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* Hiermee die BESLUITEREGISTER van die Dertiende Sinode van Noord-Transvaal (September 1995) - vgl
Besluit nr 5. Dit is ‘n eerste poging en sal by ‘n volgnde sinode sekerlik verfyn kan word. Die verwysing tussen
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positief te hanteer en uit te voer. Die besluite moet “werklikheid” word; dit moenie mooi woorde op papier bly
nie.

* Seen toegebid op u arbeid!
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ALGEMEEN

1 ASSISTENT-SKRIBA (6/2.5.5) - Die sinode
besluit:
1.1 om die pos van assistent-skriba te laat verval
1.2 dat die woorde “en assistent-skriba” in Bep
32.2.9 (soos gewysig in 1993) geskrap word;
1.3 dat die woorde “die vyf moderatuurslede” ver
yang word met die woorde “die vier moderatuursle
de” inBep 35.3.1.

2 BEDIENING PORTUGAL (8/13.6.3 en 54/Re-
visie)
2.1 Die Ned Geref Kerk Sinode van Noord- Trans
vaal spreek sy diepe waardering uit vir die lojale
ondersteuning wat lidmate in Portugal in die jare wat
verby is, ann die Igreja Reformada em Portugal gewy
bet, dikwels met groot opoffering.
2.2 Die sinode verwys die saak rondom die bediening
van die Portugese in Portugal na die moderamen om
ook in oorleg met die Portugese-gemeente Pretoria te
besin oor die situasie van die kerk in Portugal.

3 BYEENKOMS VOORSITTERS RINGSKOM
MISSIES (8/11.1.3) - Die sinode versoek die mode
ramen om na goeddunke en met inagneming van die
finansiële implikasies voort te gaan met die byeen
komste vir die voorsitters van die ringskommissies.

4 DIENSLEWERING VAN PROPONENTE EN
KAPELANE (23/1.8.3)
4.1 Indien ‘a Kerkraad ‘n proponents/pastorale
huippos wil skep, moet die ringskornmissie hom
vergewis dat daar in die verband ‘n behoorlike
ooreenkoms opgestel is, die ooreenkoms goedkeur en
kontroleer dat dit nagekom word.
4.2 In die ooreenkoms moet die volgende onder meer
aandag kry:
*1 wedersydse verpligtinge en verantwoordelikhede;
*2 vergoedingspaklcet;
*3 diensbe~indiging voor beeindiging van kontraktyd
perk;
*4 kontrak verval sodra die proponent ‘n beroep
aanvaar.
4.3 ‘a Proponent wat diens doen in ‘a gemeente,
behoort sittingsreg met adviserende stem op ‘a
kerkraadsvergadering te he.

5 HANDELINGE EN BESLUITEREGISTER
(6/2.2.7) - Die sinode besluit:
5.1 ‘n volledige Besluiteregister word so spoedig
móontlik na afloop van die sinode aan elke gemeente,
leraar en afgevaardigde kerkraadslid voorsien;
5.2 elke gemeente moet ter vergadering san die
sinodeskriba ‘n skriftelike aanduiding gee hoeveel
eksemplare van die volledige Handelinge van die
Sinode 1995 die gemeente wil ontvang;

5.3 ann ellce gemeente word weer ‘a rekening gestuur
vir die aantal Agendas, Besluiteregisters en Handelin
ge gelewer.

6 HERDERLIKE BRIEF (6/8) - Die sinode keur
goed dat daar me meer ‘n Herderlike Brief opgestel
word nie.

7 WESPOORT-GEMEENTE
7.1 Dank aan gemeentes (6/3.2.4) - Die sinode
bedank al die gemeentes en individue wat steeds help
om die skuidlas van die gemeente Wespoort te verlig
en dOen andermaal ‘n beroep op al die gemeentes om
voort te gaan met finansiele hulpverlening ter delging
van die kapitale skuld van die gemeente
7.2 Mosie van dank: Wespoort gemeente (7) - Die
Ned Geref Gemeente Wespoort spreek sy hartlike
dank uit vir die linansiële ondersteuning deur die
sinode, gemeentes en lidmate om die skuldlâs van die
gemeente aansienlik te verminder.
7.3 Volgehoue aandag deur moderamen (7/3.2.4.3) -

Die sinode dra dit aan die moderamen op om volge
houe aandag aan die posisie van die gemeente Wes
poort te gee.

8 WERKLOSE PROPONENTE (7/3.8.4)
8.1 Die sinode besluit dat ‘n verkleinde ad hoc-kom
missie die werksaamhede ten opsigte van die Werk
verskaffings- en Indiensnemingsburo vir Proponente
vir nog ‘n termyn voortsit met rapport aan die
moderamen.
8.2 Die lede van die kommissie is soos voig: Ds JV
Cronjd (Sameroeper), dr OSH Raubenheimer, profM
Nd, ds DHJ van Rensburg en profJC MUller (sekun
dus: ds G Bothma) (29/2.16).

9 LEIERSBERAAD (7/3.11.3) - Die sinode besluit
dat sinvolle gesprekvoering met leiers op verskillende
terreine kan plaasvind en versoek die moderamen om
dit te reel soader koste vir die sinode.

10 HERINDELING GEMEENTE HARTBEES
POORT (7/4.7.1) - Die sinode keur goed dat die
gerneente Hartbeespoort deel vorm van die Ring van
Krokodilrivier.

11 NAAMSVERANDERING GEMEENTE WA
TERBERG-NOORD (7/4.10.1) - Die siaode keur
goed dat die naam van die Ned Geref Gemeente
Waterberg-Noord veraader word na Ned Geref
Gemeente Vaalwater.

12 PLASE KRANSPOORT, BETHESDA EN
EMMARENTIA GELDENHUYS (8/13.2.3) - Die
smode gee opdrag ann die moderamea om voort te
gaan met die ondersoek oor die toekoms van die
plase Kranspoort, Bethesda en Enimarentia Gelden
huys en om die nodige handelinge wat daaruit mag
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spruit uit te voer, met verslag nan die sinode.

13 GESPREKKE MET WETGEWERS (8/14.1.4.2)
Die sinode gee opdrag aan die moderamen om voort
te gaan met die reel van ‘n gesprek met die wetgewer
van die Noordelike Provinsie.

14 FINANSIëLE KRISIS IN GEMEENTES (8/1.2)
14.1 Met die oog op die finansiële krisis in baie
gemeentes, wys die sinode ‘n ad hoc-kommissie ann
met die opdrag om ondersoek te doen na die funksio
nering van die Ned Geref Kerk, Sinode van Noord-
Transvaal, met verwysing na onder andere:
*1 kerkwees in die huidige samelewing;
*2 gemeentestrukture en bedieningspatrone;
*3 finansiële aangeleenthede, en
*4 die kerkregeringstelsel.
14.2 Die kommissie werk in oorleg met die modera
men en ander ter sake kommissies.
14.3 Die lede van die kommissie is soos voig:
5KG: drr MJ Lazenby (Sameroeper) en JJ Gerber;
SKF: di AC Swanepoel en AE van Niekerk; SRK:
drr PR du Toit en L Ungerer; Moderamen: ds NJ
Behr en oudi DW Steyn; Hoofbestuurder Sinodale
Kerkkantoor: dr JWJ Viljoen (29/2.17).

15 REKENING VIR BOEKE ALGEMENE SINO
DE 1994 (9/3.2) - Die sinode doen ‘n dringende
beroep op die betrokke geineentes om ter vergadering
reelings te tref dat die agterstallige skuld toy die
Algemene Sinode 1994 vereffen word.

16 ONTBINDING VAN DIE PORTUGESE RING
(9/5.3) - Die sinode besluit om die Portugese Ring op
datum 11 September 1995 te ontbind met die reeling
dat die betrokke gemeentes by die volgende genoem
de sinodes inskakel: Pretoria (Noord-Transvaal, Ring
van Pretoria-Wes), Angolana (Noord- Kaapland),
Cabo/Kaapstad (Wes-Kaapland), Johannesburg
(Suid-Transvaal) en Vanderbijipark (Wes-Transvaal).

17 KINDERKOMMUNIE (11/4)
17.1 Die sinode doen ‘n ernstige beroep op afgevaar
digdes, kerkrade en ringe orn voor 1 Junie 1996
kommentaar by die skriba van die sinode in te lewer
op die dokument wat oor kinderkommunje handel
(Agenda:A4:bl 43-52).
17.2 Die sinode dra dit ann die ad hoc-kommissie op
om voort te gaan met studie en besinning en orn met
inagneming van die ingekome kommentaar, versiag
aan die volgende sinode te lewer.
17.3 Die lede van die ad-hoc kommissie is soos voig:
Prof JC Muller (Sameroeper), drr MC Botha, WPJ
van Wyk, JA Laubscher, MJ Lazenby, WJ Botha,
proff CJ Wethinar, CJA Vos en ds WJH de Koker.

18 KERKEENHEID
18.1 Voortgang van onderhandelinge oor kerkeen
heid (17/3.1)
*1 In die voortgang van die onderhandelinge van die
Gesamentlike Koinmissie, moet die Ned Geref Kerk
nie gekompromiteer word deurdat verbintenisse
aangegaan word wat verder gaan as wat van tyd tot
tyd deur die Kerk in amptelike vergaderinge besluit
mag word nie.
*2 Die sinode begeer emstig om mee te werk tot die
verwesenliking van die ideaal van een kerkverband
vir die Ned Geref Kerkfaniilie, met dien verstande
dat ons met mekaar ooreenkoms bereik.

18.2 Sigbaarmaking van eenheid (17/3.2)
*1 In die besinning oor hierdie sanic laat die sinode
horn lei deur paragrawe 13 - 15 van Kerk en Samele
wing 1990, wat soos volg lui:
“Ons gb en bely dat die Heilige Skr~fdie volkome en
vir able Lye gesaghebbende openbaring van God is.
Daarorn is dit vir ons die enigste maatstaf waaraan
able standpunte, gesindhede en optredes getoets moet
word.
Dit beteken
* dat ons steeds die Skr~f, in gebondenheid aan ons

belydenisskr~fte, deeglik en reg moet bestudeer om
vas te stel watter boodskap en roeping vanuit die
Woord na ons toe kom en hoe ons dit in ons eie
situasie moet toepas,
* dat ons steeds moet waak dat geen ander stern, hoe
rnooi en verleidelik dit ook mag klink, of dit nou die
van ‘n bepaalde ideologie, geestestroming, politieke
rigting, tradisie, persoonlike vooroordeel, volksgevoel
of wat ook al is, ‘n beslissende woord ho of naas die
Bybel sal spreek nie.”
*2 Die sinode vereenseiwig horn met die besluit van
die Algemene Sinode soos vervat in Kerk en Samele
wing 1990 paragraaf 236 wat soos voig lui:
“Die Ned Geref Kerk onderskryf die ideaal van een
kerkverband tussen die Familie van Ned GerefKerke.
Die strukture waarin hierdie eenheid gestalte moet
lay, is in hierdie stadium nog nie duidelik nie, maar
word bangs die weg van gesprekke me: belanghebben
des uitgewerk. Binne hierdie strukture word rekening
gehou met bedieningsbehoefles, dit wil sê met die
regmatige vorme van verskeidenheid ten opsigte van
taab, kultuur en biturgie.”
*3 Die sinode onderskryf opnuut die standpunt oor

kerkeenbeid soos verwoord in Kerk en Samelewing
1990 (73-95) en vera! die volgende implikasies
daarvan (84-89):
*3~ 1 dat hierdie eenheid primer in die onderlinge
liefde sigbaar word;
*3.2 dat Christene nooit in die verskeurdhejd van
kerke, vera! di~ met dieselfde belydenis, mag berus
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nie, maar dit as sonde moet erken en bely;
*33 dat die kerk die verantwoordelikheid bet om sy
eenheid so ver dit moontlik is met alle gelowiges te
beleef en sigbaar te mask;
*34 dat die kerk ten spyte van alle struikelblokke

wat op hierdie weg mag bestaan en sonder om hierdie
struikelblokke te ignoreer, steeds moet streef na die
groots moontlike sigbaarmaking en belewing van die
geestelike eenheid van die yolk van God;
*35 dat hierdie eenheid jets anders is as ‘n kunsmat

ige en gedwonge eeitheid wat bloot ter wille van die
demonstrasie van ‘n sigbare eenheid nagestreef word;
*3.6 dat ‘n valse eenheidstrewe, met valse motiewe
en met prysgawe van die waarheid in Christus,
afgewys moet word.
*4 Die sinode versoek die ASK om in die soeke na

die groter sigbaarmaking van die eenheid tussen die
Familie van Ned Geref Kerke so op te tree dat dit nie
tot groter verdeeldheid onder en tot vervreemding van
lidmate sal lei nie.
*5 Die sinode stel dit as uitgangspunt dat hierdie
eenheid waaraan gestalte gegee moet word ten diepste
‘n geestelike eenheid is wat geIe~ is in ons geloof in
God. Die sigbaarmaking is nie vanselfsprekend nie,
maar daaraan moet met vólharding gewerk word.

