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1. Hiemiee ontvang u die BESLUIT.EREGISTER van die Veertiende Sinode van Noord-Transvaal (15-18 September
1997). Dit word gedoen kragtens Besluit no 3 in die Besluiteregister.
2. Die besluite is in afdelings ingedeel volgens die verloop van die handelinge van die sinode. Dit is verder onder elke
afdeling alfabeties gerangskik en dit is ook van 1 tot 190 genommer ter wille van maklike verwysing en hantering deur
kommissies, ringe en kerkrade.
3. Die verwysing tussen hakies dui op die bladsynommer van die “vergaderingnotule” en die spesifieke punt.
4. Ter wile van makliker opspoor van besluite is die opskrifte hier en daar aangepas en mag dit anders as in die
“vergaderingnotule” wees. Die bedoeling is om die saak duidelik te probeer identifiseer. Die besluite oor
Kinderkommunie is onder ‘n afsonderlike afdeling geplaas.
5. Hierdie besluite is nou in die hande van elke ring, gemeente, kerkraad, leraar en kommissie. Saam moet ons dit
positiefhanteer en uitvoer ter wile van ons Here se Koninicryk en Kerk.
6. Mag u veel vreugde vind in u Koninkryksdiens!

Dr 33 Gerber
Skriba van die Moderamen
15 Oktober 1997
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BESLIJITEREGISTER

ALGEMEEN
1. Agendaboek: voorsiening (5/2.2.2) Die sinode gaan
voort met die reeling dat elke leraar ‘n Agendaboek ontvang.
-

2. Bedienmg aan lidmate in buiteland (6/4.2.4):
2.1 Die sinode keur goed dat die gemeentegrense van die
gemeente Pretoria-Oos gedeprokiameer word tot wat dit was
voordat die gemeentegrense verskuif is na “die wêreld” om die
buitelandse bediening te akkommodeer.
2.2 Die sinode besluit om die volgende beskrywingspunt na
die Algemene Sinode 1998 deur te stuur: Die Algemene
Sinode herroep sy besluit waarvolgens die Sinode van Noord
Transvaal verantwoordelik gemaak word vir die bediening
onder Suid-Afrikaners in die buiteland, en gee aan die
Algemene Kommissie vir Gemeentebediening opdrag om
opnuut te besin oor did werk en die A.lgemene Sinode in did
verband te lei.
Motivering
(1) Sedert die opdrag aan die Sinode van Noord-Transvaal
gegee is, het die situasie binnelands en buitelands drasties
verander.
(2) Groot getalle lidmate van die kerk het intussen
geemigreer. Dit is dringend noodsaaklik dat besin word oor
die vraag of die kerk ‘n verantwoordeliltheid teenoor hulle het
en, indien wel, wat die aard van die verantwoordelikheid is.
(3) Dit gebeur al meer dat gemeentes, wat nie ahnal uit die
Sinode van Noord-Transvaal is nie, inisiatiewe neem vir die
bediening van Suid-Afrikaners in die buiteland. Dit bring
sulke gemeentes in stryd met die onderhawige huidige besluit
van die Algemene Sinode.
(4) Die Algemene Sinode moet besin oor die nodigheid en
aard van die koordinering van sulke “privaat inisiatiewe” deur
gemeentes, al dan nie.
3. Besluiteregister/Handelinge (5/2.2.7)- Die sinode besluit:
3.1 ‘n Volledige Besluiteregister word so spoedig moontlik na
afloop van die sinode aan elke gemeente, leraar en
afgevaardigde kerkraadslid voorsien.
3.2 Elke gemeente moet ter vergadering aan die sinodeskriba
‘n skriftelike aanduiding gee hoeveel eksemplare van die
volledige Handelinge van die Sinode 1997 die gemeente wil
ontvang
3.3 Aan elke gemeente word weer ‘n rekening gestuur vir die
aantal Agendas, Besluiteregisters en Handelinge gelewer.
4. Byeenkoms voorsitters van ringskommissies (6/2.4.3)
Die sinode versoek die moderamen om na goeddunke en met
inagneming van die finansiële implikasies aandag te gee aan
byeenkomste vir die voorsitters van ringskommissies.
-

5. Bykomende re~lings van moderamen (5/12) Die sinode
keur die bykomende reelings van die moderamen ten opsigte
van die Skema van Werksaamhede vir die sinodesitting goed.
-

6. Capital Park-Concordia: mosie van dank (6) Die
kerkraad van die uitgebreide gemeente Capital Park-Oos
-

bedank die sinode vir die goedkeuring van die
naamsverandering na die gemeente Capital Park-Concordia.
Vir ons is dit ‘n geskiedkundige dag waarop ons al die eer en
lof aan die Koning van die kerk wil toebring. In besonder wil
ons dankie sé aan drr Mike Smuts en Kobus Gerber wat as
fasiliteerders en dr Johan Greyvensteyn wat as konsulent van
die ou gemeente Capital Park die eenwordingsproses gelei het.
7. Capital Park-Oos (6/3.5.3.3) Die sinode keur goed dat
die naam van die uitgebreide Capital Park-Oos verander tia
Capital Park-Conoordia.
-

8. Dankbetuiging aan dosente (27) Die sinode bevestig sy
vertroue in die closente van die Teologiese Fakulteit te Pretoria
en waardeer hulle goeie verhouding met die kerk.
-

9. Dienslewering in kommissies van die sinode (6/2.6.3)
Die sinode gee opdrag aan die moderamen om nà 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 te Jig, en ook om begrip daarvoor te vra.
-

10. Dienslewering tydens die vergadering (30) Die sinode
spreek sy dank en waardering uit teenoor die volgende persone
en instansies vir besondere dienslewering tydens die
vergadering:
-

1. Mnr Hennie Maritz (sentrumbestuurder) en sy personeel.
2. Mev ilse Fiyer (kafeteria) en haar personeel vir die heerlike
etes en verversings.
3. Dr Johan Froneman, ninr Ben van Wyngaard en die dames:
Alta Vrey, Leola Dekker, Hermien Swart en Elna de Bruyn.
4. LUX VERBI vir die dienstafel onder leiding van Ella
Coetzee.
5. “Briefietannies”: Elza Carstens, Lorraine Wood en Dalene
Snyders.
6. Notulekommissie, die Verlofkommissie en Blokleiers.
7. Produksie-afdeling olv mnr Andries Sibanyoni.
11. Fakulteit en SEVTO: samewerking met (13) Die
sinode gee opdrag aan die kommissies van die sinode om waar
toepaslik, in noue samewerking met die Fakulteit en SEVTO
op te tree en aan SEVTOom sy programme sodanig in te rig
dat genoemde samewerking kan realiseer.
-

12. Funksionering van gemeentes (6/2.10.3)
keur die optrede van die moderamen goed.

-

Die sinode

13. Gemeente Wespoort (5/2.1.4) Die sinode gee opdrag
aan die moderamen om met inagneming van die
fasiliteringsproses in die Ring van Pretoria-Wes die saak van
Wespoort afte handel.
-

14. Gemeente Wespoort: mosie van dank (5)- Die gemeente
Wespoort bedank die Sinode van Noord-Transvaal vir
volgehoue ondersteuning wat aan die gemeente verleen is oor
die afgelope jare. Hierdie finansiele ondersteuning het die
kerkraad in staat gestel om met die werk van die Here voort te
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gaan. Die kerkraad bid die sinode die wysheid en die genade
van die Here toe in hierdie moeilike tye.

moderamen kry opdrag om namate die ander sinodes/ sinodale
kommissies soortgelyke besluite neem, dit as gesamentlike
aksies met sulke sinodes te onderneem.

15. Gesubsidieerde poste (7/6.6) Die sinode keur die
opirede van die moderamen ten opsigte van die gesubsidieerde
poste goed.

23. Middernagdiens 1999 (7/8.1.2)
die saak.

-

16. Grensverandermge “Niemandsland” (8/8.2) Die
sinode versoek die betrokke ringe, wat aangrensend aan die
voom~alige onafhanldike tuislande Bophuthatswana en Venda
ge1e~ is, om ondersoek te doen na en aandag te gee aan
moontlike grensveranderinge, met rapport aan die moderamen.
-

s.

17. Kerkbode se Kersfonds (29) Die Sinode van Noord
Transvaal gee afgevaardigdes op ‘n gelee stadium die
geleentheid om ‘n bydrae tot die Kerkbode se Kersfonds te
maak.
-

18. Kerk se versoeningsrol (8/1.2.3)
18.1 Die sinode dring by gemeentes aan om die versoening
wat God in Christus bewerk het, in sy voile omgang te
verkondig en uit te leef: onderling met mekaar en met die
gemeenskap waarbinne ons leef.
18.2 Die SKGkry opdrag om aan gemeentes leiding te gee en
bystand te verleen om met die teologiese en praktiese
uitgangspunte as riglyn, daadwerklik aan die verwesenliking
van die kerk se versoeningsrol gestalte te gee.
19. Kerkvereniging (5/2.3.3) Die sinode gee opdrag aan die
moderamen om op die hoogte te bly met die proses van
kerkvereniging en na bevind van sake te handel.
-

20. Leiersberaad (5/2.2.3) Die sinode keur die optrede van
die moderamen goed
-

-

Die sinode stap af van

24. Nagmaal (Bep 35.8.3) (5/2.6.5.3)
24.1 Die sinode keur die optrede van die moderamen goed
24.2 Die sinode besluit om die gedeelte ten opsigte van die
nagmaal in Bep 35.8.3 te laat verval.
25. Plase Kranspoort, Bethesda en Emmarentia
Geldenhuys (7/12.1.3) Die sinode gee opdrag aan die
moderamen om voort te gaan met die hantering van die plase
Kranspoort, Bethesda en Emxnarentia Geldenhuys in
afwagting op die verdere verwikkelinge.
-

Die vrae van oudi H Griessel van die Beheerraad van Krans
poort word verwys na die nuwe moderamen.
26. Portugal: Bediening (7/12.2.3):
26.1 Die sinode spreek sy opregte dank uit teenoor die lede
van die Kommissie vir Portugal Sending vir al die arbeid om
die werk weer op die been te kry en bid hulle die seen van die
Here toe.
26.2 Die sinode gee opdrag aan die moderamen om voort te
gaan met die toesig oor die werksaamhede van die Kommissie
vir Portugal Sending.
27. Portugal: Bydraes vir werk in (7/4) Die sinode van
Noord-Transvaal versoek gemeentes om vrywillig bydraes vir
die werk in Portugal te skenk (Posbus 26053, GEZINA.
003 1).
-

.

