ekstase, tot ‘n uit-jou-self tree,
tot ‘n roes en beswyrning.
*5 Die dans word deurgaans saam genoem met ahlerhei
musiekinstrumente, soos die taniboeryn, die simbaal,
die fluit, die hier, die snaarinstrumente, ensovoorts.
*6 Anders as by die ander godsdienste van Israel se
bure, waar die seksuele as ‘n besondere religieuse
uitdrukking geduld en gesoek is, ook by die aan
bidding-geleenthede
is dit by Israel ten strengste
veroordeel en bestraf. Die profete was besonder skerp
teen enige vorm van tempelprostitusie, wat by die Baäl
en ander godschienstige byeenkomste gesog was.
-

6.7 DIE DANS BY DIE LATERE JODENDOM
*1 In die Jodendom is by verskillende geleenthede
gedans: by die huweliksluiting, by die besnydenis, by
treurritusse, op die Sabbat, by die Loofhuttefees, by die
Jom Kippur. (Vgl die Misjna, Taanith 4.8, en cUe
Chasidisme).
*2 Die dans was ‘n natuurhike en normale verskynsel in
die alledaagse lewe en daar was nie so ‘n onderskeiding
as vandag tussen rehigieuse en sekuhêre dans nie. (Vgl
JG Davies, 1985, 5; M Blogg, 1985, 5).

bepaaide vorm of geld gestap, beweeg het.
*3 Die ekstatiese, meegevoerde, oorgegewe dans,

7, DIE DANS IN DIE NUWE TESTAMENT

waar die danser(s) deur ‘n bepaalde saak of persoon
meegevoer word en dit op uitbundige en ongeremde
wyse daaraan uitdrukking gee.

7.1 Verwysings na dans in die Nuwe Testament
*1 Matt 11:16-19/Luk 7:31-35
Jesus gaan in op die vraag na wie Johannes die Doper
werklik is en Hy stel dit duidelik dat hy Ella is wat sou
korn, die voorloper van die Messias.
-
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Dan vra,Jesus waarmee Hy hierdie geslag, dus sy
hoorders, moet vergelyk in hulle verhouding en
reaksie op die optrede van Johannes en van Jesus. Hy
sé hulle isnet soos kinders wat op die markplein vir
mekaar sit en roep: “Ons het vir julle op die fluit
gespeel, en julie het nie gedans nie! Ons het vir julie
‘n treurlied gesing en julie het nie gehuil nie’ (vs
16,17).
Die hoorders van die boodskap van Johannes die
Doper en van Jesus Self is soos buierige kinders wat
nou dit en dan weer dat wil speel, maar dat hulie
onbetrokke bly en op geen manier reaksie toon nie.
Die yolk verneem Johannes se boodskap in groot ems
en op die weg van die askese, maar hulie reageer nie,
sê dit is duiwels. Jesus se kragtige boodskap gaan oor
hulle, maar ook hierteenoor reageer hulle nie
sê
hierdie weg van die vryheid is wetteloos.
In hierdie gedeelte gaan dit nie oor die dans nie, dit
word in ‘n vergelyking gebruik om ‘n reaksie op ‘n
blye (huweliks) lied mee aan te dui. Dit is ‘n
metaforiese gebruik. Vir dans word die woord
orgeomai gebruik.
Hierdie woorde van Jesus is egter deur die
kerkvaders aangegryp in hulle diskussie oor en stryd
teen die dans.
*2 Matt 14:6-12 / Mark 6:21-29
Ter viering van sy verjaarsdag, het Herodes ‘a groot
feesmaal aangebied aan ‘n aantal gaste en hoog
geplaastes. Tydens die viering het die dogter van
Herodias, Salome, gedans (orgeomai dans). Deur
die dans het sy Herodes so behaag (aresko behaag,
geval) dat hy aan haar ‘n oop aanbod maak om ‘n
versoek te rig en hy het dit met ‘n eed bevestig. Sy is
deur haar moeder aangestig om die hoof van
Johannes die Doper op die daad op ‘n skottei te eis,
Die koning het haar versoek uitgevoer en Johannes se
hoof op ‘n skottel is aan haar gegee en sy het dit aan
haar ma gegee.
Hier word ‘n dans deur ‘n meisie uitgevoer by ‘n
besondere geleentheid wat ‘n geweidige effek op
Herodes gehad het. Daar word niks gesê oor die aard
van die dans en hoe dit uitgevoer is nie. Slegs word
vermeld wat die reaksie op die gaste en veral op
Herodes was (Mark 6:22).
*3 M Blogg skryf dat die mees populêre dansvermaak
-

-

-

*

-

-

-

-

-

in die eerste eeu vC die pantomime (pantomimus)
was, “a solo enactment of a popular story theme in
stylized mimicry, often with dramatic and sensual
movements and postures” (1985, 61). Hy meen dit
word her bedoel. Die dans word nie veroordeel nie,
maar die Skrif toon wel tot watter aaklige gevoige dit
gelei het.
*4 Luk 15:25. In die gelykenis van die verlore seun
word vertel van sy ontvangs deur sy vader by sy
terugkoms nit die ver land. Daar was vreugde en fees
in die vaderhuis.

Die oudste seun was in die veld en by sy tuiskoms
hoor hy musiek (sumfonias
musiek, konsert met
meerdere instrumente) en danse (Choron-danse,
reidanse) of die gestamp van die voete van die mens in
die reidans. Hier gaan dit nie oor die dans as sodanig
nie, maar word ‘n praktyk weergegee waarop destyds
weugde en biydskap mee uitgedruk is. Die dans word
gebruik in ‘a gelykenis van Jesus. In die verhaal word
meermale gepraat van die feesviering (vs 24 en 32),
maar slegs in vs 25 kom die woord choron voor dans,
reidans, die (dans-) skare, ‘n koor of sangerkoor.
In die vorige hoofstuk gee Lukas die gelykenis van die
groot maaltyd weer (Luk 14:15-24) en in die parallel in
Matteus, naamlik die gelykenis van die groot brullof
(Matt 22:1-14). word ook gepraat van die fees en bruiiof,
maar daar word niks vermeld oor die dans nie.
-

-

-

-

72 DIE PLEK VAN DANS IN DIE NUWE
ThSTAMENT
*1 In die Nuwe Testament is die saak van dans of nie
dans nie, geensins ‘n tema nie.
Soos hierbo aangetoon, kom die woord dans drie
keer voor. In twee gevalle (Matt 11:16v en Luk 15:25)
word dit in gelykenisse gebruik.
In Matt 11 word dit metafories gebruik en in Luk 15
word dit een keer vermeld om feesviering mee nit te
druk. In die derde geval, Matt 14:6, word dit in ‘n baie
negatiewe geskiedenis gebruik.
*2 Indien dans so ‘n wesentlik belangrike saak son
wees soos deur voorstanders voorgegee, son ons dit ten
minste verwag het in Jesus se optredes of by die van sy
dissipels. Ons son dit verwag het waar Hy mense verbs
het en bly gemaak het; veral by die byeenkoms op die
aand van sy opstanding toe Hy Homseif aan die
dissipels as Verlosser bekend gestel het en ons lees dat
hulle “bly was” toe hulle die Here sien (Joh 20:19-29).
Ewe-eens son ons dit verwag het waar Hy verwys het
na en vertel het van die vreugde van die ewige lewe,
waar Hy die ewige lewe beskryf het of waar die Nuwe
Testament verwys na die hemeise erediens, saam met
die skare engele (Open 4 en 5).
*3 Deur verskeie outeurs word vanuit die algemene
-

-

voorkoms van dans by die heidenvolke en uit die
voorkoms van dans in die On Testament, reglynig
afleidings gemaak, dat dit net so ook in die Nuwe
Testament sou voorgekom het, a! word daarvan feitlik
niks vertel nie. Tereg wys T Berger daarop dat die
eerste Christene die erediensvorme van die Jodendom
aangeneem het, maar dat die wêreld van die
uitbreidende Christendom groter was as die Joodse
wéreld. ‘In hierdie feit is ook die grond gelee vir die
konifik van die Vroeë Kerk met die dans”. (1985, 23).
*4 Waar in die heidense godsdienste, vera! by die
misteriegodsdienste, intense vreugde uitgedruk is deur
dans en ongebreidelde ekstase, het die gelowiges in

~

-
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die Nuwe Testament hulle intense vreugde uitgedruk
deur die boodskap aan ander te vertel (Joh 20~25;
Luk 24: 30-35); deur gebed (Hand 4:24-31); deur
gebed en die sing van lofliedere (Hand 16:25; Ef
5:19; Kol 3:16). Indien dans so belangrik son wees,
sou ons verwag het dat Paulus in sy fariseëse ywer
daarvan sou vermeld het (Fl! 3:4-6), of dit sou gevoeg
het by sy iys by sy dank aan God dat hy meer as alma!
in tonge gepraat het (1 Kor 14:18).
8.

DIE

HOUDING VAN DIE VROEë

KERK EN DIE LATERE KERKVADERS

TEEN DIE DANS
8.1 ‘N ANDER ONTWIKKELING
*1 Die Nuwe Testament en die Vroeë Kerk sluit we!
aan by die erfenis van die Ou Testament, maar anders
as in die On Testament is die dans nie ‘n tema in die
Nuwe Testament nie, en korn dit baie mm voor in die
Vroeë Kerk. Wat meer is, in die Vroeë Kerk begin
reeds ‘n afwysende houding teenoor die dans
ontwikkel.
*2 Bekalwe die erfenis van die Ou Testament, moes
die Christelike geloof horn ook verantwoord teenoor
die heidense dans in a! sy vorms, vera! waar steeds
meer bekeerlinge nit die heidendom tot die kerk
gevoeg is. Dit is gevoel dat die dans uit ‘n ander
invioedsfeer kom en ‘n ander boodskap dra as die
evangelie.
82 IN DIE VROEE KERK (eerste drie ecue).
*1 Tn hierdie tyd is daar nog mm gegewens oor die
plek van die dans in die kerk en in die eredienste.
Niks kan met sekerheid aangetoon word nie. Die
dans was vir die Christene lets nit die heidendom en
was met agterdog bejeën.
Ons vind geen
pleitbesorgers vir die dans nie.
*2 Sekere skrywers vandag, in hulle ywer om gronde
te wil aantoon dat dans per implikasie voorgekom het
in die kerk, gaan nit van die fenomelogie van die dans
(die algemene voorkoms van die dans onder volke) en
van die On Testament, en dan word allerlei afleidings
gemaak. So byvoorbeeld EL Backman. Hy haal die
volgende voorbeelde aan:
Die Pastor van Hermas (100-150). In sy
sogenaamde “Gelykenisse” vertel hy van die twaalf
maagde wat horn soen en dan begin hy speel met
hul!e, “want sommige het koordanse gedoen, en ander
het gedans en nuder het gesing
Uit hierdie
vreemde opset met ‘n onsekere betekenis, lei
Backman af dat dit ‘n voorstelling sou wees van ‘n
hernelse dans, want hierin kom die getal 12 voor en dit
son in verband staan met kosmiese en astronomiese
voorste!lings en dit sou sien op die hede en op die
toekoms (EL Backman, 1977, 18).
-

...“
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Justinus die Marte!aar (165) word verbind met die
veel latere sogenaamde Quaestiones (begin in vyfde
eeu) waarin ‘n aanhaling voorkom: “Dit is nie nodig vir
die kleintjies om alleen te sing nie, maar hewer met
musiekinstrumente en dans en ratels, n~t soos ‘n mens
liedere en soortgelyke musiek in die kerk geniet”.
Hieruit lei Backman af dat dit kinderkore in die kerk
son wees (EL Backman, aw 19).
Clemens van Alezandrië (216) wat ‘n filosofiese
interpretasie gee van die Christendom: “Dit is die berg
van die gehiefde God. Hierop verheug God se dogters,
die pragtigste lammers van God, hulle, en dit openbaar
-

-

die geeerde feeste van die woord met begeleiding van
konstante herhaalde koordans~ Deur geregtigheid mag
mens daaraan deelneem
Dan sal julie dans in ‘n
kring, saam met die engele, rondom Horn
(Backman, aw 19). Wat met hierdie woorde bedoel
word, kan moeilik met sekerheid bepaa! word. Op ‘n
ander plek sê hy (Clemens) egter: “Die tuime!ende
ronddraai (by die dans), die klank van finite en
siterinstrumente, die ringdanse en danse en die lawaai
van die Egiptiese klapper en met ander ligsinnighede
dit is die hoogste mate van tugteloosheid en is ongepas
en onopgevoed” (Paedag. II, 2, 40).
...

-

-

83 IN DIE TYD NA KONSTANTYN (DIE
RYKSKERK)
*1 In die tyd na Konstantyn het die dans vir die kerk
geword die kristalisasiepunt van die heidense
lewensvorms en die bedreiging deur heidense
afgodediens. Die dans is deur die kerk en deur die
latere kerkvaders skerp en wyd veroordeel.
*2 Omdat die Christendom staatsgodsdiens geword het
en groot getalle mense die kerk ingestroom het wat nie
werklik met die heidendom gebreek het nie, het dit ‘n
enorme bedreiging vir die kerk geword. Nou het die
heidendom makliker ‘n invloed in die kerk verkry en die
dans is in ‘n besondere sin as ‘n bedreiging gevoel.
*3 Tn die tyd van die Rykskerk en van die hatere
kerkvaders is daar ‘n massiewe en konstante verwerping
van die dans in elke vorm, hetsy as ‘n seku!êre
tydverdryf, hetsy as ‘n liturgiese toewyding.
8.4 ENKELE UITSPRAKE TEEN DIE DANS
*1 Arnobius (c 305) doen ‘n skerp aanval op die
Griekse en Romeinse mites en vera! ‘n skerp aanval op
die dans.
*2 Basilius biskop van Caesarea (c 330.79) veroordeel
vroue wat op Sondae dans. Hy sê hul!e moet die dag
denrbring in stil meditasie. In ‘n preek veroordee! hy
gemengde dans omdat dit wellus bevorder. Ook
veroordeel hy vroue se dans by die paasvierings: “Met
onversorgde hare, geklee in liggame, spring hulle rond.
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Hulle dans met wellustige oë en harde gelag. Asof
gegryp deur ‘n soort raserny, wek hulle die wellus van
die jeug op. Hulle voer ringdanse uit in die kerke
Julie beweeg julle voete en spring besete rond en julie
dans die ringdans
(PG 31, 446vv).
*3 Ambrosius van Mllaan (339-397) waarsku moeders
...“

daarteen om hufle dogters te leer dans, en hy was
seker dat “daar geen ooreenkoms is tussen die
misteries geopenbaar by die opstanding en die
skandelike dinge wat dans begelei nie’ (PL 16. 241; 15.
1756). Oor Luk 7:32 skryf hy en veroordeel die
“akteur-agtige bewegings van onweivoeglike danse en
die romantiese.” Geen dans behaiwe soos die van
Dawid voor die ark nie. By Ambrosius kry ons ‘n
vergeesteliking van die dans, met klem op die
simboliese. Op ‘n ander piek sé hy: ‘Hoe kan dan
daar waar gedans, voete gestamp en gekiap word,
eerbaarheid wees?
(De Virginibus, III, VI, 27,31).
*4 Gregorius van Nazianze (390) Se ons doen nie
...“

ringdanse nie of streel ons ore met sang nie”.
*5 Chrysostomus (c 350 407). Hy skryf: “Waar daar
-

‘n dans is, daar is die duiwel. Want God het ons nie
ons voete gegee om op ‘n skaamtelose wyse te gebruik
nie, rnaar dat ons op ‘n ordentlike wyse loop; nie dat
ons sal dans soos die kamele nie
maar orn die
ringdans met die engele te dans.”
Die dans is die liggaam onwaardig, die siel selfs meer.
Dit is waarom die dernone dans. Die duiwei is
teenwoordig by die danse, opgeroep daarheen deur
die liedere van hoere en obsene woorde en duiwelse
opsmuk gebruik by hierdie geleenthede. (Mt horn. 48,
PG 50. 674). In sy brief aan die Kolossense lees ons:
‘Staak julle bywoning van huwelike, danse, sataniese
uitvoerings
Dit is heeltemal onvanpas en oneervol
om in te bring in jou huis lae mense en dansers, en al
die sataniese opsmuk
Laat niem and by die
dansvloer (orkes) teenwoordig wees nie, want so ‘n
uitvoering is oordadig en onvanpas.” (PG 62. 386-90).
Slegs waar die dans vergeestelik word, word dit
positief waardeer. Hy Se: “Dans nie die dans van die
dood van Salomé nie, rnaar soos Dawid” (Oratio V,
35).
*6 Augustinus (430). Hy skryf twee briewe waarin hy
die dans veroordeel. Hy veroordeel die dans en die
euwels wat dit meebring. Verder ook die sing van
ongepaste liedere waardeur die danse begelei word.
“Hier vier ons die heiligheid en die fees van die
martelare
hier sal geen dans wees nie.” (FL 39.
2239). Dans is vir horn ‘n heidense gebruik wat die
Sondag ontwy. Die biskoppe staan saarn om hierdie
sondige aktiwiteit te onderdruk. Hy staan ook skerp
teenoor die religieuse dans in die Christelike erediens.
*7 Volgens die Apostoliese Konstitusies (c 380) moet
...

...

...

-

‘a dansmeester, as hy ‘n kandidaat wil word vir die
doop, eers sy beroep laat vaar.
*8 Konsilies, soos die van Laodicea (mid 4e eeu,
canon 53) en die van Agde (506, canon 39) het dans by
troues verbied.

*9 In hierdie tyd word daar slegs positief van die dans
gepraat waar dit vergeestelik word of simbolies gebruik
word vir die ewige lewe so by Gregorius van Nazianze,
Chrysostomus en Augustinus. Andersins word dit
skerp veroordeel.
*10 Hierdie afwysing en veroordeling van die dans lei
daartoe dat die antieke dans begrawe word toe keiser
Justinianus in 526 die Hippodroom van Konstantinopel
(waar die danspantomime opgevoer is) gesluit het. Die
dans verloor sy religieuse betekenis en word uitgedruk
tot die wéreidlike terrein. (Vgl T Berger, aw, 28).
-

85 REDES VIR DIE KRJTIEK VAN DIE KERK EN
KERKVADERS TEEN DIE DANS
*1 Dans in die Grieks-Romeinse wéreld is sterk deur
allerlei heidense elemente, praktyke en motiewe
gestempel. Die dans as sodanig was uitdrukking van die
heidendom met sy afgode-diens. Bale danse het die
legendes van die gode verteenwoordig en uitgebeeld.
Vir die gelowiges om daaraan deel te neern, son
gewoon afgodery beteken.
*2 Dans het saamgegaan met eet- en drinkgewoontes
en partye, waar sedelike losbandigheid en vleeslike
luste vrye loop gehad het.
*3 By sekere godsdienste het die ekstatiese dans met sy
oordadigheid (“oberschwang”) en vervoering, asook die
magiese-en misterie-danse, voorgekorn.
Vanseif
sprekend het dit die Christene afgestoot.
*4 Die musiek by skouspele en danse en die liedere
wat gesing is, is afgewys omdat dit ‘a geweldige
sinnelike prikkeling op die mense uitgeoefen het en dit
het die werk van die Heilige Gees belemmer.
*5 Daarby was die danskuns in ‘n proses van verval en
dekadensie, sodat opgevoede en ontwikkelde heidene,
soos Cicero en talle ander skrywers, dit veroordeel en
verwerp het en hulle daarvan gedistansieer het.
*6 Die rol van ketterse randgroepe verskerp die redes
vir die afwysing van die dans deur die kerk. Hierdie
ketterse groepe het die religieuse dans beoefen en
hierin het hulle afwykende standpunte na yore gekom
allerlei Gnostieke groepe, soos onder andere die
Messalianers en die Milesiërs. In die apokriewe
geskrifte, die Acta van Johannes en die Acta van
Thomas, kom hulle standpunte oor die dans na yore.
So byvoorbeeld kom daar in die Acta van Johannes ‘n
himne van Christus voor waarby ‘n dans uitgevoer is
deur Jesus en sy dissipels by die nagmaal. Hiervolgens
is Christus teenwoordig by ‘n bepaalde ritueel van die
dans, en dans Jesus en sy dissipels ‘n mistieke dans
(“chorea mystica”). Hier het ons die beste voorbeeld
van ‘n sakrale sirkeldans-, die rei- of ringdans. Die
Messalianers het geglo “dat die duiwel in die bors van
elke mens deur die gebed uitgedryf en deur die dans
vertrap moet word.” By ander Gnostieke sektes word
die dans in die offisiële leer tot openbaringsbeginsel
gernaak.
Epifanius (c 314 403) en Theodoretus (c 393 c 458)
veroordeel beide die Messalianers en die Milesiërs.
-

-

-

-
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*1 Die dans, met alles wat dit meegebring het en die
kiem op die liggaamlike en sinnelike, asook die
geestelike bagasie wat dit gedra het, kom al meer in
duidelike teenstelling met die opkomende lewensstyl
in daardie tyd. Mense begin oor die geloof dink in
kategorieë van die Platonisme en Neo-Platonisme.
Daar is ‘n groeiende waardering vir die asketisme.
Die klooster-vroomheid word vir vele die ideaal.
Hiervolgens is die liggaam die swak en sondige
omhulsel van die siel. Daar is ‘n voortdurende stryd
van die siel teen die vlees. Die liggaam word gerninag
en moet voortdurend onderdruk word. Uit die aard
van die saak word die dans met sy klem op die
liggaam en die liggaamlike, as ‘n ongewensde en
sondige praktyk veroordeel.
9. DIE KERK SE EEUELANGE STRYD
TEEN DIE DANS
9.1 DIE MIDDELEEUE
*1 Die geskiedenis van die kerk vanaf die sesde tot
die 16e eeu en tot vandag, was een lang verhaal van ‘n
verbete stryd teen die dans in sy verskillende vorms.
Die kerk het deur sy konsilies, sinodes, teoloë en
kerkleiers, deur woord en geskrif, ‘n onafgebroke en
bitter stryd gevoer teen die dans.
*2 Die dans is veroordeel in al skerper woorde en in
toenemende mate namate die eeue gekom en gegaan
het. Al strenger besluite is geneem en die stryd is
voluit gevoer. Dit skyn egter of die kerk maar geringe
sukses gehad het. By tye het die dans ten spyte van al
die veroordeling, gefloreer.
*3 So is die stryd gevoer onder andere deur:
Theodoretus 460, Daesarius 542, Gregorius die Grote
604, Isodorus van Seville 636, Eligius van Noyon 659,
Pirmirius 753, Johannes Damascenus 749, Honorius
naby Regensburg, en vele ander.
*4 Sedert die vierde eeu, maar veral sedert die sesde
eeu, het konsiie op konsilie, sinode op sinode,
biskoppe, teoloë, predikers en vele ander besluite
geneem, en stryd gevoer teen die dans in en buite die
kerk.
*5 Die kern van die rede vir die kerk se verset teen en
veroordding van die dans in al sy vorms word goed
deur EL Backman saamgevat: “There can be no
doubt whatever that the chief objection was to those
forms of dance which were vicious and indecent, with
improper songs, and to the participation of women
and the dancing together of men and women
the
dance had led to such serius abuse that it had to be
resisted
the pagan influence was the cause of the
energetic efforts
(1977, 154).
*6 As sanievatting van die kerk se houding teenoor
die dans oor baie eeue, ja oor die geskiedenis van die
kerk, skryf T Berger tereg: “Die offisiele kerk het
altyd afwysend teenoor die dans gestaan, omdat die
...

...

...“
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kerk daarin reste van die heidendom beliggaam gesien
het. Van ‘n lang tradisie van Christelike sakraaldanse
kan daarom geen rede wees nie. Die dans was in die
kerk nooit ‘n werklik geIntegreerde bestanddeel van die
kultus nie. Die verhouding van dans en erediens was
altyd vol spanning. Dit is opgelos deur die dans uit die
erediens te ban.
(aw, 1985, 35). JG Davies kom na
‘n deeglike ondersoek tot ‘n dergilke gevolgtrekking.
Dit is so belangrik orn hieroor duidelikheid te he omdat
mense so maldik sê die kerk het die dans gebruik. “Nor
is there any evidence that dance was connected with the
official cultus; it was not an integral part of the
authorized worship of the church. This means that
such dancing as there was did not belong to the class of
religious ritual or ceremonial and it cannot be cited as
testamony to liturgical dance.” (aw 1984, 45).
*7 Deur die veroordeling en verwerping van die darn
.

.“

het die kerk daarmee saam die dimensie van die
beweging op die agtergrond geskuif. Die dimensie van
die beweging het verskrompel en is beperk tot enkele
rudimentele gebare by die gebed.
9.2 DIE REFORMASIE
*1 M Luther was meer verdraagsaam teenoor die dans,
mits dit kuis is en die decorum behou word. Hy keur
nie die dans op die bruilof af nie.
*2 J Calvyn was fel teen die dans. Op 3 Februarie 1547
het hy die dans dwarsdeur Genéve verban. Vir horn
was dans gelyk aan onsedelikheid. Al is daar ale
hoerery by nie, sien hy nogtans in die dans ‘n spot met
God. Dans is ‘n inleiding tot hoerery. Dit dien daartoe
om vir rnekaar die deur vir Satan oop te maak en te
roep dat hy inkom. Die dans bring altyd bose gedagtes
mee. Wie sé ek het geen bose hartstogte gehad ale,
maak God tot leuenaar.
*3 John Knox neem ‘n uitsonderingsposisie in. Hy wil
ale die dans geheel en al veroordeel nie. Daarvoor
moet tyd wees, maar dan moet daar nie gedans word vir
plesier oor die yolk van God nie.
93 DIE GEREFORMEERDE TRADISIE
*1 Calvyn se afwysende houding teenoor die dans loop
deur die Gereformeerde tradisie. Telkens is daar
besluite teen dans geneem, onder andere deur die
Nasionale Sinode van Dordrecht 1578 en provinsiale
sinodes.
*2 Veral by persone soos G Voetius vind ons die
veroordeling van die dans in ‘n besonder skerp vorm.
*3 By die Puriteine was die dans ewe-eens sterk
afgekeur en veroordeel.
*4 Ook in Suid-Afrika in die Ned Geref Kerk is dans as
‘n besondere sosiale euwel beskou en beveg. Tot bale
onlangs was daar in die kerkvisitasie vrae oor die
voorkoms van dans onder lidmate en dan moes
kerkrade antwoord wat gedoen is om dit te bestry.
Dans is beskou as ‘n sondige praktyk of ‘n praktyk wat
onvermydelik tot sonde lei.
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*5 Te~eg kom C Sachs in 1937 tot die konklusie dat
die christendom “is ever hostile to the dance’
(aangehaal JG Davies, 1984, 19).
*6 ~ :hierdie siening van dans en die veroordeling
daarvan, is daar begryplikerwys geen sprake daarvan
dat gedink kon word aan die liturgiese-, of saicrale- of
koordans nie. Dit het nie voorgekom nie en daarvoor
was geen plek in die erediens nie.
9.4 NUWE AANDAG AAN DIE LITURGIESE
DANS DIE AFGELOPE TYD
*1 In die 20e eeu is ‘n ontwikkeling aan die gang om
aandag te gee aan en te pleit, vir die liturgiese- of
sakrale dans.
*2 Dit het eers huiwerend begin en aanvanklik is
gepleit vir die groter aandag aan die liggaamlike en
die liggaamsgebare. Later is dit verder geneem en is
geeksperimenteer met die dans in verskillende vorms.
*3 Die stimulus het aanvanklik gekom uit
Latyns-Amerika en Afrika, met ‘n sterk tradisie van
dans in die kulturele lewe. Mettertyd is hier en daar
begin eksperimenteer in lande soos die VSA, Holland,
Engeland, Skotland, Frankryk, Swede en Duitsiand,
Die eksperimente het gekom van persone en groepe
en is sterk krities deur die kerke bejeën.
*4 Verskilende skrywers in boeke, ondçrsoeke en in
tydskrifartikels het besin oor, en geeksperimenteer
met die dans. Daar is baie geskryf oor die geskiedenis
van die dans, die dans by heidense volke en veral in
Israel, die betekenis en effek van die dans en allerlei
voorstelle is gemaalc.
*5 Wat egter nog steeds ontbreek bet, is ‘n teologie
van die dans of beter nog ‘n teologiese standpunt oor
die probleem van die dans.
*6 Die eerste beginner van die religieuse dans was
Ruth St Denis wat in 1912 begin eksperimenteer het
met die dans. Sy is gevoig deur Ted Shawn en vele
ander.
*7 Die eerste dans hierdie eeu in ‘n Protestantse
erediens is uitgevoer in 1917. Die openingsgebed, die
doksologie, gloria, lied en die preek is alles gedans.
(Vgl M Daniels, 1981, 73).

9.5 REDES VIR DIE NUWE AANDAG AAN DIE
DANS
*1 Nadat die kerk vir bykans sy hele bestaan afsydig
gestaan het teenoor die dans en dit voortdurend
veroordeel het en konstant uit die offisiële erediens
geweer het, is dit inderdaad baie vreemd dat daar
vandag gepoog word om die dans ingang in die
eredienste te laat kry. Daarvoor kan ‘n aantal redes
aangegee word:
Die herontdekking van die Bybelse mensbeeld, waar
die mens gesien word as ‘n eenheid en daarmee die
afwysing van die beeld van die Griekse filosofie
waarvolgens die mens sou bestaan uit twee duidelik
onderskeie dele: die liggaam as die onderste, swakste
en die sondige, en die siel as die hoëre, betere en
eintlike deel van die mens.
-
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Hiermee saam die herôntdekking van die mens se
liggaamlikheid, die betekenis van die liggaam as
uitdrukking van die menswees, die liggaamsgebare en
die liggaamsbewegings.
Die verstaan van die noodsaaklikheid van en die pleit
vir die groter betrokkenheid by en deelname aan die
erediens deur ellce gelowige.
‘n Soeke na die vernuwing van die erediens sodat die
moderne mens homseif werklik daarin kan vind en kan
uitdruk.
‘n Beweging om los te kom van die kontrole en
dwang van die konvensie en van die gesag van die kerk.
*2 Hiermee hang saam enkele karaktertrekke van die
moderne mens, te wete:
Individualisme elkeen het die reg om vir homseif te
besluit;
Mondigheid wat enige gesag van die kerk of die
ampte misken;
Demokratisering nie die kerk of die Skrif of tradisie
besluit nie, maar die mense, die publiek, self.
*3 Die siening en inrigting van die erediens as fees en
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vreugde en die verbinding met die dans as uitdrukking
van die besondere, die fees en die vreugde.
* Die invloed van die Pentakostalistiese Beweging, met
sy kiem op die sogenaamd “geesgewerkte” aksie en
uitdrukkiag die koordanse.
* Die uitdrukking van die post-Christelike gees as ‘n
-

opstand, ‘n liberalisme, ‘n outonomiteit, sinkretisme en
geestelike arm oede.

1O~ DIE BEOORDELING VAN DIE DANS
EN DAN IN DIE BESONDER DIE
LITURGIESE-, RELIGIEUSE-, SAKRALE
EN KOORDANS
10.1 DIE WESENSKENMERKE VAN DiE DANS
AS FENOMEEN (VERSKYNSEL)
*1 Dans is geordende ritme. Die bepaalde ritme
bepaal die aard en tempo van die dans.
*2 Dans is beweging. Die ritme bepaal die bewegings
van die danser(s). Daar is:
Pantomimiese bewegings, wat ‘n nabootsende
uitdrukking is van bewegings om die mens
Gestileerde en geordende bewegings
Simbool-sprekende bewegings
Spontane en impulsiewe bewegings
Kreatiewe bewegings.
*3 In dans word ten eerste die mensilke liggaam
-

-

aanvaar, in beweging gebring en benut.
*4 Dans is egter ‘n aktiwiteit waarby die hele mens
betrokke is, nie net die liggaam nie, maar elke aspek
van die menswees: fisies, verstand, gees, wil, emosies.
*5 Dans is dinamies dans is ‘n manifestasie van ‘n
-

magsgevoel. Die lewens-bewegingsritme bet dwing
ende krag en deel daardeur die gevoel van krag mee.
Daar gaan ‘n krag, ‘n effek van dans uit. Dit raak die
emosies, maar bring ook mee ‘11 bewussynsverruiming,
verruiming van die lewensveld, en bestaansverruiming.
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flit kan die lewensgevoel bevorder of aibreek (GM
Martin).
*6 Dans het ekspressiewe krag. Op verskiflende
maniere en in verskillende grade druk die dans emosie
en gevoel uit. Dit druk genot en vreugde en welvoel
uit, maar ook bedruktheid, eensaamheid en onbehae.
Deur sekere vorms van die dans word opgejaagde
gevoelens of ekstase of roes uitgedruk. Dans kan lei
tot oordaad, tot ekses, tot die uitbreek uit die dwang
en die “normaliteit” (T Berger). Die danser tree nit
homseif, hy moet homself laat gaan, moet ekstaties
word. (C Deitering). Vroeër, en tans nog by
primitiewe kulture, word die mag van dans beoefen
om mense te beskerm teen allerlei bedreigings. Dit is
‘n afweermeganisme. Daarom het dit dan ook ‘n vaste
plek in allerlei oorgangsrites, soos puberteit, huwelik,
dood.
*7 Dans is ‘n sterk middel tot gem eenskapsvorming
en sosialisering. Deur te dans word kontakte gelé,
word kommunikasie uitgedruk, word afstande
oorbrug, word “boodskappe” oorgedra. Hier is dit
veral die atmosfeer en beweging en die nabyheid wat
die kommunikasie bewerk
hier spreek die
liggaamstaal baie sterk. Dit kan ook ‘n magtige
middel word ter beinvloeding en tot aibreking van
weerstande.
~8 Dans as fees en vreugde. Dans word gesien as die
-

besondere geleentheid as ‘n fees, as die uitdrukking
van vreugde, genot en plesier. Dit hoort nie tot die
alledaagse nie, maar is bedoel vir besondere
gebeurtenisse en geleenthede. Dans transsendeer die
alledaagse, die gemeenpiasige, die roetine. Hierin
word dit egter altyd bedreig deur die ekses, die
oordaad, die oorboordgaan (“oberschwang”).
*9 Dans en kieredrag. By sekere danse en
geleenthede word deftige kiere gedra feeskiere. By
baie ander danse kan die kieredrag gewoon wees, tot
prikkelend en uitdagend. Dit is veral die weinig
tekstiel wat dames dra en dit prikkelend en uitdagend
eksploiteer.
*[o Dans en drank. Die geselskapdans en die wilde
en onstuimige dans het as ‘n onafskeidbare metgesel
drank in oormaat. Die drank maak mense sterk en
moedig of uitdagend en riskerend; dit is ‘n “social
lubrication”, dit laat rnense oopgaan en hulle inhibisies
verloor en dikwels ook hulle sedelike beginsels laat
hulle oorskuimend oorboord gaan.
*11 Dans en seksualiteit.
Dit is eerstens nodig om te onderskei tussen
erotiese gevoelens en die erotiek, en luste en
begeerlikhede, seksuele begeertes en die seksuele as
sodanig.
Die grens tussen die twee is nie skerp nie en kan nie
altyd skerp getrek word nie dit kan ineenvloei.
Wie dans, beweeg in die klimaat en werkingsveld
van die erotiese gevoelens en die seksuele begeertes.
Op hierdie terreine gaan daar ‘n werking van die dans
op die dansers uit.
-

-

-

-

-
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“It is a fact that dance is, potentially at least, sexual and
erotic whatever form it may take and however chaste
and pure its intentions may be” (M Blogg, 1985, 124).
Dit geld in besonder van bale van die nuutste moderne
danse. R Schippers wys daarop dat mense wat sê dat
hulle deur die nuutste moderne danse geen bose. luste
voel nie, dit doen of uit heerlike onbevangertheid wat
later verdwyn, of as gevolg van morele slytasie, wat baie
gevaarlik is (1955, 221).
~ Dans en musiek
-

Wie praat oor dans in weilce vorm ook al en by welke
geleentheid ook al, praat meteen van die musiek wat
daarmee saamgaan
dans en musiek het sinoniem
geword.
Die aard en tempo van die musiek roep die soort
dans na yore. Die musiek kan wissel van die rustige en
stemmige musiek wat strelend is, tot die onstuimige,
onrustige, polsende en kioppende musiek, Bacchantiese
en perverse musiek wat die psige van die mens geweld
aandoen.
Die musiek by die dans kan verder wissel van gewone
klanksterkte
tot
die
oorverdowende,
deur
klankversterkers oordonderende musiek wat afle
afstand en weerstand wegvee en die mens betowerend
en meevoerend manipuleer.
By bale soorte dans kom by die musiek ook sang deur
enkelinge of groepe. Hierin kan gepaste woorde
voorkom, maar ewe-eens soveel growwe, prikkelende,
suggestiewe woorde, wat die effek van die prikkeling en
verdowing verhoog.
*13 Dans as ontspanning en oefening
Vir die dansers is dans ‘n belangrike vorm van
ontspanning, van afwisseling, van ‘n uitvlug, van
aangename verwyling van die tyd saam met andere.
Dans is ewe-eens ‘n belangrike vorm van oefening.
Die soort dans bepaal die graad van oefening. Hoe
vinniger en wilder die dans is, hoe intenser is die
oefening. Dit word bereken dat die gemiddelde
geselskapdans sowat elf kilometer lank is. By bale van
die meer inspannende en woester danse sal die afstand
seker veel langer wees. Dus die dans is goeie oefening
vir die vrou te meer wat meestal agteruit beweeg.
*14 Dans is nie staties nie
Danse en dansvorme is voortdurend besig om te
verander. Steeds word daar aanpassings gemaak.
Ou dansvorms verloor hulle prikkels en daarmee
hulle aantrekkingskrag.
‘n Nuwe tyd met nuwe eise, ‘n nuwe mentaliteit en ‘n
nuwe tydsgees roep om nuwe, ander en beter en sterker
prikkels om steeds nuwe opwinding en prikkeling te
verskaf.
Nuwe danse en dansvorms word veral geinspireer
deur die invloede uit Afrika en Latyns-Amerika, maar
ook vanuit bepaalde groepe. Tans is daar ook al meer
beInvloeding vanuit die Ooste.
*15 Die beeld van die dans vandag, en die sakrale-,
religieuse- en liturgiese dans
Aanvanklik, soos gesien, was die dans in wese
religieus en ‘n wesentlike deel van bepaalde kulture.
-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-
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Die dans het vir die Christendom en vir die
Westerse kultuur ‘n skeiding ondergaan:
die
religieuse karakter het verdwyn, dit het nit en uit te
staan gekom buite die religieuse sfeer. Daar het eers
‘n kloof gekom tussen die religieuse en die sekulêre
dams. Later het die religieuse dams uitfaseer en het
slegs die sekulére dans oorgebly. Dit het ontwikkel en
dit vorm die beeld van die dams vandag.

Hedonisties, met die kiem nie op die bo-natuurlike
magte nie, maar op die genieting, die plesier.
Dams met die klem op die estetiese motiewe die
soek ma die skoonheid van ritme en beweging.
Ook die erotiese element wat by die natuurvolke
sterk magies bepaal is (om liefde en vrugbaarheid af te
dwing), word vryer en kan meer ongedwonge op die
voorgrond kom.
*7 Die ekstatiese dams in sekere godsdienste, wat

102 VERSKILLENDE SOORTE DANSE EN
DANSVORMS
*1 Die oorspronklike dans by primitiewe volke
verander drasties.
Die dans het geleidelik sy religiense karakter verloor
en is daardeur drasties verander.
Oorspronldilc is die dams groepsdans, ge
meenskaps-uiting. Die solodans is uit ‘n latere tyd en
kom uit die Griekse kultuur. Voordansers by die
primitiewe voile is nie soloiste nie, maar was deel van
die groep.
By natuurvolke is die twee geslagte geskei. Die
paredans, waar lede van die twee geslagte al of nie
met mekaar in kontak kom (die geslote en oop
paredans) vind ons nie by die primitiewes nie. Dit
kom sedert die Middeleeue na yore van die volksdans
van die boere en burgers.
*2 Die religieuse dams maak plek vir:
Die kunsdans
Die geselskapsdans
dit het ontwikkel uit die
boeredans.
*3 Die kunsdans. Hier staan die skoonheid van die

bedoel om die gegrepenheid deur die godheid en die
oorgawe aan die godheid uit te druk, ondergaan ook ‘n
verandering. Dit geskied in tweërlei rigting:
Uiting van die emosie in ‘n wilde, ontaarde en
abnormale vorm van religieuse roes en ekstase
Dionysiese vorm.
In ‘n gesekulariseerde en gedegenereerde vorm van ‘11
wêreldse roes en raserny (onder andere by moderne
Rock ‘n Roll).
*8 ‘n Stroom nuwe danswyses en dansvorms. Tot 1912
bly die dansvorms van die 18e en 19e eeue voortleef,
dikwels in dekandente vorm. In hierdie jaar begin ‘n
nuwe era met talle nuwe danswyses en dansvorms, by
Jazz en Castle-walk. Tussen 1912-1915 het meer as 100
nuwe danssoorte ontstaan. Sedert 1915 het behaiwe die
Charleston, nie veel ontwikkel nie. Dan korn die
sogenaamde swing-dancing” wat lei tot ‘n reeks nuwe
groepsdanse, soos Big Apple (1937), Lambeth Walk
(1938) Fox Trot, Mambo, Rumba, Cha-Cha-Cha, en
veral die Rock ‘n Roll. Later kom nog ander danse by,
soos die Lambada en andere. Dit is inderdaad ‘n haas
onoorsigtelike verskeidenheid van dansvorms en
danssoorte.
*9 Verskillende vorms waarin die religieuse dams

-

-

-

-

-

-

harmoniese ritmiese beweging op die voorgrond. Dit
druk idees en emosies uit. Die kunsdans kom tot
uitdrukking in twee vorms:
Solisties
Groepvormig: ballet; dramatiese handelinge
*4 Die geselskapsdans. Hier speel die kontak ‘n
-

belangrike rol. Dit is ‘n paredans, waar lede van beide
geslagte saam dams. In baie opsigte word die erotiek
vergrof, die vermaak vervlak en die skone bewegings
verarm. Die geselskapsdans openbaar horn ook in
twee vorms:
Die hof- en elite dans
Burgerlike
vorms
(boeredans,
volksdans,
geselskapsdans).
*5 Die Renaissance lei tot talle nuwe dansvorms uit
-

die boeredans, met verskillende name en danssoorte,
byvoorbeeld: Branle, Pavane, Saraband, Courante
(hofdans) waaruit die Minuet afgelei word.
Verder byvoorbeeld: Gavotte, Galop (Hongaarse
dams), Polka (Boheemse dans), Quadrille, Wals,
Bolero (Spaans), Fandango (Spaans). Later korn by:
Barn dance, Paul Jones en Washington Post (almal
VSA), Polka-Masurka (Weenen en Budapest),
Polonaise en Masurka (Pole), Cotillon (Frankryk),
Ballet.
*6 Namate die magies-godsdienstige besef by die
dams afneem, word die dams meer:

-

-

-

-

-

-

-

vandag ma yore kom:
Groter beweging van die liggaam: die arms, die
hande, die voete, die kop as begeleiding van sang of
liturgiese handelinge. Indien dit sinvol en funksioneel
uitgevoer word en rekening hon met andere se
opvattings, kan daarvoor ruimte gemaak word.
As mimiek, gebarespel en uitvoering van sekere
Bybelse verhale
bibliodrama. In die sin kan dit
vrugbaar gebruik word.
Dams as self ‘n stuk erediens, as “worship”. Die groot
vraag hier is wat bedoel word en hoe dit gedoen word.
In die privaataanbidding kan dit meer aanvaarbaar
wees, maar dit is aanvegbaar in die erediens. Hier geld
vrae soos: is dit die gevoig van ‘n egte aandrif? Hoe
word dit gedoen sonder assosiasies met die sekulêre
dams? Wie bepaal of dit werklik gerig is op die verering
van God en of dit nie gaan om die self of om andere
nie? Wat van die gevaar van vertoonsug? Hoe word
die gevoelens, opvattings en oortuigings van ander
gelowiges daardeur geraak? Wat word van die egtheid
as dit ‘n ritueel word wat telkens herhaal word? Wie
beoordeel of die dams ‘n adekwate uitdrukking van die
aanbidding is? Wie beslis as dansers hulle aanbidding
op mekaar teensprekende wyses uitdruk? Is wie nie
dams nie se aanbidding minderwaardig?
-

-

-

-
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Die religieuse clans as kunscians elitisties. Soos by
die sekulére dans, word ook her gegryp na
kunsvorms. Dit bring mee dat dit deur opgeleide en
professionele persone gedoen word. Hier kan soliste
of groepe optree. Die gebruik is dat sekere of soms a!
die elemente van die erediens deur hierdie
professionele persoon(e) uitgevoer word: gebede,
credo, dekaloog, skriflesing, preek, liedere, ens cit
geskied deur die clans. her geld ernstige besware:
die diens word vir die gemeente opgevoer en hulle is
passiewe toeskouers. Die Woordbediening swyg.
Ander dimensies, soos die toon en die woord
ontbreek. Sodanige dienste is ‘n kortpad tot
kerkverval.
Die religieuse dans deur die gemeente populisties.
Onopgeleide persone of amateurs tree op
onvoorbereid en na goeddunke. Ook hier word
onderskei tussen: individue en groepe, en die
gemeente of die grootste dee! van die gemeente. Wat
die individue betref is dit dans deur ongeoefende en
onvoorbereide persone en cit is nie artisties of esteties
nie. Hulle druk op hulle eie manier hulle gevoelens
uit ten aanskoue van die gemeente of laasgenoemde
nou daarmee saamstem of rile. Die vraag is wat die
sin van sodanige optredes is?
Dans deur die gemeente kom gewoonlik voor in die
vorm van sogenaamde koordanse en vera! by
Pentakostalistiese groepe. Dit geskied deur die
aanwesiges onder begeleiding van sterk emosionele
musiek. Mans en vroue clans die sirkeldans en ander
gaan op hulle eie voort. Die hele diens adem ‘n
emosionele atmosfeer en dit word verder verhoog
deur die wyse van spreek, deur die musiek, deur
liedjies wat oor en oor gesing word, deur sterk
liggaamsbewegings totdat die punt bereik word waar
die ekstase, die vervoering en bedwelming intree.
Die massadans deur die gemeente kan gewoonweg
‘n soort vroom weergawe wees van sekulére
dansvorms. Dit kan baie populér maar baie gevaarlik
wees omdat cit so maklik afgly na die vlak van die
sekulêre clans.
-

-

-

-

-

-

-

1L4 KONKLUSIES TEN OPSIGTE VAN DIE
SAKRALE OF LITURGIESE DANS
114.1 In die Ou Testament, net soos by die buurvolke
van Israel en by prim itiewe volke, is daar nie ‘n
skeiding tussen die religieuse en die profane dans nie.
Die dans is na sy aard rëligieus en is ‘n natuurlike deel
van die samelewing en van die kultuur.
11.4.2 In die Ou Testament kom die saak van die clans
‘n aantal kere voor. Hier word cit gedoen in die diens
aan God (Mirjam en Dawid), maar ook in diens van
afgode (die goue kaif en die Baäls), In die wet van
Moses is daar geen voorskrifte aangaande die clans nie.
11.4.3 Ons kan nie die gegewens van die Ou
Testament, wat in ‘n bepaalde kultuur voorkom, net
so oordra in ons dag, in ‘n totaal ander kultuur nie.
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11.4.4 In die Nuwe Testament is die dans nie ‘n tema
nie. Daar word net een praktiese voorbeeld gegee en
dit is in negatiewe sin (Salomé se clans).
11.4S Die Christelike kerk het gedurende feitlik sy hele
bestaan ‘n afwysende houding teenoor die dans
ingeneem en dit veroordeel en bestry:
1 Omdat daarin die afgode en hulle verering so ‘a
groot rol gespeel het.
2 As gevoig van die magiese invloede wat deur die clans
werksaam was.
3 Die dans gepaard gegaan het met allerlei onsedelike
praictyke.
4 Ketterse randgroepe die clans gebruik het om hulie
afwykende standpunte te propageer.
5 Dit ‘n wéreidse gees geadem bet wat vreemd gestaan
het teenoor die Christelike geloof.
11.4.6 In die veroordeling van die dans deur die kerk,
was daar ook soms onsuiwer motiewe, soos die invloed
van die Griekse filosofie met die minagting van die
liggaam, asketisme, k!oostervroomheid en die kiem op
die “siel” alleen.
11.4.7 In die loop van die tyd bet die clans sy religieuse
karakter verloor en het cit uit en ult ‘n sekulêre
vermaaklikheid geword, met ‘n eie terrein en eie
doelstellings naas die kerk. Verder is cit losgemaak van
die verweefdheid met die hele lewe en bet cit
gereduseer geraak tot die !iggaamlike, die erotiese, die
vermaaklikheid en die nie-kerklike.
11.4.8 Die dans het in die moderne tyd ontwikke! tot ‘n
groot diversiteit van dansvorme en daussoorte. By
sommige danssoorte val die kiem op vermaak en
ontspanning, maar by ander soorte kom sedelike
verwildering, dekadensie, seksue!e ver!eiding, gees
telilce aftakeling, voor.
11.4.9 Wie dans, beweeg in die klimaat en werkingsve!d
van die erotiese toenadering en -prikkellng. Die erotiek
en die erotiese van die dans hoef nie per se verkeerd te
wees nie.
11.4.10 Hoewel moeilik, moet daar onderskei word
tussen erotiese gevoelens, en bose !uste en begeertes
wat maiclik afgly in onsedelike dade. Sommige wilde en
sensuele danse stel juis die seksue!e prikkeling op die
voorgrond, wat die mense se oordeel verdof, hulle wil
verswak en die invaispoort word van seksuele
ontsporing. In bale heidense godsdienste was die dans
doelbewus daartoe ingestel om te !ei tot bevrediging
van die seksuele in die aanbidding: die tern
pelprostitusie. Vir Israel was cit steeds ‘a ernstige
versoeking. Die rooi ligte flits as JF van Heerden in sy
pleit van die sakrale dans praat van die “geheiligde
geslagtelike” in die aanbidding van God (1993, 212).
1L4.11 Vandag het die kerk geen model of voorbeeld
of praktyk van die religieuse of sakrale clans nie. Die
enigste voorbeeld wat die kerk het om mee te werk, is
die bonte verskeidenheid van die seku!êre clans.
Laasgenoemde kan maklik die soeke na ‘n model van
die reigieuse dans beInvloed vanuit die sekulêre
praktyk.
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11.412 Waar die kerk vandag die pogings tot en
pleidooie vir ‘n liturgiese dans moet beoordeel, staan
hy voor die huidige danspraktyk, met sy eeu-oue vrag
van wêreldse ‘bagasie’, maar ook in ‘n eeue lange
geskiedenis van veroordeling van die dans deur die
kerk. Die saak en begrip dans roep by kerkmense
enersyds allerlei negatiewe en wêreldse assosiasies uit
die praktyk op, maar ook andersyds die ingeprente
beeld dat dit onversoenbaar is met die kerk se lewe en
gees.
11.4.13 Vir die herstel en vernuwing van die erediens
en die kerk self, sal dit onverstandig wees om te begin
met die vreemde versoek om die dans, sy dit dan ook
in “geheiligde” vorm, in die erediens in te voer.
Vernuwing moet begin deur die regte kiem te lé op
die hele dimensie van die woord, die verbale, in die
erediens. Daarmee saam ook ‘n groter kiem op die
dimensie van die toon die hele terrein van sang en
musiek in die erediens. Vera! ook ‘n nuwe kiem op
die verwaarloosde dimensie van die liggaamlike, die
liggaanishouding, liggaamsgebare en liggaamsbe
weging in die erediens.
11.4.14 Sinvolle, fimksionele en artistieke lig
gaamsbewegings as begeleiding van sekere liturgiese
handelinge, kan ‘n wins wees.
11.4.15 Ook die hele veld van die simboliek en
liggaamsbewegings by mimiek, die pantomime en die
begeleiding of uitspeel van Bybelse verhale en
geskiedenisse, bibliodrama kan baie effektief gebruik
word.
11.4.16 Die saak van die evangelie en die erediens kan
net gedien word, waar in plaas van in die erediens,
liewer eers in die privaat of in klein groepe deeglik
besin word oor en praktiese uitgetoets word wat
verstaan word onder, en bedoel word met die
liturgiese of religieuse dans in ons huidige samelewing
en huidige kultuur. ‘n Teologie van die dans of hewer
‘n teologiese beskouing van die dans is nodig. Daar
sal uitgemaak moet word waarin die religieuse dans
onderskei word en onderskei kan word van die
sekulére dans; hoe verhinder kan word dat die dans
nie ‘n verhulde invaispoort van die wéreld en sy gees
in die kerk word nie; hoe die negatiewe assosiasies
van die dans besweer kan word; hoe verhoed kan
word dat deur die dans die erediens verviak, verstom
en sy wesentlike karakter verloor.
11.4.17 Al gaan dit oor die sogenaamde heihige dans,
dit word gedoen deur mense met ‘n sondige aard wat
steeds weer geneig is tot die kwaad, en die aard van
die dans dra hierdie versoeking in homself. Die groot
klem op die liggaam, sy bewegings en begeertes, kan
maldik lei tot ‘n ander eensydigheid, naamlik dat die
ander dimensies verwaarloos word en die hele
erediens in die liggaamhike kan opgaan.
-

232

Die geskiedenis van die dans het ons geleer dat daar ‘n
sterk werking van die dans uitgaan en dat dit sterk
prikkels voorsien. Hierdie prikkels is juis die groot
aantrekkingskrag van die dans. Prikkels stomp af en
dan word steeds gesoek na nuwer en sterker prikkels
om dieselfde effek te he. Die religieuse dans is nie
hiervan gevrywaar nie.
11.4.18 Waar alles goed oorweeg word kan vir die
huidige nie die bekende praktyk van “koordanse’ in
Pentakostalistiese groepe vir die erediens oorweeg word
nie. Hier word bewustelik ‘n sterk emosionele
atmosfeer geskep vir en deur die koordanse. Binne
hierdie atmosfeer word ahlerlei ander dinge gesoek,
soos tongespraak (glossolahie), duiweluitdrywing (ek
sorsisme), vrye “profetiese” boodskappe, ensovoorts en
dit staan in diens van ‘n ander teologie.
11.4.19 Vir die huidige kan ook die sogenaamde
amateurdans deur enkelinge of deur die hele gemeente
nie vir die erediens aanbeveel word nie. Hier dans
elkeen soos hy voel of meen dit behoort te wees en die
massa dans ook ‘n vorm van die sekulêre dans. Dit mag
vroom begin, maar dit gly haas vanseif af na die
bekende wéreidse dansvorme. Dit word sterk
aangegryp deur jongmense en andersins deur mense
wat daardeur aangetrek word.
11.4.20 Vera! by die dans wat so ‘n omstrede saalc is,
moet daar steeds gevra word na die opbou van die
gemeente en van die gelowiges: word die gemeente
daardeur opgebou of afgebreek? Hiermee hang saam
die eis van die liefde wat by alles moet geld en veral by
die dans. Kom by die dans die hiefde teenoor andere,
veral teenoor die swakkes wat maklik daardeur kan
struikel, tot openbaring?
11.421 Waar die voorstanders van die dans beweer dat
die dans uitdrukking is van vreugde en van fees, is dit ‘n
roep tot die kerk om elke diens lewend en vreugdevol te
laat wees die feestehike karakter daarvan tot sy reg te
laat kom. Ewe-eens moet in die eredienste die
onderlinge kontak en die onderhinge gemeenskap veel
sterker beleef word dan sal veel minder ‘n substituut
daarvoor gesoek word in die dans.
11.4.22 Vernuwing van die kerk en van die erediens
begin nie by geIsoleerde en daarby omstrede handehinge
soos die dans nie, maar by God Drie-enig, by wie Hy is
en by wat Hy gedoen het. God bring die ware lewe en
die ware vernuwing op grond van Christus se offer,
deur die werking van die Gees en die Woord, waardeur
mense se harte en lewens verander word, sodat hulle
Horn op ‘n nuwe wyse aanbid ‘in Gees en in waarheid”.
Die ware lewe in nuwe mense lei tot werkhik nuwe
vorms.
-

-

AC BARNARD
(Geraadpleegde werke beskikbaar by skriba)
-
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A.15 RADIO EN TV/9N

A.15 RADIO EN TV
1. OPDRAG

*2 Uit die gespreksgroepe het daar inderdaad ‘n

Li Sedert die vorige sinode het die gesamentlike
kommissie nie vergader nie. Die rede daartoe is
enersyds waarskynlik te wyte aan die feit dat daar nie
‘n behoorlik aangewese sameroeper van die kom
missie is nie, maar ook andersyds vanweë die
veranderinge wat by die SAUK plaasgevind het, veral
met betrekking tot die Godsdiensdepartement.
1.2 Die verteenwoordigers, ds JF Pienaar en dr PJC
Loots, het gevoiglik direkte skakeling met die SAUK
op ‘n ad hoc basis gehad.
1.3 Die vraag na die sinvoiheid van die bestaan van so
‘n gesamentlike kommissie wat eintlik slegs in naam
bestaan sal deur die sinode bepaal moet word. Sou
dit nie veel beter wees om ‘n eie N-Tvl Sinodale
Kerklike Media-kommissie (en soortgelyke kommis
sies in die ander sinodes) daar te stel wat in die
toekoms onder andere die skakeling met die SAUK
kan doen nie?

voortsettingskomissie• gespruit wat die weg moes
voorberei vir die uiteindelike tot stand koming van ‘n
Onafhanklike Forum vir Godsdiensuitsendings.
*3 Hierdie Godsdiensuitsaaiforum het gedurende

1.4 AANBEVELINGS
1.4.1 Die sinode besluit om sy verteenwoordiging in
die Gesamentlike Kommissie vir Radio en Televisie te
termineer en versoek die ander Transvaalse sinodes
cm dieselfde te doen.
1.1.2 Die sinode besluit om ‘n Sinodale Kommissie vir
Kerkilke Media daar te stel om te skakel met die
Algemene Kommissie vir Kerklike Media en planslik
die benutting van media in belang van die Koninkryk
van God te bevorder en versoek die ander Transvaalse
sinodes om dieselfde te doen.
L1.3 Die sinode besluit dat die SKKM nit sewe
persone (met 5 sekundi) bestaan en verwys die
benoeming na die Kommissie vir Kommissies.
2. SKAKELING MET DIE SAUK
het in die praktyk soos voig gerealiseer:

-

Skakeling

2.1 DIE AANWYS VAN AANBIEDERS
Ds JF
Pienaar het direk geskakel met ds Francois Theron en
ander belanghebbendes van die SAUK met betrekking
tot die aanwys van persone wat in sekere programme
sou optree.
-

2.2 GESPREKSGROEP VIR SAUK AFRIKAANSE
PROGRAMME EN DIE NASIONALE GODS
DIENSU[TSAAIFORUM
*1 Dr PJC Loots het die vier vermelde sinodes in
hierdie gespreksgroep verteenwoordig totdat dit
gestaak is met die oog op die daarstelling van ‘n
Godsdiensuitsaaiforum.