18.3 Belydenisgrondslag (17/3.3)
*1 Die sinode onderskryf saam met die oorwig van
gereformeerde kerke slegs die drie Formuliere van
Eenheid as belydenisskrifte van die Ned Geref Kerk
(KO Art 1) en die drie geloofsbelydenisse, naarnlik,
(a) Die Apostoliese Geloofsbelydenis, (b) Die Ge
loofsbelydenis van Nicea en (c) Die Geloofsbelydenis
van Athanasius, en wil dat dit by die skryf van
konsep-kerkorde onveranderd gehandhaaf sal word.
*2 Met betrekicing tot die versoek van die VGKSA
oor die “Belydenis van Belhar (1986)” besluit die
sinode dat nuwe belydenisskrifte slegs in samewerk
ing met die ekumeniese verband van gereformeerde
kerke (Gereformeerde Ekumeniese Rand) oorweeg
kan word.

18.4 Struktuur (18/3.4)
*1 Meerderheidsbesluit (240 stemme)
Die sinode vereenseiwig horn voorlopig met die
besluit van die Algemene Sinode in sy “Riglyne vir
‘n model vir Kerkeenheid”, punte 6 en 7 (Handelinge
1994: bI 442):
“6. As uitdrukking van die een kerkverband, word ‘n
verenigde sinode vir die Ned Geref Kerk, die Ver
enigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika en die
Reformed Church in Africa voorgestel waar daar oor
sake van gemeenskaplike belang op ‘n basis van
konsensus besluite geneern kan word.
Z Hierdie sinode word saamges:el uit at die be-

staande sinodes van die drie kerke in 6 genoem,
volgens ‘n stelsel van proporsionele verteenwoordig
ing,
met dien verstande dat:
(1) die naarn van die Kerk, ten minste in die geval
van die Sinode van Noord-Transvaal, onveranderd
gehandhaaf bly as “Nederduitse Gereformeerde
Kerk”;
(2) Afrikaans primer as voertaal op gemeentelike,
rings- en sinodale viak vir die Sinode van Noord-
Transvaal gehandhaaf bly;
(3)bedieningspatrone, gemeentestrukture, Bybelverta
hag, liturgiese formuliere, die kerklied, kategetiese
materiaal, uitdrukkingsvorme vir spiritualiteit, ens
onder die besluitnemingsbevoegdheid van die Ned
Geref Kerk bly en kom;
(4) alle roerende en onroerende eiendomme van
kerkrade, ringe, sinodes en die Algemene Sinode
onveranderd besit bly van die huidige geregistreerde
eienaars;
(5) huidige pensioene en toekomstige pensioenvoor
siening van leraars wat tans voordele ontvang uit of
bydra tot die onderskeie pensioenfondse op geen wyse
in gedrang kom nie;
(6) die voorgestelde ‘verenigde sinode” die ~gbaIEe
uitdrukking sal wees van die eenheidsband tussen die
Familie van Ned Geref Kerke;
(7) die anenda van die ‘verenigde sinode” duidelik
afgebaken en omskryf is;
(8) die “basis vir konsensus” vir besluitneming
duidelik gedefinieer is, en
(9) die ‘verenigde sinode” uiteindelik die plek mag
inneern van die huidige Algemene Sinode.

*2 Minderheidsbesluit (204 stemme)
Die sinode spreek horn uit ten gunste daarvan dat die
een kerkverband tot uitdrukking kom in al die meer
dere vergadermnns van die kerk (ringe, sinodes en
Algemene Sinode) met dien verstande dat;
*2.1 die gemeentes van die kerke wat so verenig
hulle sarnestelling, liturgie, kerklied, kategesemate
riaal, taal, ens. behou;
*2.2 die nuwe kerkorde die bevoegdhede van die
meerdere vergaderings duidelik omskryf en wel op so
‘n wyse dat die bevoegdhede van gemeentes nie
daardeur in die gedrang gebring word nie;
*2.3 oor die volgende praktiese aangeleenthede deur
alle belanghebbende kerkvergaderings (Algemene
Sinode 1994 p 441 pt.2. 1.1.3) bevredigend uitsluitsel
en ooreenkoms bereik word:
Die naam van die nuwe voorgestelde kerkverband,
liturgiese formuliere en gebruike, gesangeboeke en
die orde van die erediens, bedieningsbehoeftes,
praktiese implikasies en werkswyse van een kerkver
band, oorgansreëlings, grense, stoflike, administa
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tiewe, finansiële en verbaadhoudende aangeleenthede;
samestelling van die stigting/verenigingsinode;
reglemente, spiritualiteit, ens.

18.5 Modus operandi vorentoe (19/4.3)
*1 Die sinode gee opdrag aan die moderamen om,
indien ‘n volgende gewone sinode te ver in die
toekoms is, ‘n buitengewone sinode op te roep ten
einde die eerste konsep-kerkorde te beoordeel
*2 Die sinode versoek die moderamen om rondom
die konsep-kerkorde die ringe te ontmoet met die oog
op die deurgee van inligting en om gesprek te stimu
leer
*3 Bogenoemde ideaal van kerkvereniging moat

bereik word langs ‘n proses van infasering onder
leiding van die moderamen of ‘a kommissie deur
hulle daartoe benoem, met die oog op die realisering
van gesamentlike vergaderings op verskillende vlakke
tussen die drie ter sake kerke soos wat gemeenskappe
daarvoor gereed word.

18.6 Insluiting: Lidkerke NG Kerkfamilie (20)
Die gesprek rondom kerkeenheid en kerkvereniging
moet al die lidkerke van die familie van Ned Geref
Kerk insluit - ook die kerke buite die landsgrense van
Suid-Afrika.

19 HANTERING NUWE INTREKKERS (22/1.2.3)
19.1 Die sinode versoek kerkrade om toe te sien dat
persone wat tot die gemeente toetree wel lede van die
liggaam van Christus is en sodoende aan die vereistes
van kerklilce lidmaatskap voldoen.
19.2 Die sinode versoek kerkrade om ‘a 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 lidmaatskap verlang word, hetsy mondelings of
op geskrewe wys~.
*4 Die geleentheid tot verbintenis met die gemeente.
*5 Goedkeuring deur die kerkraad voordat lidrnaats

kap aanvaar word.
*6 Onderneming van die kerkraad om die lidmate
pastoraal te versorg.
*7 Bekendsteuing van nuwe lidmate aan die gemeen
te.
19.3 Die sinode roep kerkrade op om met liefde en
vemantwoordeliltheid met die kerklike tug te handel
wanneer mense se leer en lewe hulle verbintenis ann
Jesus Christus verlo~n.

20 TUGREGLEMENT (7/3.14.3 en 23/1.4.3) - Die
sinode versoek die Sinodale Regskonmiissie om die

oog in die seil te hou ten opsigte van die studieopdrag
ann die Algemene Regskommissie oor die tugregle
ment vir predikante, met versiag by die sinode in
1997. Die sinode versoek die SRK om waar nodig en
moontlik insette te lewer by die hersieaing van die
Tugrelement wat deur die ARK hanteer word.

21 AMPTELIKE BEVESTIGINO VAN DOSENTE
(23/1.12.3) - Die sinode herhaal die opdrag dat die
sank van die amp en amptelike bevestiging van
kerklike teologiese dosente vir verdere aandag na die
SRK verwys word.

22 VROUEDIENS (23/10)
22.1 Die sinode moedig gemeentes ann om vir vroue
wat daartoe die behoefte het, volgens ellce 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.
22.2 Die sinode ondersteun die weaslikheid van
skakeling tussen vrouelidmate in bre~ kerkverband op
rings- en sinodale viak. Efice ring kan self besluit of
en hoe hierdie skakeling moat geskied.
22.3 Die sinode benoem ‘n Sinodale Komniissie vir
Vrouecjiens soos die ander kommissies van die sinode
en versoek die vorige SKV om name vir oorweging
voor te lê.
22.4 Die sinode gee opdrag ann die SKV om nie-voo
rskriftelike riglyne vir vrouedienste in gemeentes te
voorsien.

23 VOORTBESTAAN VAN DIE VROUEDIENS
(52/3.3.9.2)
23.1 Die sinode besluit om die Sinodale Kommissie
vir Vrouediens te handhaaf.
23.2 Die personeel van die SKV is soos voig: dr MC
Botha (aktuarius), mevv H Ackermann, B Behr, E
Dreyer, R Hugo, CS Vosloo, CM Venter en J
Verster. Sekundi: mevv E Kioppers, H Theron, H
van Vuuren, L Venter en F Vermeulen (28/2.14)
23.3 Die sinode besluit om nan die SKV opdrag te
gee om in te skakel by die kantoor en administrasie
van die SKG/SJK.

24 DOSENTE TEOLOGIESE FAKULTEITE
(49/6.1.2 en 6.2.2 en 49/10)
24.1 Die sinode betuig diepe waardering vir die
onbaatsugtige diens wat genoemde dosente in belang
van die teologiese opleiding gelewer het.
24.2 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.
24.3 In die hg van die strategiese en belangrike pick
wat die opleiding van die teologiese studente in die
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kerk beklee, verseker die sinode die huidige 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.
24.4 Die smode verseker die Kuratorium, die dosente
en studente van die Teologiese Fakulteit van Stellen
bosch van sy voorbidding.

25 OORAANBOD PROPONENTE (49/7.1.3) - Die
sinode versoek gemeentes om ems te maak met
genoemde besluite van die Algemene Sinode en hoe
prioriteit aan die tersake implementering daarvan te
gee.

26 VAKATURES TEOLOGIESE FAKULTEIT
(49/11.2) - Die sinode besluit orn alle vorige beperk
inge op die vulling van vakatures ann die Teologiese
Fakulteit met die volgende te vervang:
26.1 Nuwe poste kan alleen geskep word indien al
vier die sinodes van Transvaal dit goedkeur.
26.2 Voordat die Kuratorium ‘n bestaande pos wat
vakant is, vul, moet die Dagbestuur van die Kurato
rium met die Gesamentlike Fondsekommissie same
sprekings voer om hulle advies te verkry.
26.3 Die Kuratorium hanteer die vulling van die
vakature verder met verantwoording ann die sinodes.

27 PUBLIKASIEFONDS (49/1.7.2) - In die hg van
die noodsaaklikheid van die publisering van weten
skaplik-teologiese werke met gereformeerde inhoud,
doen die sinode ‘n beroep op gemeentes en hidmate
om die Fonds te ondersteun en sodoende uit te bou.

28 GEMEENTEJAAR VIR PROPONENTE (49/6)
Die sinode neem met instemming kennis van die
voorneme van die Kuratorium om op ‘n vrywillige
basis ‘n gemeentejaar vir proponente in te stel. Soos
ander werksaamhede van die Teologiese Fakulteit,
staan hierdie projek onder beheer en toesig van die
Kuratorium.

29 RAAD VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETO
RIA (50/3)
29.1 Die sinode neem kennis dat die verteenwoor
diging van die sinode in die Universiteitsraad op 10
Oktober 1995 termineer.
29.2 Die sinode boekstaaf sy waardering vir die 54
jaar amptelike skakehing met die Universiteit van
Pretoria deur sy verteenwoordiger in die Universi
teitsraad en bid die Rektoraat en die Universiteitsraad
die seen van die Here toe.
29.3 Die sinode vertrou dat voortgesette skakeling
tussen die sinode en die Universiteit van Pretoria in
die toekoms steeds hoe prioriteit sal bly geniet.

Rektor, die Rektoraat en die Universiteitsraad vir die
simpatieke en ondersteunende betrokkenheid by die
teologiese opleiding.

30 MODERAMEN (52/3.3.10.2) - Die sinode besluit
om
30.1 die voortbestaan van die moderamen as selfstan
dige dienskomniissie te handhaaf;
30.2 die samestelling van die moderamen te verander
na “4 ouderlinge/diakens” (6/33.10.2.2.2).

31 VERTEENWOORDIGING IN GESAMENTLIKE
KOMMISS1ES (52/3.4.8) - Die sinode besluit om sy
verteenwoordiging in die volgende gesamentlike kom
missies te handhaaf:
31.1 Kuratorium Pretoria
31.2 Gesamenthike Kommissie vir Argief (Transvaal)

32 VERTEENWOORDIGERS (52/3.6.8) - Die
sinode besluit om steeds verteenwoordigers te benoem
in die
32.1 Kuratorium Stellenbosch
32.2 Kuratorium Bloemfontein
32.3 Kuratorium Turfioop
32.4 Beheerraad Sonop Christelike Tehuis

33 BESTAANDE PSD-POSTE (52/3.10.4.1) - Die
sinode besluit om
33.1 die poste van PSD: Diens van Barmhartigheid
en PSD: Argief te handhaaf;
33.2 die PSD-poste vir SKG, SJK en SSK tans nie te
vul nie.

34 KONTRAKTERING VAN DIENSTE
(52/3.10.4.2) - Die sinode besluit
34.1 dat dienste ad hoc ingekontrakteer kan word ten
opsigte van projekte van sinodale kommissies of in
belang van sinodale werksaamhede;
34.2 om die volgende riglyne vir implementering
neer te iS:
*1 Die betrokke kommissie bepaal die aard van
dienste wat ingekoop moet word.
*2 Die kommissie 15 ‘n gemotiveerde versoek ann die
sinode/moderamen voor.
*3 In die motivering word onder meer duidelik
uitgespei:
(1) die spesifieke tank waarvoor dienste ingekoop
moet word;
(2) moonthike ander maniere waarop die werk gedoen
kan word;
(3) die aard van die kundigheid wat benodig word;
(4) administratiewe ondersteuning wat benodig word;
(5) die kontraktyd;
(6) ‘n gespesifiseerc.Ie begroting.
*4 Die sinode/moderamen besluit oor die meriete van29.4 Die sinode betuig sy waardering teenoor die



6 BESLUITEREGISTERI 1 62N

die aansoek en stel in oorieg met die SKF die begro
tingslimiete vas.
*5 Die moderamen wys in oorleg met die kominissie
die persoon nan en onderhandel ‘n kontrak.
*6 Die moderamen onderhandel ook met die betrokke
gemeente/kommissie vir die benodigde diens, asook
vir die voorwaardes waaronder die gemeente dit
doen.
*7 Die persoon wie se dienste ingekoop word, doen
versiag aan die kommissie aan wie by diens lewer.