21. Los voorstelle, mosies en opdragte aan kommissies
(5/2.6.15.2) Die sinode besluit dat voorsteile oor opdragte
aan kommissies deur die betrokke kommissie ter vergadering
geevalueer moet word. Finansiêle implikasies moet ook in
berekening gebring word. Die kommissie bedien dan die
sinode op die laaste dag met ‘n voorstel oor watter opdragte
voorrang verdien en wafter goedskiks gelaat kan word.

28. Pretoria-Dowes (6/3.5.2.2) Die sinode besluit dat die
gemeen-te Pretoria-Dowes deel vorm van die Ring van
Eloffsdal.

22. Menslike hulpbronnestrategie vir gelegitimeerdes
(12/5)
22.1 Die sinode keur die bevindinge in punt 4 as riglyn goed.
22.2 Die moderamen kry opdrag om:
22.2.1 ‘n kommissie van kundiges saam te stel om ‘ii beleid
en handleiding vir die benutting van die gelegitimeerdes as
menslike hulpbron in oorleg met predikante, kerkrade en aile
betrokkenes voor te berei;
22.2.2 leiding te neem in die implementering van die beleid
en handleiding
22.2.3 indian nodig ‘n beskiywingspunt in,die verb and vir die
Algemene Sinode voor te berei.
22.3 Die moderamen kry opdrag om die moontlikheid van ‘n
sentrale administrasie van predikante se salarisse te ondersoek
en te implementeer na gelang van sy bevinding en die behoefte
daarvan.
22.4 Die sinode begroot vir die werk.
22.5 Die sinode stel dit as ideaal dat hierdie saak deur die vier
Transvaalse Sinodes gesamentlik hanteer sal word. Die

30. SEVTO: navorsingsgroepe van (13)
Die sinode
moedig predikante aan om in te skakel by van die
navorsingsgroepe wat SEVTO in die lewe geroep het in
belang van die kerklike werksaamhede

-

-

29. Reëlings (5/3) Die sinode keur die re~lings vir die
vergade-ring, soos getref deur die uittredende moderamen,
goed.
-

-

31. Sinodale bydraes: weiering om te betaal (6/4.4.3) Die
optrede van die moderamen word goedgekeur.
-

32. Sinode vir Noordelike Provinsie: Beskrywingspunt
B.11.1 (6/3.11.1.3) Die sinode verwys die versoek in sake
‘n eie sinode vir die Noordelike Provinsie na die moderamen
vir ondersoek, in oorleg met verteenwoordigers van die Ringe
van Waterberg, Pietpotgietersrus, Pietersburg, Northam en
Louis Triohardt, asook ander belanghebbende partye.
-

33. SkanskopfRing van Voortrekkerhoogte/Gemeente Tek
(6,10/3.5.4.4)
33.1 Die sinode keur die ontbinding van die Ring van
Voortrekkerhoogte goed.
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33.2 Die sinode keur goed dat die nuutsaamgestelde gemeente
en die gemeente Tek deel vorm van die Ring van Valhalla.
33.3 Die sinode keur goed dat die naam van die gemeente
Skanskop verander na Schanshoogte

word dat die Verenigende Gerefonneerde Kerk Noord- en
Suid-Transvaal en die Reformed Church in Africa een
verteenwoordiger elk op eie koste in die kuratorium kan
benoem.

34. Slagoffers van misdaad (25):
34.1 Die sinode spreek sy diepe meegevoel teenoor die
slagoffers van misdaad uit en bid dat diesulkes:
34.1.1 net soos Job in God sal g1o~ en
34.1.2 nie die reg in eie hande sal neem nie orn kwaad met
kwaad te vergeld.
34.2 Die sinode doen derhaiwe weereens ‘n ernstige beroep
op die owerhede om die uitwissing van misdaad (veral
geweldsaksies) as prioriteit nomrner een te stel en uit te voer.
34.3 Die sinode bied sy hulp (waar moontlik) vir die
owerhede aan.

43. Werklose proponente (6/2.8.3)
optrede van die moderarnen goed.

35. Sonop Christelike Tehuis (7/4.6.3)
1. Voegby 4.6.3.2.1
onder oë gehad. Onderhandelinge in bierdie verb and is aan
die gang tussen SKP en die Sonopraad en Bond van Oud
Sonoppers.
2. Skrap Pt 4.6.3.2.2
Die inligting hierin weergegee is nie tersake nie, orndat die
proses nog steeds in sy onderhandelingsfase is.
36. Sonop Christelike Tehuis (14/5):
36.1 Die sinode neem met dank kennis van die werk wat deur
die Sonopraad gedoen word, by name die drie benoernde lede
van die Ned GerefKerk: dr WJH de Koker, ds PJ Grobler en
ds AC Roos.
36.2 Die sinode verseker Sonop Christelike Tehuis van sy
volgehoue steun en voorbidding.
37. Spreekbeurte (5/2.6.16.2) Die sinode keur die optrede
van die moderamen goed.
-

38. Vergoedingspakket (6/2.7.4)
optrede van die moderamen goed.

-

Die sinode keur die

39. Verkoop van elendomme (6/4.6.4) Die sinode keur die
optrede van die moderamen goed.
-

40. Vermindering sinodale bydraes en inkorting sinodale
werksaamhede (6/2.11.4):
40.1 Die sinode keur die optrede van die moderamen ten
opsigte van die vermindering in sinodale bydraes en die
inkorting van sinodale werksaamhede goed.
40.2 Die sinode keur die optrede van die moderamen ten
opsigte van die daarstelling van die Fasiliteringskommissie
goed.
40.3 Die sinode verwys die versoek van die SKF insake
‘n permanente skribaatpos na die moderamen vir ondersoek.
41. Verteenwoordiging VGKSA en RCA in Kuratorium
Pretoria (7/11.2.4) Die sinode besluit om sy 1995-besluit
ten opsigte van die verteenwoordiging van die VGKSA en die
RCA in die Kuratorium Pretoria te wysig deur die “met
adviserende stem” te skrap.
-

42. Verteenwoordiging VGKSA en RCA (27/2.4) Die
sinode besluit dat die betrokke reglement sodanig gewysig
-

-

Die sinode keur die

GEMEENTEBOU
44. Aard van versiaggewing aan die sinode (9/4.2.3) Die
sinode
44.1 versoek alle sinodale korninissies orn die sinode se be
staansrede, visie en missie in hulle werksaamhede en verslae
in gedagte te hou.
44.2 gee opdrag aan die moderamen om, met verslag aan die
volgende sinode, die huidige formulering van die sinode se
bestaansrede, visie en missie opnuut te beoordeel.
-

45. Alternatiewe Bedieningspatrone (9/3.5.2)
45.1 Die sinode keur die optrede van die kommissie goed.
45.2 Die sinode herhaal nie sy opdrag in verband met
spesifieke ondersoek na alternatiewe bedieningspatrone iiie
aangesien die aanspreek van bedieningsleemtes noodwendig
hierdie opdrag ondervang.
46. Bedieningsleemtes (8/2.1.5) Die sinode keur die optrede
van die SKG goed.
-

47. Begrip Gemeentebou (9/3.1.10)
47.1 Die sinode vereenselweg horn met die SKG se vertolking
van die begrip gerneentebou.
47.2 Die sinode versoek gerneentes orn in die
gerneentebouproses met hierdie uitgangspunte rekening te
hou.
48. Eietydse ekklesiologie (9/3.2.4)
48.1 Die sinode onderskryf die SKG se beklemtoning van ‘n
eietydse ekklesiologie.
48.2 Die sinode dra dit aan die SKG op orn hierdie besinning
voort te sit in kontekstuele wisselwerking met konkrete
gemeentes, en die bevindinge voortdurend met die gemeentes
in die sinodale gebied te deel.
48.3 Die sinode dra dit aan die SKG op orn sy
konsultasiediens so in te rig dat gemeentes op ‘n
wetenskaplike wyse begelei word om eie relevante
bedieningsmodelle te ontwikkel.
49. FasiliteriLngsdiens (12/10) Die sinode besluit dat
49.1 ‘n fasiliteringsdiens vir gerneentes en ringe wat daarom
vra, gelewer moet word;
49.2 die fasiliteringsdiens ‘n opdrag van die Sinodale
Kommissie vir Gemeentebou (SKG) word en dat die
personeel van die kommissie tot die volgende sinode uitgebrei
word tot ‘n maksimurn van 12 lode;
49.3 die werkwyse, soos in die verslag onder punt 4
uiteengesit by die kornmissie aanbeveel word;
49.4 vir die uitgebreide verantwoordelikheid van die
kommissie begroot word.
-
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50. Gratis Lektuurbediening (11/5.5.4):
50.1 Die sinode neem met dank en waardering kennis van die
diens wat deur die verspreiding van gratis lektuur gelewer
word.
50.2 Die sinode keur die optrede van die konnnissie goed.
50.3 Die sinode doen ‘n beroep op gemeentes om van hierdie
diens gebruik te maak en ook ruim daarvoor finansieel by te
dra.
50.4 Die sinode doen ‘n beroep op persone met die toepaslike
gawes om byte dra tot hierdie bediening deur voorleggings in
belang van die teikengroep in 5.5.2 genoem vir oorweging in
te dien.
51. Kerklike lidmaatskap (9/3.3.4)
51.1 Die sinode neem die studiestuk oor kerklike lidmaatskap
in behandeling.
51.2 Die sinode aanvaar die volgende uitgangspunte as
vertrekpunt vir die praktiese hantering van lidmaatskap:
51.2.1 Die verbond van God met die mens is die
konstituerende vertrekpunt vir lidmaatskap.
51.2.2
Lidmaatskap is nie opsioneel nie, maar ‘ii
noodsaaklikheid vir elke verbondsmens.
51.2.3 Lidmaatskap het te make met die organisatoriese
dimensie as noodsaaklike vergestalting van kerkwees. Hierdie
organisatoriese dimensie het ‘n gelokaliseerde vertrekpunt in
‘n plaaslike gemeente as volledige kerk van Christus.
51.2.4 Die verbondsmens leef nie net as ‘n individu in sy
verhouding met God nie, maar vorm deel van ‘ii groep mense
wat saam aan God verbind is. Lidmaatskap verbind die mens
sigbaar aan hierdie groep mense as geloofsgemeenskap.
51.2.5
Die verbondsgemeenskap het ook
~n
verantwoordeliltheid teenoor die individu.
51.3 Die sinode doen ‘n ernstige beroep op kerkrade om met
groot verantwoordeliltheid persone toe te laat om lidmaatskap
van ‘n bepaalde gemeente te bekom en lidmaatskap nie te
verviak tot die blote rondskuif van dokumente nie.
51.4 Die sinode aanvaar die volgende riglyne as minimum
vereistes by die hantering van lidmaatskap:
51.4.1 Wanneer ‘n lidmaat sy lidmaatskap van ‘n gemeente
opsê, word ‘n attestaat as getuigskrif of versiag oor die
persoon se leer en lewe uitgereik.
51.4.2 Indien ‘n attestaat om welke rede ookal nie uitgereik
kan word nie, word Vorm 5 uitgereik.
51.4.3 Wanneer ‘ii persoon lidmaatskap van ‘n gemeente wil
bekom, doen hy/sy skriftelik (met opgaaf van redes) daarom
aansoek by daardie gemeente (vgl Bylaag 1 as voorgestelde
moontlike aansoekvorrn). Indien van toepassing, moet ‘n
attestaat die aansoek vergesel.
51.4.4 Aansoeke om lidmaatskap word amptelik deur die
kerkraad goedgekeur.
51.4.5 Die kerkraad moet persone wat aansoek gedoen het
mug oor die betekenis van lidmaatskap bimie die bepaalde
gemeente.
51.4.6 Voordat lidmaatskap toegestaa~i word, moet die
persoon Se ems in verband met sy/haar verbondsinsluiting
gekontroleer word.
5 1.4.7 ‘n Wedersydse verbintenis moet tussen die persoon en
die gemeente aangegaan word.
52. Konsultasiediens (9/2.4.5) Die sinode neem kennis van
die verloop van die saak en herhaal sy opdrag in verband met
‘n konsultasiediens, ni die sinode gee opdrag aan die SKG om
-