Oktober 1994 tot stand gekom en dr FM Gaum dien
tans namens die Ned Geref Kerk in die direksie
daarvan terwyl dr PJC Loots gekoopteer is as kundige
lid. Die Nasionale Godsdiensuitsaaiforum het nit
eindelik onafhanklik van die SAUK tot stand gekom en
funksioneer ook as sodanig met as doelwit om die
SAUK te adviseer oor godsdiensprogramme, opleiding
van aanbieders, ens.
*4 AANBEVEIJNG

-

Die sinode bid die Onaf

hanklike Forum vir Godsdiensuitsendings seön toe op
huiwerk.

3. SAUK GODSDIENS UITSAAIPANEEL
3.1 Die SAUK Raad het ‘n eie godsdiensuitsaaibeleid
opgestel (aangeheg: BYLAE A) waarin dit bepaal is dat
‘n Godsdiens Uitsaaipaneel saamgestel moes word om
die SAUK te adviseer met betrekking tot alle aspekte
van godsdienstige uitsendings. Hierdie paneel is direk
verantwoordelik vir hul werksaamhede aan die Raad
van die SAUK.
3.2 Die uiteindelike 15 lede van genoemde paneel is
aangewys op die basis van 8 Christene, 2 Moslems, 2
Hindoes, 2 Jode en 1 uit die Afrika Tradisionele
Godsdiens. Dr PJC Loots is verkies tot lid van hierclie
Godsdiens Uitsaaipaneel van die SAUK.
3.3 Om hulle werksaamhede beter te koördineer, het
die paneel besluit om ‘n aantal subkomitees te stig,
onder andere die Subkomitee vir Christelilce
Uitsendings waarvan dr PJC Loots verkies is tot
voorsitter. Die Godsdiens Uitsaaipaneel het ‘n ont
moeting gehad met die Onafhanklike Forum vir Gods
diensuitesendings en soek tans wee tot samewerking
tussen die twee liggame.
3.4 Aangeheg is ‘n versiag oor die werksaamhede van
die SAUK Godsdiens Uitsaaipaneel asook die
Subkomitee vir Christelike Uitsendings oor die SAUK
tot op datum (BYLAE B).

3.5 AANBEVELINGS
3.5.1 Die sinode neem die versiag van die SAUK
Godsdiens Uitsaaipancel en die Subkomitee vir
Christelike Uitsendings in behandeling.
3.52 Die sinode bid die Subkomitee vir Chiistelike
Uitsendings die seen van die Here toe.
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4. EREDIENSUITSENDINGS
DENKINGS

EN

OOR.

5. SLOT Hiermee vertrou die kommissie dat hy sy
-

taak tot bevrediging van die sinode uitgevoer het. Die
kommissie bid die sinode ‘n geseende vergadering toe.

4.1 SAMEWERKING

-

Daar kan met groot dank

vermeld word die hartlike samewerking van die kant
van die SAUK, en met name ds Francois Theron
(radio) en rev Solly Mabelane (TV), om leraars van
die Ned Geref Kerk die geleentheid te bied om op te
tree in erediens-uitsendings en oordenkings.
4.2 UITSENDJNGS Ter inligting kan vermeld word
dat daar tans oor die radio 92,9 ure per week
afgestaan word aan godsdiens..programme in die
verskillende tale (5,5% van die totale uitsaaityd). Wat
televisie aanbetref, word daar 6½ uur per week aan
-

godsdiensprogramme afgestaan. Hierbenewens word
5 ure per week uitsaaityd aan private uitsaaiers
verkoop vir gods- dienstige uitsendings.

4.3 ElSE EN OPLEIDING Waar dit we! so is dat
die media van radio en televisie eiesoortige en
besondere eise stel aan die aanbieders, is dit belangrik
dat alle aanbieders deeglik geskool sal wees in die
benutting van hierdie media. In hierdie verband moet
met dank melding gemaak word van kursusse deur die
SAUK self, maar ook deur SEVTO. Waar moontlik,
is gebruik gemaak van persone wat ‘a sodanige kursus
deurloop het om betrokke te raak by godsdien
suitsendings oor die SAUK.

4.4 AANBEVELINGS
4.4.1 Die sinode spreek sy dank en waardering nit
teenoor die SAUK, en met name die persone wat te
doene het met die godsdiensuitsendings, vir at die
geleenthede aan die kerk gebied om deel te he aan
godsdiensuitsendings, asook vu
die hartlike
samewerking in hierdie verband.
4.42 Die sinode beklemtoon dat die radio en televisie
ten beste benut moet word deur die kerk in belang
van godsdiensuitsendings en dra dit aan sy
Mediakommissie op om leraars te identifiseer vir
sodanige üitsendings wat oor die nodige gawes en
talente daarvoor beskik. Die name inoet nan die
skriba van die AKKM deurgegee word vir voorlegging
aan die SAUK.
4.4.3 Die sinode bring die aanbiederskursusse by die
SAUK en die mediahomilitiek-kursusse van SEVTO
onder die aandag van leraars wat belang stel om die
die radio en televisie te benut, en moedig hulle nan
om daarby in te skakel.
4.4.4 Die sinode versoek sy Mediakornmissie om
voortdurend met die SAUK en ander uitsaai
organisasies in die land te skakel met die doel om die
kerk se behoeftes en advies oor te dra, alte geskikte
geleenthede te benut vir godsdiensuitsendings en op
hoogte te bly van die tegniek, beleid en moont
likhede van die uitsaaiwese.

DR PJC LOOTS
DS JF PIENAAR
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BYLAE A: SABC POLICY ON RELIGIOUS BROADCASTING
1, PREAMBLE
Li South Africa is a multi-cultural and multi-faith
society that is united by a common humanity and
moral order. Within its national diversity, there are
human values that call for the promotion of social
harmony, national healing, reconciliation, social
reconstruction and nation building
12 Most people in South Africa acknowledge the
Divine. This is expressed through a variety of
religious beliefs, practices and religious institutions.
As a public broadcaster, the SABC has an obligation
to broadcast religion in a manner which is unbiased
and representative of this plurality. In so doing, it
shall seek to correct the historic gender and racial
imbalances associated with past broadcasting.
Further, it shall seek to ensure that the distinctive
identities of all religious traditions are celebrated in a
manner that facilitates the common religious and
moral objectives of justice, social harmony and the
common good.
1.3 Religious broadcasting shall be undertaken in
accordance with values which include, inter alia:
* Sensitivity to the diverse nature of South African
society and the need for justice, healing and
reconciliation;
* Compassion and concern for human dignity and for
all life, including the environment;
* A common South Africanness;
* Integrity, transparency and trust in all relationships;
* Commitment to the autonomy of the SABC, within
the parameters of its accountability to the South
African Public;
* A spirit of maximum cooperation between the
SABC and the religious community.

2.5 Religious broadcasting should not be used to
canvass funds or support any programme of a political
or ideological nature. Permission for fund-raising,

whether for emergency relief and/or social welfare or
religious causes, should be obtained from the SABC
Board prior to broadcasting.

3. NATURE AND CONTENT OF RELI
GIOUS PROGRAMMES
3.1 The relationship between the SABC and the

various religious organisations needs to be persued
creatively. Religious institutions may want to address
the immediate religious needs of their established and
potential communities, fulfilling the normal functions of
their respective traditions, within the spirit of SABC
policy. In addition to allowing this devotional service,
the SABC has an obligation to promote cultural and
religious tolerance and understanding. The related yet
distinctive goals of both these functions of religious
broadcasting should be accommodated in the totality of
programmes presented on the SABC.
3.2 Meditational and worship services should be left to
the discretion of the presenter, as a member of a
particular religious organisation, while being in
accordance with the policy elaborated in this
document. Such broadcasts shall also meet with the
technical and professional criteria required by the
SABC.
33 Religious educational services, in the form of
documentaries, magazines and actuality programmes,
should be devised to encourage religious comment on
matters of national concern and also to introduce

people to all faiths practised in South Africa and, where
appropriate, to faiths practised elsewhere. Attention
should also be given to inter-faith relations.

2. CRITERIA FOR RELIGIOUS BROAD

CASTING Within the spirit of these values, all
religious broadcasts by the SABC shall comply with
the following criteria:
-

2.1 No persons presenting a religious broadcast, or
allowing the same, shall broadcast anything that is of a
nature derogatory or offensive to the community as a
whole.
22 Religious broadcasting should show sensitivity to
the beliefs of others neither attacking nor undermi
fling any other religion.
23 No religious broadcast should directly or in
directly demean or discriminate against people on the
basis of race, gender or other forms of personal

identity.
2.4 Party-political propaganda and matters that are
sub-judice in respect of court or tribunal proceedings,
should not be dealt with in religious broadcasting.

4. ALLOCATION

OF TIME TO RELI
GIOUS BROADCASTING The total amount of
time allocated to religious broadcasting ought to remain
at least at the level it presently enjoys (See schedule:
‘Religious Programmes: Allocated Time Per Catagory
Per Service/Channel’). This allocation ought, however,
-

to be made on a fair and equitable basis to religious
groups in South Africa.

5. RATIO OF TIME ALLOCATED
DIFFERENT RELIGIONS

TO

5.1 An impartial programming balance can, however,
only be achieved with qualification. This is due to
inadequacy of available data. This having been said, it
is believed that the following ratio, based on the

available indications of the strenght of the country’s
major religious traditions and the need to redress past
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imbalances in religious broadcasting, provides a more
or less equitable basis for religious broadcasting:
Christianity
70%
Hinduism
5%
Islam
5%
Judaism
3%
ATR and African Culture
5%
Free Allocation
12%
52 Fair exposure should be given to all religions on a
national level in the interest of religious understanding
and tolerance.
53 The free allocation’ of time is to be used to
broadcast any of the following: specific celebrations,
feast and other significant events or issues pertaining
to specific religions, as well as programmes on
interfaith relations.
5A The African context of each religion should be
recognised and reflected in public broadcasting.
5.5 In order to further correct the neglect of African
culture in the public media, special attention should
be given to African Traditional Religion (ATR) and
traditional cultures.
5.6 The broadcasts of religious programmes should
take account of regional factors, target audiences,
changing circumstances, language and cultural pre
ferences, and devotional needs of specific groups.
6. PAID BROADCASTING The SABC is a
national asset. Accordingly, the religious groups
should not be allowed to use independent funding as a
means of securing extra broadcast time on the SABC.
-

7. SCHEDULING OF BROADCAST TIME
This is a matter to be considered by the Religious
Broadcasting Panel.
-

8. RELIGIOUS BROADCASTING PANEL
8.1 A Religious Broadcasting Panel (RBP) shall be
appointed by the Board, on nomination by the
religious community. Such appointments shall be
made on the basis of public interviews conducted by a
selection committee appointed by the Board and in
accordance with the Affirmative Action Policy of the
SABC. In addition to the Chairperson, who shall be a
member of the Board, the RBP shall consist of fifteen
people drawn from all major religions in South Africa
and shall include professional advisors. The RBP
shall serve for a three year period. Representatives of
the broadcasting departments of the SABC shall
attend meetings of the RBP as resource persons.
82 The mandate of the RBP shall be to promote
co-operation between the SABC and the various
religious groups in the country. The RBP shall
further advise the SABC, specifically with regard to:

*1 Future reviews of SABC religious broadcasting
policy, including the composition of the RBP and the
manner in which it is appointed.
*2 Cooperation with religious communities to ensure
adherence to the SABC policy.
*3 The fair and equitable allocation of the religious
broadcasting budget.
*4 The co-ordination and development of religious
programmes.
*5 The process and criteria to be employed in the
selection of participants in religious broadcasting and
the training of these persons.
83 The relationship between the RBP, the Board and
the religious community shall be one of cooperation,
while recognising that the final responsibility is that of
the SABC Board.

9. RELIGIOUS BROADCASTING STAFF

-

Staffing shall be made in terms of the SABC guidelines,
giving due attention to correct the racial and gender

imbalances that exist presently. Staff shall be as
representative as possible of the different religious
traditions of South Africa as well as of the various
groupings within these traditions. Attention shall also
be given to the need for professionalism as well as the
need for an empathetic understanding of different
religions.
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BYLAE B: SAUK GODSDIENS UITSAAIPANEEL EN DIE
SUB~KOMITEE VIR CHRISTELIKE UITSENDINGS
1. AGTERGROND
Volgens die SAUK se
Godsdiens Uitsaaibeleid (aangeheg) is besluit om ‘n
Godsdiens Uitsaaipaneel saam te stel om die SAUK
te adviseer oor ahle sake wat te doene het met
godsdiensuitsendings en ‘n skakehing met die
godsdiensgemeenskappe te vorm. Om die 15 lede van
die paneel aan te wys, het ‘n SAUK Raadsaangestelde
komitee onderhoude met sekere kandidate gevoer
waarna ‘n aanbeveling aan die Raad gedoen is.
2. SAMESTELLING
2.1 Die Godsdiens Uitsaaipaneel is soos voig
saamgestel:
* 2 Moslemgemeenskap
* 2: Hindoegemeenskap
* 2: Joodse gemeenskap
(waarvan een die jeug~
verteenwoordiger is)
* 1 : Afrika Tradisionele Godsdienste
* 8: Christengemeenskap
2.2 Die voorsitter van hierdie Godsdiens Uit
saaipaneel (GUP) is biskop Winston Ndungane, lid
van die SAUK Raad en self ook ‘n Christen wat die
verteenwoordiging van die Christene op 9 te staan
bring.

uitsendings te hanteer en aanbieders daar te stel.
*2 Die Subkomitee vir Christehike Uitsendings bestaan
uit die volgende:
Dr Flip Loots (voorsitter)
Rev Sipho Tshelane (Sekr)
Biskop Winston Ndungane
Prof Edirh Raidt
Rev Bernard Spong
Rev Andrew Phillips
Prof Simon Maimela
Dr Izak Burger
Rev Kenosi Mofokeng
In adviserende hoedanigheid namens die SAUK:
Ds Francois Theron
Rev Keith du Plessis
Rev Solly Mabelane
Rev Gideon Nqiwa
Ds Frik Veldsman
*3 Daar is verder ‘n sub-komitee gestig vir die
tussen-geloof (inter faith) groepe wat die kleiner
geloofsgroepe wat nie in die Godsdiensbeleid van die
SAUK genoem word nie, verteenwoordig.
*4 ‘n Subkomitee vir opleiding en ontwikkeling is ook
in die lewe geroep.

3. WERKSWYSE Die GUP vergader gereeld al
om die tweede maand, terwyl van die Subkomitees
verwag word om in die interim-periode hul
vergaderings in te ruim sodat hulle versiag kan doen
aan die GUP by hul sittings. Sake van toepaslike
belang word na die subkomitees verwys vir hul aandag
en aanbeveling. Die GUP en die subkomitees het elk
reeds tweemaal vergader en konsensus word
nagestreef.

Die mate waarin die sub-komitees fimksioneer, bepaal
hoedanig en hoe effektief die GUP uiteindelik sy taak
kan uitvoer. Tot op datum was daar goeie vordering en
‘n gees van verdraagsaamheid oor die verskillende
groepe heen is besig om ~05 te vat. Hierdie manier van
werk bring ‘n groot werkslading mee nie net vir cUe lede
nie, maar veral vir die voorsitters van die subkomitees
wat in die interim tye self sake wat na yore kom moet
hanteer.

4. VERSLAG VAN WERKSAAMHEDE

4.13 Sekretariaat vir die GUP
4.13.1 In die hg daarvan dat daar tans geen direkteur
vir godsdiensprogramme by die SAUK is wat die werk
intern asook die werksaamhede van die GUP kan
koOrdineer nie, is by die SAUK Raad aanbeveel dat ‘n
voltydse sekretariaat vir die GUP ingestel word.
Hierdie sekretariaat is nodig vir die effektiewe
funksionering van die GUP sodat die nodige en
spoedige aandag gegee kan word aan die groeiende
hoeveelheid
korrespondensie,
administrasie
en
koordinering van die GUP se werksaamhede.
4.13.2 Daar is ook by die SAUK Raad aanbeveel dat
daar in die nabye toekoms ‘n Uitvoerende Beampte
(soortgelyk aan die destydse Direkteur vir Gods
diens-programme) aangestel word om:
*1 die offisiële skakelpersoon te wees tussen die SAUK
en die GUP;
*2 die offisiële skakelpersoon te wees tussen die
SAUK/GUP en die godsdienshiggame in die RSA en
elders;

-

-

4.1 DIE GODSDIENS U1TSAAIPANEEL
4.11 Bepaling van

eie ml
Tydens sy eerste
vergadering het die GUP tot die slotsom gekom dat sy
rol die van ‘n adviserende ligaam aan die SAUK is
mbt alle sake rakende godsdiensuitsendings. So sal
die GUP direk aan die SAUK Raad verslag doen en ‘n
ooplyn van kommunikasie handhaaf na die
godsdiens-liggame en -leiers in die gemeenskap, die
SAUK bestuur en personeel in die Godsdiens
departement.
-

4.1.2 Modus operandi
Die GUP het besluit om
subkomitees te vorm sodat sy effektiwiteitm bevorder
kan word.
*1 Daar is ‘n subkomitee gestig vir elk van die
individuele gelowe om die eie aard van elke geloof se
.
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*3 toe te sien dat die nuwe beleidsbesluite van die
GUP toegepas word in die godsdiensuitsendings op
radio en televisie.

noufl as moontlik te betrek by die praictyk van
godsdiensuitsen- dings by die SAUK.
423 Aansoeke om uitsendings Verskeie aansoeke is
reeds ontvang van kerke/groepe wat graag in die nuwe
bedeling godsdiensprogramme wil uitsaai, onder andere
die Sewende Dag Advenstiste, Die Cusbian Kerk van
die RSA, die Kerk van die Scientologie in Suid-Afrika,
die Lede in Christus Kerk, en die Kerk vir Jesus
Christus van die Laaste Dae Heiliges. Al hierdie
aansoeke word by die eersvolgende vergadering van die
SCU behandel. Intussen voer die voorsitter van die
SCU met die betrokkenes korrespondensie oor hul
aansoek.
-

4.1.4 Skedulering van programme
Aangesien die
Suid-Afrikaanse samelewing diep godsdienstig is
feit wat die skedulering van godsdiensprogramme
behoort te beinvloed
is by die SAUK Raad
aanbeveel dat godsdiensprogramme nie apart
geskeduleer word nie, maar geintegreerd met die
sekulére’ programme. In die verband het die GUP ‘n
gesprek
aangevra
met
die
persone
wat
verantwoordelik is vir die skedulering. Dr Flip Loots
sal as konvenor optree van die subkomitee wat
aangewys is om die gesprek te voer.
-

-

-

42.4 Godsdienstige advertensies Die SCU het ernstig
beswaar gemaak teen godsdienstige advertensies van
watter aard ookal op radio en televisie as strydig met
die SAUK se eie Godsdiens Uitsaaibeleid, punt 2.5.
Hierdie beswaar is eenparig deur die GUP ondersteun
en deurgegee aan die SAUK Raad.
-

4.1.5 ~Fast Tracking~ Die GUP het besluit dat daar
so spoedig moontlik ‘n verandering in die heersende
prograrnopset op televisie moet kom (toy
oordenkings) sodat ook die Moslem-, Hindoe-,
Joodse- en Afrika Tradisionele gelowe aan die orde
gestel word. Hierdie veranderings is intussen
aangebring met in ag fleming van die persentasie
verdeling tussen die verskillende geloofsgroepe.
-

42 SUBKOM1TEE
SENDINGS

VIR

CHRISTELIKE

Ufl’

42.1 Toelatingsvereistes vir uitscndings
Die
Subkomitee vir Christelike Uitsendings (SCU) bet
besluit dat die belangrikste toelatingsvereistes vir
kerke en geloofsgroepe om uit te saai, die Twaalf
Artikels en die belydenis van die Goddelike Drie
eenheid is. Hiermee saam mag geen deelnemende
kerk of organisasie rassediskriminasie in teorie of
praktyk toepas nie. ‘n Verdere toelatingsvereiste is
die getalle van die aansoeker. Daar moet minstens
100 000 lede wees om in aanmerking te kom vir ‘n
eredilensuitesencling. Kleiner groepe moet saam
groepeer of inskakel by die tussen-geloof tydskedule.
-

422 Skakeling met kerke en godsdiensorganisasies
*1 ‘n Subkomitee is aangestel om ‘n metode te
probeer vind waarvolgens die beste skakeling kan
geskied met alle meewerkende Christelike kerke/
organisasies.
*2 Uit besprekings het dit geblyk dat daar bepaalde
sensitiwiteite bestaan met betrekking die ou gespreks
groepe soos deur die SAUK in die verlede
geImplemeneteer.
*3 Dit bly die uitgesproke begeerte van die SCU om
alle meewerkende Christelike kerke en organisasies so

5. SAMEWERK1NG MET DIE PERSONEEL VAN
DIE SATJK GODSDIENS DIREKTORAAT
Ten
spyte daarvan dat daar tans nie ‘n direkteur vir
godsdiensuitsendings is nie, gaan die werk onverstoorde
voort en word godsdiensprogramme van hoogstaande
en professionele gehalte oor radio en televisie gelewer.
Die samewerking met die personeel verantwoordelik vir
die godsdiensprogramme is bale goed en die Here kan
gedank word vir persone met sodanige geloofs
oortuigings en talente wat strewe na die beste in belang
van die Koninkryk van die Here.
-

6. ALGEMF.EN
Aihoewel die Subkomitee vir
Christelike Uitsendings uit verskillende godsdiens- en
kultuurtradisies saamgestel is, heers daar ‘n mooi
onderlinge samewerkingsband tussen die lede. Sake
word deeglik uitgepraat veral waar sensitiwiteite
bestaan en daar word gestrewe na konsensus. Alhoewel
hierdie ‘n nuwe bedeling in die SAUK is waar
blootstelling aan ander godsdienste aan die orde kom
-‘n saak wat vir bale kommer wek beskou die SCU dit
as ‘n uitdaging en geleentheid om die ‘Christelike gesig
van godsdiensuitsendings so professioneel en toegewyd
as• moontlik voor te stel in die wete dat Hy wat roep,
Self die bekwaamheid en wasdom gee.
-

-

Versiag saamgestel deur dr Flip Loots, voorsitter van
die Subkomitee vir Christelike Uitsendings.
13 Jimie 1995
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A.16 KURATORIUM PRETORIA
Trou aan die belydeñis van die Teologiese Fakulteit:
‘aan God al die eer” en binne die missie van die
Universiteit van Pretoria op weg na uitnemendheid’
het die Kuratorium en die Teologiese Fakulteit die
teologiese opleiding die afgelope 4 jaar gehanteer.
Hiermee wens die Kuratorium om oor hierdie
werksaamhede sedert die sinodesitting van 1991
versiag te doen.

1. SAMESTELLING
1.1 Die Kuratorium is tans soos voig saamgestel:
WES-TRANSVAAL
Dr HS Grobler
Ds M van de Wall
Dr M van Tonder
Dr JW Saunderson
SUID-Th.ANSVAAL
Dr JHH du Toit
Dr AP van der Colf
Dr SM van Vuuren
Ds WT Bàd~nhorst
DOSENTERAAD
ORANJE-VRYSTAAT

OOS-KAAP
NAMIBIë
WES-KAAP

NOORD-KAAP
NATAL
SINODE MIDDE
AFRIXA

NOORD-TRANSVAAL
Ds M Smuts
Ds JA van den Berg
Ds PSHF Strumpfer
Ds GJC Venter
OOS-TRANSVAAL
Ds FL Bezuidenhout
Ds JH Fourie
Ds GH Reinecke
Ds F Swanepoel
Prof WS Prinsloo (dekaan)
Dr LTI Herman
Dr S du Toit
Ds C Marais
Dr MDJ Smith
Ds 33 Vogel
Ds TE Carpenter

OU TESTAMENT
Ds DSR du Toit
Dr S du Toit
Ds MJP Grobler
Dr RJ de Beer
DOGMATIEK EN
CHRISTELIKE ETIEK
Dr LTI Herman
Dr DJ Dreyer
Ds NMS Bezuidenhout

NUWE TESTAMENT
Dr T Badenhorst
Dr SW Theron
Dr WC Coetzer

KERKGESKIEDENIS
EN KERKREG
Dr PR du Toit
Ds C Marais
Dr MB Rawlins
Ds T Carpenter
GODSDIENS- EN
PRAKTIESE
SENDINGWETENSKAP TEOLOGIE
Dr AM Hofmeyr
Dr PJC Loots
Ds CF Sieberhagen
Dr WPJ van Wyk
Ds 33 Vogel
Dr JH Bisschoff

32 Die Dagbestuur van die Eksamenkommissie
bestaan uit die volgende lede:
Dr WPJ van Wyk (voorsitter)
Dr SW Theron (ondervoorsitter)
Dr PR du Toit (skriba)

4. BEGELEIDINGSKOMMISSIE
4.1 Die begeleiding van studente geniet steeds hoe
prioriteit. In die ontwikkeling van die bedien
ingspotensiaal van die studente en in die vestiging van
‘n bedieningsvaardigheid speel die Begeleidings
kommissie ‘n belangrike ondersteuningsrol en is
voortreflike werk gedoen.

Ds AS van Dyk

1.2 Die Dagbestuur is soos voig verkies:
Ds F Swanepoel (voorsitter)
Dr HS Grobler (ondervoorsitter)
Ds GJC Venter (skriba)
Dr SM van Vuuren (addisionele lid)
Ds JA van den Berg (addisionele lid)
Prof WS Prinsloo (dekaan)

2, VERGADERINGS
2.1 Die Kuratorium het in die reses 4 keer vergader
en wel op 14 November 1991, 19 November 1992, 18
November 1993 en 17 November 1994.
2.2 Die Dagbestuur het dikwels en op ‘n gereelde

basis vergader.
3. EKSAMENKOMMISSIE
3.1 Die Eksamenkommissie is op 14 November 1991
deur die Kuratorium saamgestel en bestaan op die
huidige tydstip uit die volgende persone:

4.2 Die Kommissie te Pretoria bestaan tans uit 32 lede
wat met besondere toewydling en bekwaamheid die
studente begelei:
Ds APS Beetge
Ds P3 Grobler
Dr W Nicol
Dr JG Bosman
Ds CE Bredell
Ds A.T Olivier
Dr FJ Clasen
Ds J Olivier
Ds 33 Pienaar
Dr WC Coetzer
Ds DJJ Dannhauser
Ds 33 Steyn
Ds LB de Villiers
Ds PSHF Strumpfer
Dr MG Swanepoel
Ds DB de Vos
Ds JA van den Berg
Ds JJH du Plessis
Ds FF du Toit
Ds AB van der Merwe
Dr PA van der Merwe
Ds JH Fourie
Ds HM Horn
Dr ADF van der Wart
Dr AS van Niekerk
Ds SJ Joubert
Ds NE Lamprecht
Ds CJ van Vuuren
DrWPJ vanWyk
Dr MJ Lazenby
Ds HAJ Viljoen
DsAKleRoux
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43 Met die uitgebreide ondersteuning van die
sielkundige toetse van die betrokke kommissie, tesame
met toegewyde werk deur die lede van die
Begeleidingskommissie, is die werk van die Kom~
missie ‘n belangrike komponent in die vorming van
die student op weg na die bediening.
4.4 ‘n Groot mate van koordinering ten opsigte van
begeleiding deur die ooreenstemrnende kommissies
van die Sinodes van Wes- en Suid- Transvaai, is
gevestig en dit bring mee dat die begeleiding van
studente van Potchefstroom en die Randse Afrikaanse
Universiteit meer effektief kan wees.

5. KIESKOLLEGE
5.1 Die Kieskollege het die afgelope 4 jaar 2 keer
vergader
en
wel
op
19 November 1993
en
17 November 1994.
52 Die volgende dosente is beroep:
Prof DE de Villiers Dogmatiek en Christelike Etiek
Dr DJ Human Bybelkunde (Ou Testament)
-
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62 ITUIDIGE DOSENTE
62.1 Die volgende dosente is tans aan die Fakulteit
verbonde:
Ou Testament
Prof WS Prinsloo
Prof JH le Roux
Nuwe Testament
Prof JG van der Watt
Prof AB du Toit
Kerkgeskiedenis
Prof 3W Hofmeyr
en Kerkreg
Vakature
Dogmatiek en Etiek
Prof CJ Wethmar
Prof DE de Villiers
Godsdiens- en
Prof D Crafford
Sendingwetenskap
Prof PGJ Meiring
Prof 33 Kritzinger
Praktiese Teologie
Prof CJA Vos
Prof JC Muller
Bybelkunde
Prof SJ Joubert
(Nuwe Testament)
Dr DJ Human
(Ou Testament)

-

622 AANBEVELING In die lig van die strategiese
en belangrike plek wat die opleiding van die teologiese
studente in die kerk beklee, verseker die Sinode die
dosente van sy hoe waardering, asook ondersteuning vir
die doseerwerk en navorsing in belang van teologiese
opleiding en bid hulle die seen van die Here toe.
-

6. DOSENTE Die dosentekorps bet die afgeiope
-

4 jaar enkele wysigings ondergaan.
6.1 VAKATURES
6.1.1 Die onderstaande dosente bet die afgelope 4
jaar geemeriteer:
Prof JA Heyns emeriteer 31 Desember 1992
Prof AB du Toit emeriteer 31 Desember 1993
Prof CFA Borchardt emeriteer 30 Junie 1994
Prof W Vosloo emeriteer 31 Oktober 1994
Prof HS Breytenbach het op 1 Julie 1993 bedank as
dosent
*1 Die Kuratorium het in oorleg met die Universiteit
besluit dat die derde pos in Praktiese Teologie vir die
huidige nie gevul sal word nie.
*2 Die Kuratorium het goedgekeur dat die vakature
wat met die emeritering van prof Borchardt ontstaan
in Kerkgeskiedenis en Kerkreg, in November 1995
gevui word.
*3 Prof Heyns is op 5 November 1994 in tragiese
-

-

-

6.3 DEKAAN

Prof WS Prinsloo is vanaf 1 Januarie
1994 as dekaan aangestel vir ‘n verdere termyn van 3
jaar.
-

-

omstandighede oorlede. Die Kerk, die Kuratorium en
die Fakulteit eer die nagedagtenis van ‘n begaafde
icier, toegewyde en knap dosent en goeie vriend.
6.1.2 AANBEVELINGS
6.12.1 Die sinode betuig diepe waardering vir die
onbaatsugtige diens wat genoemde dosente in belang
van die teologiese opleiding gelewer bet.
6.122 Die sinode huldig met diepe dankbaarheid die
persoon, lewe en werk van Johan Adam Heyns. Die
Sinode treur oor sy tragiese heengaan en wil sy
dierbares van innige meegevoel verseker.

7, TEOLOGIESE STUDENTE Die studente
getalle van die afgeiope 4 jaar sien 5005 voig daaruit:
-

7.1 PROPONENTE
7.1.1 Getalleverspreiding Die getalleverspreiding ten
opsigte van proponente wat die afgelope 4 jaar
gelegitimeer is, is die volgende:
1991 61
1992 47
1993 31
1994 26
-

-

7.12 Kerkspieel:
Ooraanbod proponente
Die
Algemene Sinode het die volgende bevindinge nit
Kerkspieël ter tafel geneem:
7.12.1 Kerkspieel III (1990:77) het bevind dat die
“ooraanbod’ van proponente jaarliks met 20 tot 40 kan
toeneem. In daardie stadium (Oktober 1990) het reeds
ongeveer 110 proponente uit vorige jare op beroepe
gewag. Die huidige “ooraanbod kan op ongeveer 180
-
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gestel word. ‘n Aansienlike aantal proponente beklee
tydelike poste in gemeentes, terwyl verskeie ook
verder studeer. Daar is ook gevalle waar proponente
noodgedwonge ander betrekkings beklee.
7.12.2 Die Sinode het voorts besluit:
Kerkspieel IV (1994:82): “Dit is
baie duidelik dat
die NG Kerk nog vir ‘n geruime tyd, minstens vir die
volgende vyf tot tien jaar met ‘n ooraanbod van
proponente sal sit. Dit wil werklik nie lyk asof daar ‘n
styging in die vraag na predikante gaan wees, sodat die
ooraanbod verminder kan word nie. Inteendeel, daar
bestaan op grond van aannames hier gemaak, die
groot waarskynlikheid dat die situasie kan versleg. Dit
is dringend noodsaaklik dat die kerk hiervan sal
kennis neem en met die hoogste mate van
verantwoordelikheid dienooreenkomstig stappe neem.’
7.12.3 Besluite van die Algemene Sinode:
*1 Die Algemene Sinode verseker proponente wat
reeds vir ‘n korter of langer tyd tevergeefs op ‘n
beroep wag, van sy meegevoel en voorbidding.
*2 Die Sinode doen ‘n beroep op gemeentes om,
waar enigsins moontlik, bedieningsgeleenthede vir
proponente te skep.
...

7.13 AANBEVELING
Die sinode versoek
gemeentes om ems te maak met genoemde besluite
van die Aigemene Sinode en hoe prioriteit aan die
tersake implementering daarvan te gee.
-

7.2 STUDENTE
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Studente
BA I
BD I
Studiejare
BA
BD
Nagraadse Diploma

1986
72
69
1986
186
143
44
373

1990
65
52
1990
148
181
0
329,

1994
17
45
1994
85
104
0
189

MTh
DD
PhD

1995
31
30
1995
82
101
183
53
137
6

Daar het die afgelope 4 jaa~r ‘n merkbare daling in
studentegetalle ingetree, terwyl die getalle by BA I tans
skynbaar stabiiseer. Met die instelling van die BA
Teologie, oop afdeling, het 10 studente reeds ingeskryf.
Uit die samewerkingsooreenkoms het reeds 9 studente
geregistreer by die Fakulteit en word daarmee nuwe
moontlikhede geskep.
7.22 Keuring Besondere aandag is aan die keuring
van studente gegee op BA I sowel as BD I viak. In
samewericing met die Departement Sielkunde en onder
leiding van die Departement Praktiese Teologie lê alle
nuweling-studente ‘n persoonlikheids-evalueringstoets
af. Die resultate van die toets funksioneer by die finale
keuring van die studente met die oog op registrasie vir
legitimasie.
-

7.3 TEOLOGIESE
STUDENTE
OPLEIIMNGS
FONDSE
Die Teologiese Fakulteitsfonds en die
Teologiese Studente Beursfondse is sedert 1991
saamgevoeg tot die een oorhoofse fonds, naainlik die
Teologiese Studente Opleidingsfonds.
-

72.1 Getafle Die studentegetalle vir die afgelope 4
jaar by die Fakulteit te Pretoria is soos voig:
-

JAARGANG
BAI
BAlI
BA1II
SUB-TOTAAL
BDI
BDII
BDIII
SUB-TOTAAL
TOTAAL
MDiv
DD
Studente
Mans
Dames

1992
43
52
47
142
29
41
57
127
269
50
116
1986
347
22

1993
32
41
51
124
38
25
43
106
230
58
122
1990
304
25

1994
17
33
35
85
45
32
27
104
189
63
134
1994
164
25

1995
31
20
31
30
43
28
101
183

1995
155
28

73.1 Inkomste
Die onderstaande tabel toon die
bydraes (sinodale bydraes, vrywillige bydraes, donasies
en bemakings) wat van die gemeentes (en lidmate)
gedurende die betrokke jaar ontvang is:
-

1986
1987
1988
1989
1990

-

R264 397,00
R 69 876,00
R181 948,00
R257 056,00
R220 387,00

1991
1992
1993
1994

-

R236 001,00
R239 919,00
R125 026,00
R273 502,00

732 HuIp nan studente uit hierdie fonds
Hierdie
fonds is in die verlede hoofsaaklik deur sinodale
begrotings, 1993
R125 026,00 die huurinkomste van
die plaas Gloria, donasies en rente op 1994
R273 502,00 beleggings gedra. Tans is die fonds
aangewese op eie bronne van inkomste en het die
sinodale bydraes verval. Die bronne van inkomste is
rente op beleggings, donasies, kleiner erfiatings en veral
toekennings uit die De Jager Steyn-fonds.
.

-

-

Studente 1995
Mans
Dames

Voorgraads
69
13

BD
86
15
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Jaartal

Bedrag
uitbetaal
R330 746,00
R625 825,00
R639 440,00
R551 332,00
R562 500,00
R622 476,00
R610 297,00
R530 113,00
R611 651,00

1986
1987
1988

1989
1990
1991

1992
1993
1994
73.3 Huip uit ander foadse

Gemiddeld per

Aantal
studente geheip
290
306
319
228
225
198
170
162
121

student
Ri 140,00
R2 045,00
R2 005,00
R2 418,00
R2 500,00
R3 150,00
R3 600,00
R3 300,00
R5 050,00

‘n Paar studente het

1993

Geweld

prestasiebeurse uit die MSB Kritzingerfonds ontvang.
Die totaal was R17 375 (15 studente). Verder het 9
studente in totaal R9 750 uit die Joubertfonds
ontvang. Studiefondse kon dus in 1994 aan 145
studente hulp verleen en ‘n bedrag van R638 776 is
bestee.

1994

‘n

1995

lariseerde (post-moderne) samelewing
‘n Nuwe situasie vra nuwe antwoorde

-

Christelike

lewensstyl

in

‘a

geseku

Die bywoning van die byeenkornste was bevredigend.
9. INSTITUUT

73.4 Terugbetalings van lenings
*1 BIke student wat sy studies voltooi en gelegitimeer
word, ontvang van die kantoor ‘n voile uiteensetting
van sy verpligtinge asook van die beurse wat met
legitimasie afgeskryf word. Sommige reageer deur te
begin om die lenings dadelik terug te betaal. Hulle is
egter in die minderheid, aangesien beperkte beroepe
meebring dat proponente nie ‘n vaste inkomste het
nie. Spesiale vergunning vir uitstel kan egter op
versoek gereel word. Die terugbetaling van die
lenings verloop meestal bevredigend.
*2 ‘n Groot bron van bekommernis is egter ‘n aantal
studente wat jaarliks, weens verskeie redes, hulle
studies staak. In die meeste van die gevalle is die
persone werkloos en kan nie terugbetaal nie en moet
uitstel verleen word. In sommige gevalle kan van die
studente nie terugbetaal nie en in etlike gevalle is van
hulle boedels gesekwestreer, en moet die skuld
afgeskryf word. Gedurende die boekjaar 1993/94,
byvoorbeeld, is R55 469 uit die Teologiese Studente
Opleidingsfonds en RiO 536 ult die De Jager
Steynfonds afgeskryf.
*3 Die kantoor ondervind soms ook probleme met
persone wat reeds as leraars bevestig is en nalaat om
hulle lenings terug te betaai. Daar is dan ook leraars
wat reeds langer as ‘n jaar in die bediening is en nog
nie begin het met terugbetaling nie. Die kantoor
probeer met omsigtigheid om hierdie aangeleentheid
te hanteer, aangesien dit ‘n sensitiewe saak is.

VIR SENIMNGWETEN
SKAPLIKE NAVORSING (ISWEN)

9,1 TOTSTANDKOMING
*1 ISWEN het in 1979, na onderhandelinge tussen die
Algemene Sinode se Sendingkommissie en die
Universiteit van Pretoria, tot stand gekom. Die
Instituut was dus vanaf die begin ‘n algemene sinodale
werksaamheid en daarorn dien die ander twee NG Kerk
fakulteite ook op die Adviesraad. Daarby het al die
sinodes se Sendingkommissies (op vrywillige basis) tot
die salaris van die navorser bygedra.
*2 Alhoewei ISWEN in die Fakulteit Teologie (NG
Kerk-afdeling) geplaas is, het die Kuratorium nie met
die ontstaan en beheer van ISWEN te doen gehad ale.
Die Algernene Sinode van ~1994 het egter besluit: “dat
die beheer oor ISWEN en sy personeel deur die

Kuratorium van die Teologiese Fakulteit Afdeling B
aan die Universiteit van Pretoria uitgeoefen word”.
*3 Daarom hierdie (eerste) verslag oor ISWEN deur
die Kuratorium.
92 BESTUUR
Die Instituut word beheer deur ‘a
Adviesraad wat aangestel word deur die Raad van die
Universiteit. Op hierdie Adviesraad is verteenwoordig
die Universiteit (Rektoraat, Direkteur: Navorsing en
Fakulteite Teologie) en die NG Kerk (Kuratorium,
ASSK en die ander (NG) Teologiese Fakulteite). Die
Kuratorium word deur dr HS Grobler verteenwoordig.
-

93 PERSONEEL

8. TEOLOGIESE DAG Die Kuratorium het in
-

samewerking met die dosenteraad jaarliks tydens die
begin van die akademiese mar ‘n teologiese dag
aangebied. Die volgende temas is bespreek:
1992
Die lewende God van die Bybel in ‘n
krisistyd soos hierdie

*1 Prof JJ Kritzinger is sedert 1981 voltydse navorser
en sedert 1989 direkteur. Die 1994 Algemene Sinode
het besluit om horn die bevoegdheid van dosent in die
fakulteit toe te ken. Die Kuratorium het hierdie saak
ingevolge die betrokke reglemente hanteer en op 17
November 1994 afgehandel.
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*2 Prop AGS Gous, deeltydse junior lektor in die
departement Godsdiens- en Sendingwetenskap, beklee
‘n deeltydse pos by ISWEN. Prop PF Smit is ‘n
navorsingsassistent.

9.4 FINANSIERING Die Universiteit van Pretoria
dra 70% van die direkteur se pos, die salaris van die
-

navorsingsassistent, tikster, asook proporsioneel ander
oorhoofse kostes. Die orige 30% van die direkteur se
pos word gedra Uk die Sendingbegrotings van die 11
sinodes van die NG Kerk. Vanaf 1995 word hierdie
bydraes egter nie meer direk aan ISWEN gestuur nie,
maar word dit (ingevolge die besluit van die Algemene
Sinode) “by die begroting van die Algemene Sinode
ingewerk” en aan die Teologiese Fakulteitsfonds van
die Ned Geref Kerk van Transvaal oorbetaal.
9.5 WERKSAAMHEDE
*1 Van die werksaamhede word jaarliks volledig aan
die Adviesraad en Kuratorium versing gedoen. Ter
wile van die ruimte word slegs die ses navorsingsvelde
van ISWEN hier gelys:
Navorsingsveld 1: Geskiedenis van die sending in
Suider-Afrika.
Navorsingsveld 2: Teologiese
ontwikkelinge
in
Suider-Afrika.
Navorsingsveld 3: Ekumene in Suider-Afrika.
Navorsingsveld 4: Ander godsdienste in Snider
Afrika.
Navorsingsveld 5: Die rnissionêre diakonaat.
Navorsingsveld 6: Uitdagings vir die sending in
Suider-Afrika,
*2 Die navorsing van ISWEN geskied op versoek van
verskeie kerklike liggame, maar is soms ook
selfgedrewe. Fondse vir die navorsingsprojekte word
verkry uit toekennings van die RGN, asook die
opdraggewende instansies. Ten dienste van die

navorsing en dosering word ‘n databank opgebou wat
reeds meer as 14 000 waardevolle dokurnente bevat.
Die Sinode word daarop gewys dat ISWEN tot diens
van die hele kerk is.
10. SENTRUM VIR VOORTGESETFE
GIESE OPLEIDING (SEVTO)

TEOLO

10.1 ADMINISTRATIEWE ONTW!KKELINGS
*1 Gedurende die verslagtyd het SEVTO onder
toesig van die Teologiese Fakulteit gestaan met
versiag aan die Universiteit van Pretoria via ‘n
Advieskomitee, bestaande uit die dekaan van die
Fakulteit Teologie as voorsitter, nog ‘n ver
teenwoordiger van die Fakulteit, die voorsitter van die
Kuratorium, nog ‘11 verteenwoordiger van die Ned
Geref Kerk, die vise-rektor: akademies, die direkteur
fmansies van die universiteit en die direkteur van
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SEVTO. Dringende sake is deur die Dagbestuur van
SEVTO, bestaande nit die dekaan, die voorsitter van

die Kuratorium, die addisionele verteenwoordiger van
die Fakulteit en die direkteur: SEVTO gehanteer.
*2 Vanaf 1995 tree daar ‘n verandering in. Die
Kuratorium-besluit in die verband liii soos voig:
“SEVTO staan onder beheer van en lewer versiag aan
die Kuratorium en werk onder toesig van die
Dagbestuur van die Kuratorium. SEVTO funksioneer
soos enige ander departement in die fakulteit in die sin
dat hulle aan die universiteit verslag doen van
werksaamhede. Om die rede doen SEVTO jaarliks via
die dekaan versiag aan die vise-rektor. Indien nodig
kan daar ‘n vergadering met die betrokke relevante
persone gehou word. SEVTO maak van (‘n)
Advieskomitee(s) gebruik om horn te adviseer. Die
komitee(s) word verteenwoordigend saarngestel en
deur die Kuratorium goedgekeur.”.
*3 Die personeel het bestaan nit ‘a deeltydse direkteur
(prof W Vosloo), ‘n deeltydse sekretaresse en ‘n
deeltydse studente-assistent. In die begin het prof
Vosloo SEVTO saam met sy normale akademiese
verpligtings behartig. Die las het egter te groot
geword. Danksy die besluit van die vier sinodes van
Transvaal in 1991 om fmnansiële steun aan SEVTO te
gee, is ‘n tydelik-voltydse lektor (dr Dirk Human) in
1992 aangestel om die voorgraadse kiasse van prof
Vosloo te behartig. Dit het prof Vosloo in staat gestel
om baie meer aandag te gee aan die behoeftes van
predikante in die bediening (vergelyk die werk
saamhede soos in paragraaf 10.3 hieronder
uiteengesit). Aan die einde van 1994 het prof Vosloo
geëmeriteer, maar is in ‘n tydelike hoedanigheid as
direkteur van SEVTO heraangestel.
~‘4 Dr Human is as dosent in sy plek beroep. Binne
afsienbare tyd sal daar besluit moet word oor ‘n
opvolger vir prof Vosloo.
*5 In die beplanning en uitvoering van seminare en
kursusse word ten nouste met kerklike kommissies
saamgewerk. Dit is vera! die SKG, SJK en Vrouediens
wat in hierdie verband belangrike en gewaardeerde
insette lewer. Tydens die afgelope Algemene Sinode is
die noodsaaklikheid van verdere opleiding vir
predikante baie sterker as vantevore benadruic. Dit
blyk uit die riglyn dat elke predikant minstens elke vyf
jaar ‘n kursus behoort by te woon, asook die versoek
dat ringe oor die bywoning van sulke kursusse toesig
moet hon.
10.2 FINANSIëLE SAKE
10.2i. Die doel van SEVTO bly nog steeds om ‘n
bekostigbare diens aan die kerk te lewer sodat soveel
predikante moontlik voortgesette opleiding kan
ontvang. Dit beteken dat kursusgeld dikwels nie die
bokoste ook kon dek nie. Hierdie verskil is deur
middel van skenkings van gemeentes, individue en
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sake-ondernemings aangevul sodat SEVTO elke jaar
daarin kon slaag om sy begroting van ongeveer R200
000,00 (wat tile die salaris van die direkteur insluit nie)
te laat kiop.
10.22 Die bydraes van die vier sinodes van Transvaal
tot die vergoeding van die tydelik-voltydse lektor is uit
eie bronne aangevul, maar die las het gaandeweg al
groter geword, veral as gevoig van die verswakkende
ekonomiese omstandighede van gemeentes. Gevoiglik
het die Gesamentlike Fondsekommissie besluit om
vanaf April 1994 hierdie verskil uit die Teologiese
Fakulteitsfonds aan te vul. Ten tyde van die skryf van
hierdie verslag was die jaarlikse sinodale bydraes soos
volg:
R7500,00
Wes-Transvaal
10 000,00
Suid-Transvaal
11 880,00
Oos-Transvaal
R44 380,00
15 000,00
Noord-Transvaal
27 350,00
R71 730,00
TOTAAL
10.23 Gedurende die verslagtyd is ‘n skenking van
R20 000,00 bekom vir die uitsluitlike doel om ‘n
Beursfonds in die lewe te roep. Die renteopbrengs
word gebruik om persone/gemeentes wat nie die
kursusgeld vir SEVTO-kursusse kan bekostig nie, te
subsidieer. Altesaam 23 persone is die afgelope drie
jaar op hierdie manier geheip.
102.4 AANBEVELING
Die sinode keur die
voortgesette finansiële ondersteuning yr SEVTO
goed en besluit dat die bydrae deel van die begroting
van die Teologiese Opleidingsfonds moet wees.
-

1.03 KURSUSSE AANGEBIED
10.3.1 Predikante
*1 Die hooticursusse: Gemeentebou, Pastorale Sorg
en Prediking is al om die drie jaar aangebied. Dit
duur drie weke, een aan die begin, die tweede in die
middel en die laaste teen die einde van die jaar.
Tuiswerk word ook vir die resestye gegee. Gedurende
die verslagtyd was die bywoning soos voig: Pastorale
Sorg 1991: 49, Prediking 1992: 49, Gemeentebon 1993:
60 en Pastorale Sorg 1994: 65. Tn opvolging van die
kursus in pastorale sorg is ‘n Huweliksverryk
ingsnaweek aangebied wat deur 25 paartjies bygewoon
is.
*2 Media-Homiletiek word in samewerking met die
SAUK-TV oor drie dae aangebied en is bedoel vir
kleiner groepe met die oog op optrede by die
SAUK-TV. Altesaam 70 persone is opgelei. In
samewerking met die Technikon Pretoria is ‘n kursus
oor kommunikasie genaamd Verkondiging 2000
aangebied, waartydens daar onder meer gelet is op
kommunikatiewe probleme en die regstelling
daarvan. Dit het 5 dae geduur en is deur 73
predikante bygewoon.
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*3 In 1991 is die laaste van ‘n reeks genaamd Pastors’
Conference deur persone van Grace Community
Church in die VSA aangebied. Die kursus wat 4 dae
geduur het, het oor gemeentebou gegaan en is deur 76
persone, waarvan baie uit die Engelse kerke,
bygewoon. Tydens die besoek van prof GDJ
Dingemans van Nederland is hy gebruik vir ‘n kursus vir
kategete. Altesaam 73 persone was teenwoordig.
*4 Die kursus Begeleiding van Bedieningsvernuwing
.

wat oor 2 dae gestrek het, is deur 56 persone
bygewoon. Onder leiding van prof Hentie Boshoff is ‘n
reeks eendag-konferensies oor Strategiese Bepbrnning
in die Suid-, Wes-, Oos- en Noord-Transvaalse sinodale
streke gehou. Predikante is begelei om ‘n analise van
hulle eie onderskeie streke en situasies te maak en
gapings in die beplanning van gemeentes te
identifiseer. Dit is deur ongeveer 350 persone
bygewoon.
~5 Gedurende 1994 is begin om spesifieke aandag te
gee aan die persoonlike geestelike behoeftes van
predikante. Die kursus Die bevryde lewe. ‘n Kursus in
persoonlike geestelike verdieping wat oor drie dae
gestrek het, is deur 64 predikante en ander lidmate
bygewoon. Daar is ook begin met ‘n Spin
tualiteitsretraite van 3 dae wat danksy ‘n ruim skenking
van ‘n boekhandelaar teen nominale koste (R200,00 per
egpaar) by ‘n oord aangebied kon word. 30 Persone het
dit meegemaak. Voorts is ‘n tweedag aanbieding,
Pastor en Gemeente, by ‘n oord yr ‘n ring aangebied.
Dit is deur 24 persone bygewoon. Dit blyk dat daar
besondere behoefte aan hierdie soort aanbiedings
bestaan. Daarom word beplan om in 1995 meer
soortgelyke geleenthede te reel.
*6 In pas met die behoeftes van ons tyd is ‘n driedaagse
kursus oor Die Heropbou van die Gemeenskap
aangebied en deur 64 persone, wat ‘n groot aantal
maatskaplike werkers ingesluit het, bygewoon. Die
kerk se uitkyk op en rol in hierdie saak is tydens die
geleentheid baie sterk uitgebou,
*7 ‘n Reeks dag- en oggendseminare oor aktuele sake
is gedurende die verslagtyd gereel. Die volgende
onderwerpe het aandag geniet (die bywoningstal
verskyn tussen hakies): Die Kerk ná Bloemfontein
(115) Die Kerk en Musiek (210 predikante en orreliste)
Satanisme (373 predikante en lidmate), Gemeentes
sonder grense (103), Die bestryding van armoede en ‘ii
hoe profiel seminaar met prominente sprekers uit
verskillende sektore van die samelewing, aangebied yr
gesele.kteerde gaste en met die fmansiële steun van die
Universiteit van Pretoria (140), Die dinamika van
diversiteit in die Gemeente, aangebied deur prof
Jurgens Hendriks van Stellenbosch (137), Politieke en
Sosio-ekonomiese onsekerhed~ en die tank van die
Kerk, aangebied deur mnr Bob Tucker (40),
Sondagviering en Sabbatsoutheiliging (55).
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*8 Twee driedaagse jeugkursusse is in samewerking
met die Sentrum vir Jeugbediening te Wellington en
die Sinodale Jeugkommissie aangebied: Tienerbe
rading, onder leiding van dr Keith Olson nit die VSA
(180 predikante, jeugwerkers en maatskaplike
werkers) en Jeughediening vanuit Gesinsperspektief
(102).
*9 ‘n Totaal van 2 44)8 kursuspersone is in hierdie
afdeling berelic.
1032 Kursusse vir lidmate
*1 Die kursusse wat vir lidmate aangebied is, is
geredigeer en mettertyd aan gemeentes vir gebruik
beskikbaar gestel. ‘n Aantal predikante het hierdie
kursusse saam met die lidmate bygewoon. Gedurende
die eerste semester is aktuele onderwerpe behandel
en in die tweede semester is Bybelonderwerpe
aangebied. Die volgende onderwerpe is behandel:
Denominasies buite die Hoofstroomkerke (10 lesings,
85 persone), Ses Psalms (6 lesings, 43 persone), ‘it
Eietydse Christelike Lewensstyl (10 lesings, 65
persone), In die hart van God se genade (oor
Openbaring) (7 lesings, 90 persone), Die dinanilka van
lidmaat wees vandag (10 lesings, 43 persone), Klein
bookies met groot Boodskappe (7 lesings, 47 persone),
Hoe sal ons
(10 lesings, 59 persone).
*2 Sommige van hierdie kursusse is gebundel en in
boekvorm beskikbaar gestel. Die treffer was die
lesings oor denominasies buite die hoofstroomkerke
wat onder die titel Kerke, Kultusse en Kragte bemark
is. Etlike honderde eksemplare is verkoop waardeur
die finansiële posisie van SEVTO aansienlik versterk
is.
*3 Vera! die Bybelkursusse is deur gemeentes in hulle
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logiese prediking, Pastor en Gemeente en Die diakeit
Kollektant of worker van li~fde?
*2 ‘n Begin is ook gemaak met die verdere’ opleiding
van leraars van, die Afrika Onathanklike Kerke. Dit
word in samewerking met Nehemiali Bible Institute van
Wellington onderneem. Hierdie kerke het gesamentlilc
meer as 8 miljoen lidmate, maar hulle leraars beskik
oor bloot basiese Skrif- en geloofskennis. Dis duidelik
dat die gevestigde kerke hierdie mense te huip moet
kom sodat hulle bediening op ‘n hoer viak kan
plaasvind en die christelik godsdiens daar suiwer
verkondig kan word.