35 ADMINJSTRATIEWE ONDERSTEUNINGS
DIENSTE VIR SINODALE KOMMISSIES
(53/3.11.3)
Die sinode besluit
35.1 om ‘n Noord-Transvaalse sinodale sekretariaat
in te stel om ‘n administratiewe onclersteuningsdiens
aan die sinodeskriba en die kommissies van die
sinode te lewer;
35.2 om die huidige dameskierke van die SJK/SKG
en SSK se posomskrywing aan te pas om die sekre
tariaatsdiens te kan lewer;
35.3 om ‘n koôrdineringskommissie nan te wys om
die sekretariaatsdienste te beheer;
35.4 dat die konimissie bestaan uit die sinodeskriba
(sameroeper en bestuurder) en een verteenwoordiger
elk (verkieslik die skriba) van die SJK, SKG, SSK en
SKV

36 SKRIBAAT (53/3.12.1.2) - Die sinode besluit dat
36.1 die pos van sinodeskriba gehandhaaf word;
36.2 die skriba uit die personeel van die sinode
verkies moet word;
36.3 daar vir die skriba ‘n administratiewe onder
steuningsdiens beskikbaar gestel word;
36.4 die moderamen hierdie diens in oorleg met die
skriba, die SKF en die SRK rei~l;
36.5 die moderamen in oorleg met die SKF met die
kerkraad van die skriba ‘n ooreenkoms aangaan
waarvolgens by vir ‘n aantal ure per week van die
gemeente losgemaak kan word en dat die sinode die
gemeente daarvoor vergoed.

37 DIENSLEWERING IN SINODALE KOMMIS
SIES (53/3.13.1.2) - Die sinode besluit dat die
moderamen ná die sinode die gemeentes van die
predikánte wat in die kommissies van die sinode
benoem is, skriftelik oor die aard en omvang van die
werk in te 11g. en ook om begrip daarvoor te vra.

38 BEHUISING (53/3.6.2)
38.1 Die sinode versoek predikante om aandag te gee
ann die voorsiening van ‘n woning by aftrede. Die
verskillende moontlildiede in hierdie versiag vermeld,
en andere, moet emstige oorweging geniet.

38.2 Die sinode versoek kerkrade om, waar dit
prakties uitvoerbaar is, vir predikante die geleentheid
te skep om eie wonings tydens hulle bediening te
bewoon. Hierdie saak moet egter wedersyds met
groot omsigtigheid hanteer word.

39 VERLOF (53/3.4.3) - Die sinode versoek predi
kante om gereeld aandag te gee ann beskikbare verlof
en dit te neem. By geleentheid behoort minstens 14
dae aaneen geneem te word. Finansiële komniissies
word versoek omin samewerking met leraars, hierdie
saak jaarliks op die tafel te neem.

40 SKEPPING VAN BYKOMENDE PREDI
KANTSPOSTE (54/4.2.2)
40.1 Die sinode moedig kerkrade aan om, waar die
behoefte bestaan, aandag te gee aan die ‘skepping van
bykomende predikantsposte. Aansoek kan vroegtydig
by die Algemene Bedieningsfonds gedoen word met
die oog op finansiële ondersteuning.
40.2 Die sinode besluit dat die moderamen met alle
betrokkenes in gesprek tree oor metod~s om toene
mend aan jonger persone in sinodale verband
werksgeleenthede te bied (35/4.5.2.3.3).

41 VERGOEDINGSPAKKET VAN LERAARS
(54/5.2) - Die sinode
41.1 neem kennis van die bantering met betrekking
tot die vergoedingspakket van Ieraars by die Alge
mene Sinode;
41.2 wys ‘a kommissie ann om in die hg van punt 4
van die Algemene Sinode se besluit verder te
onderhandel en insette te hewer;
41.3 versoek die moderamen om hieraan uitvoering
te gee.

42 PRESTASIEBEOORDELING (54/6.3) - Die
sinode besluit dat die prestasiebeoordehing vir die
huidige losgemaak word van die vergoedingspakket
van leraars en na die SKG verwys word vir die
aandag van Visitasiekommissies.

43 NAGMAALVIERING (54) - Die sinode versoek
die moderamen om in die opstel van die Skema van
Werksaamhede vir die Sinode 1997, die
nagmaalsviering op ‘a prakties-geskikte plek en tyd
in te ruim.

44 HANDELINGE OP REKENAARSKYF (54) -

Die sinode besluit om die Handehinge van die ver
gadering van die sinode sowel as die Kerkorde en
Aanvuhlende Bepalings op rekenaarskyf (disket of
stiffie) in ASCII- of Word Perfect-formaat ann
belangstehlendes beskikbaar te stel teen dieselfde prys
as die harde kopieë.
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45 MIDDERNAGDIENS 1999 (7/9.3.1) - Die
sinode besluit om die gedagte van ‘a Middernagdiens
1999 eers te laat en by die Sinode 1997 weer ‘n
besluit te neem.

46 GRENSWYSIGING WATERKLOOFRIF EN
PRETORIA-OOSTERLIG (9/4.2) - Die sinode
bevestig die goedkeuring van die moderamen toy die
grenswysiging tussen die gemeentes Wateridoofrif en
Pretoria-Oosterlig (Sinode Oos-Transvaal).

47 VOORTBESTAAN SINODALE REGSKOM
MISSIE (52/3.3.7.2)
47.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van die
Sinodale Regskommissie as selfstandige dienskom
missie te handhaaf.
47.2 Die personeel van die SRK is soos voig: drr
MC Botha, PR du Toit, GJ Cloete, L Ungerer, oudi
E Kruger (Universiteitsoord), di CJ van Vuuren, JH
van Loggerenberg, prof JW Hofmeyer (Teol Fakul
teit) en sekundi: dr J Greyvensteyn, di LB Saayman,
GHP Dreyer, LN Boshoff en oudi 1WB de Villiers
(Lynnwood).

48 VOORSITTERSKAP VAN KERKVERGADE
RINGS (29/5.22) - Die sinode versoek belangheb
bendes om via die SRK kommentaar aan die ARK te
voorsien.

49 VORMS (43/9.4.2) - Die sinode gee aan die SRK
volmag om in oorleg met die regskomissies van die
sinodes van Transvaal nd die sinodesittings wysigings
ann te bring indien nodig.

50 GELDIGHEID VAN ‘N FAKSIMILEE (43/3.1)
- Die sinode aanvaar die geldigheid van ‘a duidelik
leesbare faksimilee, wat gevoig behoort te word deur
die oorspronklike dokument.

51 VERDELING VAN SINODE (44/4.4)
51.1 Die sinode gee opdrag aan die moderamen om
die oog in die seil te hou oor ‘n moontlike verdeling
van die sinode.
51.2 Die sinode gee opdrag aan die moderarnen om
met die moderarnens/moderature van die ander
Transvaalse sinodes in gesprek te tree oor die moont
like/wenslike herindeling van sinodegrense.

52 VERSKANSING BESLUIT TEN OPSIGTE
VAN MEDIESE FONDS (50/2.1) - Die sinode gee
opdrag ann die SRK om ondersoek in te stel na die
moontlikheid van ‘a verskansing in die reglemente
ring van sy besluit geneem in pt 4.5.2.3 (Agenda p
149).

EREDIENS

53 SKULDBELYDENIS EN GENADEVERKON
DIGING IN DIE EREDIENS (46/1.1.2) - Die sinode
moedig kerkrade aan om die praktiese voorbeelde van
hoe daar te werk gegaan kan word met skuldbelyde
nis en genadeverkondiging in die erediens te bekom
en toe te pas in die erediens.

54 EREDIENSSIMPOSIUMS (47/1.1.4)
54.1 Die sinode herbevestig sy opdrag ann die
Sinodale Kommissje vir die Erediens om voort te
gaan met die jaarlikse aanbieding van ‘n sinodale
eredienssimposium.
54.2 Die sinode moedig gemeentes ann om aktief in
te skakel by die eredienssimposiums in die algemeen
en by die beoogde gesamentlike simposiurn van 4
November 1995 oor die kerksang,~ kerkmusiek en
begeleiding.

55 KEURINGSKOMMISSIE VIR DIE KERKLIED
(47/1.6.4.2 en 3)
55.1 Die sinode keur goed dat die Sinodale Kom
missie vir die Erediens in samewerking met die SJK
die keuringkommissie van die sinode Sal wees vir
nuwe kerkliedere en moedig ringe, kerkrade en
lidmate nan om nuwe kerkliedere ann die skriba van
did kommissie te besorg vir beoordeling.
55.2 Die sinode besluit dat die keuringskominissie
kundiges mag betrek, aangesien al die belangrike
komponente van keuring aandag moet kry.

56 LIEDERE OP TRANSPARANT (47/1.7.4)
56.1 Die sinode vereenseiwig horn met die bevin
dinge toy liedere op transparant (Agenda 1995: bI
215 Pt 1.7.3).
56.2 Die sinode versoek die uitgewers van die
amptelike sangbundels van die Ned Geref Kerk orn
wel die moontlikheid te ondersoek om ‘n stel een
vormige transparante beskikbaar te stel vir gebruik in
die gemeentes.

57 GEWYDE/LITURGIESE DANS IN DIE ERE
DIENS (47/1.8.4)
57.1 Die sinode aanvaar die studiestuk in Bylae A
(Agenda bI 218-232 asook A. 14.2) met die konidusies
as riglyne vir die gebruik in die kerk.
57.2 Die sinode verwys die studiestuk na die nuwe
Sinodale Kommissie vir die Erediens om ann die hand
daarvan leiding te gee in die kerk.

58 SKAKELING MET ANDER INSTANSIES
(47/1.10.4) - Die sinode dra dit ann die Sinodale
Kommissie vir die Erediens op orn voort te gaan met
skakeling met SAKOV en die SAKV ter wille van
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beter funksionering en dienslewering met betrekicing
tot die inkleding van die erediens.

59 SINGBARE MELODIEë IN DIE NUWE
PSALM- EN GESANGEBUNDEL (47/2.2.2) - Die
sinode versoek die Subkommissie vir die hersiening
van die Psalm- en Gesangebundel om aandag te skenk
aan singbare melodieë vir die beoogde nuwe Psalm-
en Gesangebundel.

60 POPULêRE TEKSTE IN DIE NUWE PSALM-
EN GESANGEBUNDEL (47) - Die sinode is van
oortuiging dat die huidige tekste en melodieë van die
populêre psalms as alternatiewe tekste in die nuwe
Psaimbundel ingesluit moet word. Hierdie standpunt
word aan die Psalmhersieningskommissie oorgedra.

61 FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN
DIE KERKRAADSLEDE (48/2.3.2. 1) - Die sinode
versoek die Sinodale Komniissie vir die Erediens om
met die Sinodale Kommissie vir Gemeentebou saam
te werk in die aanpassing van die Formulier vir die
Bevestiging van Kerkraadslede en om die voltooide
werk aan die Algemene Koinmissies vir die Erediens
en Gemeentebediening voor te lê.

62 PLEK EN HERKOMS VAN LITURGIESE
FORMULIERE (48/2.3.2.2) - Die sinode dra dit aan
die Sinodale Komniissie vir die Erediens op om in
samewerking met die Algemene Kommissie vir die
Erediens ‘n uitgebreide studiestuk daar te stel oor die
plek en herkoms van die liturgiese formuliere in die
erediens en ten opsigte van die prediking, waar vera!
ook aandag gegee word aan die wyse van toesegging
van die seen en die pneumatiese onderbou by die
ampsindiensstelling van kerkraadslede.

63 SINODALE KOMMISSIE VIR EREDIENS
(51/3.3.1.2)
63.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van die
Sinodale Komniissie vir die Erediens as selfstandige
kommissie te handhaaf.
63.2 Die personeel van die SKE is soos voig: prof
CJA Vos (sameroeper), dr PJC Loots, ds WJH de
Koker, ds CA du Plessis, prof HJC Pieterse, dr JA
Laubseher, dr GC Olivier (kerkorrelis), direkteur
SEVTO. Sekundi: ds DSR du Toit, ds AJ Olivier, ds
AR van der Merwe, ds NE Latnprecht (27/2.2).

64 STANDAARDE VAN MUSIEK EN SANG IN
DIE EREDIENS (54) - Die sinode versoek die
Sinodale Kommissie vir die Erediens om indringend
te besin oor die standaarde van musiek en sang in die
erediens en om aan die kerk leiding te gee in die
verband.