met SEVTO saam te werk in die daarstelling van n
konsultasiediens wat gemeentes met hul beplanning kan help.
53. Middestadsbediening (9/3.4.4)
optrede van die kommissie goed.

-

Die sinode keur die

54. Pastorale versorging van gelegitimeerdes (13/2.3.5):
54.1 Die sinode neem met instemming kennis van die aandag
wat aan die pastorale versorging van gelegitimeerdes gegee is.
54.2 Die sinode ondersteun die gedagte dat daar jaarliks ‘n
byeenkoms vir gelegitimeerdes met die oog op die totale
versorging van die pastor gere~l word en versoek die SKG om
daarmee voort te gaan.
54.3 Die sinode keur goed dat ‘n bedrag van R2 000,00 per
j aar per j aar vir die volgende twee j aar uit die opbrengs van
die belegging in die SKG-rekening gebruik word as subsidie
vir sodanige byeenkomste.
54.4 Die sinode gee toestemming aan die SKG om die
resultate van die fasiliteringskommisie se werk te verwerk met
die oog op die pastorale versorging van gelegitimeerdes.
55. Spesiale Komniissies (9/4.1.2) Die sinode besluit om
slegs by hoe uitsondering en dan in oorleg met die sinode se
permanente kommissies ad hoc-kominissies vir die uitvoering
van opdragte te benoem.
-

56. Spreekkamer (11/5.4.2) Die sinode keur die optrede van
die SKG goed.
-

57. Struktuur van dienste (8/2.2.5)
57.1 Die sinode aanvaar ‘n verruiming van die huidige
dienste/ampte tesame met, waar nodig, n beperkte ver
meerdering van die bestaande dienste/ampte as ‘n sinvolle
Bybeisgefundeerde opsie vir die opbou van die gemeente.
57.2 Die sinode aanvaar in beginsel die moontlikheid dat bo
en behaiwe die bevestiging van ouderlinge en diakens dit ook
moontlik is om ander leiers (soos byvoorbeeld kategete) in
hulle diens te bevestig.
57.3 Die sinode versoek die SKG om te besin oor die
betekenis en praktiese hantering van die begrippe “bevestig”
en “indiensstelling”.
Hierdie besluit word ‘n beskrywingspunt na die eerskomende
Algemene Sinode.
58. Toekomsblik (11/4.3.2) Die sinode neem kennis van die
toekomsblik.
-

59. Visie en missie vir die kerk: Beskrywingspunt B.3.1
(29/3):
59.1 Die sinode het reeds sy ems met sy bestaande visie en
missie beklemtoon deur die besluit wat geneem is in die
verslag van die SKGom kommissies aan te moedig om in die
uitvoer van hulle werksaamhede en in hul versiaggewing met
die bestaansrede, visie en missie van die sinode rekening te
hou asook in die versoek aan die moderamen om weer te gaan
kyk na die formulenng van die sinode se bestaansrede, visie en
missie en seker te maak dat dit nog relevant is.
59.2 Die sinode versoek kerkrade om in die beplanning en
uitvoering van gemeentes se werksaanihede deeglik rekening
te hou met die sinode se bestaansrede, visie en missie en sover
moontlik met die formulering van ‘n eie gemeentelike visie en
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missie by die van die sinode aan te sluit.

finansiele ondersteuning ten opsigte van studentebediening te
handhaaf en bid die betrokke gemeentes en studenteleraars die
Here Se tyke seen toe op hulle bediening.

JEUG
60. Argivalia (13/2.2.3) Die sinode versoek die SJK om,
sover dit enigsins moontlik is, die nodige huip aan die Argief
te verleen ten opsigte van die uitsortering van die SJK
argivalia.
-

61. Besparmg Jeugbegrotmg (13/2.3.3.1) Die sinode
neem met groot dank en waardering kennis van die besparing
wat die SJK op die sinodale begroting kon bewerkstellig.
-

62. Dank Algemene Jeugkommissie (13/2.3.3.2) Die
sinode spreek sy opregte dank uit teenoor die Algemene
Jeugkommissie vir die jaarlikse bydrae wat vir
studentebediening benut kan word.

72. Studentebediening Riviera (8/6.7)
72.1 Die Sinode van Noord Transvaal besluit dat Riviera
vanaf 1 April 1998 sinodale subsidie kry vir die bediening van
die studente in die gemeente.
72.2 Die sinocle dra dit op aan die SJK op om in oorleg met al
die betrokicenes (studentegemeentes, fondsekommissie,
fasiliteerders, ander belanghebbendes) ondersoek in te stel na
alternatiewe wyses vir studentebediening (onder andere ‘n
kategoriale bediening).

-

63. Kategese in die Ned Geref Kerk (14/4.3) Die sinode
besluit om die voorlegging van die Ring van Hartbeesspruit
ten opsigte van aspekte van die kategese in die Ned Geref
Kerk, na die Algemene Jeugkommissie deur te stuur met die
dringende versoek dat aandag daaraan gegee word met die oog
op praktykvoorlegging aan die Algemene Sinode 1998.
-

64. Kinderkranshandleiding (13/3.4.1.2) Die sinode gee
opdrag aan die SJK om streekbyeenkomste te re&1 waartydens
die nuwe Kinderkranshandleiding en gepaardgaande
toerusting aan Kinderkransleidsters aandag geniet.
-

65. Kindvriendelike erediens (14/3.4.3.2) Die sinode gee
opdrag aan die SIX om verdere geleenthede ten opsigte van
kindvriendelike eredienste te reel, indien nodig in
samewerking met die Sinodale Kommissie vir die Erediens.
-

66. Nuwe kategesestof (13/3.3.2) Die sinode doen ‘n
dringende beroep op elke gemeente om die streekbyeenkomste
waar die nuwe junior kategeseboeke (graag 1-3) bekend gestel
word, te ondersteun en toe te sien dat die leraar(s) en betrokke
kategete dit bywoon.

REGTE/ KERKORDE
73. Afvaardiging na Algemene Sinode: Beskrywings punt
B.1O.8 (19/2.8.3):
73.1 Die sinode ondersteun die beskrywingspunt en stuur dit
deur na die Algemene Sinode: Dat die afvaardiging na die
Algemene Sinode van die Ned GerefKerk nie meer op basis
van gelyke verteenwoordiging van die samestellende sinodes
moet geskied nie, maar eerder proporsioneel.
73.2 Indien nodig word ‘n motivering vir die Algemene
Sinode deur die Regskommissie voorberei.
74. Artikel 44: Beskryw~ngspunt B.1O.7 (19/2.7.4) Die
sinode aanvaar die beskrywingspunt, maar herformuleer dit
om te lui: Voeg ‘n nuwe Artikel 44.2.2 in (die huidige 44.2
word 44.2.1) wat lui: Artikel 44.1 word gewysig nadat elke
sinode afsonderlik met ‘n tweederdemeerderheidstem ten
gunste daarvan besluit het en die Algemene Sinode daarna met
‘n tweederdemeerderhejd ten gunste daarvan besluit. Die
sinode stuur dit as beskrywingspunt na die Algemene Sinode.
-

-

67. Nuwe kategetiese weg (13/3.1.4) Die sinode keur die
optrede van die SJK goed en gee opdrag dat voortgegaan moet
word met die opstel van ‘n “kategismus” vir gebruik in die
senior kategese.
-

68. Prosedure tot belydenisaflegging (13/3.2.4) Die sinode
keur die optrede van die SIX goed.
-

75. Bepalinge deurlopend hersien (18/9.2) Die sinode keur
goed dat daar vir 1997 geen wysigings voorgestel word nie.
-

76. Bepalinge 8.2.1 en 15.6.2: Hersiening (19/3.2)
76.1 Die sinode besluit om Bep 8.2.1 en 15.6.2 te wysig om
as voig te lui: Bevestiging geskied deur die voorsitter van die
kerkraad of ‘n ander leraar van die gemeente, of konsulent, of
deur ‘n ander leraar wat ampsbevoegdheid in die Ned Geref
Kerk het en wat langs ordelilce weg daartoe versoek word
76.2 In die hg van hierdie wysiging versoek die sinode die
Algemene Sinode om ook die besluit van die Algemene
Sinode (punt 6.8.3.3 bladsy 151 Kerkorde Noord-Transvaal
1995) dienooreenkomstig te wysig.