Bybelskole gebruik. Die volgende gemeentes is
bedien: Arcadia, Birchleigh- Noord, Florandia,
Kemptonpark-Noord, Ladismith (Kaap), Louwna,
Lyttelton-Noord, Newcastle, Pierre van Ryneveld,
Raslouw, Riviera, Rooihuiskraal, Selectionpark,
Skuilkrans-Pretoria, Standerton-Suid, Waterberg en
Waverley.
*4 Ook MES-Aksie het van ons kursusse gebruik

10.4 TOEKOMSPLANNE
10.4.1 Die ekonomiese situasie en groot afstande na
Pretoria toe maak dit vir a! meer predikante moeilik
om kursusse op die universiteitskampus by te woon.
Om meer effektief te voldoen aan die behoeftes vir
verdere opleiding, sal daar dus alternatiewe metodes
ontwikkel moot word. Daar is aireeds vir 1995 etlike
aanbiedings in die platteland gereel en daar word
verwag dat dit verder sal toeneem. Voorts word daar
gewerk aan korrespondensiekursusse wat met ‘n
afrondingsklas afgesluit kan word. ‘it Kursus in
Kerkbestuur vir predikante word in samewerking met
Sukses Kollege voorberei, terwyl ‘n kursus vir
Saakgelastigdes
ook
voorberei
word.
Onder
handelings word met die Hugenote Bybelinstituut in
Wellington gevoer om gesamentlik korresponden
siekursusse vir lidm ate aan te bied.
10.42 Soos omstandighede verander, sal daar ook
veranderings ten opsigte van voortgesette opleiding vir
predikante moet wees. Dit geld ale net die inhoud nie,
maar veral ook die wyse van aanbieding. In
samewerking met die betrokke kerklike kommissies sal
SEVTO as ‘n praktiese arm van die Teologiese
Fakulteit, alle moontlike kundigheid inspan om hierdie
ideaal na te streef. Indien voortgesette opleiding vir
professies en ondernemings so belangrik is dat dit as ‘a
verpligting vir werknemers beskou word, dan is dit ook
onmisbaar vir die predikant as die bedienaar van die
Woord.

gemaak. Op hierdie wyse is ongeveer 1 200 kur
suspersone bereik.
*5 In hierdie afdeling hot meer as 1 600

1L BEHEER OOR TEOLOGIESE
FAKULTEIT

kursuspersone van ons stof gebruik gemaak. Hierdie
getal sluit ale in diegene wat ons publikasies gekoop
het of persone wat maar net na lesings kom sit en
mister het ale. In totaal het ongeveer 4500
kursuspersone gedurende die afgelope vier jaar van
SEVTO se kursusse gebruik gemaak.
10.33 Ander aktiwiteite
*1 Intensiewe begeleiding in Gemeentebou wat
telkens oor 18 maande gestrek het, is by 4 gemeentes
gedoen. ‘n Begin is gemaak met die aanbied van
kursusse in ringe en gemeentes. Die volgende is op
hier die wyse aangebied: Geineentebou, Narrato

11,1 PROBLEEMSTELLING Die Kerkorde bepaal:
Die sorg vir, asook die beheer en toesig vir die
opleiding van evangeliedienaars word dour die
Kuratorium behartig.” (art 5:3)
*1 Van hierdie werksaamhede word aan die sinodes
van Transvaal versiag gedoen.
*2 Sinodes hot oor die jare besluite geneem wat die
werksaamhede bemoeilik.
*3 Rondom die vulling van vakatures het ‘a situasie
-

ontwikkel waarin onder andere goedkeuring van die
Begrotingskommissie en/of sinodale kommissies verkry
moet word, alvorens tot ‘it beroep oorgegaan kan word.
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‘~4 Vakatures ontstaan amptelik minder as 6 maande
voor die normale vergadering van die Kuratorium.
Om hierdie “toestemming” betyds te moet verkry,
bemoeilik die reelings geweldig bale en maak dit
dilcwels byna onmoontlik.
~5 Die posisie het ontwikkel waarvolgens ‘n aantal
kommissies byna ‘n vetoreg ten opsigte van bepaalde
werksaamhede het.
*6 In die lig van die feit dat een kommissie nie
inbreuk op die bevoegdhede en werksaamhede van ‘n
ander kommissie moet maak en dat vanweë die
selfstandigheid van kommissies, geen kommissie ‘n
vetoreg oor ‘n ander kommissie kan he nie, lê die
Kuratorium die aangeleentheid aan die Sinode voor.
112 AANBEVELING Die sinode besluit om alle
vorige besluite oor die vulling van vakatures ann die
Teologiese Fakulteit met die volgende te vervang
112.1 Nuwe poste kan alleen geskep word indien al
vier die sinodes van Transvaal dit goedkeur.
1122 Voordat die Kuratorium ‘n bestaande pos wat
vakant is, vu], moet die Dagbestuur van die
Kuratoritma met die Gcsamentlike Begrotings
kommissie samesprekings voer om hufle advies Ic
verkry.
1123 Die Kuratorium hanteer die vufling van die
vakature verder met verantwoording aan die sinodes.
-

12. VERKLEINDE KIESKOLLEGE
12.1 In die hg van die hoe kostestruktuur en in belang
van groter effektiwiteit beveel die Kuratorium aan dat
die Kieskohlege verklein word en dat die bepalings ten
opsigte van die samestehling van die Kieskollege
dienooreenkomstig gewysig word.
122 AANBEVBLINGS
122.1 Die Kieskoliege bestaan nit:
*1 Die Transvaalse lede in die Kuratorium.
*2 Die dekaan en ccii lid uit elke departement van die
Teologiese Fakulteit.
1222 Ander sinodes het die reg om cen verteen
woordiger elk op eie koste te benoem.
122.3 Die Kieskoflege vergader onder voorsitterskap
van die voorsitter van die Kuratorium.
122.4 Die Dagbestuur van die Kuratorium neem
leiding met die reelings en die konstituering van die
vergadering van die Kieskoliege.
122.5 Ilierdie besluit is oniniddellik van krag.

13. VERSLAG

WERKSAAMHEDE
LOGIESE FAKULTEIT

TEO

13.1 INLEIDEND
Die Fakulteit het horn die
afgelope paar jaar in sy strategiese beplanning deur ‘n
paar uitgangspunte laat lei.
-

streef die Fakulteit in lyn met die
oorkoepelende missie van die Universiteit van Pretoria
daarna om uitnemend in sy dienslewerrng te wees
Tweedens het ons dit vir onsself uitgemaak dat ons nie
anders kan en wil nie as om ‘n Fakuiteit van en vir die
Nederduitse Gereformeerde Kerk te wees. Ons
verbintenis met die Nederduitse Gereformeerde Kerk
veral met die sinodes van Transvaal wat ons as primére
voedingsbodem beskou en met die Universiteit van
Pretoria is vir ons kosbaar. Die Fakulteit is opreg
dankbaar vir die uiters goeie gesindheid van die kerk en
van die universiteit. Sonder die ondersteuning sou dit
vir die Fakulteit onmoonthik gewees het om te bestaan.
Derdens is ons ook oortuig daarvan dat die Fakulteit
die breë gemeenskap moet dien. Dit het ons daartoe
geld orn onder andere ‘n BA (Teologie) in te stel waar
Grieks en Hebreeus nie noodwendige voorvereistes is
nie. Ons het ook begin om die yak Teologie vanaf 1995
na-uurs in Engels aan te bied. Bybelkunde, wat ook
onder die Fakulteit ressorteer en wat saam met die
Hervormde Kerk aangebied word, word in Engels en in
Afrikaans aangebied asook op die Witbank-kampus van
die Universiteit van Pretoria. Die Falculteit het ook
sarnewerkingsooreenkomste met ‘n paar seminaria
gesluit op grond waarvan grade van die universiteit in
sarnewerking met die inrigtings aangebied word. Al
hierdie reëlings stel ons in staat orn ‘n diens aan die
breë gemeenskap te hewer en die Fakuhteit baat ook op
verskeie maniere daarby.
Eerstens

-

-

132 PERSONEEL
*1 Die Fakulteit het die afgehope paar jaar vanweë
aftredes ‘n redehike personeehsverwisseling ondervind.
Ons is egter dankbaar om te kan 58 dat die nuwe
dosente die Fakulteit versterk en dat hulle die mooi
tradisie van geerde voorgangers op ‘n uitnemende
manier voortsit. Die tragiese afsterwe van oud-kollega
Johan Heyns was ‘n groot slag vir die Fakulteit. Ons is
egter gelukkig om die dienste van ‘n paar geemeriteerde
kollegas op ‘n tydelik-voltydse wyse te behou. Nie
alleen spaar ons geld daarmee nie, maar ons behou
daarmee ook ‘n groot stuk kundigheid. Die Fakulteit
het die afgelope paar jaar ook sy deel gedoen wat
rasionalisasie betref. In sowel die departement
Praktiese Teologie as Godsdiens- en Sendingwetenskap
is poste nie gevul nie. Die feit, asook die feit dat die
kerk ‘n bydrae tot die dosente se saharisse maak, bring
mee dat die Fakulteit se student/ dosent verhouding in
‘n gunstige posisie verkeer en dat ons fmansieel
gevoiglik ook gunstig met die ander fakulteite aan die
universiteit vergelyk.

*2 Een van die sterk punte van die Fakulteit is die
uitstekende onderlinge verhoudinge. Die Fakulteit tree
inderdaad as ‘n span op. Naas hulle akademiese
verantwoordelikheid sien die dosente op direkte en
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indirekte wyse om na die geestelike en ander
behoeftes van die studente. Daar word op
doelbewuste wyse kiem gelé op wat ons ‘n gesonde
gereformeerde spiritualiteit noem. Die dosente lewer
ook ‘n belangrike bydrae in die kerklike lewe op
sinodale, rings- en gemeentevlak.
13.3 AKADEMIESE AANGELEENTHEDE
Die•
Fakulteit het deur die jare heen ‘n sterk akademiese’
tradisie ontwikkel en die tradisie word steeds
voortgedra. Daar word gewaak teen die versiapping
van standaarde; kursus- en die vakinhoude word
gedurig herkurrikuleer om aan te pas by akademiese
en kerklike behoeftes; daar word kennis geneem van
die nuutste doseermetodes; al hoe meer kiem word op
groepbesprekings en seminare gelê om die
selfstandige denke van studente te ontwikkel; dosente
se lesings word deur studente geevalueer om
probleme sodoende vroegtydig te identifiseer. Een
van die prestasievelde van die Fakulteit waarop ons
bale trots is, is die publikasies van die dosente.
Wetenskaplike publikasies in plaaslike en inter
nasionale tydskrifte, handboeke en ook populére
publikasies is een van die belangrikste opdragte van
dosente. Ons gb dat dit ‘n uitstekende manier is om
die Suid-Afrikaanse teologie en die kerk te dien. Die
Fakulteit is sowel wat kwaliteit as kwantiteit van
publikasies betref, een van die sterkste fakulteite aan
die universiteit. Die Fakulteit plaas ook ‘a hoe premie
op sy nagraadse programme. Ons is trots op die groot
getal doktorale en magister-studente en op die grade
wät jaarliks toegeken word. Spesialiteitsgrade wat ook
spesifiek vir die bediening diensbaar is (byvoorbeeld
M-grade in huweliksberading en in die prediking van
die Ou Testament om maar net twee te noem) is die
laaste paar jaar ingestel.
-

13.4 STUDENTE Hoewel daar die afgelope paar
jaar begryplikerwys ‘n afplatting van studentegetalle
was en ons saam met die kerk bekommerd is oor die
baie proponente wat nie vaste werk het nie, is ons
nogtans dankbaar dat talentvolle jongmanne en
-

-dames hulle steeds vir teologiese studie aanmeld.
Ons vertrou dat die probleem van permanente
werkplekke vir proponente, maar ook vir ander
beroepsgroepe in ons land wat dieselfde knelpunt
ondervind, mettertyd opgelos sal word. Ons studente
speel steeds ‘n belangrike rol op die kampus en die
universiteit sou inderdaad armer sonder hulle wees.

Hoewel universiteite in die
algemeen en teobogiese fakulteite in die besonder
moeilike oorgangstye beleef, is ons oortuig dat die
fakulteit, sover as wat dit menslik moontlik is, goeie
beplanning gedoen het en goed geposisioneer is vir die
nuwe situasie. Ons is in ‘a gunstige situasie om
teologies-wetenskapllk, maar ook kerklik, ‘n leidende
rol te speel en ‘n diens aan die kerk en die
gemeenskap te lewer.
13.5 SAMEVATTING

-

14. TOEKOMS
LEIDING

VAN TEOLOGIESE OP~

14.1 Die Algemene Sinode het daarvan kennis geneem
dat:
*1 al drie die Fakulteite daarop ingestel is en gerat is
om groter diens binne die Ned Geref Kerk-familie te
lewer;
*2 al drie die Fakulteite intensief aandag gee aan
samewerkingsooreenkomste met ander denominasies.
142 Die Algemene Kommissie vu
Teologiese
Opleiding (AKTO) het drie moontlike scenario’s ten
opsigte van teologiese opleiding in voorkeurorde aan
die Algemene Sinode voorgelê en dit is deur die Sinode
as riglyne vir teologiese opleiding aanvaar.
142.1 Eerste scenario: die drie Teologiese Fakulteite
behou mm of meer hulle huidige posisie, maar met
groter diensbaarheid aan ander denominasies. “Hierdie
reeling, met die onderstaande riglyne, gee uitdrulcking
aan AKTO se huidige standpunt ten opsigte van
teobogiese opleiding.
Riglyne vir teologiese opleiding
Opleiding van ons predikaute moet aan teologiese
fakulteite plaasvind en ‘n eie serninarium word ale in
hierdie stadium oorweeg nie. Die kerk wil sy beheer
oor sy eie teologiese opleiding behou ten opsigte van:
*1 Kurrikulum-bepaling
*2 Konfessionele grondsiag
*3 Inspraak by die aanstelling van en toesig oor dosente
*4 Toelating en toesig oor studente
Die moontlikheid word egter voorsien dat waar
verbreding van teologiese opleiding aan die drie
bestaande fakulteite in ‘n veranderende situasie
plaasvind, ander kerke inspraak mag verkry. Waar
rasionalisering nodig word, moet dit primer binne
elkeen van die bestaande fakulteite plaasvind met
inagneming van die moontlikheid van skakeling en
samewerking tussen die fakulteite. Die opleiding van
Ned Geref Kerk-predikante moet sover moontlik wat
kurrikulum betref, eenvormig en gekoordineerd
plaasvind.”
1422 Tweede scenario: die huidige beheer van die
kerk oor sy eie teologiese opleiding aan die onderskeie
universiteite, word ingrypend ingekort.
Riglyne
*1 Teologiese
plaasvind;

opleiding

moet

aan

universiteite

*2 Teologiese opleiding sal toeganklik wees vir alle
denominasies;
*3 Die kerk behou horn die reg voor orn kerklike

dosente te benoem in vakdissiplines wat hy nodig ag,
desnoods op eie koste.
1423 Derde scenario: ‘n eie seminarie as laaste opsie
in geval teologiese opleiding nie meer op ‘n bevre
digende wyse aan ‘n universiteit kan geskied ale.
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VEREN1G-

ENDE GEREFORMEERDE KERK EN
REFORMED CHURCH IN AFRICA OP
KURATORIUM
15.1 ‘n Versoek is ontvang van die Verenigende
Gereformeerde Kerk Noord-Transvaal tot ‘n
verteenwoordiger met adviserende stem op die
Kuratorium te Pretoria.
15.2

Die Kuratorium het op 17 November 1994

besluit om die Sinode te versoek om die reglement vir
die samestelling van die Kuratorium sodanig te wysig
dat die Verenigende Gereformeerde Kerk Noord- en

Suid-Transvaal en die Reformed Church in Africa
(RCA) een. verteenwoordiger elk op eie koste op die
Kuratorium kan benoem.

153 AANBEVELING Die sinode keur goed dat die
betrokke reglement sodanig gewysig word dat die
Verenigende Gereformeerde Kerk Noord- en
Suid-Transvaal en die Reformed Church in Africa ecu
verteenwoordiger elk op eie koste in die Kuratorium
-

kan benoem.
16, KURATORIUM EN FAKULTEIT Die
skakeling tussen die Kuratorium en die Teologiese
-

Falculteit was gedurende die afgelope 4 jaar weereens
besonder hartlik en openhartig, Die Dagbestuur het
die dosente asook die departementshoofde op ‘n

gereelde basis vir samesprekings ontmoet.

17, PUBLIKASIEFONDS
17.1

Na die vervreemding van die NG Kerk

Boekhandel is die Publikasiefonds onder beheer van

die Kuratorium geplaas. Die kapitaalfonds beloop
tans R143 912,01. Die rente-verdienste word jaarliks
verdeel tussen kapitaalversterking en subsidiering van
teologiese werke. Hierdie Fonds voorsien in ‘n
besondere behoefte ten opsigte van weteaskaplik
teologiese publikasies. Aangesien teologiese publi
kasies ‘n beperkte mark in die Republiek van Suid
Afrika het en publikasiekoste van wetenskaplik
teologiese werke hoog is, voorsien hierdie Fonds in ‘n
besondere behoefte.
172 AANEEVELING
In die lig van die
noodsaaklikheid van die publisering van wetenskaplik
teologiese werke met gereformeerde inhoud, doen die
sinode ‘n beroep op gemeentes en lidmate om die
Fonds te ondersteun en sodoende nit te ban.
-

Die Kuratorium bid die sinode die Here se rykste seen
toe op al die werksaamhede.

F SWANEPOEL (Voorsitter).
HS GROBLER (Ondervoorsitter)
GJC VENTER (Skriba)
JA VAN DEN BERG (Addisionele lid)
SM VAN VUUREN (Addisionele lid)
WS PRINSLOO (Dekaan)

249

A.17 KURATORIUM STELLENBOSCH/17N

A~17 KURATORIUM STELLENBOSCH
As verteenwoordiger van die sinode op die
Kuratorium doen ek graag ietwat meer volledig
versiag as in die verlede. Dit word om twee redes
(wat met mekaar verband hou) gedoen: 1) die belang
van die saak en 2) veranderinge wat aldaar
plaasgevind het.

1. SAMESTELLING
HEDE

EN

WERKSAAM

1.1 KURATORIUM
Die Kuratorium vergader
minstens een keer per jaar en word ook bygewoon
deur dr HD du Toit (Kilniese Sielkundige
adviserend) en prof D Cloete (Dekaan, Teologiese
Skool, Wes-Kaapland adviserend). Die Dagbestuur
is ds J van der Westhuyzen (Voorsitter), dr FM Gaum
(Ondervoorsitter), prof PA Verhoef, dr MDJ Smith
(Skriba) asook die dekaan.
Hulle vergader
maandeliks.
-

-

-

12 BEGELEIDINGSKOMMISSIE Die Kuratorium
verrig die pastorale begeleiding van teologiese
studente hoofsaaklik deur sy Begeledingskommissie.
Hierdie kommissie vergader minstens drie keer per
jaar. In teenstelling met die vroeëre reeling toe die
kommissie slegs verantwoordlik was vir die
begeleiding van voorgraadse studente, word die
pastorale sorg van al ses jaargroepe tans deur die
Begeledingskommissie hanteer. Volledige versiag oor
elke student word jaarliks aan die Kuratorium gedoen.
-

2, DOSENTE
2.1 VAKATURES
Verskeie wisselinge het
afgelope vier jaar in die samesteiling van
Dosenteraad plaasgevind:
-

die
die

2.1.1 Prof WD Joiilcer van die Departement
Dogmatologie het aan die einde van Junie 1992 sy
emeritaat aanvaar, Prof Di Smit van UWK (Teologiese
Skool van die VGKSA) is van die begin van 1994
aangestel in cen derde van ‘n professoraat in die
Departement Dogmatologie.
2.12 Prof J du Preez (Departement Sending
wetenskap) het einde 1992 emeritaat aanvaar. Dr CM
Pauw is vanaf begin 1994 as professor in die
Departement Sendingwetenskap aangewys. Prof du
Preez se pos kon vanweë die rasionaliseringsproses nie
weer by wyse van ‘n permanente aanstelling gevul word
nie.
2.13 Prof BA Muller (Departement Diakoniologie) het
einde 1994 sy emeritaat aanvaar. Ook hierdie vakature
kon vanweë verskerpte rasionalisasie nie weer by wyse
van ‘n permanente aansteiling gevul word nie. Prof Di
Louw is vanaf Januarie 1995 voile professor en
departementshoof in die Departement.
In die onderskeie departemente word jaariiks van die
dienste van ‘xi aantal deeltydse dosente gebruik gemaak
waaronder ook diegene wat üitgetree het.
22 DEKAAN Prof HJB Combrink was vanaf 1992 tot
1994 dekaan. Prof P Coertzen is sedert 1995 die nuwe
dekaan.
-

Die kliniese sielkundige, dr Hennie du Toit, vervul ‘n
belangrike funksie ten opsigte van die keuring en
begeleiding van studente. Afgesien van hulp aan
individuele studente, bied hy ook kursusse met die oog
op persoonlikheidsgroei aan. Spesiale melding moet
gemaak word van die groot waarde van die
dissipelskapgroepe waarby studente ingedeel word en
waarin die dosente as voogde leiding neem.

1.3 EKSAMENKOMMISSIE
Die ontmoeting
geskied tans in kleingroepverband. Die meer
persoonlike aard van hierdie kleingropegesprekke,
asook die kiem wat benewens akademiese paraatheid
op bedieningsvaardigheid val, word deur kommissie
lede sowel as die studente baie sinvol beleef.
-

23 KONTAK KURATORIUM
DOSENTE
Die
Kuratorium behou op verskeie maniere kontak met die
Raad van Dosente. Die skriba dien in adviserende
hoedanigheid in die Dosenteraad, terwyl die Dekaan in
die Dagbestuur van die Kuratorium dien. Gereëlde
ontmoetinge tussen die Kuratorium/Dagbestuur en die
Dosenteraad het die afgelope paar jaar plaasgevind, en
verskeie sake wat verband hou met teologiese opleiding
is indringed bespreek. Daar heers wedersyds goeie
verhoudinge, en samewerking vind plaas in ‘xi
aangename gees en gesindheid.
-

-

2.4 KONTAK MET GEMEENTES EN RINGE Dit is
van die allergrootste belang dat die dosente en
gemeentes/ringe in goeie kontak met mekaar bly.
Verskeie ringskonferensies oor aktuele onderwerpe met
dosente as iniciers het die afgelope tyd plaasgevind.
Dosente neem ook gereeld preekbeurte in gemeentes
waar.
-

1.4 KLINIESE SIELKUNDIGE Die Kuratorium is
dankbaar om oor die dienste van dr HD du Toit te
beskik. Die Kuratorium is verantwoordelik vir die
heifte van sy salarispakket, en die Universiteit van
Stellenbosch vir die ander helfte.
-
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Die akademiese jaar begin
normaalweg met ‘n openingsdiens die Sondagaan in
die Moederkerk, gevoig deur ‘n Teologiese Dag die
Maandag.
-

3. STUDENTE
3.1 STUDENTE-STATISTIEK Die studentegetalle
gedurende die afgelope vier jaar is soos voig:
1992
1993
BA (met Teologiese vakke)
I
29
24
II
25
29

1994

1995

17
24
24
2
67

21
13
22
6
62
29
19
26
74
94
54

III

21

20

Totaal

Q
75

Z
75.

27
24
24

27
27
22

75

74

18
28
28
73

81
69

79
64

BTh I
II
III
Totaal
MTh
DTh

‘n Nuwe gradestruktuur
‘n eerste vierjarige
beroepsgerigte BTh-graad, gevoig deur ‘n BD-graad
is verlede jaar deur die Algemene Sinode goedgekeur
en vanjaar ingestel.

4. FINANSIES
4.1 ‘n Nuwe reeling geld sedert 1993 ten opsite van
Kweekskoolfondse deurdat die kantoor van die
Saakgelastigde die administrasie daarvan in oorleg met
die Skriba van die Kuratorium hanteer. Die
Kuratorium behou egter voile beheer oor die
aanwending van sy fondse.
4.2 Beursfonds Die Kuratorium is dankbaar dat hy
oor ‘n redelike sterk beursfonds beskik waaruit
aansienlike beur/lenings aan studente beskikbaar gestel
kan word. Die grootste gedeelte van die fmansiële huip
word in die vorm van lenings aan studente toegeken,
waarvan die heifte as ‘n beurs afgeskryf word wanneer
die studente in ‘ii gemeente bevestig word. Ongeveer
R600 000 is die afgelope vier jaar jaarliks in die vorm
van beurs/lenings uitbetaal. Die gemiddelde toekenning het vanjaar gewissel tussen R3 860 (eerste
studiejaar) en R5 500 (sesde studiejaar).
4.3 Verskeie faktore, soos onder meer dat proponente
wat nie beroepe ontang nie probleme onderviad om
huile delgingsverpligtinge na te kom, plaas groter druk
op die beursfonds. Die Kuratorium was verplig om ‘a
nuwe reeling te tref waarvolgens borgaktes as vereiste
gestel word ivr die toekenning van beurs/lenings.
Daarbenewens is daar ‘n toenemende behoefte aan
finansiële huip aan nagraadse en buitelandse studente.
-

-

-

5. DIE TOEKOMS
OPLEIDING

VAN

TEOLOGIESE

5.1 RIGLYNE VIR TEOLOGIESE OPLEIDING Die
toekoms van die Ned Geref kerk se teologiese opleiding
het die afgelope paar jaar die deurlopende aandag van
die Algemene Kommissie vir Teologiese opleiding
(AKTO) geniet. Die Algemene Sinode het bepaalde
scenario’s voor oC gehad en bepaalde riglyne aanvaar,
afgandende van die keuse wat in die verband mag
realiseer (vgl Acta 1994, p 445 en 593).
-

3.2 STUDENTE-AANGELEENTHEDE
32.1 Voogdosente Aile studente wat gekeur is met
die oog op die bediening, ontmoet weekliks onder
leding van ‘n voogdosent in ‘n dissipeiskapperiode met
die oog op persoonlike en geestelike begeleicling.
Hierdie persoonlike band met ‘n betrokke dosent
word deur die studiej are heen behou.
322 Studenteverteenwoordigers
Sedert 1993 het
verteenwoordigers van die studente sitting in die
Dosenteraad en Fakulteitsraad Teologie, asook
bepaalde komitees van die Fakulteitsraad, soos
byvoorbeeld die Studenteoorlegkomitee. Daar be
staan goeie en sinvoile kommunikasie tussen studente
en dosente.
-

-

323 TSSR

Die Teologiese Seminarium Studen
teraad (TSSR) se aktiwiteite is in die afgelope jare
ingrypend gerasionaliseer,
met goeie gevoig.
Kommunikasie van die studente onderling asook na
buite is deesdae die TSSR se eerste prioriteit.
-

52 STRATEGIESE BEPLANNING
Die Fakulteit
Teologie het gedurende die afgleope termyn intensiewe
aandag aan strategiese beplanning gegee. Die resultaat
van die besinning is onder meer vervat in die missie wat
duer die Fakultiet aanvaar is (afskrif verkrygbaar by
ondergetende). Hierdie missie hang ten nouste saam
met die ideale profiel van die teologiese student wat die
Fakulteit graag deur sy opleiding wil lewer (afskrif
verkrygbaar by ondergetekende) asook met die
verklaarde doel om diensbaar te wees aan ander
denominasies/kerkgenootskappe wat van die opleiding
gebruik wil maak.
-
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53 NUWE GRADESTRUKTUUR

7. PROPONENTE Die Kuratorium bly deurgaans
bewus van studente wat hulle teologiese studies voltooi,
maar daarna nie beroepe ontvang nie. Die skriba van
die Kuratoriurn doen bale moeite om preekbeurte en
deeltydse poste vir proponente te reel.
-

5.3.1 Die nuwe gradestruktuur, soos verlede jaar deur
die Algemene Sinode goedgekeur en vanaf vanjaar
geimplementeer, behels
‘n
eerste vierjarige
beroepsgerigte BTh, wat duer sowel Ned Geref
Kerk-studente as studente van ander denominasies
gevolge sou kon word. Studente wie se denominasies
alleen 4 jaar teologie vereis sou na afloop van die BTh
tot die bediening of ‘n afrondingsjaar in ‘n eie
seminarie kon toetree. Studente van die Ned Geref
Kerk skryfna die BTh in vir die bestaande driejarige
gevorderde BD-graad, maar wat na ‘n vierjarige BTIi
in 2 jaar aan US voltooi sou kon word.
532 Ned Geref Kerk studente se kursus duur dus
nog steeds ses jaar, maar die ideaal van ‘n
geIntegreerde kursus word nou verder deurgevoer met
die toekenning van die eerste graad in die teologie.
Studente wat van UPE, UOVS, UP ens hulle studie
by Stellenbosch son wou voortsit, sal nog soos in die
verlede na hulle driejarige BA-studie by Stellenbosch
kan aansluit, maar dan as BD-studente en sodoende
ook ses jaar studeer. Studente van Stellenbosch sou
ook na die vierjarige BTh nog steeds na UP of UOVS
kon gaan vir die laaste fase van hulle opleiding.
Grieks II en Hebreeus II bly steeds verpligtend met
die oog op die BD.
53.3 Die nuwe gradestruktuur is daarop gemik om
soos in die verlede studente op te lei vir die bediening
in die Ned Geref Kerk, maar om dit vir die Fakulteit
Teologie ook moontlik te maak om op ‘n wyer viak
diensbaar te wees.

8. VERHOUDING MET UNIVERSITEIT
STELLENBOSCH ‘n Besonder goeie verhouding
bestaan tussen die Kuratorium en die Universiteit
Stellenbosch. Verskeie gesprekke het die afgelope jaar
plaasgevind tussen die Dagbestuur en die Rektoraat.
Sake wat aan die orde gestel is, was onder meer die
iniplikasies van rasionalisasie vir die Falculteit Teologie,
en die toekoms van toelogiese opleiding aan lie
Universiteit. Met dankbaarheid kan melding gemaak
word van die Universiteit se hoe waardering vir en
simpatieke betrokkenheid by die teologiese opleiding
aan die Kweekskool.
-

TEoLO

9, BURO VIR VOORTGESETI’E
GIESE
OPLEIDNG EN NAVORSING
(BUVTON)
9.1 RASIONALISASIE
Toe die voltydse direkteur
van BUVTON in Augustus 1992 ‘n beroep aanvaar het
as PSD:Getuieniskommissie is daar na oorleg met al
die belangebbendes beluit om nie ‘ii voltydse direkteur
te beroep nie.
-

9.2 KURSUSPROGRAM
9.2.1 ‘n Verskeidenheid van kursusse word aangebied,

RASIONALISASIE
Die Fakulteit Teologie
verkeer in die lig van nuwe formules vir staatsubsidie
en personeelvoorsiening, asook dalende studente
getalle onder toenemende druk om te rasionaliseer.
Die implikasies wat dit meebring vir die Teologiese
Kweekskool is die afgelope twee jaar indringend deur
die Universiteit, die Dosenteraad en die Kuratorium/
Dagbestuur bespreek. Gegewe die huidige getal
teologiese studente, blyk ‘n inkorting van die
dosentekorps in terme van die universiteit se
personeelvoorsieningsformule onvermydelik te wees.
5.4

-

6. OUD~STUDENTEBOND Verskeie pogings
is die afgelope paar jaar aangewend om die
Oud-Studentebond op die been te bring. Die
Voorsitter van die Bond is dr Thys Smith en die
sekretaris dr Clifford Heys. Streekverteenwoordigers
is in die onderskeie sinodale gebiede aangewys
(Noord-Transvaal s’n is die ondergetekende). ‘n
Geslaagde byeenkoms het vanjaar plaasgevind toe die
klasgroepe van 1985, 1975, 1965, 1945 en 1935 (slegs
een lid) die Teologiese Dag bygewoon en daarna ‘n
ete saam met lede an die Kuratorium geniet het. ‘n
Soortgelyke reUnie (1986-kias en ooreenstemmende
dekadegroepe so ver terug as wat daar oudstudente is)
word vir volgende jaar beplan.
-

naamuik:
*1 Die lewe voor God: ‘11 Reeks spiritualiteits
retaraites, Etos, Kerk, Die Nuwe SA, The Pilgrimage
Project (‘n Kursus van John en Adrienne Carr),
Medeleraarskap.
*2 Leierskap en bestuur: Visiebou in ‘n gemeente,
Strategiese teologiese beplanning, Gemeente-analises,
Opleiding van voiwassenes, Leierskap en spanwerk,
Intergroep-konflikbestuur, Strategie vir verandering.
*3 Liturgie: Erediens as fees, Mediaprediking,
Prediking in ‘n tyd van verandering.
*4 Gesin
Gesinsbediening, Huweliksverryking vir
leraarsegpare, Opleiding van huweliksverrykers.
Benewens die kursusse wat BUVTON self
aanbied, is daar ‘n aantal kursusse van ander instansies
wat BUVTON by predikante aanbeveel, naamlik:

922

*1 Evangelisasie: EE III, Getroue Getuies.
*2 Siekepastoraat: Tygerbergkursusse, Groote Schuur
kursusse.
*3 Huweliksberaad: FAMSA-kursusse.
*4 Huweliksvoorbereiding
Prepare/Enrich (Famsa
bied dit aan.)
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9.3 NAVORSING
93.1 Dr CW Burger, Jeraar van die Studentekerk,
Stellenbosch, is met ingang 1 September 1993
aangestel as deeltydse navorser van BUVTON. Die
werksaamhede van die navorsingspos hang tot ‘n groot
mate saam met ‘n BUVTON-Navorsingsgroep vir
Gemeentelike Studies. Hierdie groep bestaan uit
tussen 40 en 50 predikante en akademici.
93.2 Die navorsingsgroep se visie is as volg: Ons gb
dat die kerke in Suid-Afriak ‘11 kritieke tyd
tegemoetgaan vanweë oa versnelde sekularisasie,
veranderende verwagtins by lidmate asook die nuwe
politieke en sosiale transformasieproses in die land.
Ons gb
dat die tradisionele prakties-teobogiese
sieninge van gemeentes en die bedining nie toereikend
gaan wees om hierdie veranderde situasie te hanteer
nie en om herformulering vra. Ons wil as groep duer
teologiese en prakties-teologiese refleksie oor
gemeentes en oor die bedining in gemeentes die saak
van kontruktiewe gemeentevernuwing dien.
933 Die gemelde navorsingsgroep wil sy resultate
van navorsing disemineer in: Selfstandige publikasies,
artikels, kursusse vir predikante en gemeentes,
gespreksgeleentheid, die ontwikkeling en beskik
baarstelling van programmateriaal en konsulta
siedienste aan gemeentes.
93.4 Die groep het in 1990 begin werk en het die
volgende publikasies gelewer:
*1 Die dinamika van ‘n christelike geboofsgemeenskap
(Dr CW Burger)
*2 Strategiese beplanning (Dr JR Hendriks)
*3 Gemeentes Vertel (Dr JR Hendriks, red)
*4 Gemeentes in transito: vernuwingsgeleenthede in
‘n oorgangstyd (Dr CW Burger)
*5 Nuur gedink oor leierskap in gemeentes:

die

begeleiding van ‘n Christelike geloofsgemeenskap (Ds
AT Smit, red)
*6 Meeting the Future: Christian Leadership in
South Africa. (JR Hendriks en D Buchanan, reds)
93.5 Die projekte waaraan tans gewerk word, sluit
die volgende temas in: Spiritualiteit, Koinonia,
ondersteuning vir die eenwordingsproses in die familie
van die NG Kerke, HOP-projekte, jeugbediening,
liturgie, makrogemeentes en die bydrae van
vrouelidmate.
9.4 PASTORALE VERSORGING VAN
KANTE

PREDI

9.4.1 Die Beheerkomitee van BUVTON het kennis
geneem van die navorsing van dr George Roux van
Somerset-Wes ten opsigte van die identiteit van Ned
Geref Kerk-predikante. Die Beheerkomitee is van
mening dat daar ‘n groot behoefte is aan die pastorale
versorging van predikante as die spanningsvlak, stres,
depressie en bediningsonvergenoegdheid van ‘n groot
persentasie predikante wat dr Roux se navorsing aan
die lig bring, in ag geneem word.

9.42 BUVTON gee aandag aan hierdie behoefte van
predikante duer, middel van ‘n reeks spirituali
teitskursusse. Die kursusse word ingerig as retraites
waar kursusgangers bale geleentheid gebied word om
voor die Here stil te word en sekere fasette van hulle
persoon en werk as predikant op ‘n gestruktureerde
wyse voor die Here (en saam met Horn) deur te werk.
9.43 Soortgelyke kursusse word ook vir die eggenotes
van predikante aangebied.
Die egpare word
aangemoedig om die opvolgretraite saam by te woon.

9.5 BUVTON-WOONSTEL

‘n Woonstel word in die
BUVTON-gebou ingerig waar predikante/predi
kantsegpare teen ‘n minimale tarief vir ‘n paar dae kan
kom woon as hulle gespesialiseerde pastorale
begeleding verlang en/of Stellenbosch in belang van
hulle nagraadse studie wil besoek.
-

10. AANBEVELING
Die Sinode van Noord
Transvaal verseker die Kuratorium, die dosente en
studente van die Teologiese Fakultiet van Stellenbosch
-

van sy voorbidding.
PR DU TOIT
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A.18 KURATORIUM BLOEMFONTEIN
1. OPDRAG

Die Sinode van Noord-Transvaal
1991 het my benoem as verteenwoordiger op die
-

Eksamenkommissie, Kuratorium en Kieskollege van
die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die
Oranje-Vrystaat
2, WERKSWYSE Dit was my voorreg om a! die
vergaderings van bogenoemde kommissies sedert 1991
-

by te woon. Skriftelike versiag is gedoen in 1993.
Flier word nie weer. versiag gedoen oor daardie
periode se werksaamhede nie maar slegs oor die
periode sedert 1993.

3. KURATORIUM

Die verteenwoordigers van
die verskillende sinodes buite die OVS dee! volledig in
die verantwoordelikhede van die kuratorium en die
betrokkenheid van die hele kerkverband by die
teologiese opleiding in Bloemfontein word ook op
hierdie manier bevestig. Wat met die Fakulteit
Teologie in Bloemfontein gebeur, is dus nie ‘n saak
wat net die Ned Geref Kerk in die Oranje-Vrystaat
raak nie. Soos die falculteite by Pretoria en
Stellenbosch staan hierdie fakulteit in diens van die
totale kerkverband.
3.1 DEKAAN Prof PC Potgieter, die dekaan van die
Fakulteit was as gevoig van sy voorsitterskap van die
Algemene Sinodale Kommissie vir korter of langer
periodes nie op kantoor beskikbaar nie, en in sy
afwesigheid het prof MHO Kioppers waargeneem as
dekaan.
32 STUDENTEGETAL Die studentegetal vir die
afgelope vier jaar was soos voig:
1992
1993
1994
1995
Bybelkunde 1
218
239
279
248
Bybelkunde 2
44
36
32
45
Bybelkunde 3
32
23
16
11
Nagraads
16
10
12
12
BTh1
14
15
15
14
BTh2
22
16
13
14
BTh3
25
23
16
13
MTh
76
73
62
45
DTh
48
36
40
40
PhD
1
13
18
15
-

-

-

vulling van ‘n vakanste pos by EPOG (die Eenheid vir
Professionele Opleiding en Dienslewering in die
Gedragswetenskappe) met wie die Fakulteit Teologie ‘n

samewerkingsooreenkoms het. By hierdie geleentheid
is ds MC Potgieter beroep. Die normáie koppeling met
die Fakulteit is aan die Departement Diakoniologie.
3.4 BEDANKENG EN EMER1TAAT
Op 30
-

September 1993 het prof PJ Rossouw van die
Departement Diakoniologie bedank, terwyl prof MHO
Kioppers van die Departement Ou Testament reeds sy

voorneme bekendgemaak het om gedurende 1996 met
pensioen af te tree.

4. EKSAMENKOMMISSIE
4,1 Die verteenwoordigers van die verskillende sinodes
het telkens saam met die lede van die OVS volledig
gedeel in die verantwoordelikheid van die nagaan van

skripsies, die finale ondersoek en gesprek met die
onderskeie kandidate en uiteindelik ook in die
aanbeveliag vir legitimasie.
Die rol van die
verteenwoordigers by hierdie kommissie is dus nie die
van waarnemers nie maar van voile lede.
42 In November 1993 is 21 kandidate wie se studies

voltooi is, aan die kuratorium oorhandig met die oog op
legitimasie. Gesprek is ook gevoer met twee broeders
wat na die kommissie verwys is vir colloquium doctum,
te wete JW de Villiers en JF Swartz. Beide is aanbeveel
vir legitimasie.
43 In November 1994 is 14 kandidate aan die
kuratorium oorhandig met die oog op legitimasie. Een
student is nie aanbeveel vu legitimasie nie vanweë ‘n

onverbiddelike standpuntinname met betrekking tot die
vrou in die amp.
4.4 By geleentheid van ‘n werksete word daar kontak
gemaak met die dosente van die Fakulteit. Daar word
gesprek gevoer oor ‘n verskeidenheid van sake wat
onder andere na yore gekom het tydens onderhoude
met die studente.
4.5 Die kommissie is dankbaar vir die lojaliteit van a!
die dosente aan die kerk en vir die ywer en toewyding
wat hulle aan die dag lê.

5. KIESKOLLEGE Die Kieskollege bet slegs een
-

maal vergader, te wete op 25 November 1993, by welke
33 VERGADERINGS

-

Benewens die twee normale

vergaderings in November 1993 en 1994 waartydens
die kandidate vir legitimasie van die eksamen
kommissie ontvang word en waar daar ook die normale verpligtinge van die kuratorium plaasvind, was
daar ook ‘n buitengewone vergadering van die
kuratorium op 3 Maart 1995. By hierdie geleentheid
het die kuratorium opgetree as kieskollege by die

geleentheid ‘n suksesvolle beroep uitgebring is op dr J3
van Rensburg as dosent in die Departement Dia

koniologie.
Hiermee word vertrou dat uitvoering gegee is aan die
bedoeling van die opdrag om die sinode te
verteenwoordig.
MC BOTHA
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Ad9 KURATORIUM TURFLOOP
1. VERGADERINGE
Die buitengewone bedrywighede van die kuratorium
sedert Maart 1993 word weerspieël in die 10 dag
bestuursvergaderings en 8 kuratoriumvergade- rings.
Twee vergaderings het ook die moderature van die
Noord- en Suid-Transvaalse Sinodes van die VGKSA
ingesluit, en een selfs die twee sinodale kommissies.
Daar was ook spesiale byeenlcomste saam met die
Kuratorium van Witsieshoek.
2. DRIE DOSENTE EN EINDE VAN ERA
Die krisisse by die universiteit tussen studente en
dosente, vera! die blankes, waaroor by die vorige
sinode breedvoerig versiag gedoen is, het daartoe gelei
dat die drie oorblywende dosente op 19 Februarie
1994 demissie ontvang het, naamlik proff FS Malan, G
van der Merwe en AS van Niekerk. Dit het ook die
einde van ‘n era beteken. Die ou ooreenkoms met die
universiteit wat die grootste deel van die traktemente
gedra het, is ook beeindig.
3. DIE TEOLOGIESE OPLEIDING
MOET VOORTGAAN
3.1 SINODALE KOMMISSIES VAN NOORD- EN
SUID-TRANSVAAL (VGKSA) Die Sinoda!e Kom
missies van Noord- en Suid-Transvaa! was egter
oortuig dat die opleiding moet voortgaan.
3.2 FONDSE Na raming sou daar buiten eie fondse
nog R300 000 nodig wees om weer twee dosente aan
te stel om voort te gaan. Daar is vertrou op huip van
oorsee sodat die werksaamhede in 1994 in ‘n nuwe
era, kon voortgaan.
3.3 DOSENTE Dit het egter gou geblyk dat hierdie
huip nie so vinnig gaan kom nie. Om die situasie te
red het vier broers, te wete prof TA Mofokeng
(Unisa), dr W Mazamisa (UCT), dr EM Tema en
prop L Bookholane (Unitra), hulleself aangebied om
sonder vergoeding deeltyds te help om die noodsaak
likste op!eiding te kan voortsit.
3.4 VOLTYDSE STUDENTE
Die paar teologiese
studente wat oorgebly het, was egter in 1994 nie
gewillig om met die BD-kursus te begin nie. Meeste
van hulle het verkies om ‘n onderwysdiploma te volg.
Daar was dus nie meer sprake van voltydse klasse nie.
3.5 INDIENSOPLEIDINGSTUDENTE
Die vrywil
lige dosente het geheip om die tien indiensopleiding
studente se kiasse waar te neem, wat meegebring het
dat in 1995 12 indiensopleidingstudente hulle kon
aanbied vir ‘n finale voltydse jaar.
3.6 LEGITIMASIE Teen die einde van 1994 is daar
toe wel agt persone gelegitimeer: vier indiensop
leidingstudente en twee voltydse studente. Nog twee
ander is gelegitimeer na colloquium doctum.
-

..

-

-

-

-

4. STRUKTURERING VAN ‘N NUWE
BEGIN
4.1 EIENDOMME EN ADMINISTRASIE
4.1.1 Die proses om die eiendomsreg van die grond
waarop die Teologiese Skool staan te verkry, is nog nie
afgehandel nie.
4.12 Die Gesamentlike Kerkkantoorkommissie (Noord
en Suid) het ‘n plaaslike beheerkomitee saamgestel wat
omsien na die instandhouding, skakeling en verhuring.
Die werksaamhede van hierdie komitee moet die
maksimale benutting van die geboue verseker om so
doende inkomste te genereer wat aan die begin van elke
jaar aan die kuratorium oorbetaal word vir teologiese
opleiding.
4.2 FINANSIES

42.1 Die teologiese opleiding is nou die voile
verantwoordelikheid van die VGKSA sonder subsidies
van die NG Kerk of die Universiteit van die Noorde.
422 Die finansiële beplanning het dus bale aandag
gekry. Vir die huidige word verwag dat uit die plaaslike
geboue jaarliks tussen R150 000 en R200 000 gem kan
word. Daar is bereken dat ‘a verdere R300 000 (pt 3.2)
nodig sal wees om twee professore te kan aanstel.
Begrotings vir vyf jaar is opgestel en prof Mofokeng en
die voorsitter, ds EM Mataboge, is oorsee gestuur om
kerke en universiteite te nader vir huip. Van hierdie
instansies was wel gewilhig om te help en selfs same
werkingsooreenkomste aan te gaan. Tot met die
skrywe van hierdie versiag is daar nog gewag op
finalisering. Daar is we! reeds R100 000 van die
Gereformeerde Kerke van Nederland ontvang asook ‘a
bale duidelike belofte van R50 000 van die Universiteit
van Kam pen.
4.2.3 Hierdie huip was nie genoeg nie. Die kuratorium
het toe besluit om met die beskikbare fondse wel in
1995 voort te gaan en nie twee professore te beroep nie,
maar we! twee senior lektore. Indien groot hu!p in 1996
nie van buite ontvang word nie, sal groot probleme
ervaar word. Dit kan selfs die voortgaan van die skool
verhinder.

4.3 INHOUD EN AKKREDITASIE VAN DIE KURSUS
4.3.1 ‘n Nuwe ooreenkoms met die Universiteit van die
Noorde (UNIN) is beding waarvolgens die kerk se
studente wel grade van die universiteit sal ontvang en
ook sekere onderrig. Die universiteit is egter nie bereid
om ‘n fakulteit vir die kerk soos in die verlede te he
nie. Die kerk moet dus sy eie seminarium begin.
43.2 Die kuratorium volstaan steeds met die ses jaar
opleiding en tans sal dit of ‘n BTh of BA as eerste
graad wees, gevolg deur ‘n BD. Grieks en Hebreeus bly
steeds ‘n vereiste. Die kuratorium is egter oortuig
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dat in die huidige tyd dit ook nodig is orn studente te
help om ook kursusse in die opleiding in te sluit wat
tot ‘n tweede professionele opleiding kan lei met die
oog op ‘n tentmalcerbediening, byvoorbeeld onderwys,
sosiale werk en gemeenskapswerk.
433 Die werklike inhoud van die opleiding is egter
nog onder bespreking. Werkswinkels word beplan
sodat die opleiding aangepas kan word by die
besondere eise van die tyd. Daar word wel rekening
gehou met die belydenisskrifte en die gereformeerde
karakter van die kerk.
4.4 AANSTELLING VAN DOSENTE
4.4.1 Nadat die kuratoriurn aanvanklik twee senior
lektorsposte geadverteer het, is een senior lektor
(prop U Bookholane van Unitra) en çen lektor (ds
PL Mokoena van Balfour) aangestel. Ds LP Mokoena
is egter voorwaardelik aangestel aangesien hy nog nie
sy BD graad voltooi het nie. Hy is twee jaar gegun om
of sy BD graad of ‘n MTh te verwerf.
4.4.2 Beide het die benoeming aanvaar en ds
Mokoena het op 1 Januarie 1995 diens aanvaar en
prop Bookholane sou eers van 1 Mei af beskikbaar
wees.
4.43 Die onsuksesvolle kandidate op die kortlys en
daarna ook die studente het ernstig beswaar gemaak
teen die aanstelling van ds Mokoena. Die kuratorium
is deur ‘n prokureur namens die onsuksesvolle
kandidate versoek om ds Moekona af te dank en een
van die kandidate op die kortlys aan te stel. Indien die
kuratorium nie hieraan gehoor gee nie, sou ‘a siviele
geding aanhangig gemaak word.
4.4.4 Aangesien die studente geweier het om by ds
Mokoena kias te loop en hy dus glad nie met sy werk
sou kon voortgaan nie, het hy self besluit om hewer te
bedank en die kuratorium te versoek om vir horn te
help om ‘n heenkorne te vind.
4.4.5 Die kuratorium het noodgedwonge besluit om sy
bedanking te aanvaar en met die kerkraad van Balfour
te onderhandel oor die voortsetting van sy bediening
aldaar. Ten tye van die skrywe van hierdie versiag was
die saak nog nie afgehandel nie.
4.5 DIE HUIDIGE VOORTGANG VAN DIE SKOOL
4.5.1 Daar is tans 41 studente by die teologiese skool.
12 studente is by die universiteit geregistreer, naamhik
7 eerstejaars, 2 tweedejaars en 3 BD/BTh (hons) stu
dente. Daar is ook 6 studente uit die verlede wat vir
nou vir die fmale jaar aangerneld het, 12 indiens
opleidingstudente en 11 studente wat in oorbrugging
geheip word om te lcwahifiseer om volgende jaar as
eerstejaars te kan registreer.
4.5.2 Al bierdie studente ontvang gratis blyplek,
terwyl elf van diegene wat by die universiteit
geregistreer het, se kiasgelde deur die kuratorium
betaal word. 27 studente ontvang ook geld om kos te

koop. Die finansies kan dit vir die huidige nog dra,
maar vir 1996 word nog baie fondse benodig. In die
verband is prof Mofokeng steeds besig om
ondersteuning te werf.
45.3 Om die doseerwerk te kan behartig, word van
tydelike dosente gebruik gemaak onder leiding van prof
Mofokeng wat tans nog as tydelike rektor van die skool
waarneem.

5, TOEKOMS

VAN

DIE

TEOLOGIESE

OPLEIDING
Die ideaal van die kuratorium is om
uiteindelik vier professore by die teologiese skool te he.
5.1 DOSENTE

.

52 UN1VERSITEIT VAN KAMPEN

Skalceling met
die Universiteit van Kampen in Nederland word as ‘n
groot rnoonthikheid gesien. ‘n Ooreenlcoms met die
-

universiteit oor die volgende word oorweeg:
52.1 Uitruiling van lektore
5.22 Uitruihing van studente
523 Ondersteuning met biblioteek en boeke
52.4 Ondersteuning met studentebeurse
525 Ondersteuning met navorsing
53 SAME WERKING MET ANDER KERKE

Die
moontlikheid van samewerking met ander kerke hier
plaashik wat studente vir opleiding na Turfloop kan
stuur, word ook nog ondersoek.
-

5.4 FINANSIES AS DEURSLAGGEWENDE FAK
TOR
5.4.1 Dit blyk uit al die gemelde feite dat die VGKSA,
en veral dan die kuratorium, vasberade is dat die
teologiese opleiding moet voortgaan by die Teologiese
Skool Stofberg te Turfloop. Ten spyte van soveel

teenslae en ongunstige omstandighede, bly die manne
doehgerig en vertrou hulle die Here van die Kerk dat
hierdie onmisbare werk van die Kerk sal voortgaan.
5.4.2 Dit blyk ook duidelik dat die beskikbaarheid van
fondse tog een van die belangrikste deurslaggewende
faktore is. Die VGKSA is en bly deel van die famiie
van NG Kerke. Die bande wat ons aanmekaar verbind,
is van so ‘n aard dat dit vir die NG Kerk ‘n voorreg bly
om hierdie jong lewenskragtige kerk te ondersteun in
die opleiding van sy bedienaars van die Woord
55 AANBEVELING Die sinode besluit om dit aan
die moderamen op te dra am met die modera
men/moderature van die ander Transvaalse sinodes in
gesprek te tree oar die moontlikheid om ‘ii leerstoel vir
die Teologiese Skool Stotberg by Turfloop te vestig.
-

CA DU PLESSIS
(Verteenwoordiger Sinode van Noord-Transvaal)

A.20 RAAD VAN UP/4N
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A020 RAAD VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
Hiermee die laaste verslag van die veerteenwoordiger
van die sinode in die Raad van die Universiteit.