JEUG

65 NUWE KATEGETIESE WEG (10/3.1.4)
65.1 Die sinode besluit om die beginsel dat die
studiestuk (Agenda bi 30-34) vir besinning deur ringe
en gemeentes deurgestuur word, goed te keur.
65.2 Die sinode besluit om die studiestuk na die SJK
terug te verwys vir vereenvoudinging ten opsigte van
taalgebruik en teologiese verheldering.
65.3 Die sinode versoek die SIK om sy navorsing vir
kennisname ann die AIK deur te gee.

66 PROSEDURE VIR TOELATING TOT BELY
DENISAFLEGGING (10/3.3.2) - Die sinode doen ‘a
dringende beroep op die gemeentes om die riglyne vir
die prosedure vir die aflê van geloofsbelydenis
(Agenda Algemene Sinode 1994:142: 2.4.1.2) te
bestudeer, met kommentaar ann die Sinodale Jeug
kommissie voor 31 Maart 1996.

67 MATRIEKBEDIENING (10/3.8.4) - Die sinode
neem kennis van die Riglyne vir Matriekbediening en
versoek gemeentes om daaraan aandag te gee.

68 STUDENTEBEDIENING (10/4.2.7) - Die sinode
gee opdrag aan die Sinodale Jeugkommissie om
68.1 op gereelde basis ‘n samespreking te hou tussen
a! die gemeentes wat studentebediening behartig;
68.2 luidens Bep 7.10, in samewerking met die
Sinodale Kommissje vir Fondse en die Kerkraad van
Pretoria-Wes (Technikon-wyk), te besin oor die
moontlikheid van ‘n tweede studenteleraarspos of ‘n
tentmakerspos vir die studentegemeente Pretoria-Wes
(Technikon-wyk), met rapport ann die moderamen.

69 ONDERWYSSTRUKTURE (10/5.1.3)
Die sinode versoek kerkrade en lidmate om waar
moontlik in belang van Christelike onderwys by
onderwysstrukture in te skakel.

70 SONOP CHRISTELIKE TEHUIS (1 l/A.3)
70.1 Saniestelling van Sonopraad (11/4.2) - Die
sinode besluit dat die Sonopraad soos voig saamgestel
word:
1. Drie (3) lede benoem deur die Sinode van Noord
Transvaal, wat die studenteleraar vir Sonop insluit.
2. Vyf (5) lede benoem deur die bestuur van die
Bond van Oud-Sonoppers.
3. Een (1) lid benoem deur die Universiteitsraad van
die Universiteit van Pretoria.
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 Raad het die reg om lode te koöpteer.
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70.2 Bestuur van sonop (11/4.3) Die status quo in
terme van die bestuur van Sonop word behou.

71 SINODALE JEUGKOMMISSIE (51/3.3.2.2)
71.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van die
Sinodale Jeugkommissie as selfstandige kommissie te
handhaaf;
71.2 Die personeel van die SJK is soos voig: dr WPJ
van Wyk (sameroeper), ds JC Carstens, dr OSH
Raubenheidmer, ds HP Jansen, ds JC Avenant, ds GS
Botha, ds P3 Grobler, Direkteur SEVTO, prof IC
Muller (Teol Fakulteit). Sekundi: ds WA Pretorius,
mev E Dreyer, ds 3-A van den Berg (Derdepoort), ds
CS Steyn, ds HM Horn (Pretoria-Kollegerand).

72 STUDENTEBEDIENING (51/3.3.2.2.2) - Die
sinode besluit om sy finansiële ondersteuning ten
opsigte van studentebediening met toepassing van Bep
7.10 te handhaaf.

73 FINANSI~LE HULP ALGEMENE JEUGKOM
MISSIE (51/3.3.2.2.3) - Die sinode besluit om met
groot dank kennis te neem van die voorgenome finan
si~le huip vanaf die Algernene Jeugkomniissie.

74 VAJCANSIEOORDBEDIENING (13/4.5.2) - Die
sinode ondersteun die gedagte dat die SJK voortaan
hierdie werksaamheid alleen hanteer.

75 STUDENTELERAARSPOS RIVIERA (44/1.2.3)
- Die sinode dra dit nan die nuwe SIK op om:
75.1 navraag te doen oor aspekte soos die uitvoer
baarheid van die werk in die toekoms, die moont
Iikheid van ‘a ringsprojek, sinodale steun en/of steun
uit die Algemene Jeugkomrnissie se toekenning; en/of
huip uit die Algemene Bedieningsfonds en
75.2 ‘a byeenkoms te reel vir alle studenteleraars in
die sinodale gebied, waar besin kan word oor onder
andere die scenario vir die volgende vyfjaar, taal
verspreiding en moontlike kombinasies van werk~
saamhede.

76 STAAT EN STAATSONDERSTEUNDE SKOLE
(44)
76.1 Die sinode doen ‘n emstige beroep op die
Minister van Onderwys, prof S Bengu, asook die
LUR’s van Onderwys van Gauteng, Noordwes en die
Noordelike Provinsie, om in ooreenstemming met
bepalmge en ondernemings in die Oorgangsgrondwet
en die Witskrif van Onderwys, te verseker dat daar
ruimte sal wees vir die staats-en staatsondersteunde
skole met ‘n Christelike etos.
76.2 Die smode versoek kerkrade dringend om voor
30 September 1995 vertoë te rig ann die kantoor van
die Minister van Onderwys, waarin standpunt inge

neem word oor die volgende sake: Positiewe en
negatiewe reaksie op die versiag van die Hersienings
kommissie oor Onderwys (‘Hunter-versiag”), na die
reg van die keuse van die plaaslike ouergemeenskap
pe toy die etos van ‘n skool, aaastelling van onder
wysers, taal en kultuur, befondsing, bestuur en
beheer.
76.3 Gemeentes word aangemoedig om op plaaslike
viak as Christene aktief by onderwyssake betrokke te
rank. Samewerking met ander Christelike kerke en
Christene uit ander gemeenskappe is van wesenlike
belang. Kontak met die povinsiale onderwysowerhede
en deelname aan die plaaslike onderwysforums is
noodsaaklik.

77 STANDPUNTE HERSIENINGSKOMMISSIE
OOR ONDERWYS (44/2.3)
77.1 in die hg van sekere standpunte in die versiag
van die Hersieningskomnaissie oor Onderwys, asook
persverklarings daarna, bestaan daar onsekerheid oor
die toekoins van staatsondersteunde skole met ‘n
Christelike grondsiag. Die sinode dra dit ann die
Sinodale Jeugkommissie op om die implikasies van
die genoemde versiag grondig te bestudeer en in die
hg van die besluite van die Algemen Sinode 1994 in
did verband voor 30 September 1995 kommentaar te
hewer ann die Minister van Onderwys.
77.2 Die sinode keur goed dat ‘n ad hoc-kommissie
die opdrag uitvoer met rapport ann die SIK. Die lede
is: dr OSH Raubenheimer (sameroeper), dr PH
Bredeiikamp, mnr IDV Terbiance, dr HJ Stone, dr
AS van Niekerk (Monumentpark) en ds WA Pretorius
(Kameeldrif).

GEMEENTEBOU

78 PINKSTERSAAMTREKKE (11/1.1.4.2) - Die
sinode versoek gemeentes om inisiatief te neem vir
die reel van saamtrekke en reekse dienste waarby die
wyer publiek tydens pinkster en ander tye van die
kerklike jaar betrek kan word.

79 STRUKTUUR VAN DIENSTE/AMPTE
(11/1.3.4.3)
79.1 Die sinode vereenseiwig hom met die beginsels
in Bylae B (Agenda bi 61-65) en aanvaar dit as riglyn
vir verdere besinning oor die strukturering van die
dienste/ampte in gemeentes.
79.2 Die sinode dra dit nan 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.

80 KERKVISITASIE (11/1.7.4)



10 BESLUITEREGISTER] 1 62N

80.1 Die sinode aanvaar Bylae C (Agenda bi 66-71)
as ‘n moontlike model vir die doen van visitasie deur
ringe.
80.2 Die sinode versoek ringsvisitasiekommissies wat
hierdie model benut om ann die SKG terugvoering te
gee.

81 GEMEENTEBOU (12/1.8.4)
81.1 Die sinode gee opdrag ann die SKG om daad
werklik aandag te gee ann die bedieningsleemtes in
die sinodale gebied deur onder andere:
*1 geidentifiseerde leemtes en hulle oorsake verder te
ondersoek,
*2 doelgerigte strategieë met die oog op oplossings te
beplan,
*3 met SEVTO in die verband saam te werk.
81.2 Die sinode versoek gemeentes om doelgerig
aandag te gee ann die oplossing van Ieemtes. In diC
verband kan gebruik gemaak word van die dienste
van die SKG.

82 GRATIS LEKTUURBEDIENING (12/2.2.3)
82.1 Die sinode neem met waardering kennis van die
diens wat deur die verspreiding an gratis lektuur
gelewer word.
82.2 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
* Elke more
* Soos ‘n blom is jou dae - Susan KotzC
* Ons Vader
* ‘n Troosbrief - Handley Moule
* Leer ons bid - dr PW Marais
* Siekte: drie fasette

83 DIE SPREEKKAMER (12/2.3.3)
83.1 Die sinode spreek sy innige dank uit teenoor
prof SI du Toit en mev J Oosthuizen vir die werk wat
in die spreekkamer gedoen word.
83.2 Die sinode aanvaar dat hierdie diens wat gele
wer word steeds van groot belang is en werd om
voortgesit te word.

84 SEVTO (12/3.1.3)
84.1 Die sinode onderskryf die uiters belangrike rol
wat SEVTO in die voortgesette opleiding van leraars
speel.
84.2 Die sinode ondersteun die gedagte dat die
direkteurspos deur ‘n bekwame persoon gevul behoort

te word.
84.3 Die sinode gee opdrag ann die AKG om alles in
hulle vermoë te doen om ‘a kultuur van voortgesette
opleiding by leranrs en kerkrade gevestig te kry.
84.4 Die sinode gee opdrag ann die SKG om met
SEVTO saam te werk in die danrstelling van ‘a
konsultasiediens wat gemeentes met hul beplanning
kan help.
84.5 Die sinode versoek ringsvisitasiekommissies om
jaarliks met visitasie by leraars navrang te doen oor
die bywoning van SEVTO-geleenthede.
84.6 Die sinode keur die voortgesette finansiële
ondersteuning vir SEVTO goed en besluit dat. die
bydrae deel van die begroting van die Teologiese
Opleidingsfonds moet wees.

85 PASTORALE BEGELEIDING (12/3.3.2)
85.1 Die sinode gee opdrag ann die SKG om ‘n
werkbare model vir die onderlinge pastoraat vir
predikante te ontwikkel met versiag ann die volgende
sinode.
85.2 Die sinode gee opdrag aan die SKG om onder
soek te doen na maniere waarop deurlopende pas
torale begeleiding ann predikante gegee kan word,
veral ten opsigte van medeleraarskappe.

86 BENAMING VAN SKG (13/4.3.3) - Die sinode
besluit dat die naam van die Sinodale Kommissie vir
Gemeentebediening verander na Sinodale Kommissie
vir Gemeentehou.

87 GEMEENTEBEDIENING (51/3.3.3.2)
87.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van die
Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening as self
standige kommissie te handhanf;
87.2 Die personeel van die SKG is soos volg: dr MJ
Lazenby (sameroeper), ds JC van Rooyen, prof M
Nel, dr JJ Gerber, ds ML Johnson, ds G Bothma, ds
JJ Pienaar, prof W Vosloo (Namens SEVTO), prof
JC MUller (Teol Fakulteit). Sekundi: ds FS du Plooy,
ds WHS Woihuter (27/2.3).

88 BEDIEN1NG AAN DOWES (51/3.3.3.2.2) - Die
sinode besluit om sy bydrae ten opsigte van die
Bediening aan Dowes te handhanf, met die versoek
dat die gemeente Pretoria-Dowes met die gemeente
Jakaranda in gesprek tree oor moontlike administra
tiewe skakeling.

SENDING

89 AFWENTELING VAN SINODALE WERK
(15/7.1.2) - Die sinode doen ‘n beroep op gemeentes
om die SSK in kennis te stel indien hulle kans sien
om ‘n si.nodale werksaamheid volledig of gedeeltelik
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oor te neem.

90 KURSUSSE IN TRANS-KULTURELE KOM
MUNIKASIE (14/2.4.4) - Die sinode versoek die
SSK om die kerk op hoogte te hou van kursusse in
interkulturele kommunikasie.

91 GESAMENTLIKE KOMMISSIES EN VER
GADERINGS IN NG KERKFAMILIE (14/2.7.3)
91.1 Die sinode herinner ringe en gemeentes ann sy
vorige besluit (Handelinge 1993 p239 11.8.4.2) dat
die vorming van gesamentlike planslike kommissies
as die beste wyse beskou word waarop daar uitdruk
king gegee kan word aan die missionêre eenheidsband
binne die NG Kerkfamilie.
91.2 Die sinode gee opdrag aan die SSK om mis
sionêre samewerkingstrukture met die VGKSA en
RCA op plaaslike en sinodale vlak verder te ont
wikkel.

92 BEDIENING ONDER ONAFHANKLIKE
KERKE (15/3.1.2) - Die sinode beveel dit by ge
meentes ann om geleenthede onder oriafbanklike
kerke te ondersoek om die evangelie te bevorder en
raai hulle aan om by SEVTO om huip nan te kiop.