69. Samewerking Onderwys (14/5.6) Kerkrade word
versoek om aktief mee te werk in die daarstelling van
samewerkingstrukture tussen verskillende kerke met die oog
op die bevordering van christelike onderwys in openbare
skole.

77. Bevestiging van dosente (18/1.2.3) Die Sinode van
Noord-Transvaal versoek die Algemene Sinode om uitspraak
te gee oor die “amp” van die kerklike hoogleraar en of hy/sy
in hierdie “amp” bevestig word al dan nie.

70. SKJA-Leierskursus (14/3.5.2.3) Die sinode gee opdrag
aan die SJK om voort te gaan met die aanbieding van die
tiener-kursus Leier 1000 om sodoende meer leraars toe te rus
vir verdere aanbieding.

78. Dankwoord (19/4.1) Die sinode betuig sy opregte dank
teenoor adv 3W Louw SC wat as regsadviseur by meer as een
geleentheid op pro amico basis tot beskikking van die
kommissie was en ook regsmenings voorsien het.

71. Studentebediening (14/4.1.4) Die sinode besluit om sy

79. Konstituering van die sinode (14/6.2)

-

-

-

-

-

-

Die sinode
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besluit om die voorstel nie te aanvaar nie omdat die werkJilce
getal van die kworum vasgestel moet word voordat met die
verkiesing van die ampsdraers begin kan word.
80. Mediese Fonds (18/1.4.3) Die sinode besluit om nie
verdere verskansing van die besluit te laat reglementeer nie.

na die Algemene Sinode:
Die Sinodale Kominissie
Vrouediens versoek die Algemene Sinode om deur die AKV
die moontlikheid te ondersoek vir die ontwerp van ~n nuwe,
algemene embleem vir die vrouedienste van die sinodes.

-

81.
Naamsverandering
van
‘n
gemeente:
Beskrywingspunt B.11.3 en voorstel oor Bep 31.6.2
(19/2.2) Die sinode besluit om Bep 31.6.2 soos voig te
wysig: “Naamsverandering van ‘n gemeente geskied deur die
sinode/moderamen op aanbeveling van die ring”.
-

82. Omruffing van Standplase: Beskrywingspunt B.10.3
(18/2.3.4) Die sinode verwys hierdie beskrywingspunt na die
Algemene Sinode om die nodige riglyne te voorsien:
Die sinode gee praktiese riglyne vir die bestuur van die
volgende proses: ‘n omruiling van standplase deur leraars soos
besluit deur die Algemene Sinode (1994: Acta bi 516).
-

83. Sinodale verpligtinge (18/1.5.3)
83.1 Die sinode aanvaar die bevinding van die Sinodale
Regskommissie
83.2 Die sinode besluit om, behaiwe in hoogs uitsonderlike
gevalle, die weg van oortuiging te voig.
-

84. Tentmakerbediening
Reglement:
Ring van
Hartbees-spruit (14/1.2)
Die sinode besluit dat die
beskrywingspunt ontvanklik is en verwys dit na die SRK.
-

90. Riglyne vir Vrouedienste (23/3.2) Die sinode keur die
nie-voorskriftelike Riglyne vir Vrouedienste goed.
-

KERKLIKE MEDIA

91. Afskaling Godsdiensprogramme (15/5.4) Die Sinode
van Noord-Transvaal versoek die Uitsaairaad van die SABC
om dringend te besin oor die moontlike afskaling van die
hoeveelheid tyd wat aan godsdiensprogramme toegestaan
word. Die sinode oordeel dat godsdiensprogramme nie
gemeet mag word aan hufle ekonomiese waarde nie, maar wel
aan hulle potensiaal om gesindheidsverandering in die land
mee te bring.
-

92. Gemeentenuusbriewe (15/5.3) Die Sinode van Noord
Transvaal versoek gemeentes om gereeld hulle nuusbnef ook
aan die kantoor van die Voorligter in Pretoria (Posbus 2406,
Pretoria 0001) te stuur sodat interessante nuus verder
deurgestuur kan word.
-

-

85. Tugreglement (18/1.1.3) Die sinode versoek die SRK
om die oog in die sell te hou toy die studieopdrag van die ARK
oor die tugreglement vlr predilcante. Die sinode versoek die
SRK om waar nodig en moontlik, insette te lewer by die
hersiening van die Tugreglement wat deur die ARK hanteer
word en om sodanige kominentaar direk by die ARK in te
dien.
-

86. Tugsake: Adviserende liggaaml kommissie met
betrekking tot kerkilke tugsake: Beskrywingspunt B.10.5
(19/2.5.4) Die sinode ondersteun die gedagte soos verwoord
in die beskrywingspunt en stuur dit as beskxywingspunt na die
Algemene Sinode:
Die sinode oorweeg die instelling van ‘n kerklike liggaam of
komrnissie met die oog op adviserende begeleiding in keridilce
tugsake.
-

87. Verdere voorleggings aan die sinode (18/10. 1) Die
sinode besluit dat verdere sake, wat tot en met die vergadering
van die sinode op die tafel van die SRK kom en implikasies
mag he vir die Bepalinge van Noord-Transvaal, deel van die
vierde versiag van die SRK mag uitmaak.

93. Intekening Voorligter en Die Kerkbode (15/5.2) Die
Sinocle van Noord-Transvaal versoek gemeentes om vir soveel
as moontliic lidmate in te teken op beide Voorligter en Die
Kerkbode.
-

94. Nuus aan die Kerkbode (15/5.1) Die Sinode van
Noord-Transvaal versoek gemeentes om gereeld plaaslike
interessante nuus aan Die Kerkbode se korrespondeat deur te
gee.
-

95. Nuwe mediamoontlildiede in Suider-Afrika (15/5.5)
95.1 SKKM bring, van tyd tot tyd, uitbreidende moontlikhede
by gemeenskapstasies onder plaaslike gemeentes en ringe se
aandag vir moontlike inskakeling daarby.
95.2 Die sinode versoek die CNW om saam met ander
instansies wee te ondersoek vir die daarsteuing van ‘n
volwaardige TV-stasie wat op ‘n behoudende Christelike
basisfilosof.ie geskoei is.

-

88. Voorsitter van Kerkvergaderings (18/1.3.3)
sinode besluit om van die saak afte stap.

-

Die

VROIJEDIENS
89. Een embleem vir die Vrouedienste van die Ned Geref
Kerk (vgl C.9.3 pt 2) (23): goedgekeur en word deurgestuur

LEER EN AKTUELE SAKE
96. Arbeid Nuwe wetsontwerp (30/2.2, vgl ook bi 16):
96.1 Die sinode moedig lidmate aan om die versiag van die
sinode van Noord-Transvaal in verband met regstellende aksie
(Agenda, 1997:57) te raadpleeg wanneer argumente benodig
word ten opsigte van arbeidspraktyke.
96.2 Die sinode gee aan SKLAS opdrag om die wetgewing
van die Ministerie van Arbeid in verbaad met arbeidspraktyke
te toets aan die versiag van regstellende aksie (Agenda,
1997:57) en om na bevind van sake op te tree.
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97. Dobbelary en Lotery (16/1.1.4)
Die smode besluit dat die argumente op grond waarvan
dobbelary en lotery in die Gereformeerde tradisie in die
verlede skerp veroordeel is, nie sonder meer gehandhaaf kan
word nie, maar die Sinode is van oordeel dat dobbelary en
lotery moreel oorwegend negatiefbeoordeel moet word, omdat
(1) dit praktyke inhou wat gebaseer is op ‘n materialistiese
lewensingesteidheid en so ‘n lewensingesteidheid ook aktief
aanwakker;
(2) dit vir die oorgrote meerderheid mense wat op gereelde
grondslag daaraan deelneem nadelige geldelike gevolge het;
(3) dit by ‘n aantal mense aanleiding gee tot verslaafdheid
met vernietigende gevolge vir die verslaafdes en hul gesinne.
98. Dobbelary en Jotery: behandeling van versiag (16) Die
sinode versoek gemeentes/kerkrade om die verslag oor
Dobbelary en Lotery in behandeling te neem.
99. Duiweluitdrywing (16):
99.1 Die Sinode van Noord-Transvaal spreek sy waardering
uit teenoor die Fakulteit Teologie van die Vrystaatse
Universiteit wat deur sy afdeling ENOG (Eenheid vir
Navorsing en Ondersteuning aan Okkultgekweldes)
bogenoemde onderwerp op wetenskaplike wyse flavors en
toelig.
99.2 Predikante en gemeentelede word aangemoedig om die
artikel: Duiweluitdrywing Ja of Nee? wat in die Kerkbode
van 9/10 Mei 1997 verskyn het te bestudeer en te versprei.
100. Ekologie (16/1.2.3.6)
100.1 Die sinode doen ‘n beroep op leraars om deur die
predilcing en ander toerustingsgeleenthede lidmate steeds
bewus te hon van hulle versorgingstaak in die wêreld.
100.2 Die sinode spreek sy waardering uit teenoor alle
persone en instansies wat hulle op verantwoordelilce wyse
beywer vir die beskerming en versorging van die omgewing
waarvan ons deel is.
100.3 Die sinode beveel aan dat kerkrade oorweeg:
100.3.1 Om tydens geskikte geleenthede (soos by. Pinkster,
die jaarlikse Sinodale Bid- en Danlcdag, die Sondag die naaste
aan Lentedag, Erfenisdag, Versoeningsdag, Intemasionale
Aardedag/Omgewingsdag) in besonder aandag aan die
implikasies van die evangelie vir die ekologie te gee;
100.3.2 Om met betrekking tot die ekologiese vraagstuk aan
gemeentes die geleentheid te bied om tydens lofprysings
eredienste rondom die Woord en met die kerklied in ver
ootmoediging, aanbiddlng en lofverhefflng voor die aangesig
van God te verskyn.
100.4 Die sinode besluit dat aihoewel onkunde in sommige
gevalle die agtergrond van omgewingsuitbuiting is, die sinode
ook daarvan oortuig is dat selfsug en materialisme as
grondoorsaak van omgewingsuitbuiting deur die kerk
aangespreek moet word.
101. Geestelike oorlogvoering (30/2.3.2, vgl ook bl 17)- Die
sinode dra dit aan die Sinoclale Kommissie vir Leer en Aictuele
Sake op om ‘n studie te maak van die hele saak van
“geestelike oorlogvoering” soos dit in sommige godsdienstige
kringe funksioneer met versiag aan die volgende gewone
vergadering van die sinode.

besluit dat SKLAS ‘n diens daarstel om ringe en gemeentes
te adviseer oor wyses en prosedures om op plaaslike viak hulle
besware teen ongewenste bedrywighede in hul omgewing op
die mees doeltreffende wyse te lug.