3.3 Die sinode vertrou dat voortgesette skakeling
tussen die Sinode en die Universiteit van Pretoria in die
toekoms steeds hoe pnioniteit sal bly geniet.

1. RAADSBESLUIT
1.1 Die Raad het as dee! van ‘n rasionalisasie
program intensief aandag aan die samestelling van die
Raad gegee en is ‘n nuwe samestelling per pane
mentére wetgewing vasgelê.
12 Hierdie gewysigde samestelling het meegebring
dat die verteenwoordiging van die Nederduttsch
Hervormde Kerk en die Nederduitse Gereformeerde
Kerk, wat per uitnodiging geskied het, getermineer is.
13 Op io Oktober 1995 word die verteenwoordiging
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk derha!we
afgesluit.
2. HISTORIESE VERLOOP
2.1 Op 14 September 1939 het die Raad van die
Universiteit as voig besluit: Dit word eenparig besluit
om by die Minister aan te beveel om te voldoen aan
die versoek van die Nederduitse Hervormde of
Gereformeerde Kerk van Transvaa! om ooreen
komstig Statuut 1, Hoofstuk III, Artikel 15(h) ver
teenwoordig te word op die Raad van die Uni
versiteit net soos in die geva! van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika.”
2.2 Ds BJ Swart word as die eerste verteenwoordiger
op uitnodiging van die Universiteit in die Raad
benoem en dien vanaf Maart 1941 tot Maart 1946.
23 Dr BJ Marais word in Maart 1946 aangewys en
dien in die Raad tot Maart 1954, toe hy opgevolg is
deur dr FE O’B Geldenhuys. Hy bly lid van die Raad
tot 1977 en is deur ds JE Potgieter opgevolg, wat in
die Raad dien tot 1987.
2.4 Vanaf 1987 tot 1995 het ds GJC Venter die sinode
in die Raad verteenwoordig.
2.5 Op 10 Oktober 1995 loop hierdie verbintenis van
meer as 54jaar ten einde.
2.6 Die Sinode van Transvaal en die latere Sinode van
Noord-Transvaal het oor baie jare ‘n betekenisvo!le
verbintenis met die Universiteit van Pretoria
gehandhaaf.

3. AANBEVELINGS
3.1 Die sinode neem kennis dat die verteen
woordiging van die sinode in die Universiteitsraad op
10 Oktober 1995 termineer.
32 Die sinode boekstaaf sy waardering yin die S4jaar
amptelike skakeling met die Universiteit van Pretoria
deur sy verteenwoordiger in die Universiteitsraad en
bid die Rektoraat en die Universiteitsraad die seen
van die Here toe.

4. SKAKELING Die skalceling tussen Kerk en
Universiteit was die afgelope 2 jaar andermaal van
hoogstaande gehake en het die goeie samewerking
bevestig.
-

5, AANBEVELING
Die sinode betuig sy
waardering teenoor die Rektor, die Rektoraat en die
Universiteitsraad yin die simpatiek en ondersteunende
betrokkeñheid by die teologiese opleiding.
-

Die seen van die Here u toegebid.

DS GJC VENTER
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A21 AD HOC~KOMMISSIE: VERGOEDINGSPAKKET VAN LERAARS
1, INLEIDENDE OPMERKINGS
1.1 OPDRAG
Die sinode besluit dat
LL1 ‘n ad hoc-kommissie aangewys word om aandag
te gee aan die hele pakket oor die vergoeding van
predikante; dit moet ‘n omvattende ondersoek wees
wat die traktement, reistoelae, behuising, ander
voordele, weduweeversorging en prestasiebeoordeling
(doelwitbestuur) insluit;
L12 die ondersoek moet geskied in samewerking met
die SKKK se subkommissie vir die vergoeding van
predikante, sodat die hele Ned Geref Kerk van Trans
vaal uiteindelik daardeur bedien kan word;
1.1.3 die Ad hoc-kommissie saamgestel word uit twee
lede elk van die moderamen, SRK, SKF en SKG (die
Kommissie vir Kommissies moet die name van die Ad
hoc-kommissie tydens die sinode voorlé);
1.1.4 die Ad-hoc kommissie aan die moderamen
verslag lewer en, indien nodig, ‘n beskrywingspunt
voorberei wat via die moderamen aan die Algemene
Sinode in 1994 voorgelê kan word.
L2 SAMESTELLING Die kommissie het bestaan
uit: dr MC Botha en oudi DW Steyn (namens
moderamen), dr PR du Toit en mnr E Kruger
(namens SRK), ds JJ Grobler en mnr L Fourie
(namens SKF), prof W Vosloo en dr PJ
Raubenheimer (namens SKG) en ds PS Strumpfer
(namens SKKK). Op Saterdag 9 April 1995 is dr
Raubenheimer in ‘n ongeluk gedood. Die kommissie
het sy bydrae daarna baie gemis. Dit was vir mnr E
Kruger nie moontlik om vergaderings by te woon nie.
-

13 UITVOER1NG VAN OPDRAG
13.1 Vanweë die feit dat die verslag in sy geheel nie
vóór die Algemene Sinode aan die Moderamen
voorgelê kon word nie, het die kommissie en die
moderamen ooreengekom dat hierdie kommissie
direk aan die Sinode versiag sal doen.
132 Die Kommissie het, op uitnodiging, een
vergadering saam met die AKF bygewoon en kon daar
bepaalde insette lewer.
133 Ter uitvoering van die opdrag is nie net talle
ver- gaderings gehou nie, maar ook bepaalde
ondersoeke geloods.
13.4 Die volgende beskrywingspunt is na die
Algemene Sinode gestuur: ‘Die Algemene Sinode
besluit dat ‘n rigoristiese vergoedingspakket vir leraars
nie op die gemeentes afgedwing word nie en dat die
nodige ruimte vir die gemeentes gelaat moet word om
billike alternatiewe reelings te tref.’ Hoewel dit nie so

aanvaar is nie, is die deur geopen vir verdere insette.
Hieroor word later volledig gerapporteer.
1.4 AANBEVELING Die sinode keur goed dat die
Ad hoc-kommissie: Vergoedingspakket se versiag as ‘n
selfstandige versiag voor die sinode dien.
-

2~ HISTORIESE

ONTWIKKELING

RA

KENDE VERGOEDING
2.1 DIE HISTORIESE AGTERGROND RAKENDE
DIE VERGOEDING VAN PREDIKANTE
2,L1 Die saak van die vergoeding van predikante word
in die Gereformeerde Kerkreg telkens behandel. In die
Dordtse Kerkorde artikel 11 lui dit: “Onderhoud der
diensten. Aan de andere zijde zal de kerkeraad, als
representeerende de gemeente, ook gehouden zijn hare
dienaars van behoorlijk onderhoud te verzorgen, en
zonder kennis en oordeel der classe niet te verlaten;
dewelke ook bij gebrek van ongerhoud, zal oordeelen
of de voorschreven dienaars te verzetten zijn of niet.”
2.12 In die Kerkorde van die Ned Geref Kerk word in
artikel 13 bepaal:
13.1 Die gemeente, kerkverband of instansie in wie se
diens ‘n bedienaar van die Woord staan, is verant
woordelik vir sy lewensonderhoud en in die geval van
deeltydse bediening vir sy kontraktuele deel van die
lewensonderhoud en toelaes.
13.2 Indien ‘n gemeente orn finansiële redes nie meer
‘n bedienaar van die Woord kan bekostig nie moet
13.2.1 die kerkraad horn tot die ring wend;
13.2.2 die ring die saak ondersoek en ‘n oplossing vind;
13.2.3 billike voorsiening word deur die ring in oorleg
met die betrokke kerkraad en die bêtrokke leraar
bepaal en in ‘n skriftelike ooreenkoms tussen kerkraad
en leraar vervat.
2.13 Hierdie bewoording van die eerste deel stern baie
nou ooreen met die ou Gereformeerde kerkordes.
2.1.4 Die uitgangspunt word dan geneern uit die paar
gedeeltes in die Bybel waar oor hierdie saak gehandel
word, en veral uit 1 Kor 9:7-14 waar verklaar word dat
hulle wat die evangelie verkondig van die evangelie
moet leef (Vgl ook Lk 10:7; 1 Tim 5:18).
2.1.5 Calvyn het selfs gereken dat nalatigheid van ‘n
gemeente teenoor sy leraar ‘n bespotting van God is.
2.1.6 Die kerkraad het die verantwoordelikheid om
behoorlik na hierdie aspek orn te sien. Daar behoort ‘n
behoorlike onderhoud voorsien te word aan
predikante. Hierdie stipendia justa moet reg en billik
wees. Dit mag nie te karig wees rile sodat die dienaars
met opgewektheid en sonder sorg aandag aan hulle
werk kan gee.

A.21 AD HOC VERG PAKKET LERAARS/25N
2.1.7 Die kwessie dat die vergoeding nie deur die staat
betaal behoort te word nie, het nie altyd so duidelik na
yore gekom nie. Vir hulle is vergoeding die beloning
vir gepresteerde arbeid. Die besoldiging van leraars is
vir die versorging van hulle lewensonderhoud.
2.1.8 Volgens die gereformeerde vaders kan die
vergoeding verskil volgens die huwelikstaat, grootte
van die gesin en of hulle met baie of mm siekte te
kainpe het. Die belasting wat uit die ontvangs van die
traktement voortgevloei het, is deur die gemeente
betaal.
2.1.9 Die predikant se eie dankoffer het verskil van
die van die gewone lidmate in die opsig dat dit nie ‘n
deel vir sy eie traktemcnt hoef te bevat nie, maar wel
vir die ander uitgawes van die gemeente. In die
landbou omgewing was dit ook gebruiklik dat ‘n deel
van die vergoeding in natura gegee word.
2.1.10 Volgens die huidige Kerkorde van die
Gereformeerde Kerken in Nederland is die vasstelling
van die traktement die verantwoordelikheid van die
plaaslike gemeente. Die sinode verstrek bepaalde
adviese en riglyne in hierdie verband.
2.1.11 Deurgaans word die verantwoordelikheid van
die ring beklemtoon om gemeentes wat nie finansieCl
die mas kan opkom nie, te help.
2.1.12 Dit is dus duidelik dat die gereformeerde
tradisie nie so lets as ‘n eenvormige salarisskaal geken
bet wat eenvoudig as verpligting op ‘n gemeente gelê
is nie.
2.1.13 In die geskiedenis van die Ned Geref Kerk was
daar ook ‘n bepaalde ontwikkeling. Na die herstel van
die een kerkverband in 1962 is aanvanklik besluit om
die beginsel van eenvormige salarisskale te handhaaf,
vera! ten opsigte van ‘n bepaalde aanvangskaal en
kerwe van verhoging.
2.1.14 Hoewel huiwerig, gee die Algemene Sinode van
1966 weer hieraan aandag. Die Sinodale Kerkkan
toorkommissie van Transvaal bet ‘a deeglike stuk
voorberei (Bylae 1: Acta, 1966, pp 353-356). Die
voorstelle, 5005 gewysig, is aanvaar. (Acta, 1966, p
552)
2.1.15 In 1970 (vergelyk deeglike stuk: Acta, 1970, pp
282-285) is die skaal ietwat verhoog nadat die Sinode
van Wes-Kaapland dit reeds vroeër gedoen bet. In
1974 is aanbeveel dat die AKF van tyd tot tyd besin
oor die kwessie en die Algemene Sinode adviseer.
Sinodes is “(3)... versoek om dit as hul beleid te
aanvaar dat die Algemene Sinode oor ‘n eenvormige
basiese salarisskaal met ‘n bepàalde dag van
implementering en inkrernentstoekenning sal besluit
en dat sinodes daarna ipso facto daarby sal inval.”
Daar
moet
gewaak
word
teen
ongesonde
mededinging. Tussentydse aanbevelings sal aan die
Breë Moderatuur gemaak word, maar terselfdertyd is
“(6) toe!aes en byvoorde!e as van plaasllke aard
beskou en aan die sinodes en kerkrade oorgelaat om
na die eise van omstandighede oorweeg te word.”
(Acta, 1974: p 207)
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2.1.16 Sedert
1974 was
dit
dus beleid en
verantwoordelikheid om van tyd tot tyd ‘n eenvormige
basiese salarisskaal aan te beveel. Nou vind hier ‘a
interessante verandering plaas. Die AKF rapporteer
nie meer direk aan die Algemene Sinode oor die
traktement nie. Sedert 1982. word daar deur die Breë
Moderatuur gerapporteer oor welke bedrae aanbeveel
is soos deur die AKF voorsien. Nou maak reistoelae vir
die eerste keer ook deel van die pakket nit. (Vgl
Agenda 1982: pp 87- 89). Sederdilen word, hoewel ale
amptelik besluit is, ook riglyne oor die sake gegee wat
vroeër as van plaaslike aard beskou is.
2.117 Hoewel die Kerkorde dus bepaal dat elke
gemeente, kerkvergadering of instansie verantwoordelik
is ~‘ir die lewensonderhoud van die predikant is daar
geleidelik al meer funksies weggeneem van die
werkgewer. Slegs die uitbetaling moet deur die
werkgewer gedoen word, maar die oordeel oor die
omvang van die vergoeding is verskuif na ‘n sinodale
skaaL
22 ENKELE
LINGS

GEVOLGTREKKINGS

EN

STEL

22.1 Daar is geen prinsipiele noodsaak of verant
woording vir die huidige gebruik in die Ned Geref Kerk
orn ‘n eenvormige vergoedingskaal te he wat sonder
inagneming van die~ vermoë van ‘n gemeente of die
diens van ‘n leraar eenvoudig afdwingbaar is tile.
222 Die feit dat die Algemene Sinode deur sy AKF
hierdie funksie op horn geneem bet, is nie in lyn met
die Kerkorde van die Algemene Sinode wat bepaal dat
meerdere vergaderings alleen sake behandel wat daar
tuishoort of daarheen verwys is deur mindere vergade
ringe, of wat nie in mindere vergaderinge afgehandel
kan word nie (Art 22), In die lig van Art 43.2.2 kan
daar geredeneer word dat dit ‘n saak is wat by die
Algemene Sinode tuishoort. Dit is egter ‘a vraag of ‘a
eenvormige vergoedingskaal hieronder val.
Die
daarstel van riglyne deur die Algemene Sinode kan ‘n
gewaardeerde hulpmiddel vir kerkrade en ringe wees en
hoef nie as afdwingbaar te geld nie.
22.3 Die goedkeuring van die tentmakerbediening met
die daarmee gepaardgaande veronderstelling dat daar
(onder toesig van die ring) onderhandeling tussen die
kerkraad en die tentmaker-leraar kan wees oor die
basis van vergoeding, is in wese niks anders as die
erkenning van die feit dat die saak van le
raarsvergoeding eintlik op ‘n ander vlak lê en daar
afgehandel behoort te word nie.
22.4 Die saak van pensioenvoorsiening is tans
gekoppel aan ‘n eenvormige vergoedingsbasis. Dit hoef
tile so gehandhaaf te word nie. Indien daar nie ‘a
eenvorrnige vergoedingsbases is nie, sal ‘n berekende,
eenvormige persioenfonclsbydrae vasgestel moet word.
22.5 Die huidige stand van sake hon tile rekening met
‘n paar sake ale:
2.2.5.1 Die
selfstandigheid
van
die
gemeente
(werkgewer) om self ‘n besluit te neem.
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2.2.5.2 Die normale ekonomiese krag van vraag en
aanbod. Flier gaan dit nie net~ om die argument dat
sekere gemeentes dalk meer as ‘n aanbevole minimum
wil betaal nie. Die moontlikheid dat ‘ii kerkr~ad dalk
juis iemand kan beroep wat bereid is om vir minder te
werk vanweë ouderdom of gesondheid of ander
omstandighede, bestaan nie.
22.53 Die verskil in groottes en verantwoordelikheid
van gem eentes. (Hoewel daar meestal voorgeskrewe
tariewe is vir persone in professies beteken dit nie dat
elkeen eweveel verdien nie. Ook by skoolhoofde,
bankbestuurders ens is daar verskillende besoldiging
wat verband hou met die grootte en omvang van die
lading werk).
2.2.5.4 Die inkomstegroep en milieu waaronder die
leraar arbei. Finansiële verantwoordelikheid van ‘ii
leraar in ‘n hoe inkomste omgewing is uiteraard meer
as diegene in ‘n ander orngewing.
23 DIE NISTORIESE AGTERGROND RAKEN
DE VERSORGING VAN EMERiTI
23.1 Die beskouing was nog altyd dat die verhouding
tussen ‘n gemeente en ‘n leraar ‘ii lewenslange
verhouding is. Dit het ook beteken dat die leraar wat
emeritaat bereik het (Art 13 in die ou Kerkordes),
verder deur die gemeente versorg moes word (daar
was egter enkele uitsonderings soos die Chr Geref
Kerk van 1834 wat anders geoordeel het). Sou
sodanige emeritus te sterwe kom, gaan die
verantwoordelikheid voort ten opsigte van die
weduwee en minderjarige kinders.
232 Hierdie benadering het dit genoodsaak dat
gemeentes binne dieselfde kerkverband moes help
toesien dat die situasie sover moontlik binne
ringsgebied hanteer word.
233 Nauta verklaar dat ‘n emeritus juis nie enige
betaling self gemaak bet tot ‘n pensioenfonds nie. Fly
ontvang gevoiglik ook geen vasgestelde pensioen nie,
maar ‘a onderhoud van die gemeente wat aangepas
kan word indien daar te veel uitgawes is.
23.4 In Suid-Afrika is daar eers in 1972 met die
ontwikkeling van die kerklike pensioenfondse oorge
gaan daartoe dat die predikant ‘n eie bydrae tot
hierdie fonds maak.
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3~ BEOORDELING VAN DIE HUIDIGE
VERGOEDINGSPAKKET VAN LERAARS
3.1 ALGEMENE OPMERKINGS
3.1.1 In die verlede het die AKF bepaal wat die
vergoeding van ‘a predikant vir sy gelewerde dienste
behoort te wees. In die jongste jare het hierdie
maatstaf egter al verder op die agtergrond geraak en is
die bepalende faktor deurgaans die bekostigbaarheid
van verhogings deur die gemeentes. Dit is ook bekend
dat aihoewel die bruto inkomste van gemeentes gestyg
het, het die finansiële posisie van die gemeentes in die
onlangse jare oor die algemeen verswak.
3.12 Talle eksterne faktore het dit veroorsaalc. So
byvoorbeeld is dit omstandighede op landbougebied,
die ligging van ‘a bepaalde gemeente, die algemene
omstandighede van die landsekonomie en verhogings in
inkomste en verhoogde uitgawes wat gemeentelede mag
ondervind. ‘n Swak reCnseisoen het byvoorbeeld ‘a
groter invloed op ‘n boerderygemeenskap as op ‘n
stadsgemeente. ‘n Besnoeiing in staatsuitgawes met
gepaardgaande neem van pakkette deur werknemers,
sal weer ‘n groter invloed op ‘n stadsgemeente he
indien ‘a groot aantal lidmate deur sodanige optrede
geraak word. Elke gemeente se finansiële posisie is
daarom uniek en daarom is die vergoedingspakket vir
leraars, soos jaarliks deur die AKF aanbeveel, altyd aan
kritiek blootgestel.
32 TRAKTEMENT

32.1 Tydens die vergadering van die Algemene
Kommissie vir Fondse van 18 Januarie 1995 is besluit
om die traktementskaal vanaf 1 April 1995 met 7,08%
te verhoog. Die huidige skaal lees soos voig:
R32 160 x 2 400 tot 48 960 x 2 940 tot 69 540 x 4860 tot
74400. Die topkerf word na 16 jaar bereik.
322 Vir belastingdoeleindes word 5.0% tot ‘n
maksimum van R2 500 van die bogenoemde bedrae
bereken as Onthaaltoelae. Betaling van afsonderlike
Onthaaltoelae word nie deur die AKF aanbeveel nie.
323 Ten einde die traktement van ‘n predikant te
beoordeel, is dit nodig om ‘n vergelykingsbasis te vind.
‘n Moontlike sodanige vergelykingsbasis is Arbeids
markbewegings en die Verbruikersprysindeks.

As Arbeidsmarkbewegings en die WI verreken moet word is die onderstaande tabel van belang:
VERGELYKING

1990

1991

1992

1993

1994

KUM OOR
5 JAAR

VPI

14,9

15

15,8

Aig Salarisverhoging
Predikante Topkerf

15,2
14,0

13,4
13,0

12,0
15,0

9
11,3

9,9
8,8
5,0

83,3
77,1
63,3

5,0
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32.4 Indien ‘n maatstaf soos hierdie aangelê word,
word natuurlik aanvaar dat die vergoeding soos dit by
die eerste j aar gegeld het, op standaard was. Om te
reken dat dit die posisie vyf jaar gelede was, is ietwat
gewaagd’.
3.2S Uit hierdie tabel blyk dit dat die komulatiewe
effek van verhoging oor die afgelope vyf jaar die
leraars in ‘n swakker posisie gelaat het as die res van
die land se werkerskorps. Met die ‘res van die land se
werkerskorps’ word bedoel 195 081 werknemers van
249 werkgewers wat ingesluit is by die FSA Contact se
jaarlikse vergoedingsopname. Indien die VPI as
maatstaf moes geld, moet minstens ‘n R23 000 by die
topkerf van die skaal gevoeg word.
32.6 ‘n Aspek wat in hierdie verband nooit buite
rekening gelaat moet word nie, is die feit dat ‘n
predikant minstens ses jaar op Universiteit moet
deurbring voor toelating tot die bediening. Dit
beteken dat ‘a persoon tans ongeveer 25 jaar oud is
wanneer hy afstudeer. Verder is die situasie tans
sodanig dat daar nie genoeg werksgeleenthede vir
proponente is nie en hulle wag soms etlike jare
voordat hulle na gem eentes beroep word.
32.7 Hierdie tydsverloop beteken geweldige uitgawes
tydens die studiej are en hoe rentebetalings daarna. ‘ii
Syfer van R12 000 per jaar aan studiekoste is feitlik ‘n
minimum. Die Teologiese Studiefonds van die
Sinodes van Transvaal beskik net nie oor genoeg geld
om die studente na behore te ondersteun nie en
daarom is dit ‘n feit dat die meeste studente met groot
studieskuld afstudeer. Baie studente probeer hierdie
probleem oorkom met deeltydse verdienste, maar dit
belemmer weer die studies as sodanig.
32.8 As afgestudeerdes nie gou beroepe kry nie,
beteken dit dat hulle dikwels met ‘a mindere inkomste
gaan werk en rente op die skuld loop op. ‘n Tendens
wat in die jongste jare al meer na yore tree, is die feit
dat afgestudeerdes sonder genoegsame inkomste
eenvoudig deur skuldeisers bankrot verklaar word.
Ook die Teologiese Studiefonds moes as gevoig
hiervan reeds duisende rand as slegte skuld afskryf.
3.2.9 ‘a Predikant is dan ook veronderstel om, as hy
die eerste maal in ‘a gemeente kom, ‘n pastorie te
betrek, met meubels en gordyne wat hy normaalweg
vir sy gesinsbehoeftes nie nodig het nie en dikwels nie
kan bekostig nie. Dit beteken net verdere lenings en
rente met ‘n verdere opbou van ‘n agterstand.
32.10 ‘a Aspek wat ook vermelding verdien, is die feit
dat dit dikwels van eggenotes van predikante “verwag’
word, minstens dan in sommige gemeentes, om op
bepaalde terreine in die gemeente leiding te neem.
Op hierdie manier beteken dit dat die gemeente
dikwels twee persone in diens het, terwyl slegs een
vergoed word. Dit word soms beweer dat die
eggenote van die predikant nie beskikbaar is vir
bepaalde diens in die gemeente nie, omdat sy
buitenshuis beroepswerk verrig. Die vraag moet egter
gestel word of die feit dat sy buitenshuis werk nie
meer dikwels juis die gevoig is van die feit van ‘n
finansiële tekort in die pastorie nie.
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3.3 DIENSBONUS
Die gebruik om ‘n Diensbonus
gelyk aan een twaalfde van die toepaslike jaarlikse
vergoeding aan leraars te betaal, kom reeds oor bale
jare.
Dit is ‘a algemene gebruik in die
vergoedingsmark. Wanneer dit uit- betaal word, kan
onderling gereel word. Die belangrike is egter dat dit
aan die hand van die toepaslike vergoeding in ‘11
bepaalde fmansiële jaar bereken word.
-

3.4 REISTOELAE
3.4.1 Die aanbeveling van die A]CF ten opsigte van
reistoelae vanaf 1 April 1995 is R25 000 terwyl die
kilometer tarief vir die bywoning van vergaderings op
R1,25 gestel is.
3.42 Die beginsel wat in hierdie verband deur die AKF
gehandhaaf word, is dat ‘n gemeente ‘n bilike bydrae
moet maak tot die voorsiening van vervoerkoste vir die
predikant in die uitvoering van sy gemeentelike
verpligtinge. Die AKF het gedurende die afgelope jare
as riglyn vir die berekening van reistoelae, gebruik
gemaak van die tabelle van die Automobiel Assosiasie
van Suid-Afrika (AA). Reeds sedert die Algemene
Sinode van 1974 is ooreengekom dat berekenings
gedoen word op ‘a gerniddelde kilometerafstand van
18 000 kilometer per jaar. Aihoewel hierdie syfer in
stadsgemeentes miskien hoog is, moet dit aan die ander
kant steeds onthou word dat ‘a bepaalde afstand in die
stad afgelê, duurder kos as dieselfde afstand buite die
stad.
3.43 Ook in hierdie verband het die finansiële posisie
van die meeste genleentes egter reeds ‘n groter rol
begin speel, aangesien daar deur die AKF afgeskaal is
wat die groote van ‘a motor betref. In die verlede is
deurgaans gewerk op die koste van ‘n motor met ‘n
twee-liter enjin waarin vyf persone met gemak vervoer
kan word. Die gedagte was dus dat dit tegelyk ‘n
gesinsmotor vir die predikant moet wees. In die jongste
jare is van hierdie groote motor afgesien en word
kleiner motors in aanmerking geneem. Vir ‘n predikant
wat ‘a groter gesin het, word die posisie dus al
moeiliker.
3.4.4 Een van die grootste probleme in hierdie verband
is die voortdurende styging van motorpryse. In die
vasstelling van syfers vir implementering op 1 April
1995 het die AKF byvoorbeeld kennis geneem van die
pryse van 23 verskillende motors. Op 1 November 1994
het die gemiddelde prys van hierdie motors R70 509
beloop. Slegs ses maande later, op 1 Mei 1995, was
dieselfde motors reeds, op ‘n jaarbasis bereken, 11,6%
duurder met ‘a gem iddelde prys van 74603. Teen
hierdie tempo word die koop van nuwe motors vir
predikante bale moeilik, indien nie onmoontlik nie.
Alhoewel die brandstofpryse tans maandeliks fluktueer,
is daar tog ‘n stygende tendens aan die hand van
verswakkende waarde van die Rand teenoor
buitelandse geldeenhede, sowel as die stygende olieprys
op wêreldmarkte. Dit moet dus aanvaar word dat daar
deurlopend ‘n styging in lopende koste van motors is.
Hierdie
styging
moet
deur
iemand
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geabsorbeer word. Indien die reistoela~. yan die
predikant nie periodiek verhoog wordnie,beteken dit
net dat hyseif hierdie verhoogde koste moet dra.
3.4.5 Die vroeër genoemde probleem van die
finansiële posisie van die jong predikant, is in hierdie
opsig natuurlik net so ernstig. Wanneer ‘n jong
predikant in ‘n gemeente kom, moet hy dadelik oor ‘n
voertuig beskik waarmee hy in die gemeente moet ry.
Vir talle predikante beteken dit ‘n 100%-lening om ‘11
eerste voertuig te kan bekom. Ander jong
werknemers kan gewoonlik begin met openbare
vervoer, waar dit beskikbaar is, maar vir die predikant,
veral op die platteland, is dit onmoontlik. Menige
predikant kan dan ook vertel van sy persoonlike
‘motorgeskiedenis” in die beginj are van sy bediening.
3.4.6 ‘n Saak wat hiermee saamgaan is die felt dat ‘n
predikantspaar dikwels twee voertuie nodig het om
hulle kerklike werk na behore te kan verrig. Meer as
een dag is dit nodig dat die predikant en sy vrou in
twee verskillende rigtings moet reis, wat net eenvoudig
die besit van twee voertuie ‘n noodsaaklikheid maak.
3.4.7 Dit is verder duidelik dat die syfers van die AA
steeds deur die AKF afwaarts aangepas word. So
byvoorbeeld is bereken, aan die hand van die
voormelde aantal motors dat die gemiddelde koste per
kilometer op R1,57 te staan kern. Die besluit van die
AKF was egter om die tarief vir vergoeding in diens
van die Algemene Sinode gereis op R1,00 vir
predikante vas te stel terwyl aan persone wat nie
kerklilce reistoelaes ontvang nie, R1,25 betaal word.
Die jaarlikse reistoelae van R25 000, nog altyd
bereken op 18 000 kilometer per jaar, werk uit op
R1,40 per kilometer.
3.4.8 In werklikheid moes die aanbevole syfer vir ‘n
jaarlikse reistoelae, bereken aan die hand van die
bogenoemde aantal motors, dus nie R25 000 beloop
het nie, maar wel R28 260. Indien gehou word by die
vroeëre maatstaf van ‘n twee-liter motor het die
gemiddelde prys in November 1994 R86 631 beloop en
in Mei 1995 R92 171. Dit is dus duidelik dat hierdie
groote motors op ‘n jaarbasis bereken 12,8% in prys
gestyg het oor die vorige ses maande tydperk. Hierdie
motors se kilometer tarief het R1,93 in November
1994 beloop en R2,10 in Mei 1995 em ‘n jaarlikse
reistoelaesyfer van R34 800 onderskeideiik te gee. ‘n
Reistoelae van hierdie orde, sal ‘n meer biflike
vergoeding gewees het vir die koste wat ‘n predikant
moet aangaan.
3.4.9 Uit die bogenoemde is dit dus duidelik dat die
AKF ‘n baie konserwatiewe pad ioop met die
aanbevelings in verband met ‘n kilometertarief sowel
as met reistoelaesyfers. Die oorsaak hiervan moet
andermaal gevind word in die finansiële posisie van
gemeentes.
3.4.10 Die aandag van kerkrade word daarop gevestig
dat daar wel kragtens die beroepsbrief van predikante
‘n alternatief vir ‘n reistoelae is, en wel die
moontlikheid van ‘a gemeentemotor. Alhoewel dit vir
bale predikante finansieël ‘n uitweg kan wees, skep dit
weer ander probleme. Gewoonlik meet ‘n predikant
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dan nog sy eie voertuig. aanhou met die oog op sy
gesinsbeho~ftes, veral tydens vakansies. Om dit nit eie
fondse by te bring, is nie altyd moontilk nie of dan
minstens nie maklik nie. Soos reeds genoem het die
predikantspaar dikwels ook twee voertuie nodig em
hulle kerklike werk na behore te kan verrig. Die
verhouding tussen ‘n predilcant en sy gemeente meet
baie goed wees om hierdie moontlikheid suksesvol te
laat werk. Daarby wil dit voorkom asof hierdie
alternatief op die langduur vir die gemeente duurder is.
Die belastingimplikasies van beide moontlikhede
behoort ook in aanmerking geneem te word by die
oorweging van die alternatief.
35 MEDIESE SKEMA
35.1 Algemeen
Predilcante is kragtens beroepsbrief
verplig om in te skakel by die goedgekeurde mediese
skema waarop die Sinodale Kerkkantoorkommissie
besluit. Op 1 Maart 1995 is oorgeskakel na ‘a nuwe
mediese skema en wel BESTmed. Hierdie skema werk
anders as voriges en maak onderskeid tussen Kategorie
A en B dienste. Eersgenoemde sluit hospitalisasie en
aanverwante koste in, terwyl laasgenoemde besoeke aan
huisartse en aptekersvoorskrifte insluit. Bike persoon
besluit self, in oorleg met sy werkgewer, watter bedrag
van uitgawes ten opsigte van Kategorie B uitgawes
voorsiening gemaak word. Kategorie A uitgawes word
100% gedek. Kerkrade is kragtens beroepsbrief
veronderstel em 50% van hierdie koste te betaal,
aihoewel dit bekend is dat sommige kerkrade die voile
premie betaai.
352 Ondersoek
‘n Subkommissie het bale tyd,
aandag en energie hieraan spandeer. Die hele saak van
gesondheidsorg is volledig met drie dinge (van Valhalla,
Louis Trichardt en Hartbeesspruit) bespreek. Die
volledige verslae is ter insae beskikbaar. Die resultate
van hierdie ondersoek het oorweging geniet met die
besluit van die STUCK om by BESTmed in te skakel.
353 Bevinding ‘a Empiriese ondersoek aan die hand
van ‘a vraelys onder ‘n verteenwoordigende groep
leraars lewer die volgende resultate:
3.53.1 Kruissubsidiëring Kruissubsicliering word deur
67,8% verwerp. Daarteenoor oordeel 80,7% dat
misbruikers self aanspreeklik moet wees.
3.532 Premies 80,8% oordeel dat ‘n premiepakket
nie te duur meet wees ale, maar dit moet ‘n
verskeidenheid van moontlikhede dek.
3533 Bonus Daar is byna ‘a eenparige aanvaarding
van ‘n eisegeskiedeaisbonus (90,3%) terwyl 74% ‘n
kontantbonus verkies.
35.3.4 Eisehantering
‘a Vinnige hantering van eise
word deur 90,3% verkies.
3535 Aftreepremies
‘n
Spaargedeelte
vir
voortgesette deelname word deur 90,4% verkies. 67,6%
het aangedui dat afgetredenes tog ‘n klein bydrae moet
maak terwyl 64,4% verkies om geen bydrae tot die
foads te maak nie.
353.6 Risiko versekering
Afdekking vir trauma
gevalle word eenparig gesteun (100%).
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.5.3.7 Opsiemoontlikhede
90,3% wil he dat op
siemoontlikhede vir die individu om van te Ides, moet
bestaan.
3.5.3.8 Rekeningvereffening Uit al die alternatiewe
het 80,6% die hoogste voorkeur verleen aan ‘n stelsel
waar die skema die rekening vereffen en van die lid
verhaal, waar van toepassing. Hierteenoor het 96,7%
‘n stelsel afgekeur waarvolgens die lid vereffen en
daarna van die skema verhaal.
3.5.3.9 Premie aanpassing
Gereelde markverwant
gekoppelde premie aanpassings word deur 93,6%
verkies. Dat ‘ii premie gekoppel word aan die
eisegeskiedenis mits dit positief is, sal ook
aanvaarbaar wees (54,8%). Dit impliseer egter dat
kruissubsidiering weereens ter sprake kom.
3.53.10 Inspraak betrokkenheid Die volgende opsies
is verkies deur die persentasie persone aangedui in
hakies:
Inspraak by besluitneming en bestuur op ‘n
komiteebasis (80%); Pakket vir individuele deelname
op langtermyn (87,1%); Groep pakket bedinging
(80,6%); Werkuemer in staat stel om eisegeskiedenis
te monitor (93,5%); Werkgewer betrokke by eise
geskiedenis (70,9%) en bepaling van pakket (87,1%);
Gereelde kommunikasie tussen partye noodsaaklik
(93,6%); Gereelde verslaggewing om misbruik te
identifiseer (96,8%)
3.53.11 Beknopte gesondheidsorg voorlegging
*1 Inleiding Die kommissie is inspraak gegee by die
keuse van BESTmed. Sommige van die voorwaardes
is reeds aan voldoen. Die gedagte van onderhandeling
met BESTmed namens die groep/lede moet daarop
ingestem wees om uiteindelik te lei tot ‘n
Gesondheidsorg skema wat gebaseer is op die
Gesondheidsorg beginsels van die gewysigde Wet op
Mediese skemas en behoort die volgende aspekte as
fokus aanpassings te aanvaar:
*1.1 Gesondheidsorgdekldng meer bekostigbaar te
maak.
*12 Koste effektiewe benutting van alle Mediese
dienste, insluitend Aptekers-dienste, te maak.
*13 Risiko bestuurde dekking te ontwikkel.
*1.4 Mede verantwoordelikheid van lede vir hul
mediese kostes te kweek.
*1.5 Trauma herversekering deurlopend na te speur.
*2 Doelwitte Binne die raamwerk van hierdie fokus
veranderinge behoort die volgende doelwitte nage
streef te word:
*2.1 Verantwoordelikheid van lede in die afbestuur
van hul eie eisegeskiedenis en pakketstruktuur.
*22 Groter vryheid van keuses ten opsigte van meer
buigbare/individu/doelgepaste/voordele opsies.
*23 Insentiewe of bonusse op ‘n individuele basis om
verantwoordelike benutting aan te moedig.
*2.4 Herversekering van traumagevalle op ‘n
groepsbasis.
*25 Spaarplan vir hantering van premies na aftrede.
*2.6 Gereelde verslagdoening aan groep.
-

-

-

-

-

-
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*2.7 Oorskakeling na ‘n 100/70 skema met die oog op
uiteindelike uitskakeling van kruissubsidiering.
*3 Opmerking
Dit is sekerlik waar dat geen
-

aanpassings oornag kan geskied nie. Die filosofie moet
dus een van ‘n oop deure benadering wees en dat aan
die hand van deurlopende kommunikasie en
statistiekverwerking die uiteindelike doelwitte na te
strewe.
*4 Die kwessie rakende die pensionarisse word
behandel by die verslag van die SKKK.
3.5.4 AANBEVELINGS Die sinode
35.4.1 neem kennis van die bevindinge van die opname;
35.42 keur goed dat dit as ‘n basis vir voortgesette
onderhandeling met die mediese fonds gebruik word;
35.4.3 versoek die SKKK om op ‘n permanente
-

deurlopende basis namens die lede van die Mediese
Skema en die Mediese Skema met kundigheid te
onderhandel oor onder andere
*1 Eisegeskiedenis van die groep
*2 Eisegeskiedenis van individue
*3 Pakket en tariefaanpassings
*4 Voordeleskale
*5 Dokters en Hospitaaltariewe
*6 Aptekersbetrokkenheid
*7 Hantering van Pensionarisse
*8 Traumaprobleme
*9 Trust of Versekeringskema’s ~ir tariewe en pensi

onarisse
3.6 BEHUISING
3.6.1 Opmerkin~
*1 Die Algemene Sinode betaal aan predikante in sy
diens wat ‘n eie huis bewoon, die volgende bedrae vanaf
1 April 1995:
Indien huis gekoop is voor 1 Januarie 1980:
R14 443
Indien die huis gekoop is tussen 1 Januarie
1980 en 31 Desember 1982:
R17 127
Indien die huis gekoop is na 1 Januarie 1983: R18 348
*2 Afgesien van bogenoemde huistoelaes, ontvang
predikante
in
sinodale
diens
‘n behuisings
rentesubsidie van die verskil tussen heersende
bank/bougenootskapskoers en 8% per jaar op ‘n
maksimum lening van R100 000.
*3 Met die verslagskrywing het hierdie bedrag op
R9 500 per jaar te staan gekom. Dit is noodsaaklik dat
die syfers van die toelae en die rentesubsidie as
pakket gesien moet word. Die twee is onlosmaaklik aan
mekaar gekoppel.
*4 Die Algemene Sinode het egter besluit om voortaan
pastorieë aan predikante in sy diens beskikbaar te stel
en een sodanige pastorie is reeds in gebruik.
*5 Die Sinode van Noord-Transvaal het in 1963 besluit
dat met ‘vry woning van predikante wat aan gemeentes
verbonde is, bedoel word ‘n vry woning met water- en
kragverbruik en alle munisipale belasting asook ‘n vry
telefoon behalwe ten opsigte van persoonlike
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hooflynoproepe. Dit is ‘egter bekend dat enkele
kerkrade ‘n bepaalde bedrag vir die mumsipale en/of
telefoonreken~ng begroot en álles wat meer nodig is, is
vir die rekening van die predikant. Aan die ander
kant is dit bekend dat sommige kerkrade nie ‘ii
bybetaling ten opsigte van die telefoonrekening van
die predikant verg nie.
*6 In die jongste tyd gebeur dit toenemend dat
kerkrade besluite neem wat dit vir die predikante
moontlik maak om hulle eie huise te kan bekom. Dit
is presies die teenoorgestelde as die standpunt van die
Algemene Sinode op aanbeveling van die AKF. Die
agtergrond van die besluit van die Algemene Sinode is
daaiin gelee dat die behuisingsvoordele vir predikante
in sy diens gereeld aangepas moes word ten einde dit
vir die predikante môoñtlik te maak om ‘n eie woning
te kan bekostig. Hierdie gereelde aanpassing het vir
die Algemene Sinode te duur geword. Daarom is
geoordeel dat ‘n eenmalige kapitaaluitgawe met
gepaardgaande instandhoudingskoste op die lang duur
die Algemene Sinode voordeliger sal weès.
*7 Aan die ander kant is die probléem vir die
predikant onder andere daarin geleë dat ‘n
ampswoning, veral wat belasting betref, tans eintlik nie
meer ‘n voordeel is nie. ‘n Predikant betaal op hierdie
byvoorbeeld belasting en die betrokke bedrag styg
jaarliks saam met verhogings wat die predikant
toeval. In die geval van ‘n predikant wat reeds op
maksimum kerf vergoed word, beloop
die
belastingverpligting vir die gratis woning reeds meer
as R360 per maand. Belastingimplikasies vir
predikante met behuisingstoelae moet ook in
berekening gebring word. ‘a Verdere probleem is dat
enige persoon wat vir 40 jaar in diens van ‘n
organisasie is, aan die einde van sy loopbaan oor ‘a
betaalde woning beskik. In die geval van die
predikant in ‘n ampswoning, beteken emeritaat
onmiddelike ontruiming van die ampswoning met alles
wat daarmee saamgaan. Indien ‘n predikant lie deur
die ioop van sy bediening voorsiening maak om teen
die tyd van aftrede oor ‘n betaalde eie woning te
beskik ale, moet die kontantuitbeteling van die
Pensioenfonds daarvoàr àangewend word. Vir talle
predikante is ‘n betaalde eie woning voor aftrede ‘n
onbereikbare ideaal.
*8 Indien vir ‘n predikant nie die moontlikheid
geskep word om ‘n eie woning tydens sy dienstyd te
bewoon nie, behoort hy besondere aandag te gee aan
die voorsiening met die oog op aftrede. Dit kan
geskied deurdat hy ‘n woning aankoop en dit verhuur.
Normaalweg is die appresiasie van die eiendom meer
as werklike koste daaraan verbode. Alternatiewelik
kan versekering uitgeneem word ten einde ‘n
kapitaalbedrag vir hierdie doe! daar te stel.
*9 ‘n Probleem wat wel aangeraak nioet word, is dat
‘a predikant wat in ‘n gemeente ‘n eie woning bewoon,
genoodsaak is om dit te verkoop indien hy ‘n beroep
na ‘n ander gemeente sou aanvaar. Dit kan by
geleentheid nadelige gevolge he, maar is nie ‘n
onoorkomelike probleem nie.
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*10 Die Kommissie is van oordeel dat dit moontlik is
om ‘n skema daar te stel waarvolgeus dit vir beide die
kerkraad en die predikant ‘n wen-wen situasie kan
wees. Daar is gemeentes wat reeds sodanige
ooreenkomste met predikante aangegaan het. Waar dit
prakties werkbaar is, kan kerkrade gerus aan hierdie
saak aandag gee.
3.62 AANBEVEJJNGS
3.62.1 Die Sinode van Noord-Transvaal versoek
predikante om aandag te gee ann die voorsiening van ‘n
waning by aftrede. Die verskillende moontlikhede in
hierdie versing vermeld, en andere, moet erustige

oorweging geniet.
3.622 Die Sinode van Noord-Transvaal versoek
kerkrade om, wanr dit prakties uitvoerbaar is, vir
predikante die geleentheid te skep oin eie wonings
tydens hulle bediening te bewoon. Hierdie sank moet
egter wedersyds met groot omsigtigheid hauteer word.
3.7 PENSIOEN
3.7.1 Opmerkings
*1 Deelhebberskontribusie (Werkgewersbydrae) is
vanaf 1 April 1995 vasgeste! op R13 500 terwyl die
persoonlike bydracs (Werknemersbydrae) •van die
predikante vasgeste! is volgens ouderdom en bereken is
op nagenoeg 7,5% van die toepaslike traktement. Vir,
senior ieraars kom dit te staan op R503 per maand. Dit
is bekend dat sommige kerkrade die voile bydrae van
die predikant ook betaal.
*2 Die aftreevoordeel wat ‘n predikant toeval wissel
volgens ouderdom en diensjare. Voile pensioen op
ouderdom 65 jaar na 40 jaar diens beloop R70 928,
betaalbaar in dertien tjeks of ‘n persoon kan ides om
R236 427 as kommutasie in kontant te neem met ‘n
restant van R47 285 per jaar betaalbaar in dertien tjeks.
Op ouderdom 60 na 65 jaar diens is die voile pensioen
R47 957 betaalbaar in dertien tjeks of ‘n kommutasie
van R175 842 met ‘n restant van R31 971 betaalbaar in
dertien tjeks.
*3 Indien ‘n predikant op enige ouderdom voor aftrede
te sterwe kom betaal die Pensioenfonds ‘a bedrag van
R161 200 in kontant uit, terwyl die Groepver
sekeringskema ‘n verdere bedrag van R320 000 uit
betaal, om ‘n totaal van R481 200 te lewer. Dan
ontvang die weduwee oak ‘a bedrag van R32 240 per
jaar betaalbaar in dertien tjeks. Die kinderpensioen,
betaalbaar aan minderjarige kinders wissel tussen
R4 826 en R8 060 afhangende van die ouderdom van
die betrokke kind. Bogenoemde voordele word jaarllks
hersien aan die hand van die prestasie van die Fonds.
Gewoonlik is dit ongeveer 50% van die inflasiekoers.
*4 Benewens die voormelde voorsiening vir die
weduwee van ‘n predikant wat in diens te sterwe kom
lui Bepaling 14.5 5005 voig:
As ‘a evangeliedienaar te sterwe kom, en hy laat ‘a
weduwee en/of afhanklike kinders an, het huile die reg
op ‘a bedrag gelykstaande nan. die voile traktement en
nile toelacs wat vir ses maande lank ann die betrokke
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pos verbonde son wees. Doeltreffende huisvesting of
‘n huistoelaag volgens sinodale skaal vir ses maande
moet voorsien word.

*5 Die Hoofbestuurder is versoek om vas te stel of
die bedrag wat by dood van ‘n leraar uitbetaalbaar is
uit die groepversekering aan die weduwee nie met 8,5
maande se salaris verhoog kan word om voorsiening
te maak vir die verantwoordelikheid van die kerkraad
ale.

*6 Die Kommissie het kennis geneem dat die SRK
aandag gee aan die herformulering van Bep 14.5 in
hulle versiag.
*7 Indien ‘n predikant na aftrede te sterwe kern
ontvaLng die weduwee ‘n bedrag van R33 100 per jaar
betaalbaar in dertien tjeks terwyl die kindertoelae in
hierdie geval wissel tussen R4 965 en R8 275.
*8 Dit is ‘n bekende feit dat die pensioenvoordele van
‘a predikant nie goed vergelyk met wat aan persone
met gelyke opleiding en diens betaal word nie. Die
oorsaak hiervan meet in ‘n paar aspekte gesoek word:
*8.1 Die hoofsaak is dat die pensioenvoorclele, die
werkgewersbydrae sowel as die werknemersbydrae
bereken word aan die hand van die topkerf van die
aanbevole skaal van die AKF vir predikante. Waar die
traktementskaal dus in verhouding laag is, beteken dit
dat die uiteindelike pensioen ook laag is.
*82 Verder is die Sinodale Pensioenfonds relatief
jonk en vir baie jare was die werkgewerskontribusie
maar ‘n geringe bedrag. Daarby is dit maar eers
sedert 1972 dat predikante self ‘n bydrae tot hulle
pensioenvoordele maak. Aihoewel die syfers in die
afgelope jare redelik aangepas is, is daar nog baie
ruimte vir verbetering.
*83 ‘n Ander oorsaak is juis daarin gelee dat die
bydraes van beide die werkgewer en die werkuemer
bereken word op slegs ‘n gedeelte van die totale
vergoedingspakket van die predikant. Tans word die
werkgewersbydrae op 16,75% van die traktement plus
bonus bereken. Hierdie syfer is effens hoer as die
gemiddelde in die mark, (sé 13%), maar dit is juis
bedoel as kompensasie vir die bogenoemde feit.
Word die totale pakket van die predikant egter as
pensioendraend bereken, en die werkgewersbydrae op
‘n koers van 13% bereken, sal die werknemersbydrae
egter steeds vasgepen bly op 7,5% van die basiese
vergoeding, aangesien dit al is wat die Ontvanger van
Inkomste in berekening bring vir aftrekkings.
*9 Die kommissie is huiwerig om kommentaar te
lewer op die prestasie van die Fonds ten opsigte van
opbrengs op beleggings, maar dit kan seker gesê word
dat daar ruimte vir verbetering is. In die jongste tyd
het
die
Hoofbestuurder en
die Sinodale
Kerkkantoorkommissie aksies geneem cm hierdie
saak te verbeter. ‘n Duidelike beleggingsbeleid
behoort daarom opgestel te word.
*10 ‘n Aspek wat nie uit die oog verloor moet word
ale, is dat die Sinodale Pensioenfonds ook ‘n
doodsdekking bied aan predikante wat in diens te
sterwe kom. Dit beloop twee maal die maksimum
jaarlikse traktement plus bonus. DII is egter ‘n waag
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of hierdie dekkingsbedrag tile ook by wyse van
versekering gedoen moet word tile. Die bykomende
koste sal gering wees. As hierdie verpligting van die
Pensioenfonds weggeneem word, kan die voordele vir
die emeriti verbeter word.
3.72 Ondersoek van Fensioenfonds In die kommissie
se ondersoek is ook na die Pensloenfoads gekyk en
daarom word na ondersoek die volgende algemene
opmerkings gemaak:
3.72.1 Inkomste bronne Dit blyk uit die Balansstaat
dat sowel eiendom as aandele ale teen kosprys ale,
maar teen markwaarde aangetoon word. Ten opsigte
van aandele moet makelaarsloon in elk geval ook in
aanmerking geneem word.
3.722 Voordele vir lede Dit is duidelik dat daar met
groot noulettendheid na die prestasie van die
verskillende portefeuljes gekyk sal meet word, met
inagneming van risiko verskansing.
3.723 Beleggingsrisiko Die SKKK behoort alles in sy
vermoë te doen om verliese op die aandelemark
absoluut te vermy.
3.72.4 Fmansiële State
Die Hoofbestuurder is
versoek om ‘n gedetailleerde Kontantvloeistaat in die
-

-

-

-

-

Finansiële Jaarstaat aan te heg.
3.72.5 Algemeen Die Hoofbestuurder is gevra om te
reel vir een of meer onafhanklik erkende
-

portefeuljebestuurders om ‘n omvattende voorlegging
te maak met die cog op riglyne ontwikkeling vir die
beheer van die beleggings van die Fonds.
So ‘a voorlegging moet onder andere fokus op:
maksimale kontant opbrengs, balans tussen kontant
opbrengs en kapitaalgroei; risiko verskansing;
prestasiemeting en beheer; portefeuljehantering.
3.73 AANBEVELINGS Die sinode besluit dat:
3.73.1 dit in belang van die deelhebbers en lede van
hierdie Fonda alters noodsaaklik is dat ‘a Fonda van
hierdie omvang op ‘n dag tot dag basis deur kundige en
deurlopend betrokke mense of instansies beheer en
bestuur moet word;
3.732 dit weens die verskeidenheid van beleggings
moontlikhede en ook as bevoig van risiko’s daaraan
gekoppel wenslik is dat die Fonda deur deskuadiges
bestuur word. Dit behoort deur onafhanklike
portefeuljebestuurders bestuur te word wat liefs ver
goed word op prestasie-basis. (Hierdie aanbeveling is
reeds na die Hoolbestuurder gestuur);
3.733 die SKKK versoek word om dit te oorweeg om
in ooreenstemming met Artikel 4.3 van die Reglement
en aan die hand van bepaalde neergelegde riglyne
aansoeke van onaflianklike portefeuljebestuurders te
via vir die administrasie van die Fonda;
3.7.3.4 die SKKK versoek word om riglyne neer te 18 vir
die beheer van die beleggings van die Fonda. So ‘n
voorlegging moet onder andere fokus op: maksimale
kontantopbrengs, balans tussen kontantopbrengs en
-

kapitaalgroei;
risikoverskansing;
portefeuljehantering;

prestasiemeting

265
3.7.3.5 die SKKK versoek word om dit te oorweeg om
in ooreenstemming met Artikel 203 van die
Reglement ‘n aktuariële ondersoek aan die hand van
die neergelegde riglyne maksimale voordele vir die
pensionaris te bepaal;
3.7.3.6 die SKKK versoek word oin beide aandele en
eiendomme teen markprys in die Balansstaat aan te
toon, maar met aanduiding van die kosprys in ‘n
voetnota
3.73.7 die Trustees van die Sinodale Pensioenfonds
versoek word om die moontlikheid te oorweeg om die
Groepversekering vir predikante te verhoog met dien
verstande dat die bedrag aan doodsdekking wat tans
uit die Fonds voorsien word verval, ten einde die
pensioenvoordele van die predikante te verbeter.
3.8 GROEPVERSEKERING
3.8.1 Opmerkings
*1 Die predikant en die kerkraad betaai elkeen 50%
van die Groepversekeringspremie. Dit is bekend dat
sommige kerkrade die voile premie (tans R236,80 per
maand) vir die Groepversekering betaal.
*2 Die bedrag vir die Groepversekering word jaarliks
deur die Sinodale Kerkkantoorkommissie op advies
van die aktuaris hersien om tred te hou met die
maatstaf van vier maal die maksimum jaarlikse
traktement plus bonus. Indien die bedrag wat tans uit
die Sinodale Pensioenfonds vir sterftevoordele
voorsien word, hier bygevoeg word, word die maatstaf
net verhoog tot ses maal die jaarlikse traktement plus
bonus.
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3.11 ONGEVALLEVERSEKERING
3.11.1 Kerkrade is ook kragtens die beroepsbrief van
leraars veronderstel orn ‘n ongevalle dekking uit te
neem op die lewe van die predikant. Die bedrag
hiervan beloop R100 000 en die premie is ten voile deur
die kerkraad betaalbaar. Indien ‘a eis ingestel word in
geval van ‘n besering, kan die kerkraad die voordeel
aanwend om ‘n plaasvervanger te bekom, maar in geval
van dood is die kerkraad veronderstel om die voordeel
aan die weduwee uit te betaal.
3.11.2 Hierdie versekering, is volgens besluit van die
Algemene Sinode van 1994 bedoei om soos volg
aangewend te word:
*1 Vrywillige Ongeskiktheidsversekering is in die
eerste pick bedoel om kerkrade wat sodanige
versekering uitneem, te beskerm teen groot addisionele
uitgawes, vanweë langdurige afwesigheid of dood van ‘a
leraar as gevolg van ‘n ongeluk.
*2 Kerkrade wat deelhebbers is aan vrywlllige onge
skiktheidsversekering besluit self, maar verkieslik in
oorieg met die ring, of die bedrag aan ‘n leraar, wat in
‘a ongeluk beseer is, of aan die gesin van ‘a leraar wat
as gevoig van sy beserings te sterwe kom, uitbetaal sal
word. Die koste van ‘n kerkraàd as gevoig van die
ongeval geld as maatstaf. [Acta p 202, 464].
3.113 Die Ongeskiktheidsdekking van nagenoeg drie
maai die maksimum jaarlikse trakternent plus bonus
skyn ‘n aanvaarbare syfer te wees. Onthou moet word
dat die tydperk wat ‘n predikant uit die Bystandsfonds
vergoed word, vir horn tel as diensjare by die
berekening van uiteindelike pensioenvoordele.
3.12 BOEKETOELAE

3.8.2 AANBEVELING Die sinode keur die versoek
wat tot die Hoofbestuurder gerig is oni die Groeps
versekering te verhoog, goed.
3.9 ONGESK1KTHEIDSDEKKING
Benewens die
bogenoemde Groepversekering, maak die skema ook
voorsiening vir Ongeskiktheidsdekking van R240 000
plus ‘n bedrag van R48 360 per jaar betaalbaar in
dertien tjeks.
-

3.10 GADEVERSEKERING
3.10.1 Benewens die bogenoemde Groepversekering
is predikante ook verplig om deelhebbers te wees aan
‘n Gadeversekeringskema met ‘n brutobedrag van
R80 000 waarvan die premie, R16,40 per maand, in
geheel deur die predikant betaal word.
3.102 Die bedrag vir die Gadeversekering word ook
jaarliks deur die Sinodale Kerkkantoorkommissie op

advies van die aictuaris hersien om tred te hou met die
maatstaf van een maal die jaarlikse traktement plus
bonus. Soos tevore vermeid word hierdie premie ten
voile deur die predikant self betaal. Die versekerde
bedrag word deur die Kommissie as genoegsaam
geoordeei.