93 BEKENDSTELLING VAN GESUBSIDIEERDE
SENDINGLERAARS (15/7.2.3)
93.1 Kerkrade word gevra om besondere moeite te
doen om leraars in diens 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.
93.2 Gemeentes word versoek orn hulle nie ten koste
van aksies waaraan die NGK reeds verbind is nan
nuwe werk te koppel nie.

94 GEMEENTELIKE BETROKKENHEID BY
KAN-PROJEKTE (22/8.4.4.3) - Die sinode moedig
gemeentes nan om daadwerklik aansluiting te soek by
KAN-projekte van die VGKSA.

95 ARBEIDSBEDIENING (22/3) - Die sinode gee
aan die SSK opdrag om met die ander meewerkende
sinodes se betrokke kommissies in gesprek te tree oor
die toekoms van Arbeidsbediening met af-hande
lingsbevoegdheid en rapport aan die sinode.

96 GESAMENTLIKE SENDING MOSAMBIEK
(22/10.1.211)
96.1 Diern kerk word opgeroep tot ernstige en vol
hardende gebed vir die werk in Mosambiek.
96.2 Kerkrade en gemeentes word aangemoedig om
meer betrokke te rank by die werk in Mosambiek.

97 SENDING IN FRANKRYK (22/10.2.3)
97.1 Die sinode beveel aan dat daar in April, wan
neer die landing van Jan van Riebeeck en die Huge-
note gedenk word, kollektes vir die werk van die
GKEF (Franse Sending) opgeneem word, en dat
gemeentes gevra word om ditop hulle almanakke nan
tebring.
97.2 Die sinode verseker die NG Kerk-sendelinge in
die Franse wêreld van sy gebede en ondersteuning.

98 BYBELGENOOTSKAP (22/12.1.2) - Die sinode
beveel aan dat kerkrade RiO per lidmaat per jaar sal
bydra vir Bybelverspreiding. (Alle bydraes moet
asseblief by ontvangs oorbetaal word en verkieslik
voor 31 Maart van die boekjaar).

99 MAATSKAPPY VIR IMMIGRASIE (22/12.2.2)
- Die sinode besluit om kerkrade op te roep om
daadwerklik en met herderlike simpatie aandag te gee
ann die evangeliese bereiking van die “vreemdeling in
die poort’.

100 NAAM SENDINGKOMM1SSIE (51/3.3,4.2. 1)
Die sinode besluit om die naam van die SKSE te
verander na die Sinodale Sendingkomniissie (afge
kort: SSK), en versoek ringe en gerneentes om
dieselfde te doen.

101 SINODALE SENDINGKOMMISSIE
(51/3.3.4.2.2)
101.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van die
SSK as selfstandige kommissie te handhaaf,
101.2 Die personeel van die SSK is soos voig: ds
MJP Grobler (Sameroeper), dr JGM Richter, ds DB
de Vos, ds JJF Viljoen, dr SW Theron, ds JC
Scholtz, ds A Roux, prof D Crafford (Teol Fakul
teit), dr HJ Möller (VGKSA). Sekundi: ds HM Horn,
ds JSD van der Merwe, ds PA van der merwe, ds
CH Schutte, ds PG du P Bergh.

102 SENDING-RINGEFONDS (51/3.3.4.2.3)
Die sinode besluit ten opsigte van die Sending
Ringefonds om:
102.1 die bedrag (tans R731 494) vanaf 1 April 1996
oor ‘n tydperk van 7 jaar met R100 000 per jaar te
verrninder;
102.2 die SSK te versoek om met die VGKSA (die
gesubsidieerde liggaamlpersoon) in onderhandeling te
tree sodat die vermindering pro rata in werking gestel
word;
102.3 opnuut oor die vulling van die betrokke pos te
onderhandel indien daar enige vakature sou ontstaan,
met die veronderstelling dat die pos nie
outornatiesleensydig weer gevul word nie;
102.4 die VGKSA te verseker dat die besluit me



12 BESLUITEREGISTERJ 1 62N

ligtelik geneem word nie, maar dat die sinode in die
hg van die swakker wordende finansiële posisie nie
‘a ander keuse het as om sy uitgawes te besnoei nie.

103 GEMEENTE CHARISMA (51/3.3.4.2.4) - Die
sinode besluit om die gemeente Charisma (RCA) te
versoek om ‘a groter finansiële verantwoordelikheid
vir sy uitgawes te neem en om die subsidie vanaf 1
Maart 1996 oor ‘a tydperk van 7 jaar te lant uitfas
seer.

104 SUID-MOSAMBIEKSENDING (51/3.3.4.2.5)
Die sinode besluit om
sy finansiële bydraes ten opsigte van die Suid-Mo
sambieksending te handhaaf totdat daar ‘n vakature
oatstaan, waarna die sank weer de novo hanteer sal
word.

105 MOSLEMSENDING (51/3.3.4.2.6)
105.1 Die sinode besluit om sy finansi~le bydrae ten
opsigte van die Moslemsending op 31 Maart 1996 te
termineer.
105.2 Kerkrade en ringe word ernstig versoek om
gebruik te maak van die dienste van “Eternal Life
Outreach”, vir die aksie te bid en hulle daadwerklik
te ondersteun.

106 SENDING IN BREëR VERBAND
(51/3.3.4.2.7) - Die sinode besluit om sy bydrae ten
opsigte Sending Bre& Verband op 31 Maart 1996 te
termineer.

107 HULP AAN VGKSA (51/3.3.4.2.8) - Die
sinode besluit om sy bydrae ten opsigte van die huip
ann die VGKSA (Sendingkommissie) soos volg te
hanteer: Die sinode
107.1 bevestig die terminering van die bydrae vir die
Gevangenisleraar vanaf 1 April 1995;
107.2 bevestig die terminering van die bydrae vir die
PSD Barmhartigheid/KAN vanaf 1 April 1995;
107.3 besluit om die werk van KAN geldehik te
ondersteun;
107.4 besluit om ‘n bedrag van R30 000 vir 4 jaar
vanaf 1 April 1995 as subsidie vir KAN daar te stel;
107.5 handhaaf sy bydrae ten opsigte van die saakge
lastigde tot by sy emeritaat of totdat ‘n vakature
ontstaan;
107.6 handhaaf sy bydrae ten opsigte van die Evange
lisasie-leraar tot by sy eineritaat.

108 KANTOORRUIMTE (52/3.3.4.2.9) - Die
sinode gee opdrag ann die SSK om samesprekings
met die SKG en SJK te voer oor die moontlike
kombinasie van kantoorruimte, administrasie en
benutting van dameskierke.

109 HELENE FRANZ-SKOOL (15/4.2.2)
109.1 Die sinode neem met dank kennis dat die
Helene Franz-skool sy regmatige plek in spesiale
onderwys inneem en vertrou dat die skool onder
begeleiding van die plaaslike kerk steeds die gees en
karakter van ‘a Christelike skool sal handhaaf.
109.2 Die sinode aanvaar dat die era van sinodale
betrokkenheid by die skool nou verby is.

110 FINANSI~LE ONDERSTEUNING GA-RAN
KUWA-WES (22/1.4)
110.1 Die sinode sien nie sy weg oop om finansigle
huip te verleen nie.
110.2 Die sinode raai die Ring van Daspoort nan om
by aangrensende ringe en by ander instansies ann te
kiop vir hulp.

111 SIBS MARAIS KOOKSENTRUM (52/3.39.2.3)
- Die sinode besluit om sy bydrae ten opsigte van die
Sibs Marais Kooksentrum onder die SSK-begroting te
plans as deel van die bydrae vir KAN.

DTENS VAN BARMIIARTIGHEID

112 WELSYNSBEDELING (24/2.8) - Die sinode
112.1 gee opdrag ann die SKDB om op hoogte te bly
met enige veranderings in die welsynsbedehing, om
aanpassings ann sy dienste te mask wear nodig en om
die sinode en ringe oor aanpassings te adviseer;
112.2 aanvaar die missie en doelstellings van die
SKDB;
112.3 besluit om die name SKDB en CMR vir die
WO-deel van die SKDB se werksaamhecle voorlopig
te behou;
112.4 gee opdrag ann die SKDB om doelgerig ann
strategies te werk wat die dienste minder afhanklik
van staatsubsidie sal maak;
112.5 gee opdrag ann die SKDB om ondersoek in te
stel na die moontlikheid dat die SKDB as welsyasor
ganisasie slegs onder kerklilce toesig en sonder
staatsondersteuning sal funksioneer;
112.6 spreek sy waardering uit vir die vordering in
skakeling met ander kerklike welsynsorganisasies;
112.7 gee opdrag ann die SKDB om die moontlikheid
van ‘a “interkerkhike welsynsorganisasie” te onder
soek;
112.8 versoek leraars en nader lidmate wat by
maatskaplike dienste betrokke is om wear moontlik
by welsynsforums in te skakel;
112.9 versoek kerkrade dringend om toe te sien dat
geld nie ten koste van die SKDB/CMR uit die ge
meentes na instansies vloei wat dieselfde dienste as
die SKDB/CMR aanbied nie;
112.10 gee opdrag ann die SKDB om wear nodig en
moontlik, veral in sy gemeenskapsontwikkelingspro
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gramme, samewerking met die VGKSA (Verenigende
Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika) te soek.

113 GEMEENTELIKE I3ARMHARTIGHEIDSBE-
DIENING (25/3.1.2) - Die sinode
113.1 beklemtoon dat kerklike barmhartigheidsdiens
in die eerste plek ‘n normale dee! van die gemeente
like bediening is en dat dienste slegs deur ‘n ring of
sinode gelewer of ondersteun word wanneer die
omvang of aard van dienste dit vereis;
113.2 versoek gemeentes om moeite te doen om
behoeftes op die terrein van die diens van barmhartig
heid versigtig te bepaal en strategieë te ontwikkel
waarvolgens die behoeftes ontmoet kan word. Indien
gemeentes of ringe huip nodig het vir die bepaling
van behoeftes en strategieë kan met die SKDB
geskakel word.

114 REGLEMENTE SKDB (25/4.2.2)
114.1 Konstitusies van die SKDB en sy takke - Die
sinode gee opdrag ann die SKDB om toe te sien dat
die konstitusies van die SKDB en takke van die
SKDB aan alle vereistes van die staat voldoen en van
tyd tot tyd aangepas word soos nodig.
114.2 Reg!ement vir die SKDB - Die sinode besluit
dat die reglement vir die SKDB verval en dat die
SKDB voortaan net volgens bep 54 funksioneer.
114.3 Reglement vir die RKDB - Die sinode besluit
dat die reglement vir die RKDB verval en dat die
RKDB voortaan net volgens bep 54 funksioneer. Die
samestelling word deur elke ring volgens eie behoef
tea gereë!.
114.4 Reglementvir onderkomitees van die RKDB
- Die sinode neem kennis dat die SKDB besig is om
ooreenkomste met beheerrade op te ate! en bes!uit dat
die huidige reglemente vir die diens van barmhartig
heid vir die beheerrade geld totdat die ooreenkoms
deur beide die beheerraadfRKDB en die SKDB
goedgekeur is.

115 VERSORGING VAN BEJAARDES
(25/4.4.1.2) - Die sinode bring dit onder gemeentes
se aandag dat inrigtingsversorging van bejaardes al
meer onbekostigbaar word en roep gemeentes op om
in hul!e diakonale program spesifieke aandag aan die
versorging van bejaardes te gee.

116 KINDERHUISE (25/4.4.2.2) - Die sinode
bekragtig die SKDB-bes!uit oor die naamsverande
rings van die kinderhuise, naamlik Abraham Kriel
Kinderhuis Pretoria na “Jakaranda Kinderhuis, ‘a
Abraham Kriel Kinderhuis” en Abraham Kriel
Kinderhuis Nylstroom na “Abraham Kriel Kinderhuis
Noordelike Provinsie”.

117 HUIS WILHELMINA (25/4.4.3.2.2) Die sinode
117.1 bekragtig die besluit van die SKDB om die
diens van Huis Wi!hemina te beëindig;
117.2 bevestig sy vorige bes!uit dat die gebou ver
koop kan word, maar besluit dat die opbrengs deur
die SKDB na goeddunke gebruik word.

118 SIEKESORG (25/4.8.2) - Die sinode
118.1 neem met dank kemiis 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
om hospitaa!pastoraat op ‘a hoe viak te handhaaf;
118.2 besluit dat die verantwoorde!iltheid vir die
hospitaalpastoraat na die SKG oorgedra word op ‘a
datum soos deur die SKG en SKDB ooreengekom en
dat die administrasie (HB Geyer Studiefonds inge
sluit) deur die Sinodale Kerkkantoor in oorleg met die
SKG gedoen sal word;
118.3 besluit om ann die SKY opdrag te gee om, in
oorleg met die SKDB, die begroting ten opsigte van
die hospitaalpastoraat in te kort soos wat daar
gevorder word met die terniinering van die hospitaa!
span en die oorname van die werk deur gemeentes
fringe (52/3.3.5.2.5).

119 TOIBO (25/6.2.2) - Die sinode keur die ge
wysigde konstitusie vir die Transoranje Instituut vir
Buitengewone Onderwys goed (Agenda 1995: hI
118-121).

120 CAD (CHRISTELIKE AFHANKLIKHEIDS
DIENS) (25/6.4.2) - Die sinode gee opdrag nan die
SKDB om die riglyne vir die CAD vir Noord-Trans
van! se behoeftes nan te pas.