103. Gereformeerde verset (29/2.1.3, vgl ook bI 8)
Die sinode dra dit aan die Sinodale Kommissie vir Leer
Aktuele Sake op om, in die Hg van die kerk se standpunt oor
die verhouding tussen die kerk en die owerheid, leiding te gee
oor die optrede van Christene in die huidige situasie.
104. Oordeelvorming oor aktuele sake (16/1.4.4) Die
sinode besluit dat hierdie opdrag herhaal word sodat die Kerk
voortdurend leiding kan gee ten opsigte van aktuele sake. ni
die sinode dra dit aan die Sinodale Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om te besin oor die proses en die doel van die
kerk se oordeelvorming oor aktuele sake.
-

105. RegstelJende Aksie (16/1.6.4)
105.1 Die sinode aanvaar bostaande stellings as riglyn.
105.2 Die sinode besluit dat bostaande stellings nie
af~onderlik nie, maar deurgaans as pakket hanteer moet word.
105.3 Die sinode is dankbaar oor situasies waar die onreg van
die verlede op ‘n billike wyse herstel is.
105.4 Die sinode waarsku dat regstellende aksie in heelwat
situasies klaarblyklik op ‘n onbillike wyse bedryf word, met
die gevolg datons samelewing baie van sy menslike potensiaal
vermors.
105.5 Die sinode dra dit aan sy Kommissie vir Leer en
Aktuele Sake op om die vraag te ondersoek of regstellende
aksie vanuit onaanvaarbare motiewe bedryf word.
106. Sondag as Christelike feesdag (17):
106.1 Die Sinode van Noord-Transvaal doen ‘n beroep op sy
lidmate om in die Hg van die Skrif steeds die Sondag as
Christelike feesdag te vier en waarsku teen die toenemende
sekularisering van hierdie dag.
106.2 Vanweê die felt dat sport in die algemeen nou beroeps
georienteerd is en die beoefening daarvan op Sondag dus die
karakter van ‘n Christelilce feesdag kan aantas, word alle
lidmate wat by sportliggame betrek is, vriendelik versoek om
sover moontlik nie kompetisies op Sondae te reel nie.
106.3
Omdat baie kerklidmate ook rugbyspelers/
ondersteuners is word ‘n vriendelike beroep op SARVU
gedoen om voortaan nie wedstryde op Sondae te reel nie.
107. Traktaatjie: “Satan en die uitdryf van duiwels”
(16/1.7.4)
107.1 Die sinode besluit om bostaande inligting aan die
uitgewer van die traktaatjie deur te stuur.
107.2 Die sinode steun intussen nie die verderè verspreiding
van die traktaatjie onder die naam van die Kerk nie.
-

108. Vertaling van “dikaiosuné” (17/1.8.4)
Die sinode
besluit dat die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake voortgaan
met die ondersoek na die vertaling van dikaiosunè in die
Afrikaanse Bybel.
-

109. Vroomheid, wet, evangelie, regverdiging en heiliging
Beskrywingspunte B.7.1 en B.7.3 (29/1.1.3) Die sinode
gee aan die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
-

102. Gemeenskapsbesorgdheidnetwerk (16)

-

Die sinode
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opdrag orn ‘n studie te doen oor hoe ons die grondbeginsels
van gereformeerde identiteit kan vashou en uitleef teenoor
allerlei geestelike strominge wat ons tans beinvloed.

EREDIENS
110. Aktuele predildng (18/5.5.2)
110.1 Die sinode neem die studiestuk: “Aktuele Prediking”
(Bylae 5) in behandeling.
110.2 Die sinode keur die studiestuk in beginsel goed as
riglyn vir gebruik in gemeentes.
111. Formulier vir die bevestiging van kerkraadslede
(18/4.3.3)
111.1 Die sinode neem die studiestuk: “Bevestiging van
Ampsdraers~ (Bylae 2) in behandeling.
111.2 Die sinode keur die studiestuk in beginsel goed en
versoek leraars en kerkrade om ernstige aandag te gee aan die
riglyne daarin vervat.
111.3 Die sinode verwys die studiestuk na die AXE vir
voorlegging aan die Algemene Sinode.
111.4 Die sinode neem die studiestuk: “Herkoms van die
Liturgiese Formuliere” (Bylae 3) in behandeling.
111.5 Die sinode aanvaar die riglyne soos in die studiestuk
aan horn voorgelé, vir gebruik in die kerk.
111.6 Die sinode doen ‘n beroep op kerkrade en leraars om
meer aandag te gee aan gepaste en sinvolle liturgiese tekste en
formules, veral wat die hele teffein van die gebed betref
111.7 Die sinode dra dit aan die nuwe kornmissie vir die
Erediens op om leiding te gee aan die kerk hoe daar konkreet
beter van bestaande liturgiese tekste en formules gebruik
gemaak kan word; verder om weer aandag aan die bestaande
leersteffige Jiturgiese formules te gee, en om nuwe pakkende
en sprekende liturgiese tekste en forrnules vir die kerk daar te
stel.
111.8 Die sinode verwys die studiestuk na die AKE vir die
neerlé van praktiese riglyne daaruit vir die breër kerklike
opset.
112. Hantering van erediens (21)
Die sinode doen ‘n
beroep op kerkrade om in die erediens die aanbidding van God
sentraal te stel en om te waak teen ‘a geneigdheid orn die
mens in die middelpunt te stel.
-

113. Liggaamshouding, -beweging en liturgiese dans
(17/4.2.3)
113.1 Die sinode neem die studiestuk: ~Liggaamshouding,
beweging en liturgiese dans” (Bylae 1) in behandeling.
113.2 Die sinode aanvaar die studiestuk wat oor algemene
liggaamsbewegings/-houdings/-gebare handel as riglyn vir
kerkraadseredienskommissies met die oog op verdere
besinning en implementering.
113.3 Die sinode verwys die studiestuk as riglyn vir
kerkraaderedienskommissies met die oog op verdere besinning
oor praktiese implementering indien en soos nodig volgens eie
plaaslike omstandighede.
-

114. Liturgiese dans (17): Die sinode neem keurns van punte
4.2.3.4 4.2.3.5 en verwys dit na die AXE.
-

115. Nuwe Psalms (17/3.2.4)
Gemeentes word
aangemoedig om van die orndigte Psalms te bekom en in die

erediens te sing.
116. SA Kerkorrelistevereniging (17/3.4.2) Die sinode dra
dit aan die SKE op om voort te gaan met skakeling rnet
SAKOV ter wile van beter dienslewering.
-

117. SA Koorvereniging (17/3.3.2) Die sinode dra dit aan
die SKE op om voort te gaan met skakeling met die SAKV ter
wile van beter dienslewering.
-

118. SEVTO (17/3.1.2) Die sinode dra dit aan die SKE op
om voort te gaan met skakeling met SEVTO met die oog op
koordinering en dienslewering.
-

119. Sinodale eredienssimposium (17/4.1.3) Die sinode
herbevestig sy opdrag aan die SKE om voort te gaan met die
jaarlikse aanbieding van ‘n sinodale eredienssimposium 24
Februarie 1998.
-

-

120. Standaarde van musiek en sang in die erediens
(18/4.4.3)
120.1 Die sinode neem die studiestuk: ‘Sekularisasie vs
Spiritualiteit in die hedendaagse Afrikaanse Kerklied Enkele
gesigspunte” (Bylae 4) in behandeling.
120.2 Die sinode keur die studiestuk in beginsel goed as
riglyn vir kerklike gebruik.
-

121. Votum (18): Die Eredienskomissie moet die sinode
dien met ‘n groter verskeidenheid van teksgedeeltes wat by die
votum gebruik ken word by verskillende erediensgeleenthede.

SENDiNG
122. Arbeidsbediening (22/6.6.3) Die sinode neem kennis
van die goeie vordering wat gemaak is in die beplanning vir
toekomstige arbeidsbediening en verleng die SSK se opdrag
om met die ander meewerkende sinodes se betrokke
kommissies in gesprek te bly oor die toekoms van
Arbeidsbediening met afhandelingsbevoegdheid en rapport
aan die sinode.
-

123. Arbeidsbediening: Gesamentlike Kommissie vir
Arbeidsbediening gerig op Transnet (Noord & Oos)
(22/6.6.5.5) Die sinode versoek gemeentes om proponente
in diens van die Gesamentlike Kommissie vir
Arbeidsbediening gerig op Transnet (N & 0) in voorbidding
te onthou, en hule veral ook vir beroeping te oorweeg
wanneer tentmakerposte binne gemeentes geskep word.
-

124. Basiese Teologiese Opleiding (23/8.3.2)
124.1 Die sinode verwelkom die stigting van die Projek vir
die Bevordering van Basiese Teologiese Opleiding onder
toesig van ‘n koordineringskomitee van SEVTO.
124.2 Die sinode moedig gemeentes aan om waar daar n
behoefte bestaan, aan die projek mee te werk. Die sekretaris,
ds GO Coetzee, kan by 012-5673441 gekontak word.
124.3 Die sinode dra dit aan sy SSK op om die projek in
gemeentes te bevorder.

-

125. Bybelgenootskap(23/9. 1.2)
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125.1 Die sinode beveel aan dat kerkrade waar moontlik een
Bybel per Jidmaat perjaar subsidieer dws Ri 1.00 per lidmaat.
125.2 Die sinode beveel aan dat kerkrade alle bydraes wat vir
Bybelverspreiding ontvang word, so spoedig moontlik aan die
Bybelgenootskap oorbetaal sodat bydraes dadelik in Bybels
omgesit kan word.
126. Charisma-gemeente (22/5.2.2)
Gemeentes word
dringend opgeroep tot gebed vir Charisma-gerneente in die hg
van die uitdagende omstandighede. Gemeentes word ook
opgeroep om moeite te doen om die gemeente te ondersteun
op ehJ≤e moontlike wyse.