3.12.1 Die rede waarom die AKF nog noolt ‘a
boeketoelae wou aanbeveel nie, is geieé in die feit dat
dit ‘n bykomende uitgawe vir die kerkraad is waarop
daar nie pensioen vir die predikant verdien word nie.
Dit gaan dus eintlik om ‘n pensioenbeskerming” vir die
predikant. Die feit is egter dat indien ‘a predikant
enigsens wil “by biy” met sy boekery, daar werklik etlike
honderde rand per jaar ann boeke bestee moet word.
3.122 ‘n Nuwe tendens in hierdie verband is die
verskyning van die rekenaar met die tegnoiogiese
moontliheid om boeke op ‘a kompalcskyf te kan
bekom. Alhoewel dit tans nog ‘n baie beperkte
rnoontlikheid is, is dit, na die aanvanldike koste van die
hardeware van ongeveer Ri 000, tog aansienlik
goedkoper as ingevoerde boeke. Dit sal egter nog ‘n
geruime tyd duur voordat die bock as sodanig uit die
studeerkamer van die predikant sal verdwyn.
3.123 ‘n Verdere moontlikheid wat oorweging kan
geniet is dat ‘n reeling getref kan word dat aankope van
boeke teen ‘n bepaalde rekening op koste van die
kerkraad gedoen kan word. Sodanige boeke is dan wel
beskikbaar vir wie dit wil gebruik en dit bly die eiendom
van die kerkraad.
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3.13 TU1NTOELAE/INSTANDHOUDINGSKOSTE
3.13.1 Die Kommissie is van oordeel dat dit we!
geregverdig is dat kerkrade aan die bëwoners van
pastorieë huip verleen met die oog op versorging van
die terrein van die pastorie. Gewoonlik is die tuin van
die pastorie so groot dat ‘n tuinhuip verkry moet word
of van Tuindienste gebruik gemaak moet word.
Aihoewel ‘n rnooi tuin groot vreugde kan bied, is dit
meermale ‘n las waartoe die inwoners van die pastorie
nie ‘n keuse het nie. Finansiële Kommissies behoort
in hierdie verband inisiatief aan die dag te lê.
3.132 Sommige kerkrade betaal reeds aan hülle
predikante
‘n
maandelikse
bedrag
vir
die
instandhouding van die tuin van die pastorie. Die
predikant is dan self verantwoordelik vir die voile
instandhouding wat vuilgoedverwydering, misstofvoor
siening en plante insluit.
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verlof ‘n baie belangrike’ tyd orn gesinsbande weer te
vernuwe. Veral in die geval van die pastoriegesin, waar
geen voorgeskrewe diensure geld nie en die eggenote
en kinders gewoonlik in die aand afleen is, behoort die
verloftyd by name aangewend te word orn weer hierdie
bande heg te smee. Predikante behoort daarom
aangernoedig te word orn gereeld hulle verlof te neern.
Dit moet ook nie in enkel dae geneem word nie, maar
minstens 14 dae aanmekaar by geleentheid, sodat daar
we! sprake van rus kan wees. In die tyd waarin ons leef,
met sy oorspanning op talle gebiede, sal kerkrade
hieraan toenemend noulettend aandag moet gee.
3.1422 Siekteverlof
Die huidige voordeel vir
predikante in hierdie verband is in ooreenstemming
met wat in die algemeen geld. Dit kan daarom
onveranderd gelaat word, egter met die byvoeging dat
kerkrade in uitsonderlike gevalle menslikheids
oorwegings moet laat geld.
3.1423 Langverlof
Dit sy by geleentheid vir die
pastoriegesin nodig om langer as wat die gewone
verlofvoordeel toelaat, afwesig te wees uit ‘n gemeente.
Die Kommissie is daarvan bewus dat dit nie altyd
moontlik is om hierdie verlof te kan gebruik nie,
aangesien skoolgaande kinders dan ander versorging
nodig het, maar is tog van oortuiging dat hierdie
voordeel onveranderd gelaat moet word. Indien die
maksimum aantal dae beskikbaar is, behoort hierdie
verlof dringend aandat te kry. Uiteraard moet dit ook
vroeër geskied.
3.14.2.4 Studieverlof
Hierdie bepaling is in die
algemeen gestel. Die moontlikheid moet telkens op ‘n
persoonlike basis deur die betrokkenes onderhandel
word.
3.142.5 Kraaxnverlof
Hierdie bepaling is ingeskryf
sodat voorsiening gemaak kan word wanneer sodanige
situasie mag ontstaan.
-

-

3.14 VERLOF
3.14.1 Die Reglernent kan volledig nagegaan word in
Die Kerkorde 1994, p 74-75.
3.142 Opmerkings
3.142.1 Jaarlikse Vakansieverlof
*1 Dit word sorns beweer dat ‘n predikant nie 42 dae
gewone verlof per jaar nodig het nie, veral nie in ‘n
gerneente waar meer as een predikant dien nie. Die
maatstaf wat aangelê word, is dan die feit dat die
skoolvakansies te mm is om vir twee predikaute 42
dae elk verlof te kan gee. Verder word geoordeel dat
predikante in gerneentes waar meer as een predikant
dien, in verhouding minder werk.
*2 Indien die werkslading van die gemiddelde
predikant in enige gemeente, klein of groot, egter in
aanmerking geneern word, en ‘n predikant met
oorgawe en toewyding sy dagtaak verrig, is die
Kommissie van oordeel dat die huidige syfers soos
vermeld in die Verlofreglement nie te veel is nie. Dit
moet daarby steeds in berekening gebring word dat ‘n
predikant veronderstel is om sewe dae van elke week
aan diens te wees. Daar bestaan nie so jets dat
Maandag as die ‘afdag van die predikant beskou
moet word nie. Daarom dat 42 kalenderdae verlof
aan horn toegeken word. ‘n Persoon wat nie naweke
by sy werkgewer aan diens is nie, het in elk geval,
benewens sy amptelike verlof aan werksdae, 104 dae
verlof oor naweke, wat nie die voordeel van ‘n
predikant is nie. Die Kommissie is van oordeel dat
daar nie aan hierdie syfer verander word nie.
*3 Die Kommissie is daarby van oordeel dat die
huidige beperking van 30 dae verlof wat oordraagbaar
en by diensbeeindiging uitbetaalbaar is, onveranderd
moet bly. Die doel van verlof is om die geleentheid
vir ‘n werknemer te skep om liggaamlik en geestelik
uit te rus, sodat hy daarna beter diens kan lewer.
Verlof moet nooit as ‘n byvoordeel met die oog op
kontantuitbetaling gesien word nie. Daarby is

-

-

3.143 AANBEVELING
Die Sinode van Noord
Transvaal versoek predikante om gereeld aandag te gee
nan beskikbare verlof en dit te neem. By geleentheid
behoort minstens 14 dae aaneen geneem te word.
Fmansiële Kommissies word versoek om in
samewerking met leraars, hierdie saak jaarliks op die
tafel te Deem.
-

3.15 SAMEVATflNG
3.15.1 Indien die bedrag wat aan ‘n ‘senior’ predikant
in kontant uitbetaal word bymekaar getel word, kan dit
5005 volg lyk:
Traktement
R74 400
Diensbonus
R6 200
Reistoelae
R25 200
Totaal
R105 800
3.152 Hierbenewens het die kerkraad uitgawes
verbonde aan die predikantspos wat die volgende omvat:
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Pastorie (Kapitaal en instandhouding) sê
Munisipale en telefoon rekening sê
Pensioenbydrae
Médliese Skema sê
Groepversekering

Totaal

R30 000
R12 000
R13 500
R6 000
Ri 500

R63 000

3.153 Die totale koste verbonde aan ‘n predikantspos
kan dus nagenoeg R168 800 bedra. Dit moet egter

weer eens vermeld word dat hierdie bedrae nie almal
dee! is van, die vergoeding van die predikant nie. Soos
reeds vermeld is die reistoelae ‘n vergoedende toelae
ten emde bepaalde koste te kan aangaan Ten opslgte
van die pastorie is ‘n hoe syfer verreken. Op die lang
duur sal hierdie syfer aansienlik minder beloop. Ook
die munisipale en telefoonrekeninge kan nie as dee!
van die vergoeding van ‘ii predikant verreken word nie.

4. BEKOSTIGBAARHEID DEUR DIE GE~
MEENTE
4.1 OPMERKINGS
4.1.1 ‘n Aspek wat telkens in hierdie versiag na yore
gekom het, is die bekostigbaarheid van bepaalde
uitgawes deur die gemeentes. Dit is ‘n erkende feit
dat die inkomstegroei van gemeentes nie tred hou met
die inflasiekoers nie, terwyl minstens sekere uitgawes
vinniger styg as die inflasiekoers. In sulke
omstandighede is kerkrade dikwels haastig’ om
uitgawes te besnoei. Dit is ‘n voortreflike maatreël.
Die grootste enkele uitgawe is egter dikwels die in
verband met die predikantspos(te). Daarom dat dit
dikwe!s hierdie uitgawe is wat eerste onder oë geneem
word.
4.12 Hierdie optrede moet egter met groot
verantwoordelikheid geskied. Om ‘n predikant in ‘n
gemeente te he, is immers een van die basiese
vereistes van gemeentewees. Daar sou nog, om dit so
te stel, onder ‘n boom ‘n erediens gehou kan word; ‘n
kerkgebou is nie ‘n wesenlike kenmerk van die
bestaan van ‘ii gemeente nie, alhoewel dit uiters
gerieffik en baie beslis wesenlik is. ‘n Persoon wat
egter die gereelde bediening van die Woord, in die
erediens en by die pastoraat, hanteer, is van veel
groter belang vir die gemeente. Daarby is die
versorging van die predikant, soos vroeër in hierdie
versiag verme!d, nie ‘a willekeurige saak vir ‘n
kerkraad nie. Dit is ‘n saak wat op uitsprake in die
Skrif gefundeer is. Besnoeiing van uitgawes in
verband met die versorging van die predikant(e)
behoort daarom lae prioriteit te ontvang.
4.13 Daar moet egter nie net besnoeiings van
uitgawes wees, indien die begroting van die gemeente
moeilik klop nie. Toenemend sal aandag gegee moet
word aan die verhoging van die inkomste van
gemeentes. Aan die een kant is dit so dat lidmate
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gewooi~lik ook yan tyd tot~ ~tyd verhoging in hulle
vergoeding ontvang en daarom sal geree!de aanpassings
in die bedrag van die dankoffer moet plaasvind.
Kerkrade sal voortdurend hieraan aandag moet gee.
4.1.4 Dit is vir die Kommissie ook belangrik om daarop
te wys dat genoegsame inligting verbeeldingryk aan die
gemeente oorgedra moet word. Daarin ‘moet die items
waarvoor die geld aangewend word, duidelik uiteengesit
word. Die onmisbare rol wat die predikant speel, kan
ook nie genoeg beklemtoon word nie. Hy behoort
getrou met sy pastorale werk te wees, moet weet dat sy
belangstelling ook in die fmansies van die gemeente
noodsaakllk is, moet help om ‘n positiewe klimaat te
skep. Dit bly altyd so dat waar daar met ywer gewerk
word om lidinate geestelik te verryk die vrug nie uitbly
nie.
4.1.5 ‘n Ander aspek is ook die gereelde insameling van

die dankoffers by a! die besoekpunte. Die metode van
insameling is nie belangrik nie, maar dat elke
besoekpunt, kan ons sê, elke ontvanger van ‘a gereelde
inkomste, ‘n soortgelyke gereelde bydrae tot die fondse
van die gemeente moet maak, is seker. Te dikwels is
kerkrade maar net tevrede met ‘n feitlik
ongekontroleerde, of dan minstens slegs gedeeltelik
gekontroleerde insameling van dankoffers. Dit is seker
mak!ik om berekenings te maak, maar feit b!y staan, die
kerk Hverloor elke maand etlike duisende rand deurdat
alle besoekpunte in die gemeente rile bereik word nie.
Indien hierdie ‘organisatoriese’ saak beter hanteer kan
word, sal die bekostigbaarheid van bepaalde uitgawes ‘n
mindere probleem vir die Kerk wees.
4.1.6 Alle moontlike pogings sal dus aangewend moet
word om die finansiële posisie van die gemeentes te kan
verbeter, sodat meer afgestudeerdes beroepe kan kry en
predikante in diens van gemeentes vergoed kan word
op ‘a basis wat dit vir hulle en hulle gesinne moontlik
maak om die agterstand van die studiejarete kan uitwis
sowel as om in die oorblywende diensjare genoegsame
voorsiening te maak vir die aftreejare.
42 AANBEVELINGS
42.1 Finansies van Gemeentes
Die Sinode van
Noord-Transvaal versoek kerkrade om via hullç
Finansiële Kommissie en Diakonië noulettend aandag
te gee aan die verheging van gemeentelike inkomste
deur interne organisasie op te knap. .Daarby moet
uitgawes steeds krities onder oë geneem word. Versiag
aan kerkrade en gemeentes moet gereeld aandag geniet.
422 Skeppiug van bykomende predikantaposte Die
Sinode van Noord-Transvaal moedig kerkrade aan om,
waar die behoefte bestaan, aandág te gee ann die
skepping van bykomende predikantsposte. Aansoek
kan vroegtydig by die Algemene Bedieningsfonds
gedoen word met die oog op flnansiCle ondersteuning.
-
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62 UITVOERING

DUSVER
62.1 Omskiywing
Met prestasiebeoordeling word
bedoel dat die vergoeding van ‘n persoon direk verband
hou met die mate waarin hy of sy bepaalde
werksdoelwitte bereik.
622 Werkswyse
*1 Die subkommissie het ‘n deeglike literatuurstudie
oor prestasiebeoordeling gedoen en aan die hand
daarvan ‘n konsepmodel vir die vergoeding van
predikante en ander kerklike werknemers op grond van
prestasies opgestel. Die voile komitee het hierdie
konsep verder verfyn. Daar is voorts besluit om die
raad van ‘n konsultant oor prestasiebeoordeling in te
roep. Hy het voorleggings gemaak wat ook ingewerk is
in die konsep. Vervolgens is dit met drie ringe
bespreek, naamhik Louis Trichardt, Valhalla en
Hartbeesspruit.
*2 Die drie ringe het die konsep indringend geevaiueer
(die volledige verslae is vir insae beskikbaar).
Waardering is uitgespreek vir die poging om op een of
ander wyse ‘n verskil te probeer maak tussen
predikante wat moeite doen in hulle werk en diegene
wat die minimum doen. Daar is ook bevind dat die
model gunstig vergelyk met modehle wat in sekulêre
ondernemings in werking is. Tog is geoordeei dat dit
nie vir die kerk aanbeveel kan word nie. Benewens
verskeie praktiese probleme in die uitvoering van so ‘n
model, is geoordeel dat prestasievergoeding nie
noodwendig tot meer effektiewe bearbeiding van die
gemeente sal lei nie; dit is te besigheid-georiënteerd;
insette word gemeet en nie uitsette nie; dis eerder die
administratiewe effektiwiteit van die predikant wat
gemeet word en nie sy bedieningsresultate nie; daar sal
verskiile intree tussen die vergoeding van predikante in
gegoede en minder gegoede gemeentes; en so meer.
62.3 Gevolgtrekking
Hierdie kommentaar bet die
Kommissie oortuig dat die twee sake, naamlik die
vergoedingspakket van predikante en die kwessie van
prestasie nie gekoppel moet word rile. Tog is die
Kommissie ook oortuig dat beide sake wet ondersoek
behoort te word, enersyds met die oog op advies ter
verbetering van die gemeentebediening, en andersyds
ter
versiapping
van
die
bestaande
rigiede
-

5.1 OPMERKING
5.1.1 ‘a
Beskrywingspunt
met
die
volgende
bewoording is by die Algemene Sinode 1994 (p 397, pt
3.2.1) ingedien: Die Algemene Sinode besluit dat ‘n
rigoristiese vergoedingspakket vir leraars nie op die
gemeente afgedwing word nie en dat die nodige
ruimte vir die gemeentes gelaat moet word om billike
alternatiewe reelings te tref.”
5.12 Hierop bet die Algemene Sinode soos voig
besluit: ‘Die Aigemene Sinode besluit dat
*1 die beleid van ‘n eenvormige vergoedingspakket vir
leraars voorlopig gehandhaaf word;
*2 die hele aangeleentheid van vergoeding van leraars
verwys word na die Algemene Kommissie vir Fondse
vir verdere studie en rapport;
*3 punt 15 van die versiag van die AKF en die
amendemente wat daarop betrekking het (en in
hierdie versiag vervat is) in aanmerking geneem word;
*4 ander kommissies betrek kan word in die
ondersoek, ten einde te verseker dat die versiag so
volledig moontlik aile terreine dek.
~5 Die Sinode bring opnuut die kerkordelike reeling
van KO Art 13.2 onder aandag van kerkrade wat om
finansiële redes nie meer ‘n bedienaar van die Woord
kan bekostig nie.
*6 Die Sinode besluit om in die hg van die
uitgangspunt wat ten grondsiag van hierdie Artikel lê,
dieseifde reeling te tref ten opsigte van kerkrade wat
nie kan bekostig om ‘n beroep uit te bring nie.”
5.1.3 Die kommissie het op versoek ‘n vergadering
van die AKF bygewoon.
5.1.4 Die kommissie het na die ondersoek van die
Pensioenfonds en die Mediese Fonds verskeie insette
gelewer by die Hoofbestuurder.
52 AAI~BEVEL1NGS Die sinode
52.1 neem kennis van die bantering met betrekking
tot die vergoedingspakket van leraars by die Algemene
Sinode (insluitend die Beskrywingspunt);
522 wys ‘a kommissie aan om in die lig van punt 4
van die Algemene Sinode se besluit verder te
onderhandel en insette te lewer.
52.3 versgek die Kominissie vir Kommissies om
hieraan uitvoering te gee.
-

6. PRESTASIEBEOORDELING
6.1 OPDRAG
‘n Subkommissie is aangewys om
deeghik in te gaan op die moontlikheid van die
koppehing van vergoeding aan prestasie gelewer en om
dit by drie ringe te toets.

-

vergoedingspraktyk.
63 AANBEVELING
Die sinode besluit dat die
prestasiebenordeling vir die huidige losgemaak word
van die vergoedingspakket van leraars en na die SKG
verwys word vu die aandag van Visitasiekommissies.
-

-

MC BOTHA (Voorsitter)
PR DU TOIT (Skriba)
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B. BESKRYWINGSPUNTE
Ri. EREDIENS geen

B.7.1 APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS ART

-

ii

B.2, JEUG geen

Die sinode besluit om artikel 11 van die Apostoliese
Geloofsbelydenis soos voig te laat lees: Ek gb in die
qpwekking van die li~aam.’

-

B.3 GEMEENTEBEDIENING

Motivering

B3.1 OORVLEUELING TUSSEN GEMEENTE
BEDIENING EN SENDING EN EVANGEUSASIE
1. Die sinode word versoek om die oorvleueling wat
daar bestaan met betrekking tot die werksaamhede
van Gemeentebediening en Sending en Evangelisasie
uit te skakeL
2. Die sinode word versoek om weer aandag te gee
aan die indeling van werksaamhede onder
Gemeentebediening en Sending en Evangelisasie.
Motivering
(1) Die Kerkorde meld in Bep 52.2 van kerk
vervreemdes onder die werksaamheid van Gemeen
tebediening, terwyl Bep 53.2 praat van vervreemdes
van die kerk onder Sendingen Evangelisasie.
(2) Sending, soos wat by die begin daarvan gedoen is,
is vandag hoofsaaklik interkerklike hulpverlening.
Evangelisasie word afgeskeep waar dit nou is.
RING VAN LOUIS TRICHARDT

Die huidige vertaling van artikel 11 wat liii: Ek gb in
die opstanding van die ~ skep verwarring by
lidmate. Dit klink direk in stryd met I Kor 15:50 Wat
ek bedoel, broers, is dit: Vlees en bloed kan nie aan die
koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan
nie ann die onverganklike deel kry nie.
Sondag 22, vraag/antwoord 57 van die Heidelbergse
Kategismus Se: Vraag Watter troos gee die opstanding
van die vlees aan jou? Antwoord Dat nie alleen my
siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof,
opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde
liggaam van my, deur die krag van Christus ~
weer met my siel verenig aan die h rlikeli~gaani van
Christus gelykvormig sal word.
Uit hierdie verklaring van die Skrif deur die Kategismus
is dit duidelik dat dit ‘a heerlike ligg~m is wat
~g~y~ç word en nie vanself opstaan nie.
RING VAN WATERBERG

B.4 SENDING

B.72 GRAVAMEN: VROU IN DIE REGEER- EN
LEERAMPTE

B.4.1 OORVLEUEL1NG TUSSEN GEMEENTE
BEDIENING EN SENDING EN EVANGEUSASIE
1. Die sinode word versoek om die oorvleueling wat
bestaan met betrekking tot die werksterreine van
Gemeentebediening en Sending en Evangelisasie uit
te skakel.
2. Die sinode word versoek om weer aandag te gee
aan die indeling van werksaamhede onder Gemeen
tebediening en Sending en Evangelisasie.
Motivering
(1) Die Kerkorde meld in Bep 52.2 van kerk
vervreemdes onder die werksaamheid van Gemeen
tebediening, terwyl Bep 53.2 praat van vervreemdes
van die kerk onder Sending en Evangelisasie.
(2) Sending, soos wat by die begin daarvan gedoen is,
is vandag hoofsaaklik interkerklike hulpverlening.
Evangelisasie word afgeskeep waar dk nou is.
RING VAN LOUIS TRICHARDT
B.5 DIENS VAN BARMHARTIGHEID
geen
B.6 VROUEDIENS geen
-

B,7 LEER EN AKTUELE SAKE

-

-

-

-

Inleiding

1. In ‘n tyd waarin die wêreld alle vorme van egte en
vermeende diskriminasie teen die vrou uitfaseer, bly die
kerk alleen agter as ‘n argaise reliek uit die verlede nie
instant om die kleed van uitgediende strukture af te
werp nie. Dit raak ‘n al groter verleentheid vir die
kerk. Daaróm draai die kerk elke moontlike sleutel in
die hermeneutiese slot in ‘n poging om die Bybel te laat
sé wat hy ooglopend nie 58 nie. Na 20jaar se pogings
het ook die Ned Geref Kerk die slot oopgewring. Die
vraag bly egter: het die Bybel self toegang verleen, of
was dit huisbraak? Anders gestel, het die kerk horn
hierin laat lei deur die Heibige Gees, of deur die
tydsgees? Die misleiding van die slang het Eva voor die
vraag gestel: Moet ek rile by hierdie historiese,
uitgediende siening van God se Woord verbygaan, en
kom by die ware betekenis van sy Woord vir vandag
nie? Die samelewing is lankal nie meer gediend met
hierdie historiese, uitgediende siening van God se
Woord nie. Haar siening word bepaal deur die
humanistiese tydsgees wat vreemd nan en anders as die
Gees van God is. Die kerk mag egter nooit daaraan
gelykvormig word nie; sy moet gehoorsaarn bly ann die
Woord.
2. Die kerk het al by sekere sake ‘verbygegaan, soos by
by rasseverhoudings en die vrou in die amp. Tans
-
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neem nuwe sake soos kinderkommunie en kërk
vereniging haar aandag in beslag. Daarom sal hierdie
gravamen seker as ‘n lastigheid beskou word, jets
waardeur afgehandelde sake weer opgerakel word.
Ek vertrou egter dat die sinode sal aanvaar dat alles
wat afgehandel is nie noodwendig korrek gedoen is
nie; dat genome besluite altyd weer getoets mag en
moet word.
A REAKSIE OP AKLAS VERSLAG
1. AKLAS versIng 6.42 Agenda Mg Sinode 1990 (p
128-132) Tn hierdie verslag het twee dekades se studie
neersiag gevind. Dis op grond van die versiag dat die
besluit oor die vrou in die regeer- en leerampte
geneem is. Daarom sal die versiag as basis dien vir
hierdie gravamen. Ter wille van maklike verwysing
word die opskrifte van die versiag weergegee, asook
die numerering in hakies.
2. Enkele relevante hermeneutiese vertrekpunte
(6.24.3)
-

2.1 Kultuurbepaald of Skrifbepaald?
*1 Sonder dat die verslag dit in soveel woorde sê is dit
duidelik dat die sogenaamde kultuurbepaaldheid van
die Nuwe Testament (NT), ‘n belangrike hermeneu
tiese vertrekpunt was. Byvoorbeeld in 6.24.5.6 staan
dat die swyggebod bepaal was deur die omstandighede
van daardie tyd, daarom “is dit duidelik dat Paulus
hier meer die ordelike verloop van die erediens op
daardie stadium wil beskerm as wat hy. die vrou vir
ewig swye wil opl&”
*2 W Louw (Gravamen in die Agenda van die Aig
Sinode 1986 p 465-487) sê egter: “Daar is nêrens in
die NT enige beroep op sedes van daardie tyd as

motivering vir of grond van enige Nuwe Testamentiese
vermanings nie. Tensy dit duidelik as persoonlike
mening gestel word, (vgl 1 Kor 7:12, 40), vind geen
voorskrif in die NT sy gesag in enige menslike
opvatting of praktyk ale, maar slegs in die lewende
God en sy openbaring.” Indien ‘n saak wel bepaal

word deur ‘n oorspronklike situasie (6.24.3.3), moet
daar tog duidelike aanduidings daarvan wees, soos die
in 1 Kor 9:20-22. Maar as hy oor die vrou se optrede
in die kerk praat is daar geen sodanige verwysing nie.
Dan verwys Paulus na die orde wat God by die

skepping ingestel het (1 Kor 11:8-9 en 1 Tim 2:13-14),
lets wat ‘n geldende kriterium is solank die skepping
bly staan, of na die wet en ‘n bevel van die Here. (1
Kor 14:34, 37)
*3 Die siening dat Paulus die sedes van sy tyd sou
gebruik om leiding te gee aan die kerk is
onaanvaarbaar; dit sê dat die wéreld normgewend is

in plaas van God.
*4 ‘n Uiters belangrike saak wat hier ter sprake kom,
is die siening dat die vroue in Korinte die
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onderdanigheid gehandhaaf het wat in die ou Nabye
Ooste gegeld het en waarvan ons in die Ou Testament
lees. Op grond hiervan word gewoonlik geredeneer dat
Paulus aangesluit het by hierdie “baar-slavin” opset en
dit eenvoudig gekondoneer het. Hy was immers “n
kind van sy tyd”, word gesé. Die verduideliking word
dan verder gevoer deur te sê dat die omstandighede in
ons dag ingrypend verander het, en dat Paulus se
voorskrifte daarom net ale meer van toepassing is ale.
Daarom, word gesé, kan ons die reels wat Paulus
neergele het, vandag nie meer toepas nie dit het
uitgediend geraak.
*5 So ‘n argument is egter ver van die waarheid af, en
skep ‘a drogbeeld van die feite. In daardie tyd was die
hellinistiese vrou net so geemansipeerd en oortuig van
haar gelykheid aan die man, as die moderne vrou van
vandag (3 v Bruggen “Emancipatie en Bijbel 1974 p 48
en voetnoot 33). Op die terrein van die sport en
politiek, asook die kuns en die filosofie het sy die gelyke
van die man geword. Net wat betref stemreg en die
regterlike mag het sy nog nie toegang verkry nie, maar
dit is nie prinsipieel ale. “Womans lib’ was toe net so
lewendig as vandag. FN Lee skryf “Indeed, the
pre-christian Greek-pagan playwright Euripides had
already popularised the emancipation of woman for
every theatre-goer, so that even some of the christian
woman in Corinth rejected male headship, and together
with some of the like-thinking men, propagated in the
church the same levelling attitude they had become
used to in pagan society... For the church at Corinth
and elsewhere just like some churches today! had
fallen into the unbiblical trap of the ‘womans
emancipation movement’ of the surrounding pagan
society with its heathen prophetesses and priestesses...”
(Paper for the presbytery of Brisbane on the Biblical
ministry of woman, 1981. Ongepubliseerd). Die kerk
was gekonfronteer met ‘a “emansipasie-mentaliteit,
gesteun deur ‘a lewensfilosofie. Daarom het die ge
meentevroue in Korinte nie geleef vanuit die leer van
die onderdanigheid van die vrou ale; hulle het geleef
vanuit die daaglikse praktyk wat gegeld het op die strate
en in die skouburge van Korinte. Hulle was beslis ale
ouderwetse huishennetjies ale. Vir sover dit die rol en
plek van die kerk aangaan, het die kerk van Korinte in
wese op presies dieselfde sake gestalt as die kerk van
vandag! In 1 Kor 11:2-16 het Paulus dit juis oor die
tendens in die kerk! Dit was sy reaksie op die
emansipasie wat die kerk geinfiltreer het, en wat
gedreig het om die altyd-geldende skeppingsordeninge
van God te ondergrawe. Daar was wesentlik geen
kultuurverskil wat kon maalc dat die uitsprake wat
Paulus toe gemaak het, vandag ale meer van toepassing
is nie. Aangesien hy toe, in stryd met die opvatting van
sy dag, bly staan het by die hoofskap van die man soos
God dit bepaal het, is daar geen rede dat
-

-

-
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ons dit vandag anders moet interpreteer nie.
Kortom: as die hoofskap van die man toe konsekwent
in die kerk toegepas is, moet dit vandag
onder
soortgelyke omstandighede
ook gedoen word, ook
wat betref die regeer- en leerampte.
*6 Dink daaraan: as Paulus regtig bedoel het dat
vroue moet leer en regeer in die kerk, kon hy baie
maklik aansluiting. gevind het by die omstandighede
van sy tyd. Maar ten spyte daarvan dat die
omstandighede hul uitstekend daartoe geleen het, het
Paulus lynreg in stryd met sy tyd, geleer dat die vrou
se godgegewe rol dit nie toelaat nie!
*7 Die gemeentevroue in Korinte het meer as genoeg
-

-

aanleiding gehad om, soos die geemansipeerde vroue
Hulle kon
byvoorbeeld die hootbedekking wat teken was van hul
onderdanigheid, aftrek. Maar Paulus vermaan hulle
om die hoofbedekking te bly dra, as teken van hul
vroulike ingetoeenheid en onderdanigheid. Die wou
moet immers die heerlikheid van die man bly. (Vgl
5.3)
22 Tydgebonde en tydbediende gedeeltes Inderdaad
is sommige voorskrifte in die Bybel tydbepaald. Maar
wat 1 Kor 11 en 14, en 1 Tim 2 betref het ons te doen
met ‘ii pastorale toepassing van ‘a goddelike gebod,
nie met ‘a bepaling wat net vir daardie tyd en/of
omstandighede gegeld het nie. Die “oorlewering”
waarvan Paulus in 1 Kor 11:2 praat is nie tydgebonde,
maar wel ‘n altydgeldende gebod wat tydbediend is!
(3 van Bruggen aw p 28) Dit raak ook nie uitgediend
namate die tyd verbygaan lie, want dit was nie uit ‘a
vroeëre eeu gebore nie, maar uit Christus, wat in alle
eeue leef. Hierdie onveranderlike gebod word in elke
tyd bedien aan mense in hul besondere
omstandighede. Die wet” en die ‘bevel van die Here”
van 1 Kor 14:34 en 37, asook die skeppingsordening
van 1 Tim 2:13 is eweneens onverganklik (Vgl 4.2 en

van die tyd, hul regte op te eis.

-

5.3).
23 Beginsel en praktyk Dis wel waar dat dit die
beginsel is wat toegepas moet word eerder as die
praktyk. (6.24.3.4) Maar die beginsel mag wel die
praktyk insluit! So hou die kerk voet by stuk dat die
nagmaal (beginsel) met brood en wyn (praktyk) gevier
moet word, Watter gemeente sou so ligsinnig wees
om uit vrye beweging malvalekkers en “cream soda” te
bedien? Insake die vrou in die regeer- en leeramp is
beginsel en praktyk eweneens nie te skei nie die een
sluit die ander in. Die beginsel is so eenvoudig en
duidelik dat die praktyk nie ‘a ander vorm kan
aanneem nie.
2.4 ‘n Verandering in skrifbeskouing
*1 Wanneer hierdie beginsel in ‘n kerk posvat lei dit
tot ‘n verandering in skrifbeskouing. As voorbeeld
kan die verloop in die Sinodaal-Gereformeerde Kerke
-

-
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in Nederland gebruik word: In 1948 het hulle sinode
nog ondubbelsinnig gesé dat 1 Kor 14 en 1 Tim 2 die
vrou nie tot die amp toelaat nie. Vier jaar later kom ‘a
nuwe element in die debat, as hulle sê: “De
concretisering van de scheppingsorde wordt mede
bepaald door de gewoonten en zeden van die dagen.”
Hulle erken nog dat Paulus die vrou nie tot die amp
toegelaat het ale, maar skryf dit toe aan die opvattinge
van die tyd. Hierdie begirisel loop dan daarop uit dat
hulle in 1965 betoog lewer ten gunste van haar
toelating. Die mening word dan selfs uitgespreek dat
hierdie “nuwe insigte” die leer van die Skrif nie verswak
maar veel beter tot haar reg laat kom!
*2 In werklikheid lei hierdie beginsel mense daartoe
om die apostel die teenoorgestelde te laat sê van wat hy
regtig geskryf het. So raak die norrngewende krag van
die Skrif al meer afgetakel. Dit loop daarop uit dat ‘a
onderskeid gemaak word tussen die “kern” en die
“verpakking” van die Bybel se inhoud. Dan moet die
teologiese wetenskap die beslissing vel oor wat in die
Bybel die “kern” uitmaak, en watter deel daarvan maar
op die hoop van die “verpaicking” gewerp mag word.
(Vgl Dr K Deddens ‘De dienst van de vrouw in de kerk
1978 p 62-63)
*3 Paulus se uitsprake was tog nie net vir sy tyd geldig
nie. Donald Guthrie sê van Paulus: “The principles he
deduced are still valid because of his power to arrive at
universal applications to particular problems” (NT
Introd. The Pauline Epistles p 17). Dit wil sê hy het vir
die spesifieke problerne van sy tyd oplossings gebied
wat vandag nog geldig is.
*4 Paulus was wel ‘n sterflike mens, maar sy brief is ‘n
goddelike Woord. Dit reik oor die tyd heen as God se
Woord aan sy kerk op aile plekke in alle orn
standighede. Probleem is dat die hermeneutiek wat
horn blindstaar teen die sogenaamde kultuurbe
paaldheid van die Nuwe Testament hierdie heerlike
waarheid ontken. So word die Bybel van sy gesag en
aktualiteit beroof.
2.5 Duidelikheid van die Skrif in gedrang
‘a
Oorbeklemtoning van die kultuurhistoriese agtergrond
van die NT impliseer dat ons ale rneer die Bybel reg
kan begryp nie, maar teoloë se geinterpreteerde
weergawe daarvan nodig het, as ons wil verstaan wat die
Bybel eintlik sê. Prof PC Potgieter waarsku: “Dis ‘a
wesentlike gevaar dat teoloë die begrip van die Skrif
opeis as hul eksklusiewe voorreg sodat daar geen
ruimte meer bly vir ‘n gewone, eenvoudige begrip van
die Bybel nie” (Skrif, Dogma en Verkondiging p 29).
2.6 Vloek van hierdie beginsel
*1 HM Kuitert, van wie ons weet dat hy wesentlik die
geloof versaak het, verklaar onomwonde dat ons vañdag
anders doen as wat die Bybel voorskryf! (Het
-
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Schriftberoep in de ethiek p 68-69). Die eie tyd
(somstandighede) en eie insig is nou die nor- niatiewe,
nie meer die Bybel nie. Hy het hierdie meer
derwaardige ingesteidheid teenoor die Heiige Skrif
omdat hy gb dat die Bybel tydgebonde is! (J van
Bruggen aw p 16). Dis alombekend dat dieselfde
hermeneutiese beginsel ‘ii belangrike rol gespeel het
om die vrou in die Ned Geref Kerk tot die leer- en
regeeramp toe te laat. Is die uiteinde dat ons ook
soos Kuitert die geloof al meer gaan versaak?
*2 Die sogenaamde tydbepaaldheid van die NT word
so ‘n skalpel waarmee dele uit die hart van die
evangelie weggesny word. Tereg het prof JJ de Kierk
gesê: Dit gaan hier om die handhawing van die
uitdruklike en gesagvolle uitspraak van die Heilige
Skrif wat wel by die kultuur-historiese betrokke is,
maar nooit daardeur gebonde is nie. Anders bly daar
uiteindelik baie mm uitsprake in die Skrif oor wat nie
weggepraat sou kon word nie. Selfs die tien gebooie
sou as ‘n stuk antieke erfstuk afgemaak kan word. So
word die Skrifgesag in sy diepste betekenis aangetas”
(Die Kerkbode 10/2/89). Die finale konsekwensie is
dat enige beroep op die Skrif kragteloos word: omdat
die Bybel as ‘n tydgebonde getuienis uit die verlede
beskou word, het dit later niks meer vir die twintigste
eeuse mens te sê nie.
2.7 Konsekwensie van bierclie beginsel As ons op
grond van hierdie hermeneutiese beginsel die Bybelse
leer oor die vrou in die amp ter syde kan stel,
verhinder niks ons om dieselfde te doen met ander
leringe wat met die tyd onpopulêr raak. Ons kan
byvoorbeeld verwag dat die kerk binne ‘n aantal jare
‘n positiewe standpunt sal inneem ten opsigte van
homoseksualisme, homoseksuele huwelike en des
noods die ordening van homoseksuele predikante.
Met die hermeneutiese sleutel wat ter sprake is, is die
pad daarheen reeds gebaan. Al wat nog kortkom is
die nodige beweegredes om dit te doen. So ook kan
die teregwysing van Jesus in Mat 19:9 oor egskeiding,
en nog vele meer, in die ry van tydgebonde uitsprake
geplaas word (Vgl C den Boer (Samesteiler) “Man en
Vrouw in Bijbeis perspectief’ 1985 p 114).
2.8 Nog ‘n hermeneutiese beginsel wat van toepassing
is, maar nie in die versing genoem word nie, is dat die
leiding van die Heiige Gees rakende ontwikkeiinge in
die kerk in ooreenstemming met die Woord moet
wees.
2.9 Standpunt in hierdie gravamen
In hierdie
gravamen trag ek om die eenvormige standpunt en
eksegese weer te gee wat in die kerke van gere
formeerde belydenis gegeid het totdat veranderinge
ingevoer is. “Binne die historiese christelike kerke is
dit net in die laaste dekades en kiaarblyklik net
onder die invloed van die neoheidense godsdiens van
die moderne humanisme, eerder as onder die
-

-

-

heilsame invloed van die Bybelse godsdiens van die
christendom
dat die godsdienstige groepe wat
leersteilig losser is, gepoog het om hierdie histories
christelike begrip en gebruik te verander (FN Lee
aw). Die behoudende standpunt word weerspieel in die
volgende aanhalings:
*1 ‘It (the government of woman) is utterly at variance
with the legitimate order of nature. It ought to be
counted among the judgements with which God visits
us... A government of this kind seems to me nothing
else than a mere abuse’ (Caivyn in ‘n brief aan
Bullinger April 1554).
*2 “If the authorities try to establish the practice of
baptism by woman, this must be resisted...even unto
blood!” (Calvyn CorpusReformatorum X:625)
3. Die aard van die gesag van die amp (624.4)
3.1 Verskiflende ampte het versklllende funksies Die
een punt wat die versiag bier maak is dat daar geen
hierargie tussen die ampte onderling bestaan nie
(6.24.4.1). Wat die versiag egter nie noem nie, is dat
daar wel deeglik ‘n verskil bestaan tussen die funksies
van die ampte. Alhoewel al drie besondere ampte met
gesag bekiee is, is die fanksies van die leer- en
regeerampte sodanig dat dit andersoortige gesag as die
van die diakenamp veronderstel. Sonder om afbreuk te
doen aan die gesag van die diakenamp, sou ons na die
regeer- en leerampte kon verwys as die “gesagsampte”,
en web op grond van huile flmksie.
32 Verhouding tussen man en won 1 Kor 11
*1 ‘n Ander punt wat die verslag (tereg) hier maak is
dat die gesag van die ampsdraer nie in die persoon
(man of wou) gelee is nie, maar in Christus en sy
Woord wat deur die persoon, wat die amp beklee,
uitgedra word (6.24.4.4). Wat die verslag in die
verband egter nie noem nie, is die verhouding tussen
man en vrou wat in die Bybel vasgelé word, naamlik dat
die man hoof is van die vrou (1 Kor 11:3). Hierdie
posisie is deur God bepaal en is nie in stryd met die
beginsel dat die ampsdraer se gesag in Christus gelee is
nie. Inteendeel, die twee sluit by mekaar aan: die
ampsdraer het gesag (wat in Christus geleë is), en
omdat die man die gesagsfiguur is, moet hy in die
gesagsampte dien.
*2 1 Kor 11:3 sê: “Ek wil egter he julie moet weet dat
Christus die hoof is van elke man, en die man hoof is
van die vrou, en God die hoof van Christus.” Gesien
die inhoud van verse 4-16 kan ons sê die tema van vers
3 is “Die verhouding van man en vrou, soos God dit
bepaal het in Christus.”
*3 Dat God die hoof is van Christus biyk onder andere
uit Joh 14:31, 15:10, Rom 5:19 en Hebr 10:9. Dat
Christus die hoof is van die man hoef seker nie gestaaf
te word nie. Dat die man die hoof is van die vrou word
reeds by die skepping vasgelê in Gen 2:18, 20, 23. (Vgl
-
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ook 5.3). Almal sal saarnstern dat 1 Kor 11:3 ‘n
beskrywing gee van God se blywende. bestel. Omclat
God en Christus deel is daarvan is dit nie ‘n
tydgebonde reeling nie.
*4 Dis hier baie belangrik om daarop te wys dat
Christus ale ‘n tweede-klas persoon in die godheid is
net omdat die Vader sy hoof is nie. Christus was
gelyk, maar ook gehoorsaam aan sy Vader; begrippe
wat nie teenstrydig is nie. Sy gehoorsaamheid aan die
Vader maak Horn nie minderwaardig nie. Hy is
immers van die selfde wese as die Vader. Ewemin is
die vrou ‘n tweede-kias persoon net omdat die man
haar hoof is! Haar onderdanigheid aan die man maak
haar ook nie rninderwaardig nie. Sy is immers
gelykwaardig aan die man. Net so was Jesus ook ale
minderwaardig toe Hy aan sy oners onderdanig was
ale (Luk 2:51). ‘n Landsburger is ook nie
rninderwaardig orndat hy aan die owerheid
onderdanig is nie; inteendeel, dit strek horn tot eer.
*5 1 Kor 11:3 geld van vroue in die algerneen, nie net
van getroude vroue nie. As redes dien die volgende:
* daar staan dat Christus die hoof is van “iedere man”,
dit wil sê mans in die algemeen, nie net getroude
mans nie. Sonder om dit dan verder te beperk tot die
huwelik gaan hy in een asem voort orn te sê dat die
man hoof is van ‘n vrou; dit wil sê van vroue in die
algemeen. (Daar staan nie “sy” vrou soos in die Nuwe
Vertaling nie.) Dit gaan hier nie oor een man en sy
vrou nie, maar oor die man as sodanig. Die
enkelvoud staan hier vir die groep, die soort.
* Paulus fundeer sy argument in die skepping, nie in
die huwelik nie (vers 8-9). H Conzelrnann sé tereg dat
Paulus hier verskeie argumente bied, maar dat die van
die plek van die vrou in die huwelik ontbreek (1 Kor
1969 p 217).
* Verder dul die Griekse woord vir vrou nie net op
getroude vroue tile, maar ook op ongetroudes
(Grosheide 1 Kor 1932 p 365).
*6 Die man se gehoorsaamheid aan Christus en die
vrou se gehoorsaamheid aan die man korn hier na
yore. Die man is nie ter wille van die vrou geskep ale,
maar die vrou ter wille van die man. Die man is nie
die heerlikheid van die vrou nie, inteendeel die vrou is
die heerlikheid van die man. Die vrou is nie die hoof
van die man nie, maar die man is die hoof van die
vrou. (Verse 9, 7 en 3)
*7 Wanneer ons 1 Kor 11:3 en 7-9 saam lees, kom die
volgende na yore: Daar is ‘n duidelike verwysing na
die skeppingsgebeure, waarvan twee sake uitgelig
word om die verhouding tussen man en vrou te
verduidelik.
*~rste~ die skepping na die beeld van God. Vers 8:
“(Die man) is die beeld en heerlikheid van God, maar
die vrou is die heerlikheid van die man.” In Gen
1:26-28 word twee maal genoem dat die mens na God
se beeld geskape is, en altwee kere word dit in
verband gebring met die feit dat die mens sal heers.
Die ‘beeld” het dus onder andere te doen met
gesag-hê-oor.
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*~~ei~ word ‘n belangrike feit rakende die
skepping. gekonstateer:. “Die man is nie uit die vrou
geneem rile, maar die vrou alt die man. Die man is ook
nie ter wille van die vrou geskep nie, rnaar die vrou ter
wille van die man.” (Verse 8-9)
*8 Ons het hier ‘n baie belangrike redenasie: Eerstens
sé Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees, dat die
man die beeld van God is; hy is die een wat met
heers-gesag beklee is. Dit beklee horn met heerlilcheid
(Vgl 5.3). Aangesien die vrou ook die beeld van God is,
sou ons verwag dat Paulus verder sou redeneer dat die
vrou ook die heerlikheid van God is. Maar nee, hy sê
die vrou is die heerlikheid van die man! Dit laat ons
ietwat verleë vir ‘n verklaring. Paulus het sy lesers se
verleentheid voorsien en gee daarom dadelik die
antwoord in verse 8-9. Die vrou is uit die man
geneem! Wat Paulus hiermee wil sê is: Die man is
regstreeks deur God gemaak, maar die vrou is alt die
man gemaak (vers 8). Hierdie feit, sê Paulus, het ‘n
bale belangrike implikasie: dit s8 dat die vrou ter ‘wille
van die man gemaak is, nie andersom rile (vers 9).
Daarom is die vrou die man se heerlikheid, en ale God
s’n nie. Anders gestel, die man weerspieël die
heerlikheid van die Een deur wie hy gemaak is; die
vrou weerspieel die heerlikheid van die een tilt wie sy
gernaak is.
*9 Hiermee word nie gesê dat die vrou nie ook ‘n
heers-gesag het tile; sy en die man heers immers beide
oor die skepping. Maar omdat die vrou uit die man en
ter wille van die man gemaak is, is haar verhouding ten
opsigte van horn anders: die man is haar hoof (vers 3).
Prof EP Groenewald stel dit duidelik: “Christus is
gestel tot volstrekte heerser oor alle dinge (Kol 1:15 vv),
maar toe bet God deur Christus aan die mens. (man)
opgedra om oor alles wat geskape is te heers en dit te
onderwerp (Gen 1:28). Deur hierdie taak te aanvaar
en in gehoorsaamheid en afhanklikheid uit te voer,
bring die man die heerlikheid van God tot openbaring.
Dus, hy is die heerlikheid van. God deurdat hy getrou
bly aan die plek en funksie wat God horn bewys het.
Eweneens is dit die geval met die vrou, maar tog met ‘n
onderskeid. Sy is by die skepping uit die man geneem.
Daardeur is haar plek en funksie aangewys as steeds in
verbondenheid aan die man. Deur waarlik vrou te wees
en baar funksie in verhouding tot die man na te leef,
straal sy die heerlikheid van die man. nit.” (‘Die Eerste
brief aan die Korintiërs’, p 140-141) Hiermee verseël
Paulus ‘n goddelike, tydlose bepaling. Dat hierdie
onderskeid ook in die kerk gehandhaaf moet word, is
duidelik. Beide man en vrou moet getrou bly aan, die
plek en funksie wat God vir hulle beskik het; die man
moet die regeer- en leerfunksies vervul, nie die vrou nie.
*10 Calvyn sê in die verband: “Paul is not dealing here
with innocence and holiness which woman can have just
as well as man, but about the pre-eminence which God
has given to the man, so that he might be superior to
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the woman Woman took her origin from th~ man
Therefore she has a lower standing... Woman has
been created for the sake of man, and therefore she is
subject to him... Paul looks higher, viz to the eternal
Law of God which has made the female sex subjçct to
the authority of man. Therefore, all woman are born
to submit to the pre-eminence of the male sex. If that
were not so, the principle which Paul has derived from
nature would be beside the point!” (Kommentaar,
vers 7-10)
*11 As gesag dan op die terrein van die man lé, hoort
regeertake soos besluitneming en die beslegting van
geskille in die kerk ook by hulle tuis. In die NT was
dit die geval. In Hand 15 word ‘n leersteilige kwessie
byvoorbeeld deur ‘n vergadering van manne besleg.
Die regeeramp in die kerk behoort daarorn uit manne
te bestaan. Die apostoliese leer in die NT is dieselfde
as die praictyk van die OT: manlike leiding.
~ Die beswaar wat hierteen geopper word is
natuurlik dat die tradisionele strukture waar een
persoon gesag het oor ‘n ander vandag nie meer
gangbaar is nie; hier aan die einde van die 20e eeu het
ons so jets ontgroei. Feit is egter dat as Christus, wat
aan God gelyk is, ewig die posisie van die Vader
eerbiedig, dit ons dan ook pas om die posisie wat God
ons gegee het te eerbiedig: dit pas die man nie om
Christus as Hoof te verwerp nie, en dit pas die vrou
nie om die man as hoof te verwerp nie! Ons norm is
nie die veranderende tyd waarin ons leef nie, maar die
onveranderlike Woord van God. 1 Kor 11:2-16 bevat
immers nie maar net tradisie en geen gebod nie. Dit
wat oorgelewer is (vers 2) is net soveel evangelie en
goddelike gebod as dit waarvan Rom 6:17 praat.
*13 Daar word maklik gespot met behoudendes wat
s~ dat ‘n vrou ‘n skrywer, onderwyseres, politikus of
besigheidsvrou kan wees, maar nie ‘n ouderling of
predikant in die kerk nie. Die feit is egter dat die kerk
God se “uitgebreide familie” (Mat 12:48-50, HK
Sondag XXI yr 54) is, vir wie Hy ‘n gesagstruktuur
daargestel het ter wile van ordelike funksionering (1
Tim 3:15). Afgesien van die wêreld se opinie is dit die
kerk se eer om daarin te voihard. Hierdie struktuur
vind ons onder andere in 1 Kor 11:3 vv.
*14 Die bedekking van die vrou se hoof is vir Paulus
teken van eerbiediging vir die skeppingsorde. Hierdie
teken mag verander, maar die be-teken-de saak bly:
die ondergeskiktheid van die vrou. Hierdie onder
geskiktheid moet ook uitkorn in die swye, nie-leer en
nie-regeer van die vrou (Vgl ds J Fraucke, aangehaal
deur K Deddens, aw p 64).
33 Ef 5:21-6:9
*1 Ef 5:21-6:9 sluit hierby nan. Dit handel oor
verhoudinge: vrou-rnan, kinders-ouers, slawe-eie
naars. As die posisie en rol van die kinders en siawe
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dui op onderdanigheid (nie minderwaardigheid), dan
ook seker die van die vrou? Dis opmerklik dat in al
hierdie verhoudinge daar spralce is van gesag wat die
een oor die ander het. Vers 24 sê dat die vrouens in
alles aan hulle mans onderdanig moet wees. As
vrouens hulle nie na hierdie gesag skik nie, bring die die
woord van God in diskrediet (Tit 2:5).
*2 VS Poythress (‘The church as a family”) toon uit
onder andere Ef 5 duidelik ann dat die Bybel die
strukture in die menslike gesin toepas op die kerk as
God se gesin. In die menslike gesin is die man gegee as
die gesagsdraer. So ook moet die gesagsdraers in die
kerk gekies word uit mans wat hulseif getoon het as
goeie gesagsdraers in die menslike gesin. Dieselfde
wysheid en bekwaamhede wat nodig is om die menslike
gesin te beheer (1 Tim 3:4) is nodig om die gesin van
God te beheer. “Immers, as iemand nie weet orn sy eie
huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die
gemeente van God op horn neem?” (1 Tim 3:5). In
aansluiting hierby noem CP Venema dat die Bybel
dikwels ‘ii analogie trek tussen die beheer oor ‘n
huishouding van mense (die gesin), en die beheer oor
die huishouding van God (die kerk). Dit het God
behaag om die verhoudings tussen man en vrou in die
huwelik, wat gewortel is in sy ordening van die
skepping, waar die man die hoof en die vrou die
onderdanige is, te gebruik as model vir die verhoud’mgs
binne die kerk (“Gathering, or scrounging, for
grounds?” (1) 1992). As die vrou nie die hoof kan wees
van ‘n familie nie, dan ook nie in die kerk wat
saamgestel is uit verskeie families nie (W Mack “The
role of woman in the church” 1973 p 11).
*3 Volgens Ef 5:22-23 het mans verantwoordelikhede
soos die van Christus wat die hoof is, terwyl vroue
verantwoordelikhede het soos die van die kerk wat ann
Christus onderdanig is. Die verantwoordelikhede is nie
omruilbaar nie, net so mm as wat die role van Christus
en die kerk omruilbaar is! Op nie cen van die twee
terreine (huis en kerk) mag die vrou oor die man gesag
uitoefen nie. Hiervan is Ef 5:21-32 ‘n voorbeeld.
*4 Die hoofskap van die man kan vir die onbekeerde
oog lyk na ‘n egoIstiese selfgenoegsame manlike chau
vinisme (en kan deur die onbekeerde man so ervaar
word). Maar die Bybel erken dit nie. Voordat die man
hoor dat hy hoof oor die vrou is, moet hy eers hoor dat
Christus hoof is oor horn! Eers as ‘n man dit erken kan
hy waag om van sy hoofskap oor die vrou te praat. Dit
gaan hier nie oor menslike aansprake, maar oor
goddelike opdragte! Paulus verduidelik die ver
houding tussen man en vrou in relasie tot die
verhouding tussen God en Christus! Dis dus nie
manlike chauvinisme wat die plek van die vrou in die
kerk reel nie, dis God wat beide man en vrou se plek
vasstel. Dit doen Hy sodat elk op sy eie plek Horn
kan huldig as Hoof van ons Verlosser Jesus Christus.
-