121 BEELD KINDERFONDS EN PERSKOR
FONDS (25/6.5.2) - Die sinode bring dit onder
gemeentes se aandag dat alle bydraes tot die Perskor
fonds en Beekl Kinderfonds tot die SKDB se voordeel
is en versoek kerkrade om aktief met insameling ten
bate van die fondse saam te werk.

122 VROUEDIENS DIENSKOMITEES (26/6.6.2)
Die sinode
122.1 spreek sy dank teenoor die Sinodale Komniissie
vir die Vrouediens uit vir die werk op die terrein van
Diens van l3arrnhartigheid wat deur die dienskomitees
gedoen is;
122.2 bekragtig die SKDB se reeling dat die diens
komitees vir die Vrouediens as onderkomitees van die
betrokke beheerrade sal funksioneer.

123 JAKARANDA KINDERHUIS (26/1.1.2) - Die
sinode
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123.1 neem met dank kennis van die groot verbete
ring in die finansiële posisie van Jakaranda Kinder
huis;
123.2 spreek sy waardering uit teenoor die beheer
mad en uitvoerende hoof vir die gesonde bestuur van
die kinderhuis;
123.3 neem met dank kennis van die erfiatings van
R455 000 wat van April tot Julie 1995 ontvang is;
123.4 bevestig dat hy sy betrokkenheid by en verant
woordelikheid teenoor die kinderhuis soos tevore sal
handhaaf.

124 BEDRYF VAN KINDERHUISE (26/2.2) - Die
sinode gee opdrag nan die SKDB om, indien eksteme
omstandighede dit nodig maak, veranderings ann die
bedryf van die kinderhuise te maak sodat die beste
belang van die inwoners, die kerk en die gemeenskap
gedien kan word.

125 BEMARKING VAN SKDB-DIENSTE (26/3.2)
- Die sinode neem kennis dat die SKDB met ‘n
doelgerigte bemarkingsaksie begin het en versoek
kerkrade om ann die SKDB alle moontlike huip te
verleen.

126 PRIMêRE MAATSKAPLIKE WERK (50/1.3)
Die sinode keur die voorstel nie goed nie, maar
versoek die SKDB om die gedagtes wat daarin vervat
is in die beplanning insake CMR-poste in gedagte te
hou (vgl C.9.2).

127 SINODALE KOMMISSIE DIENS VAN
BARMHARTIGHEID (53/3.3.5.2)
127.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van
die Sinodale Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid as selfstandige konimissie te
handhaaf.
127.2 Die personeel van die SKDB is soos volg: dr
DW de Villiers (sameroeper), dr HL Carelsen, ds
HAJ Viljoen, ds NJ Behr, ds 3W de Kok, ds CB
Swart, ds PW de Wet, dr GJ Cloete (PSD), prof
JC Muller ~Teol Fakulteit~. Sekundi: ds CE
Bredell, JL Breedt, ds JHP Serfontein, ds GA
Cruywagen, ds SJD Eygelaar.

128 HUISVESTING SKDB (53/3.3.5.2.2) - Die
sinode keur die huisvesting van die komniissie in
die Berg-en-Dal-Sentrum goed.

129 BYDRAE INRIGTINGSORG EN MAAT
SKAPLIKEWERKDIENSE (52/3.3.5.2.3) - Die
sinode besluit om sy bydrae ten opsigte van die
Inrigtingsorg en Maatskaplikewerkdienste te hand
haaf.

130 PASTORALE BEDIENING WESKOPPIES
HOSPITAAL (52/3.3.5.2.4) - Die sinode besluit
orn sy bydrae ten opsigte van die pastorale bedie
fling by Weskoppies Hospitaal te handhaaf.

131 HOP-BEFONDSING VIR KAN (51) - Die
sinode versoek SKDB om in samewerking met die
VGKSA HOP-befondsing vim KAN-projekte te
verkry.

LEER EN AKTUELE SAKE

132 HANDVES VAN MENSEREGTE (33) - Die
sinode vereenselwig horn met die verslag oor die
Handves van Menseregte as ‘n standpunt op hierdie
stadium van die gesprek.

133 HANDVES FUNDAMENTELE REGTE
(33/1.1.5) - Die sinode dma 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
het deurgaans te monitor en om die nodige advies
en leiding in die verband te gee.

134 MAATSKAPPY VIR IMMIGRASIE
(33/1.2.3)
134.1 Die sinode volstaan op hierdie stadium met
die besluite van die Algemene Sinode in verband
met die Maatskappy vim Immigrasie,
134.2 Die sinode benoem nie ‘n verteenwoordiger
in die Rand van die Maatskappy vim Immigmasie nie.

135 MORALITEITSKRISIS (33/1.3.4) - Om die
sout van die aarde en hg van die wêreld in hierdie
gesekulariseerde samelewing te wees, doen die
sinode hiermee ‘n emnstige beroep op lidmate om
oral en altyd hulle Christelike getuienis deur woord
en daad te lewer.

136 NIE KERKLIKE ORGANISASIES
(33/1.5.3.2) - Die sinode doen op alle nie-kerklike
organisasies ‘n beroep om ten opsigte van
werksaamhede en fondsinsameling nie op die
terrein van die kerk te beweeg nie.

137 APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS:
ART 11(33/3.1.3) - Die sinode besluit om die
beskrywingspunt van die Ring van Waterberg in
verband met artikel 11 van die Apostoliese Geloofs
belydenis deur die aangewese kanale na die Alge
mene Kornmissie vim Leer en Aktuele Sake deur te
stuur (Vgl B.7.1 bI 269).

138 WêRELDBEKERRUGBY OP HEMEL
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VAART EN SONDAE (3413.4.3) - Die sinode
betreur dit dat die organiseerders van die wêreldbe
kerrugby, ondanks die protes deur Christene uit
verskeie oorde, steeds voort~egaan het om rugby
wedstryde op Sondae te reel. Dit word ewe-eens
betreur dat SARVU dit goedgekeur het dat die
Springbokke op Sondag 12 November 1995 ‘n
toetswedstryd teen Italië sal speel.

139 SPORTBYEENKOMSTE OP SONDAE (34) -

Die sinode betreur dit dat sportliggame in Suid
Afrika georganiseerde sportbyeenkomste op Sondae
reel en versoek sodanige sportliggame om die
gebruik in heroorweging te neem in die hg daarvan
dat dit onaanvaarbaar is vir die oorgrote meerder
heid inwoaers van Suid-Afrika, wat volgens die
jongste sensus 70% Christene is.

140 VROU IN DIE REGEER-EN LEERAMP
(38/1.3) - Die sinode onderskryf die besluite van
die Algemene Sinode in verband met die vrou in
die amp.

141 VERANDERING VAN SINODALE BESLUI
TB (38/2.3.1) - Die sinode handhaaf sy standpunt
oor die gegewe werkhikheid dat sonimige besluite
van sinodes met verloop van tyd verander.

142 VERTALING VAN “Z~aa~atou~irq” (48/1.2.1) -

Die sinode dra dit aan die Sinodale Kommissie vir
Leer en Aktuele Sake op om die vertahing van
“Z~LKaLo(P5vq” in die Nuwe Afrikaanse Vertaling
met die Bybelgenootskap op te neem.

143 PROPONENTE AS HUWELIKSBEVES
TIGERS (7/5.2.2 en 48/2.2)
143.1 Die sinode verwys die saak van die bevestig
ing van huwelike deur proponente na die Sinodale
Kommissie vir Leer en Aktuele Sake.
143.2 Die Sinodale Kominissie vir Leer en Aktuele
Sake hewer versiag ann die moderamen wat na
bevind van sake leiding oor hierdie sake gee.

144 BERIG IN RAPPORT (48/1.3)
144.1 Die Sinode van Noord-Transvaal neem met
teleurstehling kennis van ‘n uitspraak van regter
Kriegier soos aangehaal in Rapport van 10/9/1995:
“Ons is al byna 2000 jaar ann die die Blye Bood
skap biootgestel, sonder dat dit enige noemenswaar
dige inslag gevind het. Hoekom Sal pornografie
sodanig inslag vind?”
144.2 Die sinode is daarvan oortuig dat die evan
gelie van Christus oor die afgelope byna 2000 jaar
‘n onberekenbare inslag gevind het. Die Christelike
kerk het daaruit gegroei. Samelewings en kulture is

ingrypend beinvloed. Die sinode gb dat die Gees
van God deur hierdie Woord onkeerbaar met hier
die werk sal voortgaan tot by die einde van die
wêreld.
144.3 Die sinode is besorg dat pornografie.ook
besondere invloed in die wêreld het, maar dat dit
onberekenbare skade aanrig, veral ook ann ons
jeug.

145 EKOLOGIE (48/2.2) - Die sinode dra dit ann
die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
op om ‘n studie oor die ter sake aspekte van ekolo
gie te doen met verslag ann die volgende gewone
vergadering van die sinode.

146 DOBBELARY EN LOTERY (48/3.2) - Die
sinode dra dit ann die Sinodale Kommissie vir Leer
en Aktuele Sake op om opnuut ‘n studie oor dob
belary en botery te doen waarin naas die prinsipiële
besinning ook praktiese riglyne vir die kommunike
ring van die saak ann hidmate, gegee sal word.

147 TRAKTAATJIE: “SATAN EN DIE UIT
DRYF VAN DUIWELS” (50/2.3.2) - Die traktaat
jie “Satan en die uitdryf van duiwels” word na
SKLAS verwys vir ondersoek.

148 SINODALE KOMMISSIE VIR LEER EN
AKTUELE SAKE (52/3.3.6.2)
148.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van
die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
as selfstandige konimissie te handhaaf.
148.2 Die personeel van die SKLAS is soos voig:
dr W Nicol (sameroeper), dr WJ Botha, dr ACJ
van Niekerk, dr JD Kirkpatrick, ds GG Havemann,
ds PJ Krieh, prof CJ Wethmar (Teoh Fakuhteit),
prof DE de Villiers (Teol Fakulteit), prof JG van
der Watt. Sekundi: ds S Botma, ds C Gericke, ds
SJB van Heerden.

149 OORDEELVORMING OOR AKTUELB
SAKE (54) - Die sinode dra dit aan SKLAS op om
te besin oor die proses en die doel van die kerk se
oordeelvorrning oor aktueie sake.

150 VERSLAG OOR REGSTELLENDE AKSIE
(54) - Die sinode verwys die versing oor regstel
lende aksie terug na die Sinodale Komniissie vir
Leer en Aktuele Sake vir herbesinning en riglyne
toy hierdie belangrike sank ann die kerk en om die
resultant nan die moderamen voor te he vir goed
keuring voordat die riglyne ann gemeentes beskik
baar gestel word.

KERKLU(E MEDIA
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151 TERMINERING VAN DIE GESAMENT
LIKE KOMMISSIE VIR RADIO EN TELEVISIE
(26/1.4.1) - Die sinode besluit om sy verteenwoor
diging in die Gesamentlike Kommissie vir Radio en
Televisie te termineer en versoek die ander Trans
vaalse sinodes om dieselfde te doen.

152 FORUM VIR GODSIENSUITSENDINGS
(26/2.2.4) - Die sinode bid die Onafhanklike Forum
vir Godsdiensuitsendings se~n toe op hul werk.

153 SAUK GODSIENS UITSAAIPANEEL
(26/3.5.2) - Die sinode bid die subkomitee vir
Christelike Uitsendings die seen van die Here toe.

154 SINODALE KOMMISSIE VIR KERKLIKE
MEDIA (26/3.6.8.2)
154.1 Die sinode besluit om ‘n Sinodale Kommissie
vir Kerklike Media te skep met die volgende
samestelling: hoogstens 7 persone met 5 sekundi
(wat nie noodweadig in volgorde opgeroep hoef te
word nie); ten minste een van die lede moet ‘n
vrou wees.
154.2 Die personeel van die SKKM is soos voig: dr
PJC Loots, ds JF Pienaar, dr PR du Toit, ds DSR
du Toit, mev MM Lazenby.

155 EREDIENSUITSENDINGS EN OOR
DENKINGS (26/4.4)
155.1 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
Mediakomniissie op om leraars te identifiseer vir
sodanige uitsendings wat oor die nodige gawes en
talente daarvoor beskik. Die name moet aan die
skriba van die AKKM deurgegee word vir
voorlegging aan die SAUK.
155.2 Die sinode bring die aanbiederskursusse by
die SAUK en die mediahomilitiekkursusse van
SEVTO onder die aandag van ieraars wat belang
stel om die die radio en televisie te benut en
xnoedig hulle nan om daarby in te skakel.
155.3 Die sinode versoek sy Mediakommissie om
voortdurend met die SAUK en ander
uitsaaiorganisasies in die land te skakel met die
doel om die kerk se behoeftes en advies oor te dra,
afle geskikte geleenthede te benut vir
godsdiensuitsendings en op hoogte te bly van die
tegniek, beleid en moontlikhede van die uitsaai
wese.

156 KERKBODE (27/6.1) - Die sinode versoek
gemeentes om kerkraadslede en meelewende lid-
mate aan te moeclig om in te teken op Die Kerk
bode. Gemeentes kan dit ook oorweeg om inskry

wings te subsidieer.

157 ALGEMENE KERKBODE (27/6.2) - Die
sinode spreek sy waardering uit teenoor die Tyd
skriftemaatskappy vir die verskyning van Die Aige
mene Kerkbode. Die sinode bedank die koerant
Beeld wat hierdie reeling help moontlik maak deur
die wye verspreiding daarvan. Daar word met
dankbaarheid kennis geneem van die feit dat adver
teerders en donateurs dit finansieel moontlik maak.