Moslems te bid en aktiefmee te werk dat die Evangelie onder
hulle verkondig kan word.
135. Samewerking onder organisasies (23/9.3.6)
Die
sinode versoek die ASSK om duidehike leiding te gee oor
samewerking met interkerklike en para-kerklike organisasies
op sendingebied.
-

-

127. Christelike Lektuurfonds (23/8.4.2)
127.1 Die sinode beklemtoon weereens die ondersteuning van
die werk van die CLF.
127.2 Die sinode beklerntoon die noodsaaklikheid dat elke
gemeente ‘n goed georganiseerde lektuurbediening moet he.
Dit moet gerig wees op die opbouing na binne sowel as die
uitreiking en omgee na buite.
128. Dank: Mnr Gordon Anderson (22) Die sinode spreek
sy opregte dank uit teenoor rnnr Gordon Anderson wat die
af~e1opejare die Tshilidziniskool vii- Gestremdes as skoolhoof
gedien het. Mnx Anderson het die skool deur ‘n baie
onstuimige tyd op ‘n uiters bekwame manier gelei. Hy was
baiejare aan die skool verbonde; eers as onderwyser, later as
departernentshoof, adjunkhoof, waarnemende hoof en
uiteindelik as hoof Die sinode bid horn ‘n aangename aftrede
toe.
-

136. Uitstuur van sendelinge en die bantering van
korttermyn uitreike (22/8.1.3) Gemeentes word versoek
orn die dokument “Riglyne aan gemeentes oor die uitstuur van
sendehinge en die hantering van korttermyn uitreike” by
ISWEN te bekom voor enige projekte aangepak word.
-

137. Voorbidding bereiking van nie-christene (23):
137.1 Die sinode besluit om direk na afloop van die verslag
van die SSK geleentheid te gee vir voorbidding spesifiek met
die oog op bereiking van nie-christene.
137.2 Die sinode vereenselwig horn met groot dankbaarheid
met die wereldwye oplewing in die uitreiking na nie-christene
en onderneem orn gemeentes op te roep om vii- die
sendingwerk te bid.

ARGIEF-EN
INLIGTJNGSDIENSTE

BESTUURS

138. Aansoek om wysiging of iaatinskrywing in
doopregister: Ring van Wonderboom (14/5.2) Die sinode
besluit dat die beskzywingspunt ontvanldik is en verwys dit na
sy
verteenwoordiger
op
die
Argiefen
Bestuursinligtingsdienste.
-

129. Franse Sending (22/7.2.12) Gemeentes word gevra
om die Franse Sending biddend te ondersteun en indien
moontlik by ‘n spesifieke sendeling en sy deputasiebesoeke
aansluiting te vind.
-

130. Gesamentlike Sending in Mosambiek (22/7.1.3)Gemeentes word aangespoor om te bid vir die werk in
Mosambiek en, indien moontlik, rneer betrokke te raak.

139. Argief van die Algemene Sinode (24/3.1.2)
Die
sinode besluit: Die optrede van die Gesarnentlike Kommissie
vir Argief- en Bestuursiniigtingsdienste om die argivahia van
die Argief van die Algernene Sinode te ontvang, word
goedgekeur.

131. Hawebediening (23/8.5.4)
Die sinode versoek die
SSK orn in voeling te bly met die hawebediening van die
Sinode van Wes-Kaapland en waar moonthik ondersteuning
vir die werk te werE

140. CNW-Info (24/1.1.4.4)
Die sinode ontwerp en
onderhou ‘n tuisbhad deur CNW-Info.

-

-

-

141. Eenvormige rekenaarprogram (24/1.2.4) Die sinode
beshuit:
141.1
Onderhandehinge met Kerkinfo en ander
behangstehlendes
word voortgesit en die verskillende
gerneentepakette word deeghik getoets met insette van
gemeentes.
141.2 Daar moet voortgegaan word met die soeke na
gestandardiseerde rekenkundige (boekhou) pakket.
141.3 Die samewerking van die ander sinodes word gesoek
vii- beide projekte, goedskiks met behuip van die Algemene
Kommissie vii- Fondse.
141.4 Die sinode van 1999 word met ‘n finale aanbeveling
bedien.
-

132. ISWEN (23/8.2.4)
132.1 Die sinode gee aan die SSK opdrag om met ISWEN
saam te werk in sy beplanning.
132.2 Die SSK en sy subkonimissies, gemeentes en ringe
word versoek om met die hulp van ISWEN sendingforums en
taakspanne op plaaslike viak te bevorder, waar moontlik ook
in samewerking met ander kerke.
132.3 Die sinode moedig gemeentes en kerkraadslede aan om
op ISWEN-kommunikasie in te teken.
133. Missionêre samewerkingstrukture (22/1.1.4) Die
sinode versoek die SSK om voort te gaan met die ontwikkehing
van rnissionêre samewerkingstrukture met die VGKSA en die
RCA op streeks- en sinodale vlak.
-

134. Moslembearbeiding (22/6.5.2) Gemeentes word by
hemu- wing opgeroep om ernstig vii- die verlossing van
-

142. Elektroniese kommunikasie (24)
Die Sinode van
Noord-Transvaal versoek die Kommissie vir Argief en
Bestuursinligtingsdienste om ‘n volledige ondersoek te doen
na die mees effektiewe elektroniese kommunIkasie tussen die
-
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leraars, gemeentes en die Smodale Kerkkantoor. In die
ondersoek behoort ook van CNW-LNFO se kundigheid
gebruik gemaak te word.
143. Huip met gemeente-argivalia (24/3.2.1.2) Die sinode
besluit:
143.1 Gerneentes word versoek orn op ‘n gereelde basis
gerneente-argivalia by die Argief in te lewer (10 jaar se stukke
kan byvoorbeeld in die gemeente bewaar te word).
143.2 Gerneentes maak gebruik van die riglyne vir die
bewaring van geaneentestukke wat by die Argief- en
Bestuursinligtingsdienste beskikbaar is en in die “Riglyne vir
Saakgelastigdes van Gemeentes” (ook die Kerkorde)
opgeneem is.
143.3 Die Argivaris word versoek orn stelselmatig al die
gemeentes te besoek om hulle behulpsaam te wees met die
selekteer van vemietigbare stukke en die wat bewaar moet
word. Die Sinodale Kerkkantoorkonnnjssie word versoek om
hiervoor te begroot.
143.4 Waar ‘n gerneente met ‘a ander gerneente verenig,
word alle gerneentestukke van die gemeente wat sluit, behaiwe
dokurnente van die laaste 5 j aar en die ou gerneenteregisters,
by die Argief ingehandig vir bewaring. Die Regskommissie
bring die nodige wysiging in die Kerkorde aan by die betrokke
artikel/bepaling in die Reglernent vir die Eenwording van
Gemeentes.
143.5 Die Gesamentlike Kommissie vir die Argief word
versoek om die Algemene Kommissie vir die Argief te nader
vir ‘n voorlegging aan die Algernene Sinode om riglyne vir
inlewering en vernietiging van argivalia in die Argief- en
Museumreglement te laat opneem.
-

144. Inligtingstelsels (24/1.1.4)
144.1 Oordrag lidrnaatskap Oordrag van lidrnaatskap per e
pos en faks word goedgekeur op voorwaarde dat die kerkraad
horn vergewis dat dit ‘n bonafide oorplasing is
144.2 Moderns Die gebruik van modems vir e-pos, faks- en
inligtingsdoeleindes deur gerneente word aanbeveel
144.3 Argief- en Bestuursinligtingsdienste Leraars en
gemeentes word aangernoedig om van die inligting wat by
Argief- en Bestuursinligtingsdienste beskikbaar is gebruik te
rnaak
-

-

-

145. Rekenaarhulp en -opleiding (24/2.2.2.3) Die sinode
besluit:
145.1 Gemeentes word aangemoedig om met die Argief- en
Bestuursinligtingsdienste te skakel wanneer huip met
rekenarisering enJof rekenaaropleiding benodig word.
145.2 Gemeentes wat oor onopgradeerbare rekenaars (286 en
386) beskik en dit wil vervang, moet oorweeg om dit aan die
Argiefbeskikbaar te stel sodat hulle dit aan gemeentes kan gee
wat nog nie gerekenariseer het nie.
145.3. Gemeentes wat oor ou WordPerfect (vir MS-Dos)
pakkette beskik wat nie meer gebruik word, nie, moet oorweeg
om dit aan die Argief beskilcbaar te stel sodat hulle dit aan
gemeentes kan gee wat nog nie gerekenariseer het nie.
-

146.2 Ringsargiefkommissies neem die inisiatief en reel met
die Argivaris vir opleidingsgeleenthede vir die saakgelastigdes
van die ring(e).
146.3 Die vervoerkoste van die personeel word deur die
betrokke ring/ringsgerneentes gedra.
147. Ruimtebesparing (24/3.2.3.2)- Die sinode versoek die
SKKK orn in sy 1998/99 begroting voorsiening te maak vir
meer rakspasie sowel as die digitale verfilming van die
registers.
148. Uitstaande gemeenteilke afskriftelringstukke
(24/2.2.3.2) Die sinode besluit:
148.1 Ringe lewer alle uitstaande ringstukke so gou moontlik
in.
148.2 Kerkraads- en Ringsargieflcommissies kontroleer
stukke wat ingedien moet word aan die hand van die
Argiefreglement in die Kerkordeboek en riglyne vervat in die
“Riglyne vir Saakgelastigdes van Gerneentes”.
148.3 Ringskribas gee uitvoering aan die kerkordelike
bepalings ten opsigte van die inlewering van ringstukke by die
Argief
-

149. Vergaderings: Gebruik van tegnologie/rekenaar
tegnologie: (24/3.2.2.2) Die sinode besluit: Argief- en
Bestuurs-inligtingsdienste ondersoek die gebruik van
videoprojektors vir vergaderings en die moontlikheid van
videokonferensies vir benutting deur kommissies van die kerk
en hou die moderamen op hoogte met vordering.
-