-
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*5 Wat egter belangrik is, is dat die hoofskap van

Christus positief geskets word: dit tot ons hell. Die
hoofskap van die man moet ook flue negatief gesien
word nie, asof dit “die reg van die sterkste” is. Dis
eerder die reg van God! Dis ook nie die reg van ‘n
bepaalde paternalisties ingestelde kultuurfase Die; dit
kom van Horn wat bo alle kultuurfases setel: die
ewige God! Die hoofskap van die man in die huis en
die kerk moet dien tot die vrou se voordeel en
welsyn, nes Christus so hoofskap vir die kerk.
*6 Per slot van rekening gaan dit op die laaste dag vir
God om die vraag in hoeverre sy kerk weer geword
het soos Hy by die skepping bedoel het (Vgl 5.3).
Wat gaan ons sé as dit blyk dat ons geword het soos
die wêreld dit bedoel het? By die skepping het God ‘n
fundamentele gesagsverhouding tussen mense daar
gestel. Op geen stadium het Hy dit opgeskort nie.
Die vraag is net of die kerk hierdie bepaling van God
aanvaar en gehoorsaam, en of hy horn hewer skik na
die eise van die dag. Ons het die voorbeeld van
Paulus wat nie gekonformeer het met die onbybelse
bestaande orde van sy tyd nie, maar bly staan het by
die norme wat God by die skepping gegee het. Die
toelating van die vrou tot die leer- en regeerampte
verraai wel ‘n afwyking van die bybelse openbaring en
‘n toenadering tot die gelykheidsdenke van ons tyd.
Op sy beurt blokkeer dit weer die uitsig op die
openbaring: die Here wil juis in die kerk, waar hy die
man roep tot die gesagsampte, en die wou tot
onderdanigheid, ‘n demonstrasie gee van die man en
vrou se plek in die lewe.
*7 Ons sal net ‘n gesonde man-vrou verhouding he as
ons die Skepper van man en vrou laat sê hoe die
verhouding moet wees, ook in die kerk. “Die oomblik
toe God menseverhoudinge ingestel hot, het Hy die
beginsel van gesag tussen mense daargestel. Jy kan
nie so ‘n fundamentele, skeppingsgegewe gesag
struktuur aftakel sonder dat alle ander gesagstrukture
daardeur eon of ander tyd beinvloed word nie” (W
Louw aw).
*8 Dinge 5005 gesag en gehoorsaamheid 18 diep in die
menslike wese veranker; dis nie lets vreemd aan hom
nb, daarom mag hy dit nie van homseif weer nie.
4. 1 Kor 14:33-35 (624.5.6) In 1 Kor 14:26-40 reel
Paulus die ordelike verloop in die erediens. Alles
moet tot opbou van die gemeente verloop (vers 26) en
gepas en ordelik geskied (vers 40). Wie ongewone
taal of kiank gebruik kan dit praat, maar moet stilbly
as daar nb ‘n uitlegger is nie. Twee of drie profete
mag praat, maar as iemand anders ‘n openbaring
ontvang moot hulle stilbly. Binne die konteks van
praat stilbly reel Paulus dan ook die optrede van
vroue in die gemeentelike samekomste. Die reeling is
-

-

-

-
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duidelik: vroue mag nie praat nie, hub moet stilbly.
“Praat” word hier gebruik van ‘n amptelike op~nbare
optrede binne die erediens (Vgl GW Knight “The role
relationship of men and woman” 1985 p 24). Vir die
redes, sien 4.2.
4.1 Net sekere vroue?
*1 Die meeste kiem word hier gelê op die
moontlikheid dat die swyggebod ‘n reaksie is op ‘n
spesifieke tendons onder “sekere vroue wat nie tot
opbou en orde van die gemeente gedien het nie.” Dit
son dan ‘n aanduiding wees dat die swygverbod “nie om
‘n absolute verbod teen alle spreke van die vrou in die
gemeente gaan nie, maar waarskynlik om ‘n negatiewe
vorm daarvan.” ~“Daarom kom Paulus met sy opdrag
om sluiers te dra en sé vir ‘n sekere groep vroue dat
hulle nie moet ‘oorneem’ nie.”
*2 Al hot hy net met sekere onordelike vroue gepraat,
sé dit steeds dat hulle nie in die erediens mag praat
nb. Dis verder hoogs onwaarskynlik dat ons hier met
vroue te doen het wie se praatgowoontes “Die tot orde
en opbou van die gemeente gedien het Die.” So iets “is
‘n betekenis wat afwesig is in die gebruik van die woord
bier en op alle ander plekke in die NT” (WE Vine Vol
IV p 57. Louw en Nida betwyfel ook die moontlikheid,
Greek- English Lexicon dee! 1 p 397).
*3 Maar Paulus praat nie net met sekere vroue nie, hy
praat met vroue as sodanig: dit geld die vroue “in al die
Christolike gemeentes”! (Vers 33)
42 Fundering van die swyggebod Daar is nog ‘n
vreemde kiank in die versiag se beredenoring van die
gedeelte. Op grond van die “godsdiens-sosiologiese
ontwikkeling” word ‘n situasie gerekonstrueer wat
daarop neerkom dat Paulus genoodsaalc word om
sekere vroue tot orde te roep in die huiskerk
byeenkomste. Hiermee wil Paulus dan die ordelike
verloop van die erediens beskerm, eerder as wat hy die
vrou vir ewig die swye wil oplé.” Anders gestel, die
swygverbod is bepaal dour die oinstaudighede wat
geheers hot in die huiskerke. Dit klink egter na ‘n
vreemde diskriminasie teen die vroulike geslag dat net
hulle tot stilte vermaan moot word. Het die mans nie
toe al by die kerk oor die week so sport en politiek
gesels nie? En hot die wedergebore vrouens so mlii
sensitiwiteit oor hul gedrag in die erediens openbaar
selfs minder as die mans
dat net hulle daaroor
aangespreek moes word? In alle redelikheid moet
erken word dat dit hier om lets anders as onsensitiewe,
ongemanierde vrouens gaan.
Die eenvoudige,
voor-die-hand-liggende betekenis (‘ii goeie gerefor
meerde hermeneutiese beginsel, gebaseer op die
belydenis van die duideilkheid van die Skrif) is dat die
vrouens in a! die gemeentes onderdanig moot stilbly.
Dour dit to doen bly hulle in pas met die wet (Vers 34).
-

-

-
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421 Volgens vers 34 is die spreekverbod gefundeer
in die wet; nie deur gemeentelike omstandighede
nie! Die wet eis die onderdanigheid van vroue, en
daarmee hul stilswye in die erediens. Dat vrouens
onderdanig moes wees blyk aireeds uit die
skeppingsordening van Gen 2 (sien 5.3), sowel as Gen
3:16 “wat na die val gegee is vir alle tye” (Grosheide
Comm 1 Cor p 343).
Dis belangrik dat Paulus hierdie saak in “die wet”
fundeer. Gewoonlik haal by ‘n pasasie direk aan as hy
na die Ou Testament verwys, maar nie hier nie. In 1
Kor 11 waar die verhouding tussen man en vrou aan
die orde was, bet hy egter reeds na die Ou Testament
verwys in verse 8-9: “Die man is nie uit die vrou
geneem nie, maar die vrou uit die man. Die man is
ook nie ter wile van die vrou geskep nie, maar die
vrou ter wIle van die man.” Dis waarna Paulus in 1
Kor 14:34 verwys. Paulus se opdrag dat die vrouens
moet stilbly is dus nie gefundeer in die situasie wat in
die huiskerkbyeenkomste ontwikkel het nie, maar wel
in die skeppingsordening! Dit lyk my dat die bewyslas
by die sinode lé orn die teendeel te bewys.
4.22 Dis verbasend dat die teksverwysing in die
AKLAS versiag net verse 33-35 omvat, terwyl verse
36-38 duideilk daarby aansluit. In vers 37 gee Paulus
nog ‘n fundering vir die swygverbod. Daar blyk dit
onornwonde dat wat hy sé nie bepaal is deur die
omstandighede van die tyd nie, maar deur “n bevel
van die Here!” Geen kultuursituasie kan enige invloed
he op of verandering bring aan ‘n bevel van die Here
nie! Die Here maak hiermee sy wil bekend vir die
hele kerk van alle plekke en tye.
4.2.3 Nou verstaan ons ook verse 36-38: gesien die
emansipasie-gees in Korinte het Paulus weerstand
teen hierdie voorskrifte verwag. Daarom vra by hulle
of die woord van God van hulle af uitgegaan het.
Daarmee sê hy dat nie hulle siening om vroue te laat
optree in die erediens, maar wel God se verordening
die regte en blywende reel is. Verder vra hy die
retoriese vraag of die woord van God huile alleen
bereik het. Dit wil Se: het net hulle die woord
ontvang en weet net hulle hoe die sake in die kerk
gereel moet word? Die antwoord is duidelik: soos in
al die christelike gemeentes moet ook die Korintiese
gemeente hulle hou by die “wet” en “bevel” van die
Here: in die byeenkornste moet die vroue swyg en
onderdanig wees. Hiermee smoor Paulus alle pogings
in die gemeente om vroue die gesagvolle verkondiging
van die Woord te laat waarneem. Hy onderstreep dit
dan deur te wys dat wat hy sê ‘n bevel van die Here is,
nie ‘n opsie nie. As een gemeente dit nie erken nie,
sal God horn ook nie erken nie! Dis sterk taal, en ‘n
streng waarskuwing. Gaan ons daaraan gehoor gee?
Dis treffend dat Paulus hierdie bevele van die Here so
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sterk onderstreep, veral aangesien vroue-emansipasie in
Korinte so sterk was. Een ding is duidelik: Paulus het
horn nie laat intimideer deur die opvattinge en kultuur
van sy tyd nie, hy het getrou gebly aan die wil van God
soos deur sy openbaring (“wet” en “bevel van die Here”)
weergegee. Hy bet geglo dat die Woord normatief is,
en die wêreld die alternatief. As ons toegee aan die
hedendaagse eise, maak ons die wêreld normatief en
word die Woord die alternatief! Mag die Ned Geref
Kerk Paulus in sy oortuiging navoig. Wie regsinnig wil
by moet homseif bekeer van eiesinigheid!
Die vraag in die verslag of die swyggebod ‘n norm vir
alle tye is, moet dus positief heantwoord word. Die
enigste rede waarom hierdie verkiaring vir iemand
onaanvaarbaar kan wees, is as so iemand meer waarde
heg ann die huidige wêreldgees van gelykheid, as aan
die Woord van God.
4.3 1 Kor 11:5 Die versiag sê dat die gedeelte nie ‘n
absolute verbod op die spreke van vroue in die
gerneente ten doel bet nie. “Immers, in 1 Kor 11:5 word
daar juis gesê dat vroue bid en profeteer in die
gemeente...” (Of dit “in die gerneente” plaasvind is tile
te sê nie. Die Griekse teks maak geen melding van die
gemeente of die erediens nie, ook nie in vers 13 nie,
rnaar dit daar gelaat.) Hier moet nader op twee sake
ingegaan word:
4.3.1 Eerstens is dit belangrik om te weet wat bier met
“profeteer” bedoel word. Daar moet naamllk onderskei
word tussen “leer” en “profeteer.” “Leraars” 1C die Skrif
Uk, koester die tradisie aangaande Jesus, en verklaar
die beginsels van die katkisasie; hulle onderrig die
gerneente. “Profete” daarenteen is nie gebonde aan
Skrif en tradisie ale, en praat op grond van openbaring;
huile tree op in spesifieke situasies. So gesien is
“profesie” jets wat nie net tot gelowiges gerig word nie;
dit het ook ‘n missionêre toepassing: die “profeteer”
van Hand 2:17 was immers ‘n oproep tot bekering
(Hand 2:40). Vergelyk Theol Diet of the NT vol VI p
854.
*1 Een van die basiese foute wat die verslag dus bier
maak is om met die verwysing na 1 Kor 11:5 “profeteer”
gelyk te stel aan hedendaagse woordverkondiging; as ‘n
vrou in 1 Kor 11:5 profeteer, mag sy daarom ook
vandag die Woord verkondig. Hieroor se 3 van
Bruggen: “Deurdat vele bybellesers ‘n reguit lyn trek
van die profesie in die Nuwe Testament na die
woordbediening in die huidige kerkdienste, word ‘n
ernstige kortsluiting veroorsaak. ‘n Dominee profeteer
nie! Hy lê profesie uit... Die Heilige Skrifte... het by
ons die plek van die profesie en godsgebede van
destyds” (“Spreken en zwijgen van vrouwen in de
gemeente” in De Reformatie 21- 29 Feb 1992 p 397-401).
-
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*2 Die implikasie hiervan is belangrik: “Leer’ dit is
onderrig uit die Woord binne die gemeente, verleen
aan die ieraar ainpsgesag. Die ampsgesag wat in
Christus en sy Woord geleë is, word deur die
ampsdraer verpersoonlik, aihoewel dit nie in horn
geleë is nie. Hiervan sé prof EP Groenewald: “Dit is
ook die bevoegdheid of gesag wat aan die amp
verbonde is van diegene wat van Christus ‘n besondere
roeping ontvang het. Vandaar dat Paulus as apostel
oor gesag beskik wat Christus aan horn verleen het.
Met daar gesag kan hy optree...” (Die Tweede Brief
aan die Korintiërs p 139-140). Dit plaas horn in ‘n
“gesags”-verhouding teenoor die lidmate. Dis waarom
Paulus in byvoorbeeld 1 Tess 4:2 vir die gemeente Se:
“Julie ken die voorskrifte wat ons op gesag van die
Here Jesus aan julie oorgedra het.” Die lidmate is
uiteraard geroepe om daardie gesag te erken (1 Kor
16:18, 1 Tess 5:13, Hebr 13:17)
*3 Daarenteen staan iemand wat “profeteer” nie in so
‘n verhouding tot sy hoorders nie. Die een wat
profeteer is wesentlik ‘n passiewe instrument deur wie
God praat. Aihoewel hy ‘n gesagvolle woord mag
praat, is daar nie sprake van so ‘n ‘gesags”-verhouding
tussen horn en sy hoorders nie. Daarom mag ‘n vrou
we! in hierdie sin “profeteer”: dit plaas haar nie in ‘n
posisie van gesag teenoor enige man nie. So ‘n
optrede vind ook nie noodwendig binne die gemeente
plaas nie. H Ridderbos bevestig dit as hy sê dat
genoemde bid en profeteer iets is wat “buiten de
officiële vergadering” plaasvind, dit is “spreken van
vrouwen in het publiek” (“Paulus” p 516).
*4 Uit bogenoernde is dit duidelik waarom die
bybelse verhouding van man en vrou met betrekking
tot die ieeramp so prominent figureer: aangesien
onderrig gee ‘ii vorm van gesagsbeoefening is, mag die
vrou nie die leeramp in die kerk beklee nie. Daarom
het God we! vroue as profetesse gebruik, maar nooit
een tot ‘n leraar geroep nie! Om te profeteer, dit is
om God se boodskap oor te dra sonder uitbreiding,
ver- duideliking of toepassing, is nog nooit gesien as
die uitoefening van gesag nie.
*5 op pinksterdag het mans en vroue geprofeteer
(Hand 2:1-4), maar net mans het gepreek (Hand 2:14
w). In die hele NT is daar nie een voorbeeld van ‘a
vrou wat preek nie!
*6 Dis waarom vrouens in 1 Tim 2:12 verbied word
om te leer. Hulle mag nie in die gemeente ‘a
amptelike funksie verrig wat hulle in ‘n posisie van
gesag oor die mans plaas nie.
*7 Dis interessant dat vroue in die Griekse wêreid
aanvaar is as profetesse, maar nie as leermeesters nie
(James Sigountos en Myron Shank “Public roles for
woman in the Pauline church: A reappraisal of the
evidence’ in Journal of the Evangelical Theological
Society 26 (1983) p 283-295).
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*8 Die kerkgeskeidenis onderskryf hierdie beginsel.
Vrouens het nog altyd in missionêre sin die Woord
verkondig. Hulle het in die amp van aJie gelowiges die
algemeen-geldende getuienisopdrag uitgevoer. Een van
hulle,. die bekende Elizabeth Effiot het opgemerk: ...“we
are daily subjected to undermining by the secular
presuppositions of our age. There has been an attemp
to impute guilt to the church for denying woman equal
status with men... The answer must finally rest in the
command of God... The exclusion of woman from
ordination is based on the order established in
creation... Exeptional woman were (sometimes found
functioning as) prophetesses and judges, but none was
ever admitted to the priesthood.” Ons eie kerk het ‘n
mooi geskiedenis van “sendingdames.” Maar hulle is
nie toegelaat om amptelik onderrig te gee in die
gemeentes nie!
432 Tweedens moet ons vasstel of 1 Kor 11:5 wel
vroue toelaat om te preek in die gemeente of nie. In 1
Kor 11 verduidelik Paulus die goddelike beginsels wat
geld met betrekking tot die verhouding tussen mans en
vrouens: die gelykheid tussen hulle word erken deurdat
beide bid en profeteer, maar die onderskeid moet nie
opgehef word nie. In hoofstuk 14 gee Paulus die
praktiese toepassing: die bid en profeteer (gelykheid)
is in harmonie met God se wil as mans en vrouens dit
elk op hul eie terrein (onderskeid) beoefen. Dat God
en vroue bid en profeteer maak hulle nie verwisselbare
persone nie; dit laat die man-wees en vrou-wees nie
vervaag nie. Daarom bedien elk sy gawe op ‘n
verskillende manier: die man as man met onbedekte
hoof, die vrou as vrou met bedekte hoof, om sodoende
die man te erken as hoof vir wie sy haar eie hoof
bedek. Wanneer daar gebid en geprofeteer word, moet
die vrouens rekening hou met die reel dat die man hoof
is van die vrou. Hierdie duidelike redenasie het
betekenis vir die ampte: in haar kerklike optrede moet
die vrou rekening hou met die reel dat die man hoof is
sy mag nie ‘n amp beklee wat haar gesag oor die man
laat uitoefen nie.
4.4 Verbod of teregwysing? Dis verder ondenkbaar
dat Paulus sou reageer met so ‘a onverdraagsame
verbod. Wat hier nodig sou wees was ‘n vaderlike
teregwysing. As dit nie vir vroue verbode was om in die
gemeente voor te gaan nie, sou Paulus geen rede gehad
het om hierdie skerp verbod te plaas nie. Die woord vir
stilbly beteken om stil te bly, dit wil nie iemand maar
net weerhou dat hy nie “oorneem” nie.
5. 1 Tim 2:11-12 (624.5.7)
5.1 Die samelewingsverband van die teks
Die
boodskap van hierdie teks is so duidelilc en onomwonde
teen die vrou in die regeer- en leeramp, dat die enigste
verweer die vraag is of die gedeelte spesiliek na die
erediens verwys, of eerder na “ander samelewings
verbande (6.24.5.7) (6.24.5.7.2). Dis heeltemal on-

-
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duidelilc waarom die erediens uitgesluit word van
“ander samelewingsverbande.”
Daar is geen
aanduiding hoegenaamd dat die erediens van hierdie
voorskrif uitgesluit moet wees nie. Inteendeel, die
konteks is juis die van gebeds-byeenkomste in ‘n
gemeente-opset.
5.1.1 Moederskap Die verweer word ontgin met ‘n
verwysing na vers 15: Die verwysing veral na
moederskap, maar ook na goud en pérels pas
b~’oorbeeld volgens hierdie siening ook nie in ‘n
eredienskonteks rile, maar meer in ‘n gesinskonteks”
(6.24.5.7.2). Hierdie stelling is misleidend omdat dit
juis nié rekening hou met die breëre en die nadere
konteks nie:
*1 Die breëre konteks: In 2:1-7 wys Paulus op die
noodsaak van voorbidding in die gemeente. In vers 8
gaan hy dan verder om te sê wie as voorganger die
gebede namens die gemeente moet doen. Die
antwoord is die mans! Vroue word nie genoem nie
omdat hulle nie in die erediens leiding mag neem nie!
Wat moet die vroue se optrede in die erediens dan
behels? Vers 9-15 gee die antwoord, sowel as die
motivering daarvoor. In 3:1 w vervoig Paulus dan om
oor die ampsdraers van die gemeente te praat.
Hoofstukke 2 en 3 hon hul dus besig met die optrede
in, en die ampsdraers van die gemeente. Waar die
“gesinskonteks” ter spralce kom is vir my duister.
*2 Die nadere konteks: Vers 9-15 is ‘a perikoop wat
oor die vroue handel. Dit begin met die bywoord ‘Net
so” of “So ook”, wat sê dat hierdie perikoop aansluit by
die vorige vers wat voorskrifte gegee het oor die
optrede in die eredienste. Tereg sê Ridderbos: “Ook
her gaat het, in aansluiting aan het voorafgaande,
allereerst over het bidden in de samenkomst der
gemeente’ (H Ridderbos Pastorale Brieven p 79).
Verse 11 en 12 bevestig dat hierdie perikoop dui op
godsdienstige samekornste waar die vroue ook sekere
voorskrifte moet nakom wat saamhang met
beskeidenheid en ingetoenheid.
*3 Genoemde stelling hon ook nie rekening met die
eksegese nie: Die won se posisie word bepaal deur
twee groot sake naamlik skepping en sondeval: sy
moet onderdanig wees omdat Adam eerste gemaak is
(skepping), en omdat sy haar laat verlei het
(sondeval). Haar rol word deur dieselfde twee sake
bepaal: sy sal kinders baar omdat sy die vrou is
(skepping), maar dit sal met moeite wees (sondeval)
(Vgl ook 5.4). Deurdat die won, gehoorsaam aan
haar posisie en rol, kinders baar is daar wel redding
bewerk omdat die Verlosser deur haar nageslag en nit
haar skoot in die w~reld gekom het. Hy het die vloek
van die sonde kom wegneem, vir haar en haar
nageslag. Haar geluk as vrou word in moederskap
voortgesit. ‘Nog steeds word sy ‘gered deur kinders te
baar’, maar dan in die sin dat moederskap salig
(gelukkig) maak. Daarin vind die won haar
-
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hoogste vervulling en geluk as wou” (W Louw aw).
“Paulus wil die gemeentevroue daarop wys dat hulle juis
in hul moederskap God se verlossing kan belewe en
Horn kan dien” (FS Malan NGfl~ Deel XXIX nr 4
Sept 1988 p 311). Belangrik is dat sy haar kinders
opvoed en geestelik vorm. Indien dit nie gebeur nie, sal
sy opnuut ervaar dat sy met smart kinders gebaar het.
*4 Die verslag is dus misleidend as dit vers 15 in ‘n
“gesinskonteks” wil plaas; Paulus verduidelik bier
waarom die won nie in die gemeente mag leer en
regeer nie: sy is in die skepping en die sondeval bestem
vir onderdanigheid (vers 11-12) en moederskap (vers
15), nie vir leer en regeer nie. Billy Graham se won
Ruth het gesê: “.,.women make the best wives, and
women make the best mothers” (“Christianity Today” 6
Junie 1975).
5.12 Gesag ultoefen
*1 ‘a Verdere poging om die gedeelte los te skeur van
‘n erediens-opset is die beweging dat “gesag uitoefen”
(vers 12), nie op kerklike gesag dui nie, maar op
sekulére gesagsuitoefening (6.24.5.7.2).
*2 Die woord kom net hierdie eenmaal in die NT voor,
en wel in die konteks van ‘n kerkilke opset! Dit handel
immers oor die inrigting van die gemeentes, 5005
hoofstuk 3:15 duidelik sé. Woorde met dieselfde stam
kom nog twee maal voor. In Titus 1:7 word dit gebruik
om die korrekte wyse van gesagsuitoefening deur ‘n
ouderling (!) te bepaal, en in 2 Pet 2:10 beskryf dit die
verkeerde optrede van valse leraars(!). Na ‘n
bespreking van hierdie begrip kom FS Malan tot die
gevolgtrekkiag dat “die wou uitgesluit (word) nit die
regeerfunksie in die gemeente deur die verbod in 2:12”
(awp 310).
*3 Die genoemde bewering in die verslag oor “gesag
uitoefen” word dus deur die feite weerlé. Dit kan wel
“kerklike gesag” aandui.
*4 Calvyn sê:
woman... by nature (that is by the
ordinary law of God) are born to obey, for all wise men
have aliways rejected
the government of woman, as
an unnatural monstrosity Thus he bids them be silent
and abide within the limits of their sex’ (Kommentaar
1 Tim 2:12)
5.1.3 Leer
*1 In nog ‘n poging om hierdie teksgedeelte los te
maak van enige verwysing na die erediens word die
volgende stelling in die versiag gemaak: “Verder
beteken die woorde soos “leer” nie in die Pastorale
Briewe dit wat van ‘a preekstoel af gebeur nie”
(6.24.5.7.2) Hierdie verstommende stelling kan kortlilcs
as voig beantwoord word: Die werkwoord wat in 1 Tim
2:13 gebruik word vir “onderrig gee” (= “leer’), kom nog
vier maal in die Pastorale Briewe voor: (1) 1 Tim 4:11
“Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer.”
Volgens vers 6 moet hy dit aan “die broers” voorhou.
Volgens vers 12 en 13 moet hy dit vir “die gelowiges”
“...

...

...
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preek! (2) 1 Tim 6:2 “Hierdie dinge moet jy aan die
mense leer...” Die “mense” is volgens verse 1 en 2
gelowige slawe en gelowige eienaars! (3) 2 Tim 2:2
“Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet
jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal
wees om dit aan ander te leer. (Geen kommentaar
nodig) (4) Tit 1:11 “...Hulle bring hele huisgesinne in
beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is
nie...” “Hulle” is “bekeerlinge uit die Jodendom”!
Bogenoemde vind duidelik plaas van ‘n preekstoel af.
*2 Die drie selfstandige naamwoorde wat daarmee
saamhang (leer, leermeester, lering) kom ‘n verdere
18 keer voor, en die byvoeglike naamwoord (bekwaain
om te leer) twee keer. Op een of twee moontlike
uitsonderings na, word die woorde in die Pastorale
Briewe so gebruik dat dit juis jets aandui wat op ‘n
kansel verwag kan word! Die rede is voor die hand
liggend: leer” is iets wat aan gelowiges deurgegee
word (Vgl 4.3). Vergelyk Mat 28:19-20, waar diegene
wat klaar dissipels geword het, nou geleer/onderrig
moet word. Hierdie lering word in die gemeentelike
samekomste gedoen! Dis daarom nie voor die hand
liggeud dat “leer” jets is wat nie van ‘n preekstoel af
gtheur nie; inteendeel, dit word juis van kansels af
gedoen, ook in die Pastorale Briewe.
*3 Dis verder opmerklik dat H Ridderbos van 1 Tim
2:12 sé dat ons hier nie met ‘n huisreël te doen het nie,
maar met ‘n liturgiese voorskrif. (“Paulus” p 517)
*4 Die argumente waarmee die verslag wil aantoon
dat die gedeelte in 1 Tim 2 na “ander same
lewingsverbande” verwys, hou dus nie water nie. Die
enigste gevolgtrekking is dat daar we! deeglik na die
erediens verwys word, en dat die vrou dus nie
toegelaat word om in die erediens te leer of gesag nit
te oefen nie (2:11-12).
52 Eksegetiese oorwegings
1 Tim 2:11-12:11 ‘n
Vrou moet (in die erediens) stil en onderdanig wees
en haar laat leer. 12 Ek laat haar nie toe om (daar)
onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie;
sy moet stil wees.”
52.1 Die “stil wees” van vers 11 korreleer met
“nie...onderrig te gee” van vers 12. Die “onderdanig
wees” van vers 11 korreleer met “nie oor die man

geen twyfel laat oor wat die gedrag van die vrou in die
gemeentelike byeenkomste moet wees nie. In die
verband skryf Calvyn in sy Kommentaar op 1 Kor: “For
what is there, some one will say, to hinder their being in
subjection, and yet at the same time teaching? I
answer, that the office of teaching is a superiority in the
church, and is, consequently, inconsistent with
subjection. For how unseemly a thing it were, that one
who is under subjection to one of the members, should
preside over the entire body.”
522 Die “sy moet stil wees” van vers 12 kan tog nie op
‘n huislike opset dui nie. Geen vrou sou in die huis
heeltyd stilbly nie. Dis egter heeltemal aanneemlik dat
sy in die erediens son (moes) stilbly. Waar anders as in
die erediens son die vrou tot swye geroep kon word?
52.3 Die “nie onderrig gee” van vers 12 kan eweneens
nie op ‘n huislike opset dui nie. Dan sou Priscilla nie
vir Apollos aan huis kon onderrig nie. Dat die vrou
ooreenkomstig haar onderdanigheid dit nie in ‘n
openbare erediens mog doen nie, is egter begryplik.
Dis opmerklik dat Calvyn van oordeel is dat die won se
vrou-wees as sodanig vir haar ‘n verhindering vorm om
onderrig te gee. Sy mag nie die terrein van ‘n leraar
betree nie (L Goumaz “Het Ambt bij CaMjn” p 28).
Dat die vrou nie toegelaat word om te leer nie, is voor
die hand liggend: dit sal ‘n onhoudbare teenstrydigheid
skep as sy met die Woord dien, maar dit nie volgens die
Woord is nie. Verse 13 en 14 gee die redes waarom
woue nie mag leer en regeer nie.
5.3 1 Tim 2:13 “Adam is immers eerste gemaak, Eva

gesag nit te oefen nie.”
*J Die “stil wees” word beklemtoon deurdat dit twee

duidelikste uitdrukking.

-

maal herhaal word, en deurdat die teenoorgestelde
daarvan, naamlik onderrig gee, afgewys word.
*2 Die “onderdanig wees” word in die Griekse teks
beklemtoon deur “in alle” onderdanigheid, en deurdat
die teenoorgestelde daarvan, naamlik oor die man
gesag uit te oefen, afgewys word.
*3 Dit word positief gestel dat ‘n won haar moet laat
leer; dit word negatief gestel dat ‘n vrou nie mag
onderrig gee nie.
*4 Uit bogenoemde is dit duidelik dat Paulus hier

daarna.”
*1 Dat Paulus hier terugverwys na die skepping het
verdere betekenis. Die won se plek in die skepping
moet ook haar plek in die erediens bepaal, want in die
kerk word die orde voor die sondeval hersteL So word
die won se plek in die erediens op sy beurt weer ‘n
teken van God se bedoeling in die skepping.
*2 Dat die “skeppingsordening” in die kerk herstel
word is duidelik uit die volgende:
(1) God se skepping was goed; soos Hyself het sy werk
nie wysiging of aanpassing nodig nie. Die doel van
Christus se koms was om dit wat deur die sondeval
verongeluk was te kom herstel; daarvan is die kerk die
(2) Wanneer daar in die NT oor die inrigtiag van die
kerklike lewe en die erediens gepraat word, word daar
teruggegryp na die skeppingsordening (1 Kor 11, 14, 1
Tim 2). Ook wanneer die verhouding tussen man en
won ter sprake kom, word na die skepping verwys (Ef
5, Mat 19:4-6).
*3 Maar wat het by die skepping gebeur wat aan die
man die voorrang gee? Anders gestel, wat is die
“skeppingsordening” op grond waarvan die vrou nie in
die leer- en regeerampte mag dien nie?
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*4 l Tim 2:13 sê: Adam is immers eerste gemaalc,
Eva daarna. Met die woorde “eerste gemaak” word
myns insiens nie net ‘n rangorde in tyd aangedui nie.
As ons die skeppingsverhaal lees, val dit op dat Adam
die kroon van die skepping was. In horn bet God se
skepping sy kilmaks bereik. Adam was die bekroning
van alles wat vooraf gernaalc is, daarom bet God in ‘n
sin klaar geskep toe Hy Adam gemaak het. Adam was
die heerlikheid van God (1 Kor 11:7). Adam was die
vertoonstuk van wat uit God se skepping gekom bet
(Gen 2:7). Adam bet erkenning gegee aan God se
gesag oor horn en sodoende die heerlikheid van God
geaksentueer en weerspieël. So is hy die afstraling van
Christus en van God se heerlike wese. Christus en
God Se belangrikheid moet dus deurstraal in die man,
en in die manier waarop hy sy man-wees beoefen.
*5 Eva is later geskep, nie as ‘n selfstandige
skeppingswerk naas a! die ander nie, maar om Adam
as die reedsbestaande kroon van die skepping te
keniplementeer. Daarom word sy nie soos Adam en
die diere uit grond gemaak nie, maar uit Adam se rib.
(As Eva ‘n wildsbok moes komplementeer, sou sy
daarom uit die se rib gemaalc wees.) Sy was op haar
beurt weer die heerlikheid van die man: die
erkenning wat sy gee aan Adam se leiding en gesag
oor haar, aksentueer en weerspieel sy heerlikheid. Sy
was die vertoonstuk van wat uit Adam gekom het (1
Kor 11:8). Adam se belangrikheid moes dus
deurstraal in Eva, en in die manier hoedat sy haar
vrou-wees beoefen. Dis nie tot haar skande, maar tot
haar eer Dit son verraad aan haar vrou-wees beteken
as sy hierdie orde van God nie son respekteer nie,
maar haar eerder op sleeptou laat neem deur die
emansipasie-filosofie.
*6 God het van altyd af geweet dat Hy man en vrou
gaan skep. Waarom het Hy hulle dan nie terselfdertyd
geskep nie? Omdat Hy ons iets wou leer oor die
anderse rol en funksie van die vrou: sy is uit en ter
wille van die man gemaak, daarom mag sy nie oor
horn gesag uitoefen nie.
*7 Bogenoemde beteken dat ‘eerste gemaak” nie net
sé dat Adam voor Eva gemaak is nie, maar ook aandui
dat Adam die kroon van die skepping was, en nie Eva
nie. Sy is we! saam met Adam beeld van God omdat
sy uit Adam gemaak is. Maar Adam was die
hoogtepunt van die skepping. Hierdie voorrang van
die man bly van krag.
*8 Dit is onder andere wat bedoel word met die
skeppingsordening’, en dit sal nooit verander nie, dit
was immers goed in die oë van God. God bet we!
klaar geskep, maar die konsekwensies daarvan geld
vandag nog. Hierdie skeppingsordening van die man
se hoofskap moet ook in die kerk gehandhaaf word.
Dit wil s~ die vrou meet die heerlikheid van die man
wees: sy moet sy posisie en leiding nie oorneem, maar
eerbiedig.
*9 Die opvallende is dat bier nie ‘n “kulturele” rede
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aàngevoer word nie. Daar is selfs nie ‘n verwysing
daarna nie. Net die mees basiese begronding word
gegee: die skepping en die gevolge van die sondeval.
Noel Weeks (“The Sufficiency of Scripture” 1988 p 150)
sê: “Really to defend woman in the ruling and teaching
offices of the church one must say that Paul was wrong
to appeal to the creation account and/or that the
creation account itself is wrong. Once that inevitable
logical step is taken it is clear that the authority of
Scripture has been rejected.”
5.4 1 Tim 2:14 “Dit is ook nie Adam wat verlei is nie,
dit is die vrou wat haar laat verlei bet en die gebod
oortree het.”
*1 By die skepping het God die man oor die vrou
aangestel: God het die vrou ter wille van die man
geskape en die man het die vrou ‘n naam gegee. By die
sondeval het God oor beide man en vrou ‘n oordeel
uitgespreek: Die vrou son met moeite kinders baar, en
haar man son oor haar heers; die man sou in die sweet
van sy aangesig brood verdien. Christus bet beide man
en vrou kom verbs van die vloek van die sonde: huile
sou deur sy bleed versoen word met God. Maar, God
het nie die oordele oor die man en vrou opgehef nie.
Daarom verwys Paulus nog steeds na die sondeval in 1
Tim 2. Deur Christus het daar wel ‘n volkome
versoening tot stand gekom, maar die gevolge van die
sonde is nog nie volkome weggeneem nie (Vgl C den
Boer aw p 22-24). Mans verdien daarom nog steeds hul
brood met sweet, en vrouens baar nog steeds met pyn,
en haar man heers nog steeds oor haar.
*2 Dis belangrik em daarop te let dat die skep
pingsordening (gesag van die man), wat by die sondeval
‘n strafelement geword het (“maar hy sal oor jou
heers”), nie deur die werk van Christus opgehef is nie.
Christus het nie die gesag van die man oor die vrou
opgehef nie, Hy bet dit kern herstel sodat dit weer sou
wees soos veer die val!
*3 Dat die man die won wederregtelik tot slavin maalc
is een van die gevolge van die sondigheid van die mens.
Dit meet nie reggestel word deur die won onder die
heerskappy van die man uit te neem nie, maar deur die
man te wys op sy posisie (onder sy hoof Christus) en sy
verantwoordelikheid (em haar lief te he sees Christus
die gemeente liefgehad het). Anders gestel, die
gesagsverhouding man/won moet nie omvergewerp
word nie, dit meet geheilig word.
*4 In kerke waar die humanisme inslag vind, en waar
die dualistiese inspirasieleer tot sy konsekwensie gevoer
is, kry die feministiese ideologie vastrapplek en word
woue in die leer-en regeerampte bevestig. Een van die
redes is dat sulke kerke die gebeure van Gen 1-3 nie
meer as histories ag nie en gevolglik nie meer as
normatief beskou nie. Die “skeppingsordening” spreek
huile nie meer aan nie. Gaan die Ned Geref Kerk ook
in hierdie kategorie tereg kern?
...
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5.5 Roltoedeling en -uitwissing
*1 Vroue-emansipasie is in wese ‘n offensief om vry

te kom van die rol wat God haar opgelê het, te wete
die van eggenote en moeder (1 Tim 2:15). Premier
Olof Palme sé byvoorbeeld dat as ‘n politikus vandag
sou verklaar dat die vrou ‘n ander rol moet vervul as
die man en dat dit natuurlik is dat sy meer tyd bestee
aan kinders, son die mense dink dat hy nit die
steentydperk kom. Sy waarneming is inderdaad
korrek; baie onder ons sou ook so dink! Maar dan is
God ook nog in die steentydperk. Volgens die Bybel is
God se wil dat die vrou wel ‘n ander rol moet vervul
as die man (1 Tim 2:12) en meer tyd aan kinders moet
bestee (1 Tim 2:15). Die N.G.B. art 12 sê: “Hy het aan
elke skepsel ‘n eie wese, gestalte, voorkoms en
onderskeie take gegee om sy Skepper te dien.”
*2 Die mag van die huidige feministiese vloedgolf is
ingrypend. Soveelso dat ‘n moslemland soos Turkye
waar die vrou tradisioneel ‘a minderwaardige rol
speel, vandag ‘n vrou as eerste minister het (‘Time” 7
Mei 1995). Die vraag kom onwillekeurig op of die
vloedgolf so sterk is dat dit die Bybelse leer oor die rol
en plek van die vrou in diskrediet gebring het, selfs in
die kerk! Die kerk sal moet kennis neem dat een van
die verwagte gevolge is dat daar ‘a algehele
herdefiniering van die christelike geloof kan kom wat
geen leerstuk onaangetas sal laat nie (Vgl W Oddie
“What will happen to God? Feminism and the
reconstruction of christian belief’ 1984).
6. Inkonsekwentheid in die versing
*1 Daar is ‘n verstommende inkonsekwentheid in die
versiag waarop die aandag gevestig moet word. Die
versiag liii onder andere: “6.24.5.2 Uit die gesprek in
die verskillende dokumente van die kerk wat voor die
verskillende sinodes gedien het, het dit duidelik
geword dat die sekondêre argumente nie so beslissend
is lie en geen werklike uitsluitsel op die manier bereik
kan word nie. Die beslissende dele is die twee
gedeeltes nit 1 Kor 14 en 1 Tim 2. Daarom kan daarop
gekonsentreer word.”
*2 Met betrekking tot 1 Kor 14 (6.24.5.6) sê die
versiag egter: “...dit is duidelik dat die ulteenlopende
beskouing bewys dat 1 Kor 14 op hierdie punt nie met
verantwoordelikheid vir hierdie debat gebruik kan
word nie”. Met betrekking tot 1 Tim 2 (6.24.5.7) sé die
versiag: “Die gedeelte kan dan ook nie vanuit
hermeneutiese perspektief gebruik word om oor ens
erediens vandag te praat nie”. Enersyds sê die versiag
dat genoernde twee gedeeltes beslissend is vir die
saak. Maar van die twee gedeeltes self word dan gesê
dat hulle nie gebruik kan word om die saak te besleg
nie! (Dit laat die vraag ontstaan of die versiag se
aanbevelings toe tog maar gebaseer op “sekondére
argumente” waardeur ‘geen werklike uitsluit
sel...bereik kan word nie’?)
*3 Hierdie verbasende inkonsekwentheid was egter
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onafwendbaar. Dit is maar net die resultaat wat bereik
word as kontekstualisering sonder die nodige
voorbehoude as hermeneutiese sleutel gebruik word.
Noel Weeks (a.w. p 79-80) sê tereg dat dit lei tot
onhoudbare
teenstrydighede
(AKLAS
versiag:
uiteenlopende beskouing’) en tot die konl.dusie dat
niks uit die Skrif geleer kan word met betrekking tot
ons situasie nie. Dis basies die konklusie van die
versiag, soos so-pas hierbo aangetoon is. Ons mag egter
nooit die realiteite van die omgewing in die Skrif indra
nie; die normgewende waarhede van die Skrif moet die
omgewing ingedra word!
*4 Die gereformeerde belydenis in sake die
duidelikheid van die Skrif word deur hierdie
skrifgebruik geloënstraf. Die Skrif kan non ale meer
duidelike antwoorde gee nie: ens versmoor die duide
like uitsprake van die Skrif deur ons skrifhantering. Dis
skrikwekkend as die Woord wat hg bring en insig gee
(Ps 119:130) so hanteer word dat dit ‘n saak vertroebel
en uitsluitsel bemoeilik. Maar dis nog meer tragies as ‘n
kerk haar beginselbesluite op grond daarvan maak.
*5 Genoemde hermeneutiese sleutel stel daardie
elemente in die Skrif wat strydig is met huidige idees of
instelhings ter syde. In die verslag is die algemene
Bybelse leer oor die plek en rol van die vrou tersyde
gestel. Dit moes noodwendig gebeur, want die Bybel
veroordeel die hedendaagse opvattings. Kan die kerk
tevrede wees oor besluite met so ‘n geskiedenis?
7. “gelykwaardig, maar ongelyk ann die man” (6.24.5.7.3)
7.1 Die saak waaroor dit hier gaan is die
gelyk-waardigheid van die man en vrou, en die
eie-waardigheid van die vrou wat op ‘n ander wyse tot
uitdrukking meet kern as die man. In sake soos sonde,
verlossing, ens. is man en vrou gelykwaardig, maar in
funksie beslis nie. Daar het die vrou ‘a eie-soortigheid
wat maak dat sy nie gelyksoortig met die man is ale,
maar wel ongelyk. Hierdie onderskeid is in die
skeppingsordening gefundeer, Christus handhaaf
hierdie instelling as Hy 12 manlike apostels kies; aan
huhle het Hy immers ‘n regeertaak toegedeel in Mat
19:28. Dis belangrik om daarop te let dat God ten
gunste van geslagsverskihle is; dit was immers sy idee.
Die satan is egter daarteen gekant. Deur homoseks en
uniseks poog hy om geslag (fisiese) te skei van die
geslagtehike (sosiale). Sodoende kry hy dit reg om
godgegewe gesag te ondermyn in beide die gesin en die
kerk! Dis jammer om te sê, maar met die opheffing van
die geslagsonderskeid in die regeer- en leeramp, speel
die kerk juis in sy hande! Die onderliggende beginsel
wat
gehandhaaf
meet
word
is
dat
die
geslagsverhoudinge wat by die skepping daargestel is,
van toepassing bly vir die kerk van die Ou en Nuwe
Testament. Daarom kan Petrus vir die vrouens onder
die nuwe verbond wys op die voorbeeld van Sara onder
die ou verbond (1 Pet 3:5.6)!
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72 Die vrou as Iuilp vir die man Die hedendaagse
opvatting weier om vrede te maak met die gedagte dat
die vrou vir die man ‘n huip is; dit ontneem die vrou
haar selfstandige status. Hierdie saak moet egter in
die regte perspektief gesin word: as “de ‘grandeur’ van
die vrouw, niet haar ‘mizere’. Soos dit God se
staatlikheid is om huip vir die mens genoem te word
(Ps 33:20, 70:6, 115:9-11) en soos dit die staatlikheid
van die Semi van God is om aan God onderworpe te
wees (1 Kor 15:28), is dit ook die staatlikheid van die
vrou om aan die man onderdanig te wees. Daarom
kan ook Sara haar man “heer” noem (1 Pet 3:6),
sonder dat die Bybel ooit die indruk skep dat Sara ‘n
onderdrukte persoon was (Vgl C den Boer a,w. p 41).
7.3 “gelykwaardig maar ongelyk” gesien vanuit die
Triniteit
7.3.1 As ons kyk na die gelykheid van die persone van
die Drie-eenheid bemerk ons ‘n bepaalcle orde
waarbinne daar ‘n verhouding van gesag en
gehoorsaaniheid is. Die Vader, Seun en Heiige Gees
is ewig gelyk in terme van die goddelike wese. Binne
hierdie gelykheid is daar egter ‘n orde merkbaar in
terme van God se handelinge in die verbs
singsgeskiedenis. So byvoorbeeld stuur die Vader die
Seun; nie omgekeerd nie. Die Gees gaan uit van die
Vader en die Seun; nie omgekeer nie. Die Vader
beveel die Seun en die Seun gehoorsaam die Vader.
Die Vader betree nie ‘n situasie waar Hy die Seun
moet gehoorsaam nie.
Ons vind hierdie orde ook in die verhoudings van die
persone van die Drie-eenheid tot mekaar in hulle
ewige bestaan. Dat die Seun deur die Vader verwek is,
en dat die Heiige Gees van die Vader en die Seun
uitgaan reflekteer inherente eienskappe van die
godheid. Hierdie orde bestaan deels in ‘n verhouding
van gesag en gehoorsaamheid: die Vader stuur die
Seun en die Seun gehoorsaam die Vader. Hierdie
verhouding van gesag en gehoorsaamheid is geheel
versoenbaar met die volledige en ewige gelykheid in
die goddelike wese.
7.32 Omdat die mens beeld van God is, is hy nes God
inherent ‘n verhoudingswese: Die gelykheid van man
en vrou bestaan daarom soos by God ook in ‘n
bepaalde orde waarbinne daar ‘n verhouding van
gesag en gehoorsaamheid is. As die Bybel oor die
mens as beeld van God praat, word die
verhoudingsaspek genoem. Byvoorbeeld in Gen
1:26-28 word die mens beskryf as ‘n wese in
verhouding tot God (as God se beeld), en in
verhouding tot homseif as man en vrou. In sy bestaan
as man en vrou is die mens ook in wese gelyk. Daar is
dus nie sprake van meerderwaardig en minderwaardig
nie. Omdat hulle beeld van God is, is daar in hierdie
gelykheid ook ‘ii bepaalde orde waarbinne daar ‘n
verhouding van gesag en gehoorsaamheid is. Hierdie
gesagsverhouding mag natuurlik nie in ‘n baas-kneg
verhouding ingeklee word nie, so jets is
-

eie aan die wéreld en negeer die gelykheid in terme
waarvan die mens die beeld van God is. Omdat dit in
die natuur van God gegrond is, moet hierdie
gesagsverhouding
versoenbaar wees met die
wesenseenheid van die mens.
7.3.3 In die kerk word die mens vernuwe na die beeld
van God. Dit beteken nie dat die verhouding van gesag
en gehoorsaamheid afgelê word asof dit deel was van sy
sondige toestand nie. Inteendeel, as beeld van God
moet die mens toenemend gelykvormig word aan
daardie verhouding! Dit beteken dat die hoofskap van
die man nie ‘n straf oor die vrou is nie; jets wat deur die
verlossing in Christus tot niet gemaak moet word nie.
Inteendeel, dit is gegrond in God se handelinge in die
verlossingsgeskiedenis en in die ewige verhouding in die
Drie-eenheid, en is eie aan die mens sedert die
skepping. Dit het dus nie deur die sonde gekom nie,
sonde het dit net verknoei. Daarom moet die man se
hoofskap nie deur die verlossing in Christus weggeneem
word nie, maar daardeur geheilig word. Dit moet al
meer tot sy reg kom in die kerk! Aangesien dit in die
ewige verhouding binne die Drie-eenheid gegrond is,
kan ons verwag dat dit so sal bly tot in ewigheid (Vgl R
Letham The man-Woman debate: Theological
comment” in WTJ 52 1990 p 65-78).
73.4 Die ‘gelykwaardig maar ongelyk’ is nie maar ‘n
vobgende benadering” soos die versiag dit beskryf nie,
maar ‘n gewigtige argument wat gegrond is in God se
handelinge in die verlossingsgeskiedenis en in die ewige
verhouding binne die Drie-eenheid. Die mens se
geslagtelikheid simbobiseer die verborge dinge van God.
Hierdie insig laat geen ruimte vir die vrou om as
gesagsdraer in die kerk op te tree nie. Die kerk se
besluit om haar tot die gesagsampte toe te laat, stuit
hier op ernstige weerstand.
8 Die sekondére argumente (6.24.6)
8.1 Gal 3:28
*1 In die besinning oOr die vrou in die amp is daar tot
dusver oënskynlik nie onderskeid gemaak tussen tekste
en skrifgedeeltes wat as ~heiJstekste~ getipeer kan word,
en ander wat te make het met die praktiese kerklike
lewe/alledaagse lewe van die gelowiges nie. In die geval
van eersgenoemde kom die gesagsverhouding tussen
man en vrou nie ter sprake rile (vir voor die
handliggende redes). In die geval van laasgenoemde
word die gesagsverhouding juis opgehaal (vir voor die
hand liggende redes). As voorbeeld dien die verwysing
na Gal 3:28.
*2 Die Gabate brief spreek twee groot dwalinge aan:
dat saligheid verkry kan word deur wetsonderhouding
in plaas van geloof, en dat vryheid gesien kan word as ‘n
verskoning om sonde te doen. Die brief het dus primer
te doen met die vertikale geestelike verhouding, eerder
as met die horisontale sosiale verhoudlings. Die tema
van die brief, en in besonder hoofstuk 3, wentel rondom
die belofte van God aan Abraham, waarvan ons ook
erfgename word deur die geboof. Daar is geen sprake
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hoegenaamd van die rolle van of verhoudings tussen
manne en vroue nie. Die boodskap is dat enigiemand,
afgesien van sy alkoms, sosiale status of geslag, deel
kan kry aan die belofte, en dit deur die geloof. Die
onderskeidinge wat in die teks genoem word bly egter
van krag in die praktiese lewe, daarom kan Paulus
Onesimus terug stuur om slaaf te wees vir Filemon.
As dit nie saak maak of ek ‘n man of ‘n vrou is
wanneer ek die verlossing aanvaar deur te gb nie,
beteken dit egter nie dat dit nie saak maak of ek ‘n
man of ‘xi vrou is in my werk, sport huwelik en kerk
nie.
*3 H Ridderbos erken dat die onderskeid gehandhaaf
moet word as hy sê dat die vrou ten voile deelgenoot
is in die hell wat Christus skenk en dat daar in die
verband volkome gelykheid tussen haar en die man
bestaan; maar ‘anderzijds heft de gemeenschap in
Christus het natuurlike onderscheid tussen man en
vrouw en die leiding gewende positie van de man ten
opsigte van de vrouw niet op” (a.w. p 515). Mans en
vroue is gelykes in waarde, maar nie in funksie. Indien
hierdie ónderskeid nie gehandhaaf word nie moet dit
noodwendig tot foutiewe gevolgtrekkings lei.
*4 Die gelykheid van die genade is jets anders as die
gelykheid van die begenadigde. Gelyke genade vir
almal het nie ongelykheid op nie. So bly ‘n slaaf ‘n
slaaf en moet hy steeds sy heer gehoorsaam. As
gelowige sal hy dit juis beter kan doen. Maar ‘n vrou
bly ook ‘n vrou en mag steeds nie as die man se gelyke
optree nie. As een wat deur God begenadig is, sal sy
dit juis as ‘n gebod van God aanvaar. Genade maak
die skeppiag, ook van man en vrou, weer mooi, maar
maak dit nie ongedaan (Vgl 3 van Bruggen a.w. p 88).
*5 As Gal 3:28 son sê daar is geen verskil in die
funksie van man en vrou nie, dan is hul rolle in die
huweilk ook omruilbaar. Dan sou ons kon wa wat fout
is met ‘n liefdevolle homoseksuele verhouding.
*6 Ons kan nie hierdie teks buite sy konteks gaan
verhef to ‘n manifes vir sosiale en kerklike geslags
verhoudings, veral aangesien dit nie ooreenstem met
die res van Paulus se leringe op die gebied nie. Die
verskil tussen geestelike voorregte en kerklike
verantwoordelikhede word dan misgekyk.
*7 Paulus kiasifiseer die vrou hier ook nie volgens die
-

-

rabbynse siening nie. As dit so was, beteken dit dat
Paulus ook in vele ander sake nie die christelike
standpunt weergee, maar die rabbynse! Dan word die
Bybel onbetroubaar. Paulus maak egter aanspraak op
openbaring van God self in hierdie sake (1 Kor 14:37).
*8 Dis belangrik om op te merk dat Paulus in sy veel
later brief aan Tim oteus nie nog aan die
skeppingsorde met die verskille tussen man en vrou se
posisie sou vashou as dit in stryd was met sy vroeëre
skrywe aan die Galasiërs was nie! Die genade (Gal 3)
het immers nie gekom om die natuur (1 Tim 2) op te
hef nie, maar om dit te heilig.