6 DIE VOORLIGTER (27/6.3) - Die sinode moe-
dig gemeentes ann om massabestellings vir Die
Vooriigter te plans. Waar daar sprake is van ‘n
moraiiteitskrisis in ons land, beskou die sinode Die
Voorligter as ‘n belangrike instrument in die hand-
hawing van gesonde sedelike waardes. (Wenk:
Gemeentes moet dit ernstig oorweeg om lidmate
vooraf ‘n bepaalde bedrag te iaat betaal en dan ‘n
massabestelling vir die voile getal, of selfs meer, te
plaas).

158 DIE JAARBOEK (27/6.4) - Die sinode is
dankbaar vir die netjiese voorkoms van Die Jaar
boek en versoek kerkrade en ringe om te sorg dat
die tersake inligting betyds en korrek deurgegee
word.

159 DANK: M-NET (27/6.5) - Die sinode bedank
M-Net vir die feit dat via Christen-Netwerk TV
daar Christelike godsdiensprogramine oor M-Net se
kanaie uitgesaai word.

160 RADIOKANSEL (27)
160.1 Die sinode bedank Radiokansel vir ruim
geleenteheid aan leraars en lidmate gebied om die
evangelie te verkondig oor die radio en versoek
iidmate orn gereeld voorbidding vir Radiokansei te
doen.
160.2 Die sinode bid Radiokansel ~die Here se seen
toe in hul aansoek om ‘n uitsaaiiisensie by die
QUO.

FONDSE

161.GEMEENTES WAT WEIER OM SINODALE
VERPLJGTINGE TE BETAAL (23/2.1.3) - Die
sinode versoek die SRK om na moontiike stappe te
kyk wat teen gemeentes, wat weier om huile sino
dale verpiigtinge te betaai, ingestei kan word.

162 FINANSIES VAN GEMEENTES (54/4.2.1)
Die sinode versoek kerkrade om via huile Finan
siCle Kommissie en Diakonie noulettend aandag te
gee ann die verhoging van gemeentelike inkomste
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deur interne organisasie op te knap. Daarby moet
uitgawes steeds krities onder oë geneem word.
Versiag aan kerkrade en gemeentes moet gereeld
aandag geniet.

163 SINODALE BESTEDING (11/5) - In die hg
van die huidige finansiële posisie, asook die draver
moe en inkomste-verspreiding van die gemeentes,
besluit die sinode dat:
163:1 geen nuwe werksaamhede oorweeg word nie;
163.2 die Smodale Kommissie vir Fondse opdrag
ontvang om in oorleg met die ander kommissies,
die sinodale besteding verder binne die dravermoee
van gemeentes in te kort.

164 SINODALE BEDIENINGSFONDS (11/1.2.4)
164.1 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 bedieningspro
bleme in gemeentes ingeroep word.
164.2 Die sinode keur die gewysigde reglement
(Bylae A:Agenda bi 60) vir die Sinodale Bedie
ningsfonds goed.

165 TOIBO (53/3.3.5.2.6) - Die sinode besluit om
dit ann die SKF op te dra om jaarliks, na ontvangs
van die aanbevehing van die Gesamentlike Komniis
sie vir Fondse, in oorleg met die SKDB en modera
men te besluit oor die sinode se bydrae aan
TOIBO.

166 LOPENDE BETAALSTELSEL (37/4.3.2)
Die sinode besluit dat
166.1 die handehing van die SK.F bekragtig word en
dat die lopende betaalstelsel vii- sinodale bydraes
soos dit gedurende 1994/95 in praktyk gestel is,
goedgekeur word;
166.2 die gemeentes wat hierin hulle samewerking
verleen bet en daarmee verseker het dat die oorska
kehing na ‘n lopende betaalstelsel sonder kontant
vloeiprobleme vir die sinode gedoen kon word, vir
hulle positiewe gesindheid en ondersteuning bedank
word.

167 KALENDERJAAR (37/6.6.3) - Die sinode
verwys die saak na die Sinodale Kerkkantoorkom
missie om die uitvoering daarvan te oorweeg, ni die
sinode stel dit as ideaal dat die finansiele jaar en
die visitasiejaar met die kalenderjaar saamval.

168 UITSTAANDE SINODALE BYDRAES
(38/5)
168.1 Die sinode neem met dank kennis van die
stand van die uitstaande sinodale bydraes en besluit

(1) sy dank en waardering nit te spreek teenoor die
kerkrade en gemeentes wat hulle sinodale bydraes
getrou byhou, Vera! in die gevalle van kerkrade
waar die sinodale bydraes by wyse van ‘n bank
oortrekking gefinansier word; en
(2) sy dank en waardering nit te spreek teenoor die
kerkrade wat met ‘n positiewe gesindheid bereid
was om met die Sinodale Kommissie vii- Fondse in
die soeke na ‘n oplossing saam te werk.
168.2 Die sinode doen ‘n ernstige beroep op die
enkele kerkrade wat steeds sinodale bydraes oor die
langer termyn uitstaande bet, om die uitstaande
sinodale bydraes onverwyld ann te suiwer.
168.3 Die sinode besluit dat die kerkrade wat die
uitstaande sinodale bydraes as gevoig van die flnan
siële posisie van die gemeente nie kan byhaal nie,
dringend versoek word om voor 31 Oktober 1995
met die Sinodale Kommissie vir Fondse in gesprek
te tree.
168.4 Die sinode besluit dat sy opdrag ann die
Sinodale Kommissie vir Fondse herhaal word om
did kerkrade wat nie in die vermoë is om hithie
sinodale bydraes by te haal nie, in die soeke na ‘n
oplossing by te staan en waar nodig maatreëls te
tref wat hierdie gemeentes tegemoet kom, sonder
om die ander gemeentes daardeur te benadeel, of
die las van die uitstaande sinodale bydraes na die
ander gemeentes af te wentel.
168.5 Die sinode besluit dat die afskrywing van
sinodale bydraes nie oorweeg word nie.

169 MEDIESE BYDRAES EMERITI (39/4.5 en
54 Revisie) - Die sinode besluit
169.1 om kennis te neem van die stigting van die
Emeriti-forum van die Ned Geref Kerk van Trans
vaah (wat die emeriti en emeriti-weduwees insluit);
169.2 om kennis te neem van die nood van die
pensioenarisse vera! op die terrein van die mediese
versorging;
169.3 om die pensioentrekkers se mediesefonds-.
bydraes indien moonthik te subsidieer met ‘xi bedrag
nie minder as die huidige nie. Die sinode verleen
ann die SKKK die mag om in die hg van hierdie
omstandighede en die beskikbaarheid van fondse te
besluit op wattter wyse en in watter mate pensioen
tekkers se mediesefondsbydraes gesubsidieer kan
word, met versiag ann die sinode/moderamen;
169.4 om kennis te neem thai-van dat die mediese
subsidies van lede vir die afsienbare toekoms ait
die lopende begrotings van huhie werkgewers en did
van pensioenarisse, onder andere nit subsidies wat
per Ieraarspos van gemeentes gehef word, befonds
word;
169.5 om die fondsekommjssies van die vier Trans
vaalse sinodes te versoek om jaarliks, nadat daarom
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met ander belanghebbeflde partye (wat die Emerjtj~
forum insluit) oor die pensioenarisse se mediese
subsidies oorleg gepleeg is, na gelang van beskik
bare fondse ‘n besluit te neem oor die bedrag waar
mee en die wyse waarop pensioenarisse se mediese
bydraes die volgende jaar gesubsidieer word; en
169.6 bogenoemde reöling tree op 1 November
1995 in werking.

170 PROGRESSIEWE PERSENTASIEFORMU
LE (39/7.2.5)
170.1 Die sinode besluit om die progressiewe
persentasieformule, wat op ‘n glyskaal in ooreen
stemming met die netto gemeente-inkomste geba
seer is, goed te keur vir inwerkingstelling op 1
April 1996.
170.2 Die sinode besluit dat die netto gemeente
inkomste soos voig bereken word:
(1) alle lopende en kapitale inkomste, met insluiting
van alle aksiefondse, inkomste uit trustfondse wat
die gemeente toeval en spesiale bydraes;
(2) met uitsluiting van boedelbemakings, inkomste
uit die vervreemding van bates, versekeringseise en
terugbetalings, eenmalige skenkings van buite die
gemeente en renteverdienste by die Sinodale Kerk
kantoor;
(3) met aftreklcing van spesiale bydraes nie-gemeen
telik bestee en ook ringsbydraes.
170.3 Die sinode gee nan die Sinodale Komrnissie
vir Fondse opdrag om die nodige reëlings met die
oog op die inwerkingstelling te tref.
170.4 Die sinode gee aan die Sinodale Kommissie
vir Fondse opdrag om in samewerking met die
SKKK, alternatiewe beleggingsmoontlikhede en
leningsfasiliteite te ondersoek, met die oog op beter
voordele vir gemeentes en om die betrokke ge
meentes hieroor te adviseer.
170.5 Die sinode neem daarvan kennis dat ‘n een
vorinige, gerekenariseerde, finansi~1e administrasie
deur die gesamentlilce begrotingskommissie van die
vier sinodes van Transvaal in samewerking met die
SKKK ondersoek word.

171 DOELGBRIGTE VERMINDERING VAN
SINODALE BYDRAES (50) - Met die oog op die
doelgerigte vermindering van sinodale bydraes van
gemeentes en ‘n hanibare inkorting van sinodale
werksaamhede, besluit die sinode:
171.1 Die aanbevelings in A. 1.3 wat die termi
nering van werksaamhede op 31 Maart 1996 inhou,
word goedgekeur.
171.2 Ander aanbevelings in A.1.3 met finansiële
implikasies word voorwaardelik goedgekeur, met
dien verstande dat:
(1) die finansiële dravermoë van gemeentes deur

die SKF vasgestel word nan die hand van die finan
siële state en gesprek met gemeentes waar nodig;
(2) die mate waartoe sinodale bates in hierdie ver
band benut kan word, deeglik deur die SKF onder
soek en verreken word;
(3) die SKF in die proses onderhandelingsgesprekke
voer met die moderamen, kommissies, verteen
woordigers en ander instansies vanuit die gedagte
van ‘n zerobasis-begroting.
171.3 Die SKF lê uiteindelik sy versiag nan die
uitgebreide moderamen (Bepaling 35.3.4) voor vir
oorweging. Hierdie uitgebreide moderamen het
afhandelingsbevoegdheid.
171.4 Ander aanbevelings in A. 1.3 wat nie finan
siële implikasies het nie, kan goedgekeur word.

172 SINODALE VERPLIGTINGE (52/3.7.5) -

Die sinode besluit dat die sinodale verpligtinge nie
meer as 10% van die totale gesamentlike gemeente
like inkomste van die voor-vorigejaar mag wees
nie.

173 SINODALE BYDRAES (52/4) - Die sinode
wys kerkrade en gemeentes daarop dat sinodale
werksaamhede koninkrykswerk is. Al is dit dus so
dat die finansiële implikasies soms moeilik deur
gemeentes bygebring kan word, doen die sinode
nogtans ‘n dringende beroep op kerkrade en ge
meentes om nie ‘n negatiwistiese houding teenoor
sinodale bydraes in te neem nie, maar steeds posi
tief saam te werk tot eer van die Here.

174 SINODALE KOMMISSIE VIR FONDSE
(53/3.3. 8.2)
174.1 Die sinode besluit om die voortbestaan van
die Sinodale Kommissie vir Fondse as selfstandige
dienskommissie te handbaaf.
174.2 Die personeel van die SKF is soos voig: ds
AC Swanepoel (Sameroeper), ds AJH Buitendag,
ds BJG Meyer, ds AE van Nlekerk, ds JF Mouton,
ds JH Voges, ds WA Pretorius, mnr L Fourie
(Lynnwood), mnr H Enslin (Brits), mm- AH Lewis
(Monumentpark). Sekundi: ds 33 Pienaar, ds CJ
van Vuuren, ds JNF van der Westhuyzen, ds GG
Havemann.

ARGIEF

175 REKENAARDRUKSTUKKE VIR DIE AR
GIEF (13/1.1.4) - Die sinode besluit:
175.1 Gemeentes kan rekenaaruitdrukke van doop
en lidmaatregisters wat ann die voorskrifte van die
Argief voldoen, by die Argief indien.
175.2 Gemeentes kan gerekenariseerde registeraf
skrifte per disket of stiffie by die Argief indien,
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maar dit moet op die volgende wyse geskied:
(1) In ASCII-formaat wat voldoen ann die vereistes
soos dear die Gesamentlike Kommissie vir die
Argief bepaal is.
(2) In die woordverwerkingsdokument: Word
Perfect (alle weergawes) - volgens die uiteensetting
soos dear die Argief voorsien.
(3) By wyse van die volgende gemeenteprogramine:
Gemdata, Kerkkantoor, GAM en Doulos.
(4) Rekenaaruitdrukke en gerekenariseerde register
afskxifte moet vergesel word van ‘n sertifikaat van
goedkeuring deur die betrokke gemeentelike- en
ringsargieflcommissie.
175.3 Gemeentes kan registers en ander korrespon
densie deur middel van ‘n elektroniese posstelsel
(E-mail) aan die Argief as ‘poskantoor” van die
Sinodale Kerkkantoor versend.
175.4 Die Argief bekom en versprei kerklike vorms
aan 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).
175.5 Ringe, gemeentes en konunissies van die
sinode word versoek om met die Argief te skakel
ten einde standaardisering van rekenaar harde- en
sagteware so ver moontlik te bewerkstellig en om
kostes te besnoei deur middel van grootmaataan
kope.
175.6 Ruimtebesparing deur middel van skandering
van argivalia word goedgekeur.