150. Verjaarsdae van gemeentes (25) Die sinode neem met
dankbaarhejd teenoor God kennis van die “geskiedkundige”
verjaarsdae (wat onlangs plaasgevind het) van gemeentes:
1. KWARTEEU:
1.1 Eldoraigne (27 Oktober 1996)
1.2 Levubu (5 September 1997)
1.3 Francistown (1997)
1.4 Noord-Oos Pretoria
1.5 VaIhalla-Suid
2. HALFEEU:
2.1 Dendron
2.2 Derdepoort
2.3 Hartbeesspruit
2.4 Onderstepoort
2.5 Rustenburg-Wes
2.6 Suidoos-Pretoria (1997)
2.7 Wonderboorn-Suid
3. DRIEKWARTEEU:
3.1 Daspoort (1997)
3.2 Pretoria-Oos
3.3 Warrnbad (1997); en
4. Die honderd vyf en veertigste verj aarsdae wat op hande is
van:
4.1 Pietersburg
4.2 Pretoria
-

Soli Deo Gloria
146. Riglyne: Saakgelastigdes van Gemeentes (24/2.2.1.2)
Die sinode besluit:
146.1 Een (1) kopie van die “Riglyne en Prosedures vir
Saakgelastigdes van Gemeentes” word per gemeente op koste
van die sinode aan elke gemeente voorsien.
-

151.
Werksaambede
van
die
argiefen
bestuurinligtingsdienste (24/2.1.3) Die sinode besluit: Die
werksterrein van die Argief- en Bestuursinligtingsdienste soos
beskryf in 2.1.1-2.1.3 word goedgekeur.
-
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DJENS VAN BARMHARTIGREID
152. Beeld Kinderfonds (2617.5.6) Die sinode bring dit
onder gemeentes se aandag dat alle bydraes tot die Beeld
Kinderfonds tot die
voordeel van die kinder- en
gesinsorgwerk van die SKDB is en versoek kerkrade om aktief
met insameling ten bate van die fondse saam te werk.
-

153. Bestuursplan van die SKIJB (25/6.1.6) Die sinode
153.1 neem kennis dat die proses om die reglemente vir die
diens van barmhartigheid deur hersiene konstitusies en
ooreenkomste te vervang, nog nie afgehandel kon word nie;
153.2 keur die optrede van die SKDB, naamlik om die
konstitusies en ooreenlcomste binne die raamwerk van ‘n
bestuursplan te plaas, goed.
-

160.1
Kinderhuis Noordelike Provinsie: Waterberg,
Pietersburg, Pietpotgietersrus, Louis Trichardt, Pretoria
Noord, Valhalla, Pretoria-Oos, Daspoort, Pretoria,
Sesmyispruit, Northam.
160.2 Jakaranda Kinderhuis: Wonderboom, Rustenburg.
Krokodilrivier, Derdepoort, Pretoria-Wes, Villieria, Eloffsdal,
Hartbeesspruit.
161.Kinderhuise: Samewerking met Oos-Transvaal (26)Die sinode dra dit op aan die moderamen om met die
moderatuur van Oos-Tranvaal Sinode te onderhandel in
verband met toegang tot gemeentes in die laasgenoemde
sinodalegebied met die oog op hulpverlening aan die
Kinderhuise. Dit moet in samewerking met die SKDB
gebeur.

154. CHRISNET (26/7.6.1.5) Die sinode
154.1 versoek die SKDB om, in die gees van KO art 71.3,
aktief aan Chrisnet se werksaaxnhede mee te werk;
154.2 versoek leraars en ander belangstellendes om op
plaaslike viak by Chrisnet in te skakel;
153.3. versoek die SKDB om RKDB ‘s en 1eraar~ van
plaaslike aksies in kennis te stel.

162. Psigo-pastorale werk Weskoppies Hospitaal
(26/6.6.3.4) Die sinode
162.1 neem met dank kennis dat dit moontlik was om die
subsidie aan Pretoria-Wes vir pastorale werk in Weskoppies
Hospitaal te handhaaf~
162.2 besluit om ‘n hoe prioriteit aan die pos van pastorale
terapeut in Weskoppies Hospitaal toe te ken en gee opdrag aan
die SKDB en SKF om dit in die begrotings in gedagte te hou.

155. Dankwoord dr AGS Gous (26) Die sinode spreek sy
dank uit teenoor dr Andries Gous omdat hy na sy aftrede
steeds sonder vergoeding sorg dra vir die voortgang van
pastorale werk by die Pretoria Akademiese Hospitaal.

163. RKDB’s (25/2.2.2) Die sinode gee opdrag aan die
SKDB om ringe te adviseer insake gevaile waar
staatswetgewing die samestelling en funksionering van
RKDB’s mag raak.

156. Hospitaalspan (26/6.6.1.4) Die sinode neem kennis
van die terminering van die hospitaalspan, en herhaal sy
versoek aan gemeentes om moeite te doen met die pastorale
ondersteuning aan hospitaalpersoneel en siekes in hospitale.

164. Sekretaressepos Pretoria Akademiese Hospitaai
(26/6.6.2.5) Die sinode besluit om ‘n hoe prioriteit aan die
sekretaressepos in die Pastorale Spreekkamer van die Pretoria
Akademiese Hospitaal toe te ken en gee opdrag aan die SKDB
en SKF om dit in die begrotings in gedagte te hou.

-

-

-

-

-

157. Inligting oor gemeenteprojekte (25/5.1.2) Die sinode
gee opdrag ann die SKDB om ‘n opname te doen oor die stand
van gemeentelike projekte van diens van barmhartigheid en
om die resultate so wyd as moontlik bekend te maak.

-

-

158. Inligting van die kerk aan die gemeenskap (26):
158.1 Die sinode is oortuig dat die kerk self en ook die wéreld
daarbuite terwille van die eer van die Here van die Kerk,
ingelig moet wees en ingelig moet word toy wat op die terrein
van Diens van Barnihartigheid en ook Sending gedoen word.
158.2 Die sinode soek wee en middels om inligting ook op
nuwe en moderne maniere deur te gee.
159. Jeugsentra: Opbrengs verkoop van jeugsentra
(26/8.10) Die sinode gee opdrag aan die SKDB om in oorleg
met die SKF aanbevelings aan die SKDB-Maatskappy te maak
insake die aanwending van die opbrengs uit die verkoop van
die AJO Jeugsentrum en die Pietersburg Jeugsentrum, en om
in die aanbevelings deeglik rekening te hou met relevante
staatsbelange, die doelstellings van die SKDB Maatskappy en
huidige en toekomstige behoeftes binne die barnihartig
heidsbediening van die NG Kerk Noord-Transvaal.
-

160. Kinderhuise: indeling van Ringe (26/6.3.2.3.2) Die
sinode besluit om die Ring van Northam voortaan aan die
Kinderhuis Noordelike Provinsie te koppel en dat die ringe
nou soos voig ingedeel word:
-

165. TOIBO (26/7.2.6) Die Sinode van Noord-Transvaal
165.1 wens die Transoranje Instituut vir Buitengewone
Onderwys geluk met die herdenking van sy S0ste
bestaansj aar;
165.2 bedank die Jnstituut vir kosb are werk wat deur die jare
gelewer is; en
165.3 verseker die Instituut van sy voorbidding in hierdie tyd
van moeilike onderhandelings en aanpassings.
-

166. Tuistes vir bejaardes (25/6.3.1.3) Die sinode
166.1 keur goed dat die SKDB voortaan me meer ‘n voile
versorgingsdiens vir bejaardes in Huis HJ Piek sal aanbied
nie;
166.2 versoek die SKDB om steeds soveel bejaardes as
moontlik in die gebou te huisves;
166.3 keur die verskuiwing van die SKDB en CMR se
kantore, asook Berg-en-Dal, na Huis HJ Piek goed;
166.4 besluit dat die gebou voortaan as die “SKDB Sentrum”
bekend sal staan;
166.5 gee opdrag aan die SKDB om ondersoek in te stel na
koste-effektiewe gemeenskapsgerigte bejaardesorgdiens en om
dit so gou as prakties moontlik te begin implementeer.
-
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FONDSE
167. Begroting 1997/98 (28/5.6):
167.1 Die sinode neem kennis van die begrotmg vir 97/98
soos deur die Sinodale Kommissie vir Fondse in opdrag van
die sinode hanteer en goedgekeur is (vgl Bylae A).
167.2 Die sinode keur die gewysigde begroting vir 97/98 soos
deur die Sinodale Kommissie vir Fondse in opdrag van die
sinode hanteer, goed. (vgl Bylae A)
167.3 Die sinode neem kenrns dat die sinodale bydrae vir
97/98, bereken volgens die dravermoë van gemeentes,
ongeveer R5 448 886 behoort te wees en keur dit goed dat die
verkil tussen die sinodale begroting (R5 000 000) en die totale
bedrag sinodale bydraes betaal, aan gemeentes terugbetaal
word in terme van ‘n persentasie vermindering op gemeentes
se tabelwaardes vir 97/98 finansielejaar.
168. Bestuur van sinodale begroting (27/4.1.2.4.2) Die
SKF kry opdrag om die volgende aksiestappe te oorweeg met
die oog opstel en bestuur van die sinodale begroting:
168.1 ‘n Inligtingskonferensie word met alle sinodale kom
missies gehou waarin die begrotingsbeleid van die sinode
oorgedra word en ook die huidige stand van die sinódale
begroting bespreek word. Kommissies word dan versoek om
hul kommissiebegroting in die hg hiervan voor te berei. Elke
kommissie kry daarna afsonderlik geleentheid om huh
kommissiebegroting aan SKF voor te lê en te motiveer.
168.2 Intussen besoek die SKF al die ringe en gemeentes met
die oog op die vasstelling van gemeentes Se dravermoë met die
oog op die opstel van die sinodale begroting.
168.3 Die SKF stel dan met die bogenoemde inligting van
kominissies en gemeentes so ‘n realisties-moontlike
voorlopige begroting saam, wat as konsep dien op ‘n
begrotingskonfereasie.
168.4 ‘n Verdere begroringskonferensie word met alle
sinodale kommissies gehou met die oog op finalisering van die
begroting vir voorlegging aan die uitgebreide moderamen.
-

169. Effektiewe Bestuursbeginsels (27/4.1.2.7.2)- Die SKF
bied in samewerking met die kerkkantoor inligtings- en
motiveringsgeleenthede vir gemeentes aan toy die toepassing
van effektiewe bestuursbeginsels in die gemeente, alternatiewe
fondsgenerering ens.
170. Ex Gratia toekennmgs sinodesitting (28/6.2.2) Die
sinode keur die volgende ex gratia toekennings goed vir
dienste tydens die sinodesitting deur die moderatuur gelewer:
Moderator
R 1150
Assessor
R 920
Aktuarius
R 850
Skriba
R 1150
-