82 Vertikale gelykheid en horisontale ongelykheid Na
aanleiding van Gal 3:28, asook die gedeeltes Ui 1 Kor 11
e I Tim 2 son ons kon sê dat Paulus “vertikale
gelykheid” en “horisontale ongelykheid” predik. Die
vertilcale gelykheid wat nit Gen 1 blyk vind duidelik
weerkiank in Gal 3:28, terwyl die horisontabe onge
lykheid van Gen 2 in 1 Kor 11 en 14 en 1 Tim 2 tot sy
reg kom. Hierdie skeppingsmatige ordening word
gehandhaaf in beide die Ou Testament en die Nuwe
Testament, en bly van krag tot met die wederkoms van
Christus. Die kerk se besluit oor die vrou in die regeer
en leeramp negeer egter die bybelse leer van
“horisontale ongelykheid”.
8.3 Pragmatisme Dis algemene kennis dat sekondêre
argumente tog grootliks bygedra het om mense gunstig
te stem oor die vrou in die regeer- en leerampte. Ons
groot beswaar bier is dat sulke argumente dikwebs
pragmaties van aard was. So byvoorbeeld het die Ring
van Pretoria in 1983 net 178 ouderlinge vir 522
ouderlingsposte gehad. In een predikantswyk was daar
net 2 ouderlinge vir 30 poste. Dit was die motivering vir
‘xi ondersoek na die saak en ‘n gevobglike voorstel aan
die Algemene Sinode (Die Kerkbode 7/9/83). Onge
lukkig het die kerk al ‘n geskiedenis in die verband.
Dieselfde beginsel het ‘n paar jaar vroeër al gegeld by
die toelating van vroue tot die diakenamp. Dit het
sekere probleme soos kworums by kerkraads
vergaderings opgelos, die gemeente- inkomste baat styg
en gesorg vir genoeg diakens om die dankoffers op te
neem. (Die Kerkbode 7/9/83). Eweneens het
pragmatiese oorwegings meegewerk tot ‘xi gunstige
ingesteidheid oor die won in die ouderlingsamp. As ons
egter op die trant voortgaan om woue tot ouderlinge en
predikante maak, we simply perpetuate the present
situation of things, and men in the ...church will
continue, with no sense of shame, to let woman do the
job that men ought to be doing’ (Herbert Carson in
Reformation Today” Spring 1971 p 9).
8.3.1. Bekwaamheid
*1 Vroue se bekwaamheid en talente word soms
aangevoer as rede waarom hulle tot die ampte toegebaat
moet word. Sulke argumente kink baie oortuigend. “If
God has given us gifts, we are under obligation to use
them’ (Charlotte Ellison in ‘n rebelle-toespraak tydens
die 1992 sinode van die Christian Reformed Church).
Dis egter vir minstens twee redes verkeerd om ‘n vrou
tot ouderling of leraar te roep bloot omdat sy talente of
aanleg het daarvoor: eerstens omdat sy talente kan
beoefen sonder om juis in die amp te staan, en
tweedens omdat so ‘n redenasie vanuit die mens en tot
die mens humanisties is. Net een vraag is bebangrik:
Bepaal die Bybel dit?
*2 Neem as voorbeeld vir Miriam, ‘n won met
leierseienskappe en bekwaamhede. Saam met Aaron
kom sy in opstand en met ‘n beroep op haar profetiese
gawes maak sy aanspraak om in amp gelyk met Moses
-

-
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te wees. Wat daarop voig laat blyk dat die Bybel die
vrou se gawes nie ontken nie, maar duidelik aantoon
dat haar gawes lie genoegsaam rede is om haar tot
die posisie van ‘n gesagsamp te laat toetree nie.
8.32 Begeerte na die amp As ons eerlik is sal ons
erken dat die begeerte by vroue om predikant te wees,
‘n sterk beweegrede was om die amp vir hulle oop te
-

stel. Met hierdie begeerte het otis almal baie simpatie.
Maar wat maak ons dan met die woorde: “Is
brandoffers en auder diereoffers net so aanneemllk vir
die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee,
gehoorsaamheid is beter as offerhande, om te luister
is beter as• die vet van ramme. Weerspannigheid is net
so erg as die soude van waarsêery; eiesinnigheid net so
erg as die bedrog van afgodery.” (1 Sam 15:22-23).
8.3.3 Roeping As ‘n vrou te kenne gee dat sy geroepe
voel tot die amp, kan ons maar net antwoord dat
dieselfde Gees wat roep ook die Skrif geinspireer bet.
Die Gees kan homseif nie weerspreek nie (Vgl RL
Dabney “Discussions’ Vol 2 p 100-101). Die Woord is
normatief, nie die mens se subjektiewe oordeel nie.
83.4 Amp en dienswerk Is daar ‘n verskil tussen die
besondere amp en die dienswerk van die gelowige?
Wat die dienende karakter betref nie, maar wel wat
die status en gesag betref, Dit beteken dat as ‘n
vrouelidmaat ‘n diens verrig wat ook deur ‘n
ampsdraer gedoen word, dit flue die besondere amp
terstond vir haar toeganklik maak nie. Anders gestel,
as vroue siekes besoek beteken dit nie dat hulle
daarom as ouderlinge mag dien nie. Die amp is
dienswerk, maar nie alle dienswerk is amp nie. Die
kerk mag nooit pragmatisme laat meespreek wanneer
dit oor prinsipiele sake gaan nie. Dan mag alleen die
Bybel die finale woord he.
9. Gevolgtrekkings (624.8)
9.1 Die gereformeerde ampsbeskouing 6.24.8.1 Die
argument is dat die gesag van die amp nie rus ‘op
natuurlike skeppingsmatige of sosiale relasies nie,
maar in Christus.” Hierdie argument probeer wegkom
van die aanspraak van die skeppingsordening, en
impliseer dat die “natuurlike” en die “skeppingsmatige”
nie ooreenstem met dit wat ons “in Christus” het nie.
Is die Seun dan in stryd met sy Vader se
skeppingsbedoeling?! Is die “natuurlike” juis God se
bedoeling, en volgens Rom 2:14 doen ons juis God se
wil (wet) as ons “van nature” doen wat die wet vereis.
Met sulke argumente speel ons die Skrif teen homseif
af. Ons kan nie ons besluite oor toelating tot die
ampte op sulke argumentering bou nie.
9.3 Die begrippe “heers” en “gesag” (6.24.82)
93.1 Die gebruik van die begrip “beers” hier, is verdag:
“weffiswaar mag die vrou in die kerk nie heers oor die
man nie, maar dit beteken nie dat die man dus mag
beers oor die vrou (of ander mans) tie. Dit sou ‘n
versekularisering van die gesag van die amp beteken.”
Met bogenoemde aanhaling word alle “heers” in die
kerk buite orde gereel! Wat word dan van die
koninklike amp, oftewel die regeer-taak van
-

-

-

die ouderling? As “heers” en “gesag” egter in Bybelse sin
verstaan word, moet daar in die kerk geheers en
geregeer word, en wel deur die ouderlinge. En
aangesien die versiag self sé: “Weliswaar mag die vrou
in die kerk nie beers oor die man nie”, mag so ‘ii
ouderling daarom nie ‘n vrou wees nie!
932 By die deurlees van die versiag, sowel as ander
tersake kerklike literatuur, kry mens die indruk dat daar
net twee moontllkhede oor gesag gestel word: enersyds
word die gesag van die man en die onderdanigheid van
die vrou as onaanvaarbaar beskou en gesien as iets wat
aanleiding gee tot wederregtelike minderwaardigheid
van die vrou; daarom moet andersyds die gesag en
onderdanigheid geskrap word. Hierdie is twee uiterste
pole, en gee nie erkenning aan die bybelse alternatief
nie.
*1 Hierdie alternatief is pragtig uiteengesit deur W
Louw as by antwoord op die kiag dat dit die vrou
minderwaardig Iaat: “...dit alles moet gesien word binne
die raamwerk van baie hoe eer. ‘Dit is geen
vernedering vir. die man om Christus as sy hoof oor
horn te he nie. Hy is die Koning van die konings. Hy
maak konings van almal oor wie Hy regeer. Hy
verheerlik hulle. So ook is daar nie sprake van ver
nedering of minderwaardigheid vir die vrou in haar
onderdanigheid aan die man as haar hoof en heerser
nie. Enige man wat enige vrou in oneer behandel en
verneder, bring skande oor homseif en bekiad sy
heerlilcheid. “God waak vir sy eer en heerlikheid en laat
nie sy gesag en heerskappy deur die man omverwerp
nie. Hy waak nog meer daarvoor deur die man wat sy
heerlikheid is, te versorg, te red en te verheerlilc. So
moet die man met die vrou ook maak. Hy moet haar
eer en na Christus lei. Hoe meer by haar eer, hoe meer
eer hy sy eie heerlikheid. Dan moet by dit egter nie so
doen dat sy gesag oor haar daardeur in gedrang kom
nie. Dan word sy hoe agting vir die won selfverydelend.
Daar is geen sprake in die verhouding van man en vrou
tot mekaar van minderwaardigheid nie, maar wel van
meerderwaardigheid. Deurdat die vrou die man as haar
hoof eer, stel sy horn in die posisie om haar te eer.
Deur sy meerderwaardigheid oor haar, is sy meer
derwaardig en moet hy haar al hoe meer meerder
waardig maak. Hoe groter sy meerderwaardigheid, hoe
groter haar meerderwaardigheid. Dit is waar van die
man in sy verhouding tot Christus en dit moet ook waar
wees van die vrou in haar verhouding tot die man.”
*2 Hieruit behoort dit duidelik te wees dat die
teenstand teen die won in die amp tie geInspireer is
deur manlike chauvinisrne tie. Aan die won moet die
hoogste eer toekom. Maar dit gebeur nie deur haar in
‘n amp te stel waar God haar nie toelaat tie.
*3 In alle billikheid moet toegegee word dat die
bestaande orde vir die vrou nie altyd aangenaam en
regverdig mag wees nie. Maar die oorsaak vir hierdie
toestand is nie die heers-gesag van die man tie; dis ons
afvalligheid van God! Dit maak dat mense (mans)
teenoor hul medemense (vroue) verskeurende wolwe
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word. Die afvalligheid kom Q~k onder die vroue voor:
dit spoor hulle aan tot opstandigheid en ‘n strewe om
die goddelike ordening omver te werp; jets wat strydig
is met die Bybel.
*4 Die oplossing is nie dat gesag afgewerp word, of
dat volstrekte gelykheid tussen mans en vroue (ook in
die kerklike ampte) ingevoer word nie. Albei is in
stryd met. die Bybel. Die oplossing is dat man en vrou
beide terugkeer na die gehoorsaamheid aan God op
die onderskeie terreine waar Hy hulle geplaas het. So
‘n terugkeer tot God sal leer dat gesag self nie die
ellende is nie, maar die misbruik van gesag. Dat die
man die hoof van die vrou is veroorsaak nie die
probleme nie, wel die selfsugtige motiewe van manne.
Daarom veg die Bybel nie teen mans, maar teen hulle
onheilige trots en selfsug.
B. HERKOMS VAN DIE SAAK
1. Die ketter Marcion, wat in die jaar 150 nC uit die
Roomse kerk geban is, het geglo dat God beide
manlik en vroulik is. Hy was ‘n gnostikus. Die gnostici
het ‘n nie-seksistiese samelewing op die oog gehad,
waar geslagsverskille ontken, en geslagtelike identiteit
verwar word. Rolle moes gedeel word~ :Dit was hierdie
dwaling wat Marcion daartoe gebring het om vroue as
biskoppe en priesters te orden. Peter Jones, professor
in Nuwe Testament aan Westminster Teologiese
Seminarium, sê “the feminization of God led directly
to the ordination of woman.” (The Gnostic Empire
strikes back p 29-33).
2. Dis egter interessant om daarop te let dat die
hedendaagse “New Age”-beskouinge ongelooflik bale
ooreenkomste met die ou gnostiek toon. Dieselfde
feministiese tendense kom by beide voor en het ten
doel om God van die troon te stoot. Vir hulle is dit
ten diepste ‘n stryd teen ‘a outoritére, vaderlike
godsbeeld wat deur ou Israel oorgeneem is tot nadeel
van ‘n vroulike godheid in die natuur-godsdienste.
(Vgl RR Ruether “Womans liberation and the
Reconciliation with the earth” en M Daly “The church
and the second sex”). Emansipasie word so ‘a
terugkeer
tot
‘a
bi-seksuele,
nie-hierargiese
godsvoorstelling en is ‘n poging om die christendom te
bevry van die outoriteit van die Vader wat teenoor die
mens as skepsel staan. Die wêreldwye feministiese
beweging word grootliks gerugsteun deur die “New
Age” beweging. Dis naar om te dink dat ‘n ketterse
sienswyse (gnostiek), wat herleef in ‘n anti-christelike
sisteem (“New Age”), die stimulus kan wees agter die
tydsgees waardeur die kerk genoop word om vroue te
orden (vgl die inleiding).

ç. SLOTSOM
L My studie het een saak telkens na yore gebring: die
ingesteldheid van die samelewing ten opsigte van die
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vrou het sodanig ontwikkel dat dit tans grondig verskil
van die bybelse voorskrifte. Veral na die leiding wat
sommige vooraanstaande teoloë hieroor gegee het in
onder andere die sekulére pers, het hierdie
ingesteldheid goed gevestig geraak en word dit allerweë
as norm aanvaar. Soveel so dat die kerk nie meer kans
sien om getrou te bly aan die bybelse voorskrif. So jets
sou die kerk naamlik in die onbenydenswaardige posisie
plaas dat hy ‘a voorskrif predik wat in die oë van die
mense oudmodies en nie meer aanvaarbaar is ale. My
waarneming is dat die kerk nie kans sien hiervoor ale.
Dis baie makliker om die Bybel te laat saamstem met
die oortuigings van die mense. SO behou die kerk sy
invloed by die mense en hoop hy om ‘a rol te bly speel
in die samelewing. Maar dan kom die woorde van
Markus 8:38 ter sprake
‘n Kerk wat in pas wil bly
met die wéreld neem bale mense met horn mee. Maar
later raak so ‘n kerk al leë~r, want die mense begin
hulself af te vra “Waarom gaan ons nog kerk toe? Die
kerk sê niks anders as wat die wêreld ons in elk geval sê
nie.” ‘n Kerk wat in pas is met die wéreld moet onthou
wat die Bybel sê oor die wysbegeerte van die wêreld (1
Kor 1:18-25).
2. Die kerk het die duidelike uitsprake van die Bybel
oor die vrou gerelativeer. Die gevaar is wesentlik dat
met so ‘n skrifhantering daar later weinig skrifuitsprake
gaan oorbly wat vir die kerk ~gesagvo1 gaan wees.
Anders gestel, die kerk gaan horn al meer skik na die
opvattinge van die tyd, en al minder na die “wet” en die
“bevele van die Here”. (1 Kor 14:34, 37).’Die kerk loop
gevaar om haar aanvoeling vir die gesag van die Bybel
te verloor.
3. Die Tydsgees praat vandag ‘a ander taal was wat die
Heilige Gees deur die bybelskrywers gepraat het. Ons
kan net een van die twee navolg. Ten spyte van nuwere
ontwikkelinge bly dit onverklaarbaar en onaanvaarbaar
orn te sê dat die Heilige Gees eers na bykans 20 eeue
die kerk nou op nuwe wee begin lei. Ons moetmeer
vertroue he in die konsekwente leiding van die Gees as
in die nuwere insigte van mense.
4. In die kerk korn sake soos tug ter sprake. As die vrou
as regerende ouderling in die tuguitoefening moet deel
neem, het ons die fondament van God se
skeppingsordening vernietig. Dan het ons haar ‘n
funksie gegee wat lynreg indruis teen die rol wat God
aan haar toegeken het.
5. Die gebruik om vrouens in die leer- en regeerampte
toe te laat is algemeen in kerke wat teologies so liberaal
is dat hulle die Bybel nie meer as die Woord van God
erken nie (Poythress a.w. p 24). Sommige voorstanders
van die vrou in die leer- en regeeramp gaan so ver om
te sé dat die Bybel eenvoudig verkeerd is in sy uitsprake
oor die saak. Laat dit ale rooi ligte flikker ale? Voel ons
tuis in sulke geseiskap?
...
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6. Die pas waarteen tegnologiese en sósiale
verandering plaasvind maak dat ons nie meer die
antwoorde van vorige geslagte sondermeer aanvaar
nie. Ons bevraagteken elke aspek van die
gemeenskaps- en kerklike lewe. Die veranderinge met
betrekking tot vroue se akademiese opvoeding, hul
betrokkenheid in die arbeidsmark, veranderende
sentimente oor “huiswerk”, ens. bring vrae na yore oor
die vrou se rol in die huis en die kerk. Die belangrike
is, waar gaan die kerk haar antwoorde soek, in die
steeds veranderende samelewingsnorme, of in die
onveranderlike Woord van God?
7. In alle beskeidenheid moet ek sé dat ek nog nie ‘n
werklik skrifgefundeerde argument teegekom het wat
die toelating van die wou tot die leer- en regeerampte
regverdig nie. Daar is bale “interessante” argumente,
maar nie een wat my tot ander insigte kon lei nie.
8. Almal sal moet toegee dat ons met ‘n hoogs
emosionele saak te doene het. Daar is soms frustrasie
en woede aan die kant van vroue, en soms
skuidgevoelens en vrees aan die ander kant. Kerke is
soms deur mans oorheers eerder as deur man gelei,
terwyl vroue soms onderdruk is eerder as dat hul
vrou-wees kon gedy. Maar, subjektiewe reaksie op
een fout kan die pendulum so maklik laat swaai na ‘11
ander uiterste. Dis presies wat tans wêreldwyd
plaasvind ook in die kerk.
9. Ons gesindheid moet die wees van H Berkhof wat
in die vyftiger-jare in ‘n artikel in “In de Waagschaal’
sé dat hoewel hy nie kan insien hoe die swyggebod vir
die vrou so nou met die sentrum van die geloof kan
saamhang, wil hy solank hy dit nie begryp nie teen
die gebod ingaan, aangesien hy weet dat die Woord
van God nie van die Hervormde Kerk (lees: “Ned
Geref Kerk’) uitgegaan het nie.
Ons oortuiging moet die wees van FN Lee wat iewers
skryf: The Patristic Church accordingly prohibited
the ordination of woman to the Eldership. So too did
Luther and Calvin and Knox. So too do our
Westminster Assembly Standards. So too do modern
conservative denominations. For so does the Word of
God.
10. In die NT is daar oorvloedige voorbeelde van
vroue wat kosbare diens gelewer het. Die opmerklike
is dat dit buite die erediens was en nie in gesagsposisie
nie. Daar is bale bestaande geleenthede vir vroue wat
benut kan word. Waar nodig kan meer geleenthede
vir vroue geskep word om met hul gawes en inisiatief
geestelik diensbaar te wees in die kerk (Vergelyk W
Mac aw p 51-81 oor geleenthede vir vroue in die kerk).
Mans moet op hulle beurt meer toegerus word om hul
roeping as geestelike leiers te vervul. Dis amper meer
nodig as om woue- en jeugbyeenkomste te skep wat
moet kompenseer vir belangelose vaders.
-

-

het, moet dit nie gesien word as strydlustigheid
nie.Bewoënheid oor die kerk wat vir jou dierbaar, is
noop mens om dinge reguit te sé. Dis nie my begeerte
om die kerk te verneder, maar om haar tot huip te wees.
2. Saam met CS Lewis kan ek Se: It is painfufi, being a
man, to have to assert the privilege, or the burden,
which Christianity lays on my own sex. I am crushingly
aware how inadequate most of us are, in our actual and
historical individualities to fill the place prepared for
us. But it is an old saying in the army that you salute
the uniform, not the wearer. Only one wearing the
masculine uniform can (provisionally, and till the
parousia) represent the Lord to the Church: for we are
all, corporately and individually feminine to Him. We
men may very often make bad priests. That is because
we are insufficiently masculine. It is no cure to call in
those who are not masculine at all. A given man may
make a very bad husband; you cannot mend matters by
trying to reverse the roles. He may make a bad male
partner in a dance. The cure for that is that men
should more diligently attend dancing classes; not that
the ballroom should henceforward ignore distinctions
of sex and treat all dancers as neuter’ (Priestesses in
the Church?” Essays on theology and ethics 1970 p
234-239) Eggenote en ouderlinge tree as hoofde op
nie omdat hulle meerwaardig is nie maar omdat God
hulle vir die take geroep het.
3. Na aanleiding van hierdie gravamen versoek ek
beleefd dat die kerk haar besluit oor die vrou in die
leer- en regeerampte hersien.
DS FW FERREIRA, WAVERLEY
-

-

-

D SLOT
1. As ek in hierdie gravamen soms “skerp’ oorgekom

B.73 VERSOEK TOT REVISIE: VERANDER1NGE
VAN SINODALE BESLUITE
Hierdie beskrywingspunt verwys na die agendapunt 3.3
van die Leer en Aktuele Sake verslag in die agenda van
die 1993 Sinode van Noord-Transvaal (p 149), soos
eenparig aanvaar en opgeneem in die notule.
1. Inleiding
Die sinode het aan die betrokke kommissie die opdrag
gegee om leiding te gee oor somtydse verskille van
ouere tot jongere besluite van die sinode oor dieselfde
saak. Die leiding moet verwarring en onsekerheid by
die lidmate in gelukkiger bane lei. Die opdrag is
uitgevoer via ‘n leidinggewende agendapunt van die
kommissie waarin die kommissie die saak van
verandering universeel hanteer het. Die opdrag is dus
verstaan as ‘n verantwoording van waarheid as sodanig.
Hierdie antwoord is dramaties ringtinggewend en
hieroor (en nie oor die een of nader agenda-vermelde
voorbeeld van veranderde sinodebesluite nie) handel
hierdie beskrywingspunt: Die Sinode van Noord
Transvaal se waarheidsbeskouing. Die saak word dus
korrek raakgevat in par 3.3.1, nl dat dit die uitleg en
toepassing van die Skrif oor bybelse aangeleenthede
raak.
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2. Probleemstelling van kominissie
* Die kommissie stel die probleem tereg dat die
kinderlike stelling “God het tog die waarheid in sy
Woord geopenbaar, en dit verander nie” korrek deur
die kerk verstaan moet word. Die getrouheid en
konstantheid waarop die kerk greep kan kry, is
immers beperk, têrwyl die interpretasie van individue
onderling en denominasies elk mag verskil.
* Dit is onseker waarom die kommissie die kasuistiek
van die Islam as verskyningsvorm en veronderstelling
van die “kinderlikes” se waarheidbeskouing neem. ‘n
Tipies katkisasie-agtige belydenisskrifbeskouing sou
tog meer kenmerkend wees van die Ned Geref Kerk
lidmate met hierdie verwarring. Dus: hierdie mense
weet jy ken die waarheid as jy God in Christus ken,
hulle wil ook nie he ‘n priester moet hulle tortelduiwe
oopskeur sonder om dit middeldeur te skeur en op die
altaar in die vuur verbrand as brandoffer nie. Hulle
kommer kom uit die aanleer van die leer wat ons hulle
geleer het:
mag ook niemand, selfs nie eers die
apostels nie, anders leer
verbode om by te voeg of
weg te laat
die leer daarvan heeltemal volmaak en
in alle opsigte volkome is
ook mag ons nie
kerkvergaderings of verordeninge of besluite met die
waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is
bo alles
(Die volkoniendheid van die heilige Skrif,
Art 7, uittreksels).
* Ek meen ‘n verduidelking van hierdie artikel (en sy
“...

...

...

...

...“

verwikkeldheid)
was
‘n
meer
toepaslike
verantwoording van die taak van die kommissie. Art 7
hou hom immers besig met die waarheid wat bo alles
is, dieselfde universele tendens as in die antwoord van
die kommissie. Die artikel is immers die kerk se
belydenis waarin ons lidmate onderrig word. Die
kommissie nie hierna nie.
3. Taal van die kommissie
Teenoor die welbekende taal van die bogenoemde
geloofsartikel, vind ons nuwe taalgebruilc:
*
‘Die waarheid is nie staties nie, maar soos ‘n
aangroeiende stroom.” Die Kanon is egter wel afge
sluit: wat is die verband? Groei die waarheid
ontologies of noëties?
Groei die waarheid
kanon-tipies of bo-oor die tweeduisenjaar-oue idees
daarvan en word die kanon getransendeer? Was die
dogma- vorming en werkinge van die Gees skriftipies
en die Hervorming terugkeer, of vloei die stroom
nuutvormend en dus kontingent voort?
* “Die Kerk se taak is om hierdie stroom getrou deur
te gee
Siende dat die stroom hier as metafoor dien
vir die waarheidskonsep, is die analogiese aspek hier
ter sake: beteken die metafoor ‘n “wateraanvulling van
sytakke” (met die idee van geheel nuwe byvoeging), ‘n
“landskapsverandering” (met die idee van andersheid
an situasie) of “behoud van dieselfde water in die
stroom” (met die idee van identiteitsbehoud, al
verander tyd en plek).
* “Die waarheid is nie abstrakte idees of stellings nie,
...“

maar ‘n mag waardeur God ‘n mens in jou situasie in
sy greep kry.” Beteken dit dat die woorde “artikels van
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die christelike geloof’ onvanpas is? Die “destyds” van
die Skrxfsituaste en die nou” van my situasie gee dus
dekoderingsgeleentheid aan die gelowige. Watter rig
lyn bied die kommissie vir getrouc dekodering en hoe
ver mag die oorspronklike ge-ontmitologiseer word?
Met WAT oorkom hierdie MAG van die waarheid my?
Met tekste? (Sekerlik nie in ‘n tekslose situasie niet)
Hoe word die by-die-situasie-passende-teks uitgekies?
Is tekste nie idees of stelings nie? Is die “blywende
riglyne’ áan “gewone” tekste as norm onderwerp? Of is
daar riglyne vir wat blywende riglyne is? Is daardie
norm(e) verantwoordbaar in stellings en idees? Is dit
iewers beskryf en (nogmaals via die Skrif, as teks of as
“blywende riglyn”) verifieerbaar? ‘n Bot MAG~ is dit
sekrelik nie! Is die mag toeganklik? Hoe? Meer via
my situasie of meer via die Skrif? Is al die BREë
riglyne nie so breed dat die eng situasie helderder praat
as die breë riglyn nie?
*
Ek maak die stelling dat Spreuke en andere
wysheidsliteratuur presies DIT wil wees: bloudrukke vir
alle tye (al is die term negatief uitgesoek). Dit is juis
los stellings. Mag ek die stelling handhaaf, mag ek oor
DELE van die Bybel so praat? So ‘n stefling sal ek oor
mm verse van Job wou maak. Sou die kommissie nie
eerder ‘n aantal riglyne wou waag nie? Was die nuus
nit Christus se apodiktiese: “Maar ek sé vir ju1le...~ en sy
vergifnis van die egbreekster nie dalk ‘n helderder
riglyn oor die huwelik as die hedendaagse onuit
voerbaarheid van die oud-midde-oosterse Deut
22:21-opdrag nie? Met respek, die riglyne waarvoor
useif ons aptyt wek, ontbreek. Sekerlik maak nie die
westerse VANDAG die destydse gebod nuut nie, maar
Christiis! Ek weier om te gb dat die kommissie bedoel
het die breë (nuwe?) riglyn is: “Vandag sal dit
onuitvoerbaar wees.” Wysiginge sou in so ‘n geval
gegrond wees op ons samelewing se gevoel en
stemminge... Anders sou ons die gekheid vind: “Jesus
leer ons om mekaar lief te he, maar vandag bet dit
onuitvoerbaar gewor&”
* Die repeterende skuif van standpunte van die kerk
sou normloos wees; standpunte wat onaantasbaar is sou
eskatologiese kennis veronderstel. Die Kerk mag
daarom roe op een puik riglyn in hierdie versiag: “n
Noukeuriger ondersoek van die gedeeltes het die
Algemene Sinode oortuig dat
* Dieselfde sin, helaas, is inkonsekwent:
sodat
...

“...

Paulus nie die verbod vir alle plekke en tye bedoel nie.”
Die korrekte situasie (en toepassingsplek) word ontdek
en die ‘verkeerde oudtydse’ teksinterpretasie word
omvergegooi. Goed en wel, hier was dalk situasie- en
toepassingsverwarring in die vroeëre sinodale besluite.
Maar: nog Paulus, nog die res van die Skrif het die
begeerte uitgespreek om die korrekte toepas
singstoestand “nie meer te bedoel nie.” Die kommissie
het so pas vir ‘ii pentateugse doodmaakteks toe
passingsplek gevind; nou is ‘n Nuwe Testamentiese
stilmaakteks veel om te behou! Sekerlik, vroue wat
vandag in ‘n gemeente wanorde skep kan deur die
kerkraad, ring en sinode stilgemaak word. Ons maak
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selfs predikante wat wanorde skep se stemme stil!
Nou het die kommissie my ook verwar, eerder as om
die beter eksegese uit te hg. Of is een breë riglyn dat
alles waarvoor ons ‘n destydse “Sitz im Leben” kan
ontdek, voortaan buite rekening gelaat kan word in
die hedendaagse christelike lewenswandel? Dan sé
die gedeelte ook niks oor die orde, of die spreek in
tale nie~
* Net in die volgende paragraaf is die kommissie se
standpunt weer duidelik: ~Die blywende beginsel is dat
Ja, her is ‘n riglyn gevind wat ons lidmate help!
* Die woorde:
dit (is) verstaanbaar dat daar in die
kerk verskil van mening kan wees sodat die
meerderheid mettertyd van die een kant na die ander
kant kan oorskuif” word ook mooi gebalanseer deur
die daaropvolgende sin: “Daarom moet ‘n kerk altyd
bereid wees om sy tradisionele standpunte krities ann
die Skrif te toets (my beklemtoning), en hulle te
verander as hy oortuig is dat die Woord en Gees horn
so lei.” Hier is immers die helderste riglyn. Maar
byvoegings hiertoe en kwalifisering van hierdie
pragtige riglyn son kon wees: Die sinonirniese
werking van die Woord en Gees, of die oortuiging dat,
al staan die sentrale evangehie so vas dat geen engel
ons van ‘n ander evangelie sal kan oortuig nie, dit tog
gepas is vir die kerk om te erken dat sy nie ex catedra
praat oor die periferiale sake nie, maar altyd opnuut
moet nadink wat haar bruidegom, Christus haar
hieromtrent wou leer.
* Ja, dit bly ‘a waagstuk om onderskeid te maak
tussen periferiaal en sentrale Skrifgedeeltes, maar dit
is immers die waagstuk wat die kerk aangegaan het
ten einde ‘n belydeniskerk te wees. In die
belydenisskrifte is die Ned Geref Kerk se “breë riglyne
van die Skrif.” Moes die kommissie dit nie maar
vermeld het nie? Of, as die belydenisskrifte nie meer
hul funksie vervul orn die breë lyne duidelik genoeg
deur te trek nie, moes die kommissie nie ons andere
oor u vernioedens ingelig het nie, eerder as om dit
bloot te ignoreer? En is die feit dat die letterlike
betekenis van die Skrif die voordeel van die twyfel
moet kry nog van toepassing? Of khink dit te veel na
die taal van “n kiomp los stellings” en “bloudrukke”?
“..

Die kommisse gee nie hierin leiding nie.

As die kommissie noem dat daar elke dekade
veranderings kan kom in die wyse waarop ons die
riglyne van die Woord deurtrek, sluit dit leerstellige
sake in soos die leer oor die Drie-Eenheid, of nie?
Gestel die uniekheid van die verlossing uit Christus as
leerstelling word ‘n moeras in die kerk se gesprekke
met ander gelowe, sal ons die kompas van Jn 14:6 dan
behou, of sal die Sinode van Noord-Transvaal sy nuwe
riglyn (?) aanwend: “ons kan die kompas nie
blindelings voig nie”?
Kiop dit met die
belydenisksrif-artikel hierbo? Wys die Woord net
rigting, nooit pad nie?
* Vergelyk gerus wat ekstremistiese poiltieke groepe
met hierdie ‘riglyn” doen as dit kom by naasteliefde of
*
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liefde vir die vyand! Want as Paulus aldus die sinode
matig konserwatief was teenoor maatskaplike in
stellings, dan, broers en susters, gaan die Kerk snkkel
om Sinn Fein en die Neo Nazi’s en die
Kerk-van-die-Skepper te oortuig dat dii onbillike
Skrifliantering is om te beweer dat Jesus van Nasaret
nie bloot matig liberaal was in sy houding teenoor
vreemde volke en maatskaplike instellings nie! Hulle
mag dalk nou wonder of Christus Jode en Grieke, man
en vrou, slaaf en vryman werkhik ecu gernaak het
* Is selfs Luther se sg tweerykeleer nie beter as die
karikatuuragtige etikettering van Paulus nie? Luther
leer: laat onreg oor jouseif toe
bly in die
samelewingsverband waarin jy was toe die Here jou
geroep het maar veg vir die reg van jon medemens
wat die slawejuk dra. Want by Paulus leer ons lidmate
ewigheidsdinge, sake waarop ons ons siele verpand, en
ek gb nie u opmerkinge help verwarring verrny nie.
Die verwarring word ewe mm vermy deur Ef 5:24 “af te
speel” en Ef 5:21 “op te speeL” Nee, soek eerder die
VASTE RIGLYN in beide: Vrouens, wees julie mans
behulpsaam in huhle selfbeeld (soos mans die vrouens
behulpsaam is deur liefdevolle vriendskap) en manne
en vroue, doen beide ook aan mekaar! Die kommissie
herhaal bloot dekade-oue clichés wat die verwarring
help veroorsaak het. Die opdrag was nie eerstens om
ons lidmate beter begrip van die tallose verskuiwende
situasies te gee nie, maar om ons die gerusstelling te
gee dat die kerk juis en steeds besig is met suiwere
uitlcg en toepassing van die Skrif! Dit ahleen gaan
verwarring besweer.
* Dis nie die Katolieke se starheid wat onrealisties was
in die geboortebeperkingsdebat nie: dit was hul
onskriftuurlike leer (oor die ex catedra onfeilbaarheid
van die pous plus die aanwending van ontoepashike
tekste: die opdrag om liefdevol oor die skepping te
heers is misgekyk.) TROU AAN die riglyne van die
Skrif wat telkens dieper outdek word, ja, dis gepas, Die
Kerk is al bale ecue “sin? by die Drie-Eenheidsleer en
die liefdesgebod. Ons gaan hopelik ewe “star” hierby
bly, WANT D1T IS BYBELS! Ewigheidswaardes mag
maar bly, ‘al het ons al in 1916 en 1932 en 1984 ook so
geglo”!
* Ek kan my nie tevrede stel met die slotparagraaf (par
3.3.7) nie, tile weens die bedoeling daarvan nie, maar
weens die veralgemenings wat so ruim vatbaar is vir
misverstand. “Getrou bly aan God self’ klink so vroorn
soos die sektes wat sê “ons gb net in die Bybel alleen.”
U stel ‘n riglyn hier: Kyk hoe God die waarheid in
Bybelsituasies effektief gernaak het, en beywer jon om
dieselfde waarheid vandag in jou situasie te laat werk.
U beroof hierdie selfde riglyn se hande en tande deur
die byvoeging van: “op die bes moontlike wyse.” Byna
enige eksegeet kan sien dat “dieselfde waarheid” bepaal
en dus aangepas word deur die “regerende” byvoeging
“op die bes moonthike wyse.” Die probleem is nie met
die stelling as sodanig nie; die probleem is dat die
kommissie gevra is om hierdie “bes moontlike wyse” te
--

--
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verprakties en dan bynañikssêñie. ‘n Siñsnede s~os:
“...om dieselfde waarheid op so ‘n ‘wyse in die
hedendaagse situasie te laat werk dat die nuwe situasie
werklik hi ag geneem word, inaar dat die situasie
werkilk in ag geneem word, maar dat die situasie altyd
deur die stem van die Skrif oortref moet word”, sou
reeds baie duideliker verstaan kon word.
* Want hier l~ die mag van God: om vir die Indiane
van Amerika NUUT aan te leer om hulle te versoen
met die Jesus wat gevange geneem word sonder
verset, a1 het die situasie van die Indiane gevra om
hierdie swakkelingoptrede met veragting te bejeën.
Indien die kommissie egter ‘n ander riglyn hiermee
bedoel, naamlik dat die skrifspreke deur die situasie
oorwoeker word, het ons indei’daad met lewendige
debatsmateriaal hier te doen: ‘n~wegbreek van die
pre~Verligting hermeneutiek van 1618/19! Wi! die
kommissie nie ons verwardes helderder begelei nie?
4. My verantwoording van die aansoek tot revisie
* Tn 1927 tref Hans von Soden te Marburg die
onderskeiding tussen die sg Griekse en Israelitiese
waarheidsbeskouings (Was ist wahrheit? Vom
gescbichtlichen Begriff der Wáhrheit). Sedertdien bet
dit mode geword om die historiese patrone van
waarheidsgebeure aan te toon as die meer korrekte
teenoor die statiese konstruksie van die waarheid as
idees/stellinge. Somtyds is dit noëties gesien as
verdieping van die waarheidsbegrip (vgl G von Rad se
tradisiegeskiedenis), ander keer is dit as ontologiese
waarheidsaangroeiing beskou (vgl prosesteologie van
by Tei!hard de Chardin en selfs W Pannenberg se
proleptiese oorleweringsgeskiedenis). Die taal van die
belydenisskrifte herinner meer aan die Griekse
waarheidsbeskouing en die taal van die kommissie
meer aan die sg Israelitiese waarheidsbeskouing. Die
feit is egter dat die teologie in die Ned Geref Kerk self
nog mm bewussyn toon vir die lewensbeskoiilike wae
wat aan die debat ten grondsiag lê nie.
* Dit is Plato wat die vader is van die sg Griekse
waarheidsbeskouing, met sy grade van waarheid tot op
die boonste sfeer van waarheid, bekend as die Idee.
Die benaming: “Griekse waarheidsbeskouing” is dus
naastenby gepas. Dit is egter nie soseer die Ou
Testament aie, maar Hegel wat die vader is van die sg
“Tsraelitiese” waarheidsbeskouing, met sy grade van
waarheid tot op die laaste sfeer van waarheid, bekend
as die Absolute. Die vrome benaming ~Israelitiese’~
waarheidsbeskouing is verdag, ondanks die feit dat die
Skrif ook sterk aspekte biervan ken. Die Skrif
(insluitende die Ou Testament) ken egter gewis ook
velerlei aspekte van die ~ beskouing.
* Die Platoniaanse beskouing is veral begaan oor die
posisie van waarheid, oor die objektiwiteit, oor die
kennis, oor die determinisme, oor die vertikaliteit, oor
die absoluutheid, oor die metafisika. Die Hege!iaanse
beskouing is weer begaan oor die momentum van
waarheid, oor die dia!ektiek, oor voorlopigheid, oor
die willekeurige, oor die horisontale, oor die
kontingente, oor die dinamiek, oor die eskatologie.

Die ware bybelse waarheidsbeskouing is eerder iewers
tussen bierdie twee uiterstes!
* Kan ons byvoorbeeld die Heideggeriaanse “vernu
wing” van Bultmann “Tsraelities” noem en op
klankwaarde goedkeur en boonop ons be!ydenisartike!s
in stilte laat? Ek gb, net ~sc~ mill kan ‘n sinode dit via
Hegel en sy waarheidsbeskouing binne die Ned Geref
Kerk doen. Verstaan my goed: ons kan dit aanvaar,
maar dan moet die sinode weet waaroor die debat in
wese handel. Dan behoort cUe voorsitter die
sinodegangers te versoek om die prosedure te volg wat
geld vir belydeniskwessies.
* Dit is ironies dat die kommissie verwarring wou
voorkom, want die sg ‘Tsraelitiese” waarheids
beskouing van Hege!, word ten slotte selfs swakker as
by Hegel self hanteer: by Hegel vind ons wel nog ‘n
fmale Absolute, by die kommissie vind ons bboot die
voortdurende
vernuwing
binne
opeenvolgende
situasies. Ja; ‘en dit is~ die slot! Hier eindig die leiding
van die kommissie sonder ‘ii woord oor die
eskatologiese AFLOOP van die waarheidsvraagstuk!
Geen woord oor God wat verantwoording gaan eis oor
elke ligsinnige woord wat gespreek is nie, U weet,
hiermee verskuif die kommissie eintlik na die
Hegeliaans-beInvloede Charles Darwin en sy teologiese
uitloop in die prosesteobogie. Hier word geleer dat
SLEGS natuurlike se!eksie (situasie.dinaniiek) en die
oorlewing van die sterkste (uitsterwing van oue) en
mutasies (kontingensie) die ware werklikheid
behivloed. In die prosesteobogie vind oiis repeterende
vernuwing via die situasie op pad na ‘ii vae Omega-punt
(die evolusie van God!) Net cen sinnetjie oor die dag
van afrekening voor die troon van God oor die
waarheid wat elkeen gehuldig en gebeef het, kon lilerdie
verwarring so maklik voorkom het. Die kommissiebede
is sekerlik nie ‘n aantal prosesteoloe nie en het dit
sekerlik bloot nagelaat. Maar moet Noord-Transvaal se
kerklidmate genoeë neem met so ‘n studiestuk?
* U sien: die kommissie het nie verwarring ongedaan
gemaak nie; inteendeel! Ek vertrou dat daar
sinodegangers is wat om beter redes as die van die
studiestuk saam met my deelneem aan bybelse
hervorming van ouere besbuite!
5. Slot
Bk versoek daarom die revisie van aanbevebing 3.3.8 in
die agenda 1993 (met ander woorde revisie van die
besluit soos aanvaar en beskryf in die notule van die
Sinode van Noord-Transvaal 1993 rakende hierde
punt.) Bk versoek dat die kommissie gevra word om
hierdie studiestuk te hersien.
Met dank en groete in Christus
DS DG JORDAAN, ELLISRAS-WES
B.7.4 WêRELDRUGBY OP HEMELVAART EN
SONDAE

Die sinode betreur dit dat die organiseerders van die
Wereldbeker-rugby, ondanks die protes deur Christene
uit verskeie oorde, steeds voortgegaan het om
wedstryde op Hemelvaart (25 Mei) en twee Sondae (4
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c. hierbo teen ‘n volgende betaling te laat verreken~

en 18 Junie) te reel.
RING VAN PRETORIA-WES

KERKRAAD WAVERLEY-OOS

B,8 FOND SE

B.8.4 WAAKSAAMIIEID OOR DIE FINANSIöLE
WEISTAN]) VAN GEMEEW~ES

B.8.1 HANThRING VAN FINANSIES BY SINODE
Die Sinodale Kommissie vir Fondse stel ‘n begroting
vir die Sinode van Noord-Transvaal op. Elke besluit,
wat ‘n ekstra finansiële verantwoordelikheid van die.
sin~de sal verg, moet eers ter vergadering deur die
SKF ondersoek word. As so ‘ii besluit bekostigbaar is,
kan dit geneem word.
Motivering
Die sakebeginsel, naamlik “Om alleen te doen dat
bekostig kan wordt, moet meer tot sy reg kom in die
sinodale besluitneming.
RING VAN SESMYLSPRUIT
B.82

BEGROTING VOLGENS VRYWILUGE

BYDRAES

Die Ring van Rustenburg versoek dat die sinode se
begroting vanaf 1996/97 opgestel word aan die hand
van die vrywillige bydraes van gemeentes wat hulle
onderneem om by te dra met die verstandhouding dat
die verskillende sinodale kommissies hulle werk
saamhede vooraf aan die kerkrade kan bemark.
Motivering~

1. 2 Kor 9 is baie duidelik dat offergawes wat gebring
word uit en uit vrywillig moet wees en sonder dwang.
2. Die sinode se begroting moet opgestel word op die
basis van ‘n inkomstegedrewe begroting. Tans word
die begroting opgestel en dan gekyk wat elke
gemeente se bydrae moet wees. Vele gemeentes
maak tans gebruik van oortrokke fasiliteite by banke
oni hul sinodale verpligtinge na te kom. Son daar
eerder met elke gemeente onderhandel word oor
betrokkenheid om sinodale werk te laat viot, sal dit
noodwendig die gevoig bewerk dat gemeentes
eienaarskap vir sinodale werk aanvaar.
RING VAN RUSTENBURG
B.83 WYSIGING I{LJJDIGE LOPENDE BETAAL
STELSEL VIR SINODALE BYDRAES
Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir
Fondse om die huidige lopende betaalstelsel vir die
oorbetaling van sinodale bydraes meer vaartbelyn en
prakties uitvoerbaar te maak deur onder andere die
volgende wysigings te implementeer:
a. kwartaallikse oorbetalings in plaas van maandelikse
betalings in te stel;
b. totale skuld in plaas van slegs geboueskuld
aftrekbaar te maak volgens die huidige formule, asook
plaaslike alimentasie;
c. ter wile van sinvolle bydraes per gemeentelike
begrotings ‘n plafon vir sinodale bydraes per gemeente
vas te stel, byvoorbeeld 10% van inkomste na
aftrekkings; en
d. krediete vir die boekjaar in terme van die plafon in

1. Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir
Fondse om ‘n filosofie in die hantering van fondse in te
bou wat primer ingestel is op die fmansiële oorlewing
van gemeentes.
2. Die sinode versoek die Sinodale Kommissie vir
Fondse om tydens sinodesittings as ‘n ~fi1terN op te tree
om alle voorstelle en versoeke waar fondse geimpliseer
word, te laat oorstaan tot by die behandeling van die
begroting.
3. Die sinode gee opdrag aan al sy kommissies om met
die oog op die begroting nog nicer ingrypend te besnoei
deur bestaande werksaamhede in te kort of te
termineer met die doel om gemeentes finansieel
tegemoet te kom.
Motivering.
Die groot meerderheid van gemeentes in die NG Kerk
is besig met ‘n finansiële oorlewingstryd. Die huidige
en algemene (eensydige?) uitgangspunt by die
goedkeuring van bestaande en nuwe sinodale
werksaamhede is dat dit verdienstelike sake is. Dit is
een van die hoofoorsake dat NG gemeentes wurg om
fmansieel te oorleef, soveel so dat (sommige)
gemeentes verplig is om oortrokke rekenings by die
bank aan te gaan, werksaamhede van die gemeente in te
kort en selfs hul leraar(s) beroepbaar te verklaar. Dit
plaas druk op die voortbestaan van goeie verhoudings
tussen die sinode en die gemeentes. Hierdie
beskrywingspunt wil die sinode in staat stel om in ‘n
groter mate as waghond vir die fmansiële welstand van
gemeentes op te tree tydens sinodesittings en
andersins. Huidig moet die Sinodale Kommissie vir
Fondse (namens die sinode) orals by gemeentes die
begroting van die sinode verdedig terwyl almal weet hoe
swaar gemeentes trek.
DS GA CRUYWAGEN, SOUTPANSBERG
B.85 FINANSICLE VERPLIGTINGE

Dat by die toelaatbare aftrekkings daar ‘n glyskaal sal
geld met betrekking tot die reiskoste wat afgetrek kan
word.
Motivering

Die huidige stelsel wil gelyke en regverdige behandeling
van gemeentes bewerkstellig. By die aftrekkings per
leraarspos is die berekening vir reiskoste gemaak vir
18 000km. Indien die beginsel van gelykheid en
regverdigheid dus hier toegepas word, is dit net billik
dat gemeentes waar daar meer gereis word (gewoonlik
plattelandse gemeentes) ‘n groter bedrag toegelaat
word om af te trek. Indien dit nie gebeur nie, is die
stelsel nie billik aangesien sommige stadsgemeentes se
leraars 18 000km reis en ‘n plattelandse leraars selfs
soveel as 36 000km. Dit sluit privaatritte nit.
KERKRAAD KOEDOESRAND
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B.8.6 VISITASIEJAAR
Die Ring van Hartbeesspruit stel dit as ideaal dat die
fmansiële jaar en die visitasiejaar met die kalenderjaar
saamval en versoek die Sinode van Noord-Transvaal
oni so te besluit.
RING VAN HARTBEESSPRUIT

E~ REGTE
B.9.1 Bepaling 29A2
Die smode besluat om die tweede sm in Bep 2942, te
wete “dieselfde persoon word me vir meer as twee
agtereenvolgende gewone vergaderings tot vóorsitter
en skriba van die ring gekies nie” te skrap.
Motivering Elke ringsitting is ‘n mondige vergadering
wat oor sy eie ampsdraers kan besluit. Reglemen
tering ten opsigte van dienstermyne tas hierdie
mondigheid aan.
RING VAN SESMYLSPRUIT
B.92 BEPALING 29.6.6
Die sinode besluit om Bep 29.6.6 te skrap.
Motivering Die bepaling geld nie meer nie aangesien
die sinodale kommissies nie meer ringsgewys saam
gestel word nie.
RING VAN SESMYLSPRUIT
B.93 BEPALING 322.9
Skrap die laaste sin van Bepaling 32.2.9 wat lees:
‘Geen lid van die moderatuur mag vir meer as drie
agtereenvolgende gewone vergaderings van die sinode
in dieselfde ~05 gekies word nie.”
Motivering Die huidige bepaling tas die mondigheid
van die sinode aan. Elke sinode kan sy eie amps
draers verkies.
DS DB DE VOS, SESMYLSPRUIT
B.9.4 BEPALING 35.53
Die Ring van Louis Trichardt versoek die Sinode van
Noord-Transvaal om Bep 35.5.3 op p 52 van die
Kerkorde so te wysig dat ‘n ringskommissie ook ‘n
beskrywingspunt vir die sinode kan indien.
Motivering
Ringskommissies word deur die kerk vertrou met bale
belangrike sake en is ook die liggaam wat binne die
ringsgebied tussen vergaderings besluite moet neem
en moet optree. Daarom maak dit nie sin dat ‘n
afgevaardigde ‘n beskrywingspunt mag indien terwyl ‘n
ringskommissie dit nie kan doen nie.
RING VAN LOUIS TRICHARDT

B.9.5 AANSOEKE VAN LIDMATE OM LID
MAATSKAP IN ‘N ANDER NED GEREF GE
MEENTE TB BEHOU
Die sinode keur goed dat aansoeke om behoud van
lidmaatskap in ‘n ander gemeente as die waarin ‘n
lidmaat woon, soos voig hanteer word:
1. Die leraar van die gemeente waarbinne die lidmaat
woon, besoek die lidmate so goü mOontlik nadat die
aansoek ontvang is, of, die leraar tree so gou moontlik
met die lidmaat in gesprek nadat die aansoek ontvang is.
2 Vergunnmg word aan aansoekers verleen dat hulle
lidmaatskap voorlopig in die vorige gemeente kan bly
(met voile lidmaatsregte daar).
3. Lidmate word aangemoedig om ook die eredienste
in die nuwe gemeente by te woon en by die aictiwiteite
van die nuwe gemeente en gemeenskap betrokke te
raak.
4. Die lidmate word versoek om hulle aansoek vir ‘n
jaar terug te hou. Indien hulle na ‘n jaar nog steeds by
die vorige gemeente ingeskakel wil bly, kan hulle ‘n
hernude aansoek tot die kerkraad rig wat die saak so
gou moontlik hanteer.
RING VAN DASPOORT
B,1O ALGEMEEN
B.1O.1 NAAMSVERANDERING GEMEENTE WA
TERBERG-NOORD
Die Ring van Waterberg beveel by die sinode aan dat
die naam van die Ned Geref Gemeente Water
berg-Noord verander word na die Ned Geref Gemeente
Vaaiwater (Bep 31.8.6).
RING VAN WATERBERG
B.102 WESPOORT
Die Ring van Pretoria-Wes spreek sy dank uit teenoor
die Sinode van Noord-Transvaal vir sy begrip,
betrokkenheid en finansiële ondersteuning wat aan
Wespoort verleen word.
RING VAN PRETORIA-WES
B.103 PORT(JGESE GEMEENTE
Die Ring van Pretoria-Wes het eenparig beshilt om die
Portugese gemeente in sy ressort op te neem. Hierdie
besluit word aan die sinode gestuur vir finale be
kragtiging.
RING VAN PRETORIA-WES
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E.1 IN MEMORJAM
1. Prof Johan Adam Heyns: MA, BD, ThDr,
D Phil (27.05.1928 5.11,1994)
Johan Adam Heyns is op 27 Mei 1928 op Tweeling in
die Vrystaat gebore. Hy groei op in ‘n ouerhuis waar
hy van kindsbeen af leer wat dit is om die Here te dien
en lief te he. Daar was altyd heimwee in sy stern as hy
vertel het van die plaaslewe en sy jeugj are.
Daar was nooit vir horn ‘n ander keuse as om
predikant te word nie. Reeds toe hy met die “treppie”
na en van die skool op Tweeling gery het, was hy seker
van sy roeping.
Sy verdere skoolopleiding ontvang hy op Reitz en hy
matrikuleer in 1945 aan die Gimnasium-hoërskool op
Potchefstroom. Hy skryf in by die PU vir CHO, waar
hy ‘n briljante akaderniese loopbaan begin. In 1949
vertrek hy na Pretoria, waar hy verder aan die

Teologiese Fakulteit (Afd B) van die Universiteit van
Pretoria studeer. Hy behaal in 1951 sy BD- en
MA-grade (laasgenoemde in die Filosofie) met lof.
Hy vertrek na die Vrije Universiteit van Amsterdam,
waar hy onder leiding van prof GC Berkouwer in die
Dogmatiek promoveer met die proefskrif: ‘Die
grondstruktuur van die modalistiese triniteitsleer”. In
die tyd onderneem hy ook ‘n uitgebreide studiereis na
die universiteite van Basel en Zurich, waar hy kennis
maak met prof Karl Barth en Emil Brunner.

Met sy terugkeer in Suid-Afrika word hy gelegitimeer
en in 1954 as predikant van die Ned Geref gemeente
Ysterplaat bevestig. Terselfdertyd skryf hy in vir ‘n D
Phil in Wysbegeerte aan die PU vir CHO en behaal

die graad in 1962 onder leiding van prof HG Stoker.
Sy proefskrif-onderwerp was:
“Die teologiese
antropologie van Karl Barth vanuit wysgerig
antropologiese orientering”. In 1954 trou hy met mej
René Spamer, ‘n maatskaplike werker. Ses jaar later

vertrek hy na die gemeente Rondebosch en word
studenteleraar.
In 1966 begin Johan Heyns se voltydse akademiese
loopbaan met sy aanstelling as senior lektor in
Dogmatiek aan die Teologiese Kweekskool op

Steilenbosch, waar hy die Matie-tokkelokke vier jaar
lank onderrig. In 1970 verruil hy die Eikestad vir die
Jakarandastad, maar bly lewenslank lief vir die Kaap.
Met sy bevestiging as professor en hoof van die

geleerde en leier met ‘n vaste geloof, word hy wyd
bekend as iemand wat in die beoefening van die
teologie noolt losraak van die NG Kerk nie. Vir
studente beklemtoon hy gereeld dat die teologie altyd
in diens van die kerk moet staan.
Prof Heyns was ‘n produktiewe skrywer en valcman,
iemand met ‘n verbysterende werkvermoë en ‘n
vaardige hanteerder van die pen. Hy het die Andrew
Murrayprys vir teologiese publikasies drie keer
verower: in 1981 vir Dogmatiek, in 1985 vir Teologiese
Etiek en in 1989 vir Teologiese Etiek 2/1. Hy het ook
die Credo- en Totiuspryse vir sy werk gewen. Sy
prinsipiele insigte en welsprekendheid het van horn ‘n
gesogte spreker gemaak, ‘n persoon wat ‘n gehoor kon
boei en tot nuwe insigte bring. As prediker het hy aan
die verkondiging van die Woord ‘n ereplek gegee en sy
ems en roepingsbewustheid het van horn ‘n dinamiese
prediker gemaak.
Op die sinodale akker van die Ned Geref Kerk trap hy
diep en onuitwisbare spore. Die eerste Algemene
Sinode van 1962 het sy studiestuk oor die Chiliasme
bespreek, en hy het ‘n rolspeler in sinodevergaderings
gebly tot met die Algemene Sinode van 1994, enkele
weke voor sy dood. Met die historiese Algemene
Sinode van 1986 word hy moderator lets wat, het hy
later erken, sy lewe drasties verander het. Met
Christelike waardigheid het hy die een kerklike krisis na
die ander hanteer, en steeds sterker na yore getree as
-

vredemaker en versoener in ‘n stormagtige tyd in

Suid-Afrika se geskiedenis.
As kerklike leiersfiguur en vanweë sy bydraes op ‘a wye
terrein, ken die destydse staatspresident, mnr PW
Botha, die Dekorasie vir Voortreffike Diens (Goud) in
1988 aan horn toe. Hy was ‘n termyn lank voorsitter
van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en was
ten tye van sy dood voorsitter van die Federasie van
Afrikaanse Kultuurverenigings (FAK) en onder
voorsitter van die Afrikanerbond.
Met die Algemene Sinode 1994 in Pretoria het
afgevaardigdes nog die kans gehad om talle fasette van
die veelkantige mens wat prof Johan Heyns was, te
beleef, onbewus daarvan dat dit ‘n laaste groet was.
Die versoenende oomblik tussen proff Evert Kleynhans
en Johan Heyns sal mens altyd bybly: twee groot
kerkmanne en strydosse met integriteit en liefde vir die
kerk van die Here.