176 WORLD NET AFRICA (14/1.1.4.7) - Die
Gesamentlike Kommissie vir Argief word versoek
om voort te gaan met samesprekings met die
WNNR se diensverskaffer World Net Africa. Daar
kan oa ann die volgende sake aandag gegee word:
(1) Elektroniese pos
(2) Elektroniese oorplasing van attestate en dooplid
maatskap
(3) ‘n Databasis vir gemeentes
(4) ‘n “Tuisbiadsy” op elke viak van die kerk
(5) ‘n Inligtingstelsel binne die kerk
(6) Inskakeling by ‘n inligtingstelsel vir Christene
in die RSA en Afrika - TACIV (Transforming
Africa Christian Information Village)
(7) Inskakeling op die Internet

177 ARGIEF EN MUSEUMBELEID EN HAND
LEIDING VIR DIE NED GEREF KERK
(14/3.1.2.1) - Die Argief- en Museumbeleid en
Handleiding word ann kerkrade, ringe en kommis
sic van die sinode deurgegee vir praktiese imple
mentering.

178 DIE REGLEMENT VIR DIE HANTERING
VAN LIDMATEREGISTERS (44/5.2.1) Die
Reglement vir die Hantering van Lidmateregisters
vir doop- en belydende lidmate word goedgekeur
vir opname in die kerkordeboek.

179 DIE REGLEMENT VIR DIE ARGIVARIS
(44/5.2.2) - Die reglement vir die argivaris word
goedgekeur. Dit word nie in die Kerkordeboek
opgeneem nie, rnaar is beskikbaar by die Hoofbe
stuurder van die Sinodale Kerkkantoor.

180 BESTUUR EN BEHEER VAN ARGIEF
(14/4.1.3)
180.1 Die Argief met sy personeel en al sy funksies
word onder die bestuur en begroting van die Sino
dale Kerkkantoorkommissie en sy Hoofbestuurder
geplaas.
180.2 Die bestuur van die Argief geskied op advies
van die Gesamentlike Kommissie vir die Argief as
deskundige kommissie, met inbegrip van advies
oor:
(1) keuring en aanstelling van personeel
(2) posbeskrywings en -evaluering
(3) personeelregulasies en verlofreëlings
(4) salarisskale en -aanpassings;
180.3 Die Argivaris word deur die Sinodale Kerk
kantoorkommissie benoem op advies van die Gesa
mentlike Kommissie vir die Argief wat ‘n kortlys
van kandidate voorl&
180.4 Die funksionering en organisatoriese plasing
van die Argief, binne die Kerkkantoor, ressorteer
direk onder die Hoofbestuurder.
180.5 Die Argief staan voortaan bekend as: Argief
en Bestuursinligtingsdienste, onder die Direktoraat:
Sinodale Dienste, met die Argivaris ann die hoof
van hierdie dienste.
180.6 Die nodige Reglementwysigings vir die Gesa
mentlike Kommissie vir die Argief, die Sinodale
Kerkkantoorkommissie, die Argief en die Argivaris
word na die vier Aktuarii van die Transvaalse Sino
des verwys. Die vergadering van die vier Trans
vaalse Moderature ontvang athandelingsbevoegd
heid.

181 TARIEWE: DIENSTE GELEWER DEUR
DIE ARGIEF (14/4.2.4)
181.1 Die betaling van ‘n tarief, op die beginsel
van toegevoegde waarde, vir hulp ann navorsers en
met inligtingsoektogte, word goedgekeur.
181.2 Die Gesamentlike Kominissie vir die Argief
bepaal die tariewe.

182 EENVORMIGE REKENAARPROGRAM
VIR ALLE GEMEENTES (14/C. 8.2:2) - Die
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vir tariewe en

stnode versoek die Gesarnentlike Komrnissie vir die 1 88.2 die SKKK sodanige mediese skema intussen
Argief om produktief te werk na ‘n eenvormige doeltreffend beding en strategies bestuur; en
rekenaarprogram wat deur alle gemeentes gebruik
kan word om gemeentes se lidmateregisters en 189 MEDIESE BEFONDSING (35/4.5.2.5)
boekhoustelsel te hanteer. In oorleg met die ge- Die sinode besluit
meentes moet die standaardisering teen 1999 voltooi 189.1 om kennis te neem dat die doeltreffende
wees. mediese befondsing van lede in groepverband oor die

lang termyn slegs moontlik is indien eise deur die
183 BENOEMING ARGIVARIS (7/7.4.4.2) - Die aard en omvang van die betrokke skema gedissipli
sinode bekragtig die optrede van die vier Transvaal- neer word;
se moderature ten opsigte van die benoeming van 189.2 alle kerkrade, kommissies en ander werkge
die nuwe argivaris. wers, tot verdere kennisgewing, verplig is om hulle

leraars en ander werknemers, wat kwalifiseer vir
KERKKANTOORKOM]VHSSIE lidmaatskap van die Sinodale Pensioenfonds of

Amptenare Pensioenfonds of Personeelvoorsienings
184 GROEPVERSEKERING (53/3.8.2)- Die sinode fonds, as lede van BESTmed in te skakel, behalwe in
keur die versoek wat tot die Hoofbestuurder gerig is die geval van getroude vroue wat as afhanklikes by
om die Groepsversekering te verhoog, goed. htil gades se mediese skema ingeskakel is;

189.3 dat die SKKK deurlopend met BESTmed en
185 SAAKGELASTIGDE/HOOFBESTUURDER ander mediese fondse in onderhandeling moet bly oor
(35/4.3.7) onder andere die verbetering van voordele en die
185.1 Die sinode keur goed dat die benaming saakge- langtermyn doeltreffende bestuur van die skema.
lastigde vervang word met Hoofbestuurder. -~

185.2 Die sinode wysig die Reglement van die 190 MEDIESE FONDS (53/3.5.4) - Die sinode
Hoofbestuurder soos voig: “Die Sinodale Kerkkan- 190.1 neem kennis van die bevindinge van die opna
toorkommissie moet, indien daar ‘n nuwe Hoofbes- me (Agenda 1995 bI 261 Pt 3.5.2);
tuurder aangestel moet word, die pos in die openbare 190.2 keur goed dat dit as ‘n basis vir voortgesette
pers adverteer en ten minste drie name met curricu- onderhandeling met die mediese fonds gebruik word;
lum vitae aan die vier moderature/dagbesture voorlê 190.3 versoek die SKKK om op ‘n permanente
vir aanstelling.” deurlopende basis namens die lede van die Mediese

Skema en die Mediese Skema met kundigheid te
186 TRUSTEES SINODALE PENSIOENFONDS onderhandel oor onder andere
(9/10.2) - Die sinode besluit dat (1) Bisegeskiedenis van die groep
186.1 die huidige SKKK tot en met 21 November (2) Eisegeskiedenis van individue
1995 as Trustees van die Sinodale Pensioenfonds (3) Pakket en tariefaanpassings
optree; (4) Voordeleskale
186.2 die nuut saamgestelde Trustees van die Sino- (5) Dokters en Hospitaaltariewe
dale Pensioenfonds op21 November 1995 konstitueer (6) Aptekersbetrokkenheid
en op daardie stadium hulle pligte aanvaar. (7) Hantering van Pensionarisse

(8) Traumaprobleme
187 INSKAKELING ARGIEF (35/4.3.7.5) - Die (9) Trust of Versekeringskema’s
sinode keur die inskakeling van die Argief by die pensioenarisse
bestuur en begroting van die Sinodale Kerkkantoor
kommissie goed. 191 MEDIESE FONDSVOORDELE (36/4.5.2.9)

Die sinode besluit om
188 MEDIESE SKEMA (35/4.5.2.3) - Die sinode 191.1 kennis te neem van die versekeringsprodukte
besluit dat waarmee mediese voordele aangevul kan word en by
188.1 alle kerkrade, kommissies en ander werkge- lede ann te beveel om sodanige produkte na behoefte
wers verplig is om hulle ieraars en ander werkne- te ondersoek;
mers, wat kwalifiseer vir lidmaatskap van die Sino- 191.2 lede te versoek om aktief betrokke te raak by
dale Pensioenfonds of Amptenare Pensioenfonds of die bestuur van hulle mediese fondsvoordele;
Personeelvoorsieningsfonds, as lede van dieselfde 191.3 lede te versoek om BESTmed se bestuurder
mediese skema in te skakel, behaiwe in die geval van gesondheidsorgdienste te benut; en
getroude vroue wat as affianklikes by hul gades se 191.4 die SKKK te versoek om as sameroeper op tree
mediese skema ingeskakel is; vir die ontwikkeling van ‘n menslike hulpbronne
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strategie vir die predikantekorps van die Ned Geref
Kerk van Transvaal met versiag aan die sinode.

192 PENSTOEN (36/3.7.3) - Die sinode besluit dat:
192.1 dit in belang van die deelhebbers en lede van
hierdie Fonds uiters noodsaaklik is dat ‘n Fonds van
hierdie omvang op ‘a dag tot dag basis deur kundige
en deurlopend betrokke mense of instansies beheer en
bestuur moet word;
192.2 dit weens die verskeidenheid van beleggings
moontlikhede en ook as gevoig van risiko’s daaraan
gekoppel wenslik is dat die Fonds deur deskundiges
bestuur word. Dit behoort deur onathanklike porte
feuljebestuurders bestuur te word wat Iiefs vergoed
word op prestasie-basis;
192.3 die SKKK versoek word om dit te oorweeg om
in ooreenstemming met Artikel 4.3 van die Regle
meat en nan die hand van bepaalde neergelegde
riglyne aansoeke van onathanklike portefeuljebe
stuurders te vra vir die administrasie van die Fonds;
192.4 die SKKK versoek word om riglyne neer te 1~
vir die beheer van die beleggings van die Fonds. So
‘n yoorlegging moet onder andere fokus op: maksi
male kontantopbrengs, balans tussen kontantopbrengs
en kapitaaigroei; risikoverskansing; prestasierneting;
portefeuljehantering;
192.5 die SKKK versoek word om dit te oorweeg om
in ooreenstemming met Artikel 20.3 van die Regle
ment ‘n aktuariële ondersoek aan die hand van die
neergelegde riglyne maksimale voordele vir die
pensioenaris te bepaal;
192.6 die SKKK versoek word orn beide aandele en
eiendomme teen markprys in die Balansstaat ann te
toon, maar met aanduiding van die kosprys in ‘n
voetnota;
192.7 Die Trustees van die Sinodale Pensioenfonds
word versoek om die moontlikheid te oorweeg orn die
Groepversekering vir predikante te verhoog met dien
verstande dat die bedrag ann doodsdekking wat tans
uit die Fonds voorsien word venial, ten einde die
pensioenvoordele van die predikante te verbeter.
192.8 Die sinode versoek die Sinodale Kerkkantoor
kommissie (SKKK) om Artikel 4 van die Regiement
vir die Sinodale Pensioenfonds van die Ned Geref
Kerk van Transvaal so uit te brei dat hierdie artikel
me sonder ‘n tweederde-rneerderhejd van die lede van
die fonds gewysig kan word nie. Verder, orn die
hele Reglement te toets aan en waar nodig, te wysig
om uitvoering te gee ann die versoek van die Raad op
Finansiële Dienste (Omsendbrief PF nr 86) met
spesiale verwysing na paragraaf 2, p4 daarvan (wat
handel oor die Herstrukturering van die Fonds) ten
opsigte van die mate waarin dit onderhewig aan die
goedkeuring van die lede moet wees.

193 SINODALE SENTRUM (36/8.4) - Die sinode
neem met dank kennis van die positiewe situasie ten
opsigte van die Sinodale Sentrum.

194 GROEPLEWENSVERSEKERJNGS~MA
(37/11.11.5.1) - Die sinode besluit dat ‘a nuwe
verpligte Groeplewensversekeringskema, waarvan die
premie deur die gemeente betaal word, vanaf 1 April
1996 ingestel word om voorsiening te maak vir die
versorging van athanklikes van leraars wat in die
bediening te sterwe kom.

195 WETGEWING ARBEIDSTERREIN (23/1.5.3)
Die sinode versoek die SKKK om ‘a studie te onder
neem toy die nuutste wetgewing op arbeidsterrein en
daama bepaalde riglyne vir die sinode voor te lê.

196 VOORLIGTER TRUSTFONDS (54)
Die sinode besluit:
196.1 Die. Voorligter Trustfonds word beheer en
adniinistreer deur die Kommissie van beheer wat
bestaan uit verteenwoordigers van die vier Trans
vaaise sinodes in die Algemene Konmiissie vir
Kerklike Media sowel as die Redakteur van Die
Kerkbode.
196.2 Die Kommissie van Beheer doen jaarliks
toekennings uit die Fonds.
196.3 Die SKKK behartig die administrasie van die
fonds en lewer versing ann die sinodes.