-

171. Finansiële bestuur in gemeentes (28) In die hg van
aanbeveling 4.1.2.1.7.1 (p 138) beveel ‘die sinode by die
finansiële kommissies van die onderskeie gemeentes aan om
‘n soortgehyke toepaslike werkswyse te voig met die opsteh van
gemeentelike begrotings soos in 4.1.2.4.2 uiteengesit.
Dit word verder aan geineentes voorgestel om
begrotingsbeheer toe te pas deur byvoorbeeld die begroting ten
minste na 6 maande en daarna weer na hoogstens 3 maande te
hersien.
-

172. Gemeentebegrotings (27/4.1.2.7.1)- Die SKF kry
opdrag om gemeentes steeds te help en te motiveer oni
gemeentebegrotings
volgens
gesonde
fmansiële
beginsels/praktyke te bestuur.
173. Genieentetrusts (28/5.4.2) Die sinode besluit:
173.1 Die skep van enige trusts, van watter aard ookal, sal
ahleen geldig wees na die voorlegging en motivering van ‘n
trustakte vir so ‘n trust aan die SKF vir goedkeuring deur die
moderamen.
173.2 Enige rente wat deur trusts gegenereer word, word as
gemeente-inkomste beskou en as sodanig in berekening
gebring by die bepahing van ‘n gemeente se dravermoë.
-

174. Kontraktering met gemeentes vir die dienste deur hul
predikante in sinodale verband (28/4):
174.1 Die sinode keur die beginsel van kontraktering vir die
pos van skriba, aktuarius en skriba van SKF met die
gemeentes Waverley (skriba), Universiteitsoord (aktuarius) en
Lynnwood (skriba SKF) vir die volgende tweejaar so goed.
174.2 Omdat daar vir die huidige begroting nie hiervoor
begroot is nie, kiy SKF opdrag om vir die volgende 7 maande
die bedrag (R53,000) te voorsien uit besparing van
sinodesittingskoste en uit die stabiliseringsfonds van die
sinode, sonder enige finansiële benadeling van enige van die
gemeentes in die sinode van Noord-Transvaal.
175. Regskostehulp aan die Ring van Waterberg: Ring
van Waterberg (28/2):
175.1 Die sinode help die Ring van Waterberg verder deur die
heifte van die rentevxye lening aan Waterberg af te skryf teen
die sinode se stabilisasiefonds.
175.2 Die sinode gee opdrag aan die SRK om leiding te gee
oor die finansiele aanspreekhikheid van die sinode en oor die
gebruik van tydige regsadvies waar predikante of ringe in
hofsake betrokke raak.
176. Subsidiëring Evangelisasiesekretarispos VGKSA
(28/3):
176.1 Die sinode besluit in beginsel om vanaf Apr 1998 vir
nog tweejaar sy gedeelte van die sub sidie van R36 000 vir die
voortgesette pos by te dra.
176.2 Die sinode dra dit op aan die Gesamentlil(e Fondse
Kommissie van Noord- en Oos-Transvaal om die begroting
dienooreenlcomstig by te werk.
177. Subsidiëring Pretoria-Kollegerand: Ring van
Pretoria-Oos (28/1.5):
177.1 Die sinode deel die kommer van die Ring van Pretoria
Oos oor die flnansiêle posisie van Kollegerand en die vraag na
‘n werkbare ophossing rakende die predikant van hierdie
gemeente.
177.2 Die sinode is ook bewus daarvan dat die finansiële
probleme van die gemeente bloot ‘n simptoom is van die
bedieningsprobleem wat hierdie gemeente tans ervaar, en
verwys hierdie saak vir dringende aandag aan die
fasiliteringskommissie van SKGom in samewerking met SKF
te kyk na werkbare oplossings vir die totale
bedieningsprobleem van Kollegerand.
178. Vasstefflng dravermoë van gemeentes (27/4.1.2.4.1)
In die hig van die resultate met die jaarlilcse besoeke aan die
-
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ringe en gemeentes in die sinodale gebied, gee die sinode
opdrag aan die SKF om soortgelyke besoeke aan elke ring en
gemeente in die sinodale gebied te doen met die oog op die
vasstelling van die dravermoe van gemeentes vir die opstel van
die sinodale begroting.

184. Vakante poste (30/4.3.3) Die sinode spreek sy
waardering uit vir die mate waartoe vakante poste in die
kerkkantoor nie gevul is nie en die doeltreffende administrasie
wat gelewer word ten spyte daarvan.
-

185. Verslag SKKK (30/6. 9.2) Die sinode neem met dank
kennis
van
die
versiag
van
die
Sinodale
Kerkkantoorkommissie.
-

179. Verkoop van Eiendomme (27/5.3.3):
179.1 Die sinode neem kennis dat vanweê grondeise wat
intussen ingestel is teen die verkoop van Bethesda en
Kranspoort, daar ‘n nadelige omswaai van die sinodale
begroting vir 97/98 van Ri 085 000 is. Die SKF kry op drag
om ter sinode ‘n gei.tyszgde begroting vir 97/98 aan die sinode
voor te lé vir goedkeuring.
179.2 Die sinode neem kennis dat die realisering van punte
5.3.2 (1-4) onderhewig is aan die verkoop van bogenoemde
eiendomme.
179.3 Die sinode:
179.3.1 Neem kennis daarvan dat die lenings van die
gemeentes ten bate van die oprigting en betaling van die
Sinodale Sentrum op 31 Maart 1997 die bedrag van R14 312
449 beloop. Hierdie bedrag is saamgestel uit sinodale
verpligtinge (op die puntebasis) en rente wat tot op ‘n
bepaalde stadium bygevoeg is.
179.3.2 Besluit dat soos en wanneer fondse beskikbaar is die
kapitale gedeelte van die bedrag in 3.1 genoem, wat gemeentes
per sinodale verpligtinge aan die sinode geleen bet, aan
gemeentes terug te betaal.
179.3.3 Gee opdrag aan die SKF om met kerkrade te
onderhandel in verband met die afskrywing ~~an die
rentegedeelte van die bedrag in 3.1 genoem.
179.3.4 Versoek die SKF om na aanleiding van die
onderhandelinge soos in 3.3 vermeld aan die sinode/
uitgebreide moderamen verslag te doen, wanneer
laasgenoemde ‘n finale besluit kan neem.

KERKKAWfOORKOMMISSW

180. Kampterreine (30/3.1.2) Die sinode besluit dat die
SKKK opnuut opdrag ontvang om voort te gaan met die
ondersoek insake die benutting van kerklike kampterreine met
verslag aan die volgende sinode.
-

181. Mediese Groepskema (30/4.5.11) Die sinode versoek
die SKKK om, na gelang gesondheidswetgewing, die
fmansiële realiteite van die sinode, die behoeftes en belange
van lede, en enige ander tersake verwikkelinge, die mediese
groepskema van die Ned Geref Kerk van Transvaal, in
vemiootskap met alle betrokkenes, steeds strategies te bestuur
met versiag aan die sinode.
-

182. Mosie van Dank ds PSIW Strümpfer (30) Die sinode
betuig sy dank en waardering vir 30 jaar wat ds PSHF
Str~impfer as lid van die sinode se Sinodale
Kerkkantoorkomniissje gedien het.
-

183. Sinodale Sentrum (30/5.3) Die sinode besluit dat die
SKKK opnuut opdrag lay om die Sinodale Sentrum strategies
te bestuur.
-

KINDERKOMMUNIE
186. Kinderkommunie (15/4) Met die oog op versiag aan
die Algemene Sinode, besluit die Sinode van Noord-Trans
vaal:
186.1 Die naginaal is nie net vir voiwasse lidmate nie, maar
vir alle gedoopte lidmate wat in staat is om die betekenis
daarvan te “verstaan”. (Met “verstaan” word hier nie ‘n
intellektuele of kognitiewe handeling bedoel nie, maar eerder
begrip en die vermoè om met die gees en betekenis van die
sakrament te identifiseer).
186.2 Daarom word die konsep van suigelingnagmaal nie
aanvaar nie, maar wel nagmaal vir kinders wat gelowig met
die sakrament en die betekenis daarvan identifiseer.
186.3 Die besluit oor die gereedheid van landers is die verant
woordeliltheid van die verbondsouers.
186.4 Die sinode oordeel dat belydenis en nagmaal in noue
verbondenheid met mekaar bestaan en dat dit veral liturgiese
uitdrukking moet lay. Die algemene liturgiese belydenis van
die Twaalf Artikels (of ‘n soortgelyke belydenis) moet altyd
deel wees van die nagmaalviering en die landers moet op ‘n
sinvolle wyse daarby betrek word.
186.5 Die praktyk van die aflegging van belydenis van geloof
op minstens 16-i arige ouderdom word gehandhaaf
-

187. Kinderkommunie: voorligting en opleiding van ouers
(151): Die Sinode versoek die SJK (en deur hulle ook die AJK)
om in die proses van infasering van die kinderkommunie
dringend aandag te gee aan voorligting aan en opleiding van
ouers vir hierdie deel van hulle verbondsverantwoordelilthejd.
188. Kinderkommunie: Beskrywingspunt B.12.2 (PJ
KrieJ) (15/2) Die sinode bedank ds PJ Kriel vir sy moeite
om ‘n deeglike studie van die kinderkommunie te maak. Die
sinode neem kennis van die memorandum! beskrywingspunt.
-

189. Kinderkommunie: Beskrywingspunt B.12.2 (15):
Word verwys na die AJK as ‘n beskrywingspunt wat wél
afgekeur is, maar aandag verdien.
190. Kinderkommunie: implementering van (29; vgl ook bI
15 oor kerkrade wat hulle nie kan vereenselwig met instelling
van kinderkommunie) Indien kinders met die Algemene
Sinode van 1998 tot die nagmaal toegelaat word, kan aanvaar
word dat sommige kerkrade probleme sal ondervind met die
implementering van die besluit. Daarom versoek die sinode
die Ad Hoc-kommissie van die Algemene Sinode om met die
formulering van die praktiese riglyne ‘n artikel in te voeg wat
verdraagsaamheid teenoor sodanige gemeentes openbaar.
-