Departement Dogmatiek en Christelike Etiek aan die

Fakulteit van Teologie (Afd B) van die Universiteit
van Pretoria, word ‘n kringloop voltooi. As begaafde

Op 5 November 1994 het Johan Heyns se lewe op ‘n,
onbegryplike wyse tot ‘n einde gekorn toe hy in die
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intieme kring van ‘n oüpa en ‘n ouma met hulle
kleinkinders aan die die hand van ‘n sluipmoordenaar
gesterf het.
Wie Johan Heyns geken het, Icon nie anders nie as om
beindruk te wees met sy intellek, charisma, passie vir
die lewe, integriteit, persoonlike betrokkenheid en
taalvaardigheid. Wat die meeste beindruk bet, was dat
JOhan Heyns gelewe het wat hy bely het.
Gerdrie
van der Merwe.
-

2, Ds Pieter van Zyl Boshoff: ECom Wetsk,
BA, BD (10.07.1964 16.09.1994)
-

Pieter Boshoff is op 10 Augustus 1964 gebore te
Potgietersrus waar hy ook sy laerskool-loopbaan
deurloop het en hoofseun was. Hy ontvang toe reeds
‘n trofee vir die beste prestasie in St. 5.
Sy hoerskoolonderrig bet by ontvang aan die
Hoërskool EG Jansen te Boksburg. Behaiwe verskeie
sportsoorte waaraan hy deelneem, is by ook redakteur
van die skoolkoerant en lid van die leerlingraad. Hy
ontvang
ook
akademiese,
kulturele
en
leierskapserekleure van die skooL In daardie stadium
was hy ook lid van die Junior Stadsraad van
Boksburg. Hy is ook voorsitter van die SKJA en selfs
kategeet.
Tydens sy universiteitsverblyf het hy ‘n leidende rot
gespeel in die studente-, sosiale-, godsdienstige en
kerklike lewe. Hy was voorsitter van die gemeente
Universiteitsoord se UKJA in 1986/87; hy is ook
diaken en selfs ouderling met opdrag jeugbediening;
voorsitter van die Studenteraad sowel as van Deo
Gloria in 1988. Hy bet ook ‘n leidende rot gespeel in
die studente-organisasies “Jeugkrag” waar hy
takvoorsitter was en ook lid van die Nasionale
uitvoerende kornitee. Hy doseer vir 5 jaar aan die
Buitekurrikulére sentrum vir Hoogsbegaafde leer
linge. Akademies was hy ‘n stewige student,
konsensieus en roepingsbewus. Ny ontvang Studen
teraadsmedaljes, Akademiese en leierskapserekleure
(dux) asook die VSR-erernedalje.
In 1992 bet by sy militêre diensplig gedoen en was in
hierdie tyd ook ouderling en kategeet in
Wonderboom-gerneente. Hy ontvang die Genl Maj
JA van Zyl- wisseltrofee vir die beste student in die
SA Leer en ook aanprysingsertifikate as bevelvoerder
en vir grensdiens.
In 1993 is hy beroep
as kapelaan van
Pretoria-Polisiekollege, waar hy met groot sukses
gearbei het en in die inligtingsdiens betrokke was. Hy
was juis besig met ‘n orienteringskursus in die Paarl
toe die ongeluk plaasgevind het. Ny was ook betrokke
by die SAPD se Opleidingskollege in Pretoria-Wes.

Hy het sterk leiding gegee in die kursusse “Walk
Through the Bible” en bet, as rekenaardeskundige, die
Logos-program vu rekenaars ingevoer, waarvan by die
ideaal gekoester het dat dit grootskaals benut kan word
met die oog op die bediening. Ny was betrokke by die
daarstelling van die Bybel op rekenaar. Kort voor sy
dood bet hy ook ‘n rot gespeel in die Kommissie vir
werkverskàffing vir proponente, waarvan by die skriba
was.
As persoon was by ‘n nederige mens, rnaar ‘n dinamiese
leier wat doelgerig opgetree het. Tog het by nie bo-oor
mense geloop nie, maar steeds bale sensitief teenoor
almal opgetree. Ny was ‘n aangename en joviale mens
met gemaldike menseverhoudings. Die baie vriende
~vat van ver na sy begrafnis gekorn het, getuig daarvan.
Op 19 September 1994 is by oorlede in ‘n motorongeluk
naby Moorreesburg.
Hy was ongetroud en laat ‘n moeder, ‘n broer en twee
susters na. DJ Viljoen.
-

3. Ds

Ebenhaezer

(17.10.1967

-

du

Toit:

BA,

BD

07.01.1995)

Eben du Toit is, menslik gesproke, te vroeg oorlede. Sy
aansteeklike entoesiasme, ywer, intensiteit van lewe en
ervaring, sal lank onthou word deur aim at wat hom
geken bet.
Hy is gebore op 17 Oktober 1967 te Pretoria en geniet
sy laerskoolloopbaan vanaf 1974 te Fochville en
matrikuleer in 1985 aan die Ho~rskool Die Wilgers in
Pretoria, waar by twee jaar dien as leerlingraadslid,
voorsitter van die CSV is en tennis, skaak en krieket
speel.
Ny voel ‘n roeping om die Here uit liefde te dien en
studeer aan die Universiteit van Pretoria waar by sy
BA-graad (teologie) behaal in 1988 en sy BD-graad in
1991, waarna hy ook in daardie jaar gelegitimeer word.
Sy
skripsietema was:
“n
Praktiese-teologiese
ondersbek na die gebruik van sang en musiek binne
lofprysing en aanbidding”. Dit was dan ook sy groot
ander belangstelling en liefde in sy lewe ni. sy musiek
tot eer van die Here.
In 1992 begin hy met sy diensplig en dit lei horn na
Pietersburg waar by as kapelaan dien en ook in die
huwelik tree met Sonja Muntingh.
Na beroeping word hy op 29 Januarie 1994 bevestig as
leraar van Pietersburg-moedergemeente. Ongeveer ses
maande daarna word hy siek aan bloedkanker. Ten
spyte van lewenskragte wat gou getap word, hou by nog
vol met huisbesoekwerk, Bybelstudies, prediking en
deelname aan die jeugaksies in soverre sy kragte hom
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toegelaat het. Na chemoterapeutiese behandeling sit
hy sy bediening moedig voort. Hy kia nooit nie en
dien as inspirasie vir eficeen met wie hy te doen gekry
het. Tot die einde toe gb hy dat hy gesond gaan
word. Op Saterdag 7 Januarie 1995 is hy egter in sy
ouerhuis oorlede.
Hy sal onder andere as vriend onthou word. Niks was
vir horn te veel moeite nie. Niemand was vir horn
ontydig nie en geen uitdaging te groot nie.
Verder sal hy onthou word vir sy positiewe
ingesteidheid, sy pastorale deernis, sy liefde vir
jongmense, sy doelgerigtheid, sy praictiese insteffing, sy
musiekbegeleiding, sy belangstelling en algemene
kenuis oor verskeie sake, veral ook sy lus vir die lewe.
Eben het in sy kort 27 jaar leeftyd meer uit die lewe
gehaal as wat bale ander in baie meer jare doen.
Daarvan het hy ook ruimskoots terug geploeg en
bestee in die koninkryk van God, sy familie, eggenote
en vriende.
Die teks op sy begrafnisbrief is sprekend van sy lewe:
“Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe
aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk
en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen
kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale
sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel,
sal ek juig in God, my Redder” (Hab 3:17-18) GC
Haumann.
-

4. Ds Ignatius Christiaan
(11,02.1908 02.03.1995)

Schutte:

BA

Hy is op 12 April 1941 getroud met Nellie du Toit en
uit die huwelik is vier seuns en ‘n dogter gebore. Dit
was ‘n gelukkige huwelik van amper 54 jaar.
Syne was ‘n lang lewe vol liefde en diens. Hy bet met
God gewandel. Nie alleen was by vir sy vrou ‘a
wonderlike lewensrnaat nie, maar ook vir sy kinders ‘a
liefdevolle, maar streng en regverdige vader. Sy goeie
kwaliteite was bale: altyd dankbaar vir genade van Bo;
altyd bereid om te luister na die lief en Iced van ander;
altyd op sy pos; altyd netjies; sy ja was ja en sy flee,
flee; altyd nederig en een wat naby die Here geleef het;
sy belydenis het hy geleef; daarby was by vrygewig en
sensitief.
In elke gemeente waar hy gewerk het, sowel as in die
argief, het hy dit as ‘n voorreg gesien wat die Here aan
horn bied. Op ‘n stadium het ‘a kerkraad aan horn
bekend gemaak dat hulle sy salaris verhoog. Hy het
egter gesê dat hy dit alleen sal aanvaar as die salaris van
die sendelinge in daardie omgewing ook verhoog word.
Kenmerkend van sy eie gesindheid was ‘a artikel wat by
in die Voorligter van Mci 1987 geskryf het oor die klein
sandkorreltjies wat in die olie van die gesinslewe kan
kom en dan oneindige skade aan die funksionering van
die gesinsmasjien kan doen. Hy gee die raad dat daar
versigtig en met voorsorg toegesien moet word dat die
liefdesolie skoon bly deur dinge te vermy soos
ontaktvolle antwoorde, onvergenoegdheid, verwyte,
beskuldigings, verkleinerings, agterdog, aanstoot,
stryery en liefdelose teregwysings. So het hy ook
gelewe. DJ Viljoen.
-

-

Naas Schutte is op 11 Februarie 1908
Coligny-distrik gebore en het sy skooltydperk daar
in Potchefstroom voltooi, Hy is in 1933
Stellenbosch gelegitimeer en het in dieselfde jaar
huipprediker te Ladismith begin werk.

te
en
te
as

In Augustus 1934 is hy georden as leraar van
Ladismith (KP) en het daarna die volgende gemeentes
bedien: Port Elizabeth-Noord (1938), Otjiwarongo
(1940), Weenen (1945), Wolseley (1949) en Tarkastad
(1962). Op 25 Februarie 1973 aanvaar hy sy erneritaat,
maar sedert April 1973 tree hy op as assistent in die
Transvaalse Argief, waar hy uitstekende en getroue
diens lewer. In Desember 1984 tree hy finaal af.
Sy gesondheid gaan egter hierna vinnig agteruit en hy
ly aan Altsheimer en suikersiekte. Hy sterf in sy 87ste
jaar aan trombose en is op 6 Maart 1995 vanuit die
gemeente Suidoos-Pretoria begrawe.

5, Ds Johannes Daniel Jacobus
(22.02.1928 13.02.1994)

Bouwer:

-

Ds Jan Bouwer het in die distrik van Vredefort
grootgeword en matrikuleer in 1954 op Parys. Ann die
Universiteit van Pretoria behaal hy in 1958 ‘a
BA-graad. Hiervandaan gaan hy na Stellenbosch waar
hy die BTh in 1962 verwerf, en gelegitimeer word.
Dit is ook bier waar hy Johanna Maria Malan ontmoet.
Hulle trou op 13 Julie 1963, nadat hy in die NG
gemeente Louwsburg georden is. Hier dien by totdat
hy in 1969 ‘n beroep na Neispruit aanvaar. Vanaf 12
Januarie 1974 beclien hy die gemeente Pietersburg-Oos,
waar hy 20 jaar diens gelewer het.
Vir sy eggenote Johanna en kinders Heleen, Elsabé en
Johan, kleinkinders, familie, vriende, kollegas en
lidmate met wie hy deur die loop van baie jare bekend
geraak het, was sy heengaan ‘n skok en ‘n groot verlies.
Onverwags, want nadat by in April 1992 sy emeritaat
aanvaar bet, het hy aktief gebly.
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‘Waar iemand doodgaan, skeur die lug, snak die uur
ila asem en dit sug verby ‘ Hierdie woorde uit die
digterpen van Lucas Malan (in sy bundel Edenboom),
het op 13 Februarie 1994 alctueel geword vir die gesin
van ds Jan Bouwer toe hy kort nadat hy van ‘n
erediens teruggekom het, moeg gevoel, gaan lê en nie
weer van sy bed opgestaan het nie.

waaronder ‘n eredoktorsgraad deur Unisa waarvan hy
die voorsitter van die Raad was tot en met sy dood. Hy
is op 8 ~April onder blyke van groot waardering en
belangstelling vanuit die NG gemeente Univer
siteitsoord begrawe. Die begaafde predikant van die
Ned Geref Kerk sal as nederige dienskneg onthou word
wat in die gesindheid van Paulus geglo het: “As ek hi
die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid”.
ds Flip du Toit.
-

Hy was ‘n forse en daadkragtige mens met warme
hartlikheid, wat sy eggenote wat jare reeds sieklik is,
getrou bygestaan het. ds Gerhard Bothma.
-

Ds Gottfried Frederick Endemann: BA,
BD (26.11.1901 15,06.1994)
7.

-

6. Dr Gerhardus Johannes Davidtsz: BA,
RD, LLB, LED (21.11.1916 05.04.1994)
• Dr Gerhardus Johannes David tsz is op 5 April 1994
oorlede. Hy word oorleef deur sy eggenote Esther,
twee dógters, skoonseun en een kleindogter.
• By is op 21 Mei 1916 in Fochville gebore en voltooi sy
teologiese studie in 1943 aan die Universiteit van
Pretoria. Hy word medeleraar van die gemeente
Pretoria (Groote Kerk). Hy son vera! op die terrein
van barmhartigheidsdiens ‘11 groot bydrae lewer. Die
behoefte aan huisvesting vir bejaardes en die jeug wat
na die stad gekom het, het horn na aan die hart gelê.
Daarvan getuig onder andere die bestaan van die
Jeugsentrum en tehuise soos Huis Davidtsz en
Vergesig. Hy word aanvanklik in 1967 sekretaris vir
die Diens van Barmhartigheid in Noord-Transvaal en
vanaf 1971 vir die Algemene Sinode. Hy het 17 jaar in
die Moderatuur van Noord-Transvaal gedien, eers as
aktuarius en later as assessor. Hy emeriteer aan die
chide van 1982. Met sy afsterwe was hy lidmaat van
die NG gerneente Groenkloof, waar hy as ouderling
steeds gewaardeerde werk gedoen het.
Om horn toe te rus vir sy taak, het dr Davidtsz ‘n
student gebly. Benewens die grade BA en BD, het hy
die LLB-graad behaal en is hy as advokaat van die
Hooggeregshof van Suid-Afrika toegelaat. In 1976
behaal hy die LLD-graad aan die Potchefstroomse
Universiteit vir CHO.
Dr Davidtsz het in die gemeenskap van Pretoria diep
spore getrap. Met sy heengaan was hy die langs
dienende stadsraadslid van Pretoria. Hy het vantevore
as burgerrneester gedien, was ook voorsitter van die
stad se Bestuurskornitee en steeds lid met sy afsterwe.
Hy het ook op die onderwysterrein ‘n belangrike rol
gespeel. Toe die stadsraad van Pretoria horn op sy
75ste verjaarsdag ereburger van die stad gemaak het,
het hy in 28 liggame gedien, in verskeie as voorsitter.
In lewe is hy paslik vereer met verskeie toekennings

Ds Fiedie Endemann is op Woensdag 15 Junie 1994 in
Pretoria oorlede. Hy is hi 1926 op Stellenbosch
gelegitimeer en in 1927 in die NG gemeente Erasmus
(Bronkhorstspruit) georden.
Daarna het hy die volgende gemeentes bedien:
Philadelphia (1941), Dc Aar (1944), Montagu (1947),
Sending Wes-Kaapland (1949), Drakenstein (NGKA
gemeente) (1951), Hanover (1952), Vredenburg (1957)
en Soekrnekaar (vanaf 1959) waar hy na nege jaar diens,
afgetree het.
Ds Fiedie was getroud met Johanna Henrietta
Bosman. Hy word oorleef deur ‘n seun en dogter.
Die Ned Geref Kerk kan dankbaar wees oor ‘n
liefdevolle en getroue dienskneg wie se lewensleuse Ps
37:5 : ‘Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op
Horn’ (1933-Vertaling) was.
Hy is op 18 Junie 1994 nit die NG gemeente
Wonderboom begrawe.

8. Dr Christoffel Steenkamp Kotzé: BTh, BA
Hons, MTh, DTh (17.01,1933 08.06.1994)
Christo is op 17 Januarie 1933 hi die distrik Clanwilliam
gebore. Die Kotzé-gesin het in 1937 na Rietbron, naby
Beaufort-Wes, verhuis. Hy verwerf die senior sertifi
kaat aan die Paul Roos-gimnasiurn op Stellenbosch en
in 1953 behaal hy ‘n BA-graad aan die Universiteit van
Stellenbosch.
Christo was daarna versiaggewer by Oosterlig in Port
Elizabeth en kierk by die Kaapse Onderwysdepar
tement.
Hy verwerf die Hoer Sertifikaat hi
Biblioteekkunde en word in 1959 streekbibliotekaris op
Beaufort-Wes.
Hy tree in die huwelik met Christina Hough. Tydens sy
studiejare op Stellenbosch is hulle dogters, Chrina en
Erica, gebore.
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Hy het die grade BTh en BA (Hons: Grieks) asook
die Lisensiaat in Teologie met onderskeiding verwerf.
In 1969 is hy gelegitimeer en op 7 Februarie 1970
word hy as predikant van die NG gerneente
Epping-Wes georden. Hier neern hy leiding met die
stig van ‘n Christelike Alkoholiste Vereniging (CAV)
en behaal hy sy meestersgraad in die teologie met ‘n
verhandeling oor Die Ned Geref Kerk en die
Ekurneniese Beweging.” Dit dien as ‘n aanloop tot sy
latere doktorale studie. Daarna was hy leraar in die
NG gerneente De Aar-Suid (1973) en Capital
Park-Oos (1977).

op 7 Maart 1978 verwerf by sy doktorsgraad in die
teologie met ‘n proefskrif getiteld: Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk en die Ekumeniese Beweging
1780 1910’.
-

Sy benoeming en aanstelling op 16 Maart 1981 as
argivaris van die sinodes van Transvaal en
Midde-Afrika, was vir horn die kroon op sy ryke
ervaringe en inderdaad ‘n roeping van God. Hy was
ook lid van die Sinodale Argiefkornmissie in die Kaap,
en lid van die SA Biblioteekvereniging, die Suid
Afrikaanse Vereniging van Argivarisse (SAVA), die
Kerkhistoriese Werkgemeenskap van SA en die
Genealogiese Vereniging van Transvaal. Hy was
voorsitter van laasgenoernde vereniging en eers lid en
later voorsitter van die Algernene Sinode se
Kommissie vir Argiefsake (AKA).
horn is daar mooi herinneringe aan sy
geesteskwaliteite, verstandelike vermoëns, gevorderde
geloofslewe, sy dienste binne kerklike verband, en sy
betekenis vir die kerklike argiefwetenskap. Hy het
ook onder andere ‘a boek van 200 bladsye vir die NG
gemeente Doornkloof met sorg en vakrnanskap die hg
laat sien. God bet Christo Kotzé die voorreg gegee
om in die ewige hg van sy hiefde te lewe.
dr IL
Ferreira.
Van

-

9, Ds Maritz de Beer: BA, Dipi Teol
(27,04.1939 26.04,1993)

die Standard Bank, die AEB, die Departement
Onderwys, Kuns en Wetenskap en die Stadsraad van
Johannesburg.
Hierna het by met sy studie aan die Universiteit van
Pretoria begin ten einde homseif as predikant te
bekwaam. Hy bet die BA-graad en die Nagraadse
Diploma in Teologie verwerf. Tydens sy studiejare bet
by tydelik werk by die WNNR verrig.
Ds de Beer bet die gemeentes Koedoeskop (1981-1984)
en Rustenburg-Bergsig (1984-1993) bedien. In 1964 is
by met Tina getroud. Uit die huwelik is drie seuns,
Jaco, Deon en Riaan, gebore.
In die gemeente het ds De Beer gespesialiseer in diens
van barmhartigheid. Huisbesoek was vir horn die
grootste vreugde en by bet gevolgilk baie tyd daaraan
bestee. Tydens sy jare in die bediening was hy by
verskeie geleenthede skriba van die ringskommissie.
Op ringsgebied bet ds De Beer baie lank in die
kommissie vir diens van barmhartigheid gedien.
Ds De Beer se lewe is gekenmerk deur ‘n besondere fyn
en spitsvondige humorsin. Sy bmgee vir die
gemeentelede het van horn ‘n besondere pastor
gernaak. As prediker het hy altyd die Woord van God
suiwer verkondig. Met sy laaste preekgeleentheid bet
hy die kiern laat val op die ems van die ewige
geluksaligheid. Daarom was sy laaste hoorbare woorde
daardie Sondagoggend juis gebou rondom die
tekswoord van 1 Pet 2:11-17 met as tema:
“Vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld.”
M
Meiring.
-

10. Dr Andries Petrus Treurnicht: MA, PhD,
DVD (1921 22.04.1993)
-

Dr Andries Petrus Treurnicht, wat in April 1993 skielik
oorlede is, was 21 jaar van sy werkloopbaan in die
kerklike bediening en 26 jaar daarvan politikus. Op die
kerklike en politieke terreine in ons land het by diep
spore getrap. Nadat hy sy teologiese studie in 1945 aan
die Stellenboschsse Kweekskool voltooi bet by was toe
24 jaar oud het hy sy bediening in Oudtsboorn begin
en was hy in 1949 die skrurnskakel van Suid-Westelike
Distrikte teen die All Blacks. In 1950 is by as
studenteleraar na Rondebosch, in 1954 ma Steilenbosch,
in 1958 na Pretoria en in 1960 bet hy dr Mike van der
Westhuizen as redakteur van Die Kerkbode opgevolg.
Die pos het hy sewe jaar beklee en in hierdie tyd bet by
assessor van die Kaapse en Ahgemene Sinodes geword.
-

Tydens die tweede oggenddiens op Sondag 25 April
1993 in die gemeente Rustenburg-Bergsig, was ds
Maritz de Beer die prediker. Dit was ook sy laaste
preek onbewustelik ook sy afskeidspreek, want dit
was juis tydens die prediking dat hy inmekaargesak
het met ‘n aneurisme op die brein. Ten spyte van
noodbehandehing deur drie dokters is hy later dood
sonder orn sy bewussyn te herwin.
-

Maritz de Beer is op 27 April 1939 op Humansdorp
gebore. Hy bring sy kinderjare op Worcester deur
waar hy ook matrikuleer. Agtereenvohgens werk hy by

-

Dr Treurnicht was ‘n begaafde prediker en ‘n bekwame
redakteur van die amptelike blad van die Ned Geref
Kerk. Hy het in die blad sterk leiding gegee en in die
jare sestig die standpunte van die NG-Kerk knap
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~verwoord en verduidelik. Hy was in hoe aansien in
kerklike kringe so ook op~kulturcle en, sou dit blyk,
politieke gebied. Hy is in 1965 as senior lektor nä die
Stellenboschsse Kweekskool beroep, maar het dit
bedank.
-

Dr Treurnicht het sy doktorsgi~aad in die Filosofie aan
die Kaapstadse Universiteit behaal oor kerk en staat
by Abraham Kuyper, groot Nederlandse kerk- en
staatsman van die vorige eeu.
-

Hy is in 1967 deur die destydse Eerste Minister, mnr
John Vorster, gevra om redakteur van Perskor se
nuwe koerant, Die Floofstad, te word. Terwyl hy
predikant was het dr Treurnicht bekendheid verwerf
as die skrywer van etlike geestelike boeke, waaronder
Laat ons saam bid, God hoor die gebed, Die Heilige
Gees, Maar eenmaal jonk. Later het Credo van ‘n
Afrikaner gevoig.
As koerantredakteur en later Volksraadslid, het dr
Treurnicht getrou gebly aan sy oortuigings en dit met
groot bekwaamheid in baie artikels en toesprake
bekend gemaak.
Hy het in 1971 die Volksraadslid vir Waterberg
geword, en was daarna adjunk-minister, minister, leier
van die Transvaalse Nasionale Party, leier van die
Konserwatiewe Party en daarmee saam leier van die
Amptelike Opposisie in die Parlement.
-

In later jare het dr Treurnicht meermale skerp met
die amptelike standpunte van die NG Kerk verskil.
Hy het sy betrokkenheid by die kerk egter lewenslank
behou en hy was end-uit ‘n getroue kerkganger. Ten
spyte van druk wat op horn uitgeoefen was, het hy nie
die NG Kerk verlaat nie.
Die lewensfilosofie wat dr Treurnicht se kerklike en
politieke loopbaan gekenmerk het, is dalk die beste
saamgevat in ‘n hoofartikel wat hy kort na sy
diensaanvaarding as redakteur van Die Kerkbode
geskryf het: “Ja, die (Afrikaner-)volk moet na die
evangelic luister. Volgens die hg moet hy sy wee
ondersoek en suiwer. Maar die hg sal die yolk ook
nog méér in homself laat ontdek as wat hy nog ooit in
homseif gesien het. Hy sal homseif sien as ‘n
verordening van God, met ‘n roeping van God. So
gesien, is die evangelic nie vir die yolk ‘n verskansing
om in te skull nie, maar ook nie ‘n mag van ontbinding
in die volkslewe nie. Dis die boodskap waardeur die
yolk weet dat daar in Christus vir horn hoop is. Dis sy
krag om in geregtigheid te lewe en te laat lewe”. 14
Desember 1960. dr Frits Gaum.
-
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11. Prof Wi1Iem~ Stefanus Vorster: MA, BD,
DD (01.12.1941 10.01,1993)
..

Prof Willërn Vorster het aan die Universiteit van
Pretoria sy teologiese opleiding gekry. Terwyl hy
studeer het, was hy reeds lektor in Grieks aan UP. Hy
behaal sy MA in 1968 en sy doktorsgraad in die
Nuwe-Testamentiese Wetenskap in 1974. In 1971 word
hy senior lektor aan UNISA en in 1977 direkteur van
die Instituut vir Teologiese Navorsing.
Vroeg in 1993 keer hy terug van ‘n vakansie, kry ‘n
beroerte-aanval en sterf skielik op 10 Januarie 1993.
Sy kollegas en vriende skryf soos volg oor horn:
“Prof Willem Stefanus Vorster en die Instituut vir
Teologiese Navorsing van Unisa was sinoniem. Nie~ net
omdat hy die Instituut van die grond af opgebou het tot
wat dit vandag is nie, nie net omdat hy die spil was
waarom alles gedraai het en die inisieerder en
inspirator van alle projekte was nie, rnaar ook omdat hy
die simbolisering van die dod en wese van die Instituut
was. Die Instituut was sy visie en is nou ‘n monument
ter gedagtenis aan horn. Met sy kenmerkende ywer,
intehhektuele
vermoë,
toewyding,
harde
werk,
belangstelling en lojale ondersteuning, het hy geld en
geinspireer. Aan elkeen het hy die ruimte gegun om
hulle beste te hewer.
“Hy was steeds aan die voorpunt van teologiese en veral
Nuwe-Testamentiese navorsiug. Hy het nie net
erkenning geniet nie, maar moes ook kritiek en aanslae
verduur. Tog het hy onwrikbaar voortgegaan om nuwe
wee te open. Sy skerp insig, breë visie, fyn emosionele
belewing en diepe menswees sal gemis word.
“Hy het nie alleen diep spore in die wetenskaphike
wêreld getrap nie en staan nie alleen uit as ‘n rig
tinggewende baken in die Suid-Afrikaanse teologie en
universele Nuwe-Testamentiese wetenskap nie, maar hy
het ook die lewens van bale mense diep en positief
beInvloed. Die hemelse lig wat hy uitgestraal het, sal
nog lank weerkaats”.
Personeel, CB Powell
Bybelsentrum).
(-

‘Wanneer ek aan Willem dink, dan maal daar duisende
gedagtes deur my verstand en net soveel herinneringe
aan dinge wat ek saam met horn beleef het. Bk het
myself al hoeveel keer gevra met watter woorde ek horn
sal kan beskryf en dan besef dat die mens Willem
Vorster nie in ‘n paar woorde beskryf kan word nie.
-

-
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Tog het jets my te binne geskiet wat ‘n belangrike
eienskap van horn uitlig (na aanleiding van die boekie
van Eric Berne: Games people play): Wilem was nie
iemand wat ‘n spel gespeel het nie rile met die Here
nie
en ook nie met ander mense nie. In ons
samelewing is daar so bale oppervlakkigheid en speel
ons soveel speletjies met mekaar dat ons verhoudings
oneg word. Daaraan was Willern nie skuldig nie en
daarom kon ‘n mens met horn ‘a egte ontmoeting he.
Geen mens wat werklik met horn te doene gekry het,
was daarna dieselfde nie want hy het jou aan die
clink gesit en jou ook met jouseif laat worstel.
-

-

‘Dit was juis hierdie eienskap wat horn in botsing
gebring het met baie dinge wat tradisioneel aanvaar is
en wat horn in soveel konflik gebring het met sommige
mense konflikte wat horn seergemaak het en weer
laat soek het orn verhouclings te herstel. Selfs sy
grootste teenstander sal moet erken dat Willern ‘a
mens met integriteit was.
-

Ten spyte van sy intellek, groot gees en enorme
werkvermoë wat horn in staat gestel het om met ‘n
verstommende intensiteit op vlakke te beweeg waar
mm mense bykom, het hy ‘n nederige mens gebly en
kon hy aandag gee en kontak rnaak ook met die
geringste.
“Sy vrou en kinders het ‘n maat en ‘n vriend verloor, sy
familie ‘n seun en ‘n broer, die akademiese wêreld ‘n
briljante geleerde, maar ons almal het ‘n vriend en
medemens verloor.
“Die herinneringe aan Wilern Vorster sal ons steeds
inspireer om eg mens en eg gelowige te wees, en ons
konfronteer met die bale belangrik vraag: wat maak jy
met iou lewe en iou vermoëns wat jy uit die hand van
‘n genadige Vader ontvang het?
“a Groot gees het by ons verbygegaan, maar ook ‘a
nederige en egte mens”. Daan Kilian.
-

12. Prof David Jacobus Bosch: BD, MA,
ThD (13,12,1929 15.04.1992)
Kuruman, die dorp wie se naarn deur die beroernde
Robert Moffat onuitwisbaar in die sendingannale
geskryf is, is ook die geboorteplek van David Jacobus
Bosch. In ‘n klein vierkamerhuisie gebou van
granietklippe wat sy vader self in die berg moes gaan
haal, is die seuntjie àp 13 Desember 1929 gebore. Sy
skoolj are het hy in Wes-Transvaal deurgebring,
voordat hy na die Universiteit van Pretoria is om as
predikant opgelei te word. Daarna is Bosch
Switserland toe, waar hy twee jaar lank in Basel onder
leiding van Karl Barth en Oscar Cullrnann verder
studeer het.

Na die behaling van sy doktorsgraad is die jong
proponent terug na Suid-Afrika, waar ‘a beroep om die
eerste sendeling van ‘n nuwe sendingstasie by
Madwaleni in die Transkei te word, op hom gewag het.
Nege jaar later is hy aangestel as dosent aan die
teologiese skool van die NG Kerk by De Coligny, naby
Umtata. Sedert 1971 was David Bosch professor in
sendingwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika.
Hy was sedert die stigting van die Suid-Afrikaanse
Werkgemeenskap vir Sendingwetenskap (SAWS) in
1968 as hoofsekretaris verantwoordelik vir ‘a reeks
jaarlikse kongresse van hoogstaande gehalte, wat wye
belangstelling ook vanuit die buiteland ontlok het.
Die lyfblad van SAWS, Missionalia, waarvan hy
redakteur was, geniet internasionale erkenning. Daarby
het hy nog tyd gevind om by talle plaaslike inisiatiewe
betrokke
te
wees.
Tydens
die
bekende
SACLA-byeenkorns in 1979, wat so ‘n groot impalc op
die kerklike lewe in ons land gehad het, was hy een van
die leiersfigure. Van die Nasionale Inisiatief vir
Versoening, wat die afgelope jare probeer het en
dikwels daarin geslaag het
om mense van totaal
verskillende agtergronde en oortuigings bymekaar nit te
bring, was Bosch die voorsitter.
-

-

Oor die akaderniese prestasies van David Bosch sal in
die jare wat kom, nog heelwat geskryf word “Hy was ‘a
bale groot man met ‘a bale groot hart en ‘a ewe groot
intellek, ‘a persoon wat ‘n enorme invloed in ons land
sowel as in taile ander lande op aarde uitgeoefen het,”
het prof Johan Heyns in ‘n huldeblyk aan David Bosch
gesê. Sy talle artikels en boeke word wereidwyd gelees
en waardeer. Van sy heel laaste werk, Transforming
Mission, in ‘a sekere sin sy magnum opus, skryf die
bekende
Engelse
sendingwetenskaplike,
Leslie
Newbigin: “Bosch se werk sal vir bale jare die fonda~
ment wees vir die bestudering van Sendingwetenskap.”
Alan Neely, sendingwetenskaplike van Princeton
(VSA), stel dit selfs nog sterker: David Bosch se boek
is nie maar een van die beste boeke op die gebied van
die sending van die afgelope geslag nie, dis die beste
boek wat die afgelope eeu geskryf is! Geen wonder dat
David Bosch die afgelope jare oorval is met eervolle
aanbiedings ale: leerstoele in Princeton, Yale, Utrecht,
Munster.
Waarom word David Bosch so hoog aangeslaan? In die
voorwoord van een van sy werke wat in Nederlands
verskyn het, skryf ‘n bekende missioloog dat die één
ding wat horn bo alles van David Bosch tref, sy
seldsame openheid is teenoor al die verskillende groepe
wat in die Suid-Afrikaanse samelewing aangetref word.
“Paulus, die groot sendeling, het in 1 Kor 13 gesé dat
die kern van alle missionêre aktiwiteite in die liefde lê.
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Dit moet die geheirn van hierdie liefde wees wat aan
hierdie man (Bosch) die moontlikheid gee orn so diep
te luister, mee te voel, saam te dink en saam te wees
Daarby moet ‘n mens melding maak van sy
outwapenende opregtheid. Hy laat horn nie in een
bepaalde keurslyf yang nie. Hy leen sy oor nie net aan
één bepaalde ideologiese groep nie, nog na links nog
na regs. Vir horn is die laaste kriterium waaraan alle
dinge getoets moet word, die eis van die evangelie van
Jesus Christus.”
Deur die jare het bale mense met David Bosch verskil,
soms hewig verskil. Die drie passies van sy lewe die
bevordering van eenheid onder afle kerke, die stryd
om reg en geregtigheid in die samelewing en die bou
van brüe van versoening tussen mense is nie altyd
ewe hoog waardeer nie. Al het hy tot aan die einde
van sy lewe ‘n lojale lidmaat van die Ned Geref Kerk
gebly, het hy dllcwels standpunte gestel wat in botsing
met die tradisionele standpunt van die kerk was.
Dikwels moes hy verguising verduur. Maar oor sy
integriteit en sy eerlikheid was daar nooit enige twyfel
nie.
-

-

“Hy was ‘n man vir wie ‘n mens die grootste eerbied
en respek gehad het~, vertel die moderator van die
1990 Algernene Sinode van die Ned Geref Kerk, prof
Pieter Potgieter. “Hy het sy standpunt eerlik en
konsekwent gestel maak nie saak watter teenstand hy
verduur het nie”. Dr Wilem Nicol het dit mooi
gestel: “David Bosch was ‘n vroeë swael, ‘n teken van
die toekoms.”
-

Die Ned Geref Kerk en die hele kerklike gemeenskap
in ons land en in die buiteland, is baie armer sonder
David Bosch. Sy plek sal nie maklik gevul word nie
daarvoor sal drie of vier persone nodig wees. Maar
hoe dankbaar kan ons nie wees vir sy lewe nie. Die
Here God het in sy kneg David Bosch aan ons alma!
‘n reuse geskenk gegee.
-

In die volgepakte Universiteitsoord-kerk in Pretoria
waar honderde begrafnisgangers byeengekom het om
die laaste eer aan David Bosch te bring, het die een
spreker na die ander kansel toe gestap. Afrikaanse,
Engelse en Xhosa-liedere is gesing, al was dit ook met
‘n knop in die keel. Die tragiese dood van David
Bosch as gevolg van ‘n motorongeluk in
Oos-Transvaal het die kerklike gemeenskap in ons
land geskud. Want, menslikerwys gesproke, was
David Bosch onvervangbaar. Prof Piet Meiring.
-

13, Ds Michiel Daniel
(27.01.1913 26.12.1992)

Victor

Cloete:

Na ‘n lang sickbed is ds Victor Cloete in Huis Mimosa
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op De Dooms oorlede. Hy het in die Paarl
skoolgegaan en ‘n universiteitsopleiding geniet wat horn
die status van eerwaarde verleen het.
Hy het in die volgende gemeentes gedien: Zionskerk
Paarl as hulpprediker (1937), veldpredikant in die leer
(1941 gedurende die oorlog), Wynberg Militêre Kamp
(1946), Voortrekkerhoogte (1947), veldpredikant in
Korea (1950), Wynberg Militêre Kamp (1952).
In 1957 ontvang hy predikantstatus en word daarna
Polisie-kapelaan van Transvaal (1960). Op versoek van
die Breë Moderatuur word hy verbind aan die
gemeente Bronberg as medeleraar. Op 16 Februarie
1975 aanvaar hy demissie en het die egpaar Cloete hulle
op De Dooms gevestig.
Oor horn skryf Gideon Joubert van Die Burger soos
voig: “Altyd netjies in sy uniform, kersregop, met blou
08, so onthou ons ‘Doompie’ Victor Cloete, indertyd
kapelaan van die Weermag en later Polisie
kapelaan-generaal. Maar hy was ‘n man met ‘n
wonderlike deernis vir sy medemens. ‘n Geliefde
leraar, deur almal bemin en geag. Van die ouer geslag
in die Weermag en Polisie is daar min mense wat horn
nie met dankbaarheid en waardering onthou nie.
“In die Koreaanse oorlog was hy altyd by as ons
vlieëniers opgestyg het. Bale het ‘n oomblik met geboe
hoof by die vliegtuig saam met Doompie gestaan terwyl
hy ‘n kort gebed gedoen het voordat op ‘n
lewensgevaarlike viug vertrek is. Vir sommige was dit
die laaste gebed en die laaste opstyging.
“Bale het nie teruggekeer nie. Vir gespanne en moeë
vlieëniers was dit ‘n riem onder die hart om die
eensame figuur op die aanloopbaan te sien wat hulle
inwag as hulle neerstryk. Van diegene wat jare later
teruggekom het nadat hulle wroegende tyd in
krygsgevangekampe deurgebring het, het vertel hoe
Doompie se gebede hulle onderskraag het. Hulle het
geweet hy bid vir hulle.
“Reeds in die Tweede Wêreldoorlog het Doompie ‘n
legende geword. In 1940 het hy kapelaan van die NG
Kerk geword. Hy het al die belangrike veldslae saain
met ons troepe in Noord-Afrika, Italië en Suid-Europa
meegemaak.
“In een van die verwoede veldslae in die Appenyne van
Noord-Italië het hy gehoor dat ‘n aantal soldate aan die
voorste gevegslinie swaar gewond is en huip dringend
nodig het. Ondanks die moordende masjiengeweervuur
wat die vyand volgehou het op die plek waar die soldate
gelê het, het ds Cloete ‘n Rooikruisvlag geneern en
daarheen begin kruip.
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‘Die vyand het nie die viag ontsien nie en telkemale
die wéreld om horn vol lood gesaai terwyl hy teen die
bult van boom tot boom afgekruip het. Met die
koeëlreën het hulle horn langer as ‘n uur van die
gewondes weggehou.
“Eindelik is die vyand deur die voorste troepe
teruggedryf. Toe kon ds Cloete, nog altyd onder
hewige geweervuur, die gewondes bereik en help
verpleeg. Vir hierdie daad het hy in 1944 die Milit~re
Kruis ontvang.
“In sy dienstermyn in die Weermag het hy onder meer
die Medaije vir Troue Diens en die Suider
kruisdekorasie ontvang, asook die Miitére Kruis vir
Dapperheid, die Italië-ster, die Afrika-ster, die
1939-’45-Ster, die Britse Verdedigingsmedalje, die
Britse Oorlogsmedalje en die Afrika-Diensrnedalje.
Die Ulchi-dekorasie van die Republiek van Korea, en
die Amerikaanse Brons Ster-dekorasie is ook aan horn
toegeken. Daarbenewens het hy die Verenigde Nasies
se Diensmedalje en die Korea War Service Medal
ontvang.
“In 1960 het hy kapelaan-generaal van die Polisie
geword, met die groot taak cm ‘n kapelaanskorps vir
die Polisie op te bou.
“a Senior polisieman het onlangs van horn gesê:
‘Vandat hy in die Polisie gekom het, het hy met sy
diepe rnenslikheid en nederigheid in die harte van elke
polisieman van die hoogste tot die laagste rang, ‘n
liefdevolle plek beklee.’
“Hier het hy ook die Polisiester vir Voortreflike Diens
en die Polisiester vir Verdienste ontvang. Hy was die
eerste man in die Polisie wat die Polisiemedaije vir die
Bekamping van Terrorisme ontvang het.
“Ds Cloete se warme vriendelikheid en rnenslikheid
het van horn ‘n uiters gewilde kapelaan en
vertroueling gemaak. Die Cloetes het geen kinders
gehad nie. Mev Anna Cloete, ‘n nooi Orlandini, was
‘n sendingdogter uit Rhodesië en ‘a opgeleide
rnaatskaplike werker. Sy het haar man al die jare
bygestaan.”

14. Us Barend Petrus Jacobus de Kierk: BA
(03.06.1920 03.04.1992)
Ds de Klerk het in 1950 afgestudeer aan die
Kweekskool te Stellenbosch. Op 28 April 1951 begin
hy, sy bediening in Germiston. Van hierdie beroep
staan daar soos voig aangeteken in ‘n gedenkblad van
Germiston: “Omdat die gemeente onmoontlik nie
deur een man behartig kon word nie, is daar op die
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kerkraadsvergadering van 24 Januarie 1951 besluit om
‘n hulpleraar te beroep. Sy salaris sal £45 per maa~id
wees. As hy nie ‘n vervoermiddel het nie, sal die
kerkraad ‘n fiets tot sy beskikking stel. As hy wel ‘a
vervoermiddel het, sal ‘n toelaag van £5 per maand aan
horn gegee word.”
In April 1953 vertrek ds De Klerk na Waverley, Pretoria
waar hy arbei tot Oktober 1959. Daarna werk hy tot in
Julie 1960 te Oudtshoorn-Wes.
Sy groot diens het hy egter in die gemeente Skauskop,
Pretoria, gelewer waar hy 20 jaar die leraar was tot met•
sy aftrede op 5 Junie 1988. Aangesien die Sentrale
Gevangenis binne hierdie gemeente gelee is, het hy ‘n
besondere
belangsteffing
in
die
(destydse)
gevangenisdiens gehad en ‘n groot aandeel daarin
geneem.
15. Us Jozua Johannes Georg Loots: BA

(24.06, 1902 08,11.1991)
-

Min predikante het die voorreg om weer in die
gemeente waarin hulle sestig jaar tevore georden en
bevestig is, op te tree. Dit het op 8 April 1990 met die
87-jarige ds JJG (Jozua) Loots in die gerneente
Pretoria-Noord op sy S7ste huweliksherdenkingsdag,
gebeur. Ds Loots het van die verlede vertel: die 1930’s
was moeilike jare. Hy was eers na drie jaar in die
bediening finansieel in staat om te trou. Hoewel mense
dit in daardie jare frnansieel nie breed gehad het ale,
het dit ook geleenthede gebied. Ds Loots het talle
lidmate, ook van ander kerkgenootskappe, weer tot
kerklike meelewendheid gebring. Hy het horn veral op
intensiewe huisbesoek toegespits.

Ds JJG (Jozua) Loots is op Vrydag 8 November 1991 in
die ouderdom van 89 jaar oorlede en is op Maandag 11
November 1991 vanuit die NG Gemeente Harmonie
begrawe.
Jozua Loots is op 24 Junie 1902 in Britstown gebore.
Na matriek het hy vir een jaar op die familieplaas,
Daggafontein, geboer alvorens hy in 1921 na die
Universiteit van Stellenbosch is orn die kursus BA
(Admissie) te voig. Hy het in Wilgenhof geloseer, ‘a
koshuis wat vir horn baie beteken het.
Na verwerwing van sy BA-graad het hy in 1924 en 1925
Afrikaans aan die Urntata High School gedoseer orn
geld te verdien vir die voortsetting van sy teologiese
studies.
Van 1926 bevind hy horn weer op Stellenbosch waar hy
by die Teologiese Kweekskool inskryf en op 29
November 1929 gelegitimeer word. Hy het aktief aan
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die studentelewe deelgeneem en was ook ‘n goeie
sportman... Vanaf 1922 het hy vir die eerste rugbyspan
van die Maties uitgedraf~ in 1927 as onderkaptein. In
1923 en 1927 het hy ook die Westelike Provinsie as
linkervleuel verteenwoordig.

gevoel om predikant te word en het sy ‘Lis.TeoI.”
verwerf aan die Baptiste Serninarium. Sy eerste
werkkring was Evander waar hy met ywer in die
Baptiste-gemeente gearbei het. Hy het egter begin
verskil met die uitgangspunte van daardie kerk.

Op 12 April 1930 is hy as die eerste leraar van die
gemeente Pretoria-Noord georden waar hy tot 1939
gearbei het. Dit was onder andere die tydperk van die
moeilike depressiejaar wat meegebring het dat hy eers
na drie jaar in die bediening, op 8 April 1933, met
Nettie Bosman in die huwelik kon tree. Vier seuns, te
wete Henk, die tweeling Jzak en Jozua, en Frikkie is
uit die huwelik gebore.

Volgens sy eggenote het hulle horn selfs, in hulle
kringe, die bynaarn “Cahyn” gegee omdat hy in die
Gereformeerde Teologie belang gestel het.

Na Pretoria-Noord het dienstydperke in die volgende
gemeentes plaasgevind: Johannesburg-Oos (1939
1941), Capital Park (1941
1949), Bethlehem-Wes
(1949 1953), Cradock (1953 1956), Villieria (1956
1958), Villieria-Oos (1958 1963) en Capital Park-Oos
(1963 1969).

Nadat hy daarvoor aansoek gedoen het, het die
Kuratorium vereis dat hy een jaar aan die Teologiese
Fakulteit Pretoria moet studeer, waar h.y dan ook sy
Diploma in Teologie verwerf het. Later het hy sy
doktorsgraad in die Nuwe Testamentiese rigting aan die
Universiteit van die OVS verwerf.

-

-

-

-

-

-

Gedurende sy bedieningstydperk het hy in talle
kommissies, kerklik en buite-kerkilk, gedien. Wat sy
bedieningswerk betref, het hy besondere moeite
gedoen om sy lidmate te leer ken deur intensiewe
huisbesoek, ‘n werkswyse wat groot vrug opgelewer
het en horn bale bemind gemaak het.

Sy eerste en enigste gemeente was Raslouw in Pretoria.
Hy was baie geliefd in die gerneente en was ‘n
toegewyde predikant met ‘n sterk persoonlikheid. Hy
het intens belanggestel in elke gemeentelid en was altyd
beskikbaar. Hy het besondere integriteit gehad, was
baie presies en netjies en het alma! se respek afgedwing.

09.04,1995)

Raslouw was een van die eerste gemeentes wat, sekerlik
ook onder sy inspirasie, ‘n lokaal vir die LTP
(Lidmaattoerustingsprogram)
ingerig
het.
Die
toerusting van lidmate was by horn ‘n groot prioriteit.
Daarom het hy ook besonder belanggestel in die
kategese en jeugaksies. Vera! het daar ‘n Bybeiskool in
Raslouw-gemeente ontwikkel waarin tans rneer as 50
studente ingeskryf is. Die lerende bediening het hy ten
sterkste beklemtoon. Hy was toegewyd aan die Woord
en die prediking waarvoor hy ‘n besondere talent gehad
het, was vir horn baie belangrik. In die Kerkbode van
24 Februarie 1995 het hy nog in die rubriek
“Vuurhoutjie” die kerk en die vlaag van stakings
vergelyk. Baie lidmate “staak” ook rnaar wat hulle diens
aan God in die gerneente betref en dit doen oneindige
skade. Daarteenoor roep hy op: Moenie staak nie,
inteendeel, “Moenie in julie toewyding verslap nie, bly
altyd geesdriftig, dien die Here (Rorn 12:11).

Dr Pieter Raubenheimer is in die vroeë oggendure
(4:00) van 9 April 1995 doodgery terwyl hy besig was
om saarn met ander te oefen vir die Comrades
Marathon. Hierdie tragiese en onverklaarbare
gebeurtenis het die lewe van ‘n begaafde en geliefde
leraar van die gemeente Raslouw, Verwoerdburg
beeindig op ‘n tydstip toe hy uiters bruikbaar en nodig
was vir sy huisgesin en gemeente.

As mens was hy opreg en lojaal, maar het nie geskroom
om te verskil as hy sterk oor ‘n saak voel nie. Van
nature was hy ongeduldig en haastig en het soms die
uitdrukking aangehaal: “Lord, give me patience, but
hurry”. Miskien was dit hierdie haas wat horn reeds 6
jaar voorheen Iaat deelneem het aan die Comrades en
wat horn fiks en gesond gehou het, ook vir sy geestelike
taak.

Pieter Raubenheimer was die seun van ‘n predikant
van die Afrikaanse Baptistekerk. Hy is op Frankfort
gebore en het grootgeword op verskeie plekke waar sy
pa gemeentes bedien het. Hy het ook die roeping

Hy laat sy eggenote Elize, vir wie hy ook ‘n geestelike
maat was, en ‘n seun Gustav en ‘n dogter Loulene
agter. DJ Viljoen.

Na sy aftrede in 1969 was hy vir ses jaar as
hospitaalarbeider in die HF Verwoerd-Hospitaal
werksaarn. Van 1982 tot en met sy afsterwe was hy
voorsitter van Harmoniehof~ die ouetehuis waarin hy
en Nettie gewoon het, se huiskomitee. Tot op die
einde was hy aktief, ten spyte daarvan dat sy
gesondheid nie meer so goed was nie. Ons dank die
Here vir sy lewe van diens ‘n lewe wat vir bale mense
tot groot seen was. FCL Loots.
-

-

16, Dr Petrus Jacobus Raubenhejmer: BA
(Hons), Dipi Teol, DTh (22.12.1942

-
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Gedurende sy dienstyd in die sendingkantoor dien dr

17. Dr Andrew Murray Hofmeyr: BA, STM,
DD (01.12.1928 20.06.1995)

Hofrneyr met groot bekwaamheid in verskillende
kerklike kommissies. Verder verteenwoordig hy
dikwels die kerk in ekurneniese liggame en by die
owerheid. Reeds in die vroeë jare tagtig dring by by die

-

Dr Andrew Hofmeyr, tot met sy dood predikant in
diens van die Algemene Sinode vir sending, was ‘n

toegewyde sendingkerkman, ‘n minsame godsman, ‘n
ware Christen-gentleman. Wie die voorreg gehad bet
om horn te ken en saam met horn te werk, kan met
dankbaarheid getuig: hy was ‘n gawe van God aan die
kerk. Hy was die regte man met die regte opdrag ~op
die regte tyd om met fermheid en mooiheid leiding te
gee op ‘n terrein van die breë kerklike lewe waar daar
daagliks stekeirige kwessies is wat opgelos moet word.
Dr Andrew Hofmeyr het op 1 Januarie 1980
Algemene Sendingsekretaris geword. Op 19 Junie
1994 het hy sy emeritaat aanvaar. Daarna is hy nog
deur die Algemene Sinodale Sendingkommissie
(ASSK) op ‘a tydelike grondsiag aangestel vir
tydperke van drie tot twaalf maande. Sy laaste dag op
kantoor was Woensdag 14 Junie. Hy het dus altesarne
15 en ‘n half jaar in die pos gedien. In Desember 1993
is kanker by horn gediagnoseer. Die aanvanklike
behandeling was geslaag en teen Junie 1994 was by vry
van kanker. In Maart 1995 hervat die kanker weer.
Die behandeling was minder doeltreffend en hy bet
agteruit gegaan. Op 15 Junie was hy nog op kantoor,
maar die aand is hy hospitaal toe. Sondag 18 Junie, is
hy huis toe gestuur. Daar is hy Dinsdag 20 Junie om
09:45 oorlede met sy vrou en kinders om sy bed.
Andrew Murray Hofrneyr is op 1 Desember 1928 op
Vryheid gebore. Sy hoërskoolloopbaan het hy op
Heidelberg, Transvaal, voltooi. Daarna is hy na die
Universiteit van Pretoria waar hy in 1952 as predikant
afstudeer. Hy bedien die Ned Geref Kerk in Afrika se
gemeentes in Vereeniging (Sharpeville), 1953 tot 1957,
en Langa, 1957 tot 1961. In 1956 en 1957 studeer hy
aan die Teologiese Skool van die Universiteit van
Boston en behaal ‘n meestersgraad in sosiale etiek.
Hy tree in 1957 in die huwelik met Joanie Viljoen,
dogter van ds en mev Izak J Viljoen, toe van
Philadelphia maar vroeër van Somerset-Oos en
Adelaide. Uit die huwelik is vier kinders gebore:
Henry-Murray,

Izak, Andrew en Lourinda.

Die

Hofmeyrs was ‘n besondere hegte gesin en het alles
met mekaar gecleel.
In 1959 word dr Hofmeyr skriba van die Kaapse
Sinode van die NG Kerk in Afrika. Van 1961 tot

einde 1979 is hy dosent in Kerkgeskiedenis aan die
Stofberg-Teologiese Skool in Witsieshoek. In die tyd
1973 verwerf hy ‘n doktorsgraad in die teologie aan
die Universiteit van Pretoria.
-

-

regering aan op huiseienaarskap vir swartmense en wys

daarop dat informele
behuisingsnood kan verlig.

behuising

die

baglike

Ben van die hoogtepunte van sy loopbaan was die
kongres oor ‘Kerk in Industrie” wat hy in 1984
organiseer. ‘n Ander een was die Sendingjaar in 1988
waartydens hy ‘n leidende rol gespeel het en wat uitloop
op die Sendingkongres wat in Julie 1988 in Pretoria
plaasvind. Hy gee baie tyd om die verskillende lede van
die Ned Geref Kerkfamilie nader aan mekaar te bring.
Hy beywer horn sterk vir kerkeenheid. Dit was dus ook
gepas dat hy baie jare lank skriba van die Federale
Raad van Ned Geref Kerk was.
Dr Hofmeyr was ‘n kultuurrnens. Hy het goed viool
gespeel en hy en Joanie het jare lank in Lynnwood se
koor gesing. Hulle het graag goeie musiekkonserte en
opvoerings bygewoon. In sy laaste jare was dit vir horn
‘n groot vreugde om op sy swaer se plaas forelle te
yang. Tennis was ‘n groot liefde en drie maal per week
het by ‘a afspraak gehad om te speel. Hy en Joanie het
ook telkens op staptoere in die Nasionale Kruger
Wildtuin gegaan en wanneer hulle die kans gekry het,
het hulle ook graag in die buiteland getoer.
Andrew Hofmeyr was ‘n besondere kosbare gawe aan
die NG Kerk. Sy teenwoordigheid in die binnekring

van die senusentrum van die kerk sal baie gemis word.
Dit laat ‘n groot leernte dat sy skerp intellek, sy
weldeurdagte raad, sy vermoë om ander se sienswyses
te waardeer, sy begrip van problerne, sy wellewendheid,
yriendelikheid en nederigheid nie meer daar is nie. Hy
het sy gesin, die kerk en sy rneclernens uitnemend
gedien. PW de Wet.
-

Met erkenning aan die Jaarboek
van die Nederduitse Gereformeerde Kerke

