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VOORWOORD
Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 12 tot 14 oor die opbou van die ge
meente deur die genadegawes skryf, beklemtoon hy onder meer twee
belangrike sake: die onontbeerlikheid van die liefde en die nood
saaklikheid van die goeie orde. Dit blyk ook dat liefde en ordelikheid
onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Immers, die liefde “handel nie
onwelvoeglik nie”; uiteraard lei dit daartoe dat alles gepas en ordelik
geskied. Die liefde vind sy vervulling altyd langs ordelike wee. En waar
dit so daaraan toegaan, vertoon die gemeente ‘n eie stylvolle lewenswyse
in gehoorsaamheid aan die Here van wie Paulus Se: “God is tog nie
‘n God van wanorde nie, maar van orde en vrede” (14:33).
Die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente wat hiermee aangebied word,
het deur die jare heen reeds ‘n eiesoortige stempel op die leefwyse van
ons Kerk afgedruk. Mag ook hierdie uitgawe daarom bydra tot die op
bou van die Kerk in Oos-Kaapland, ‘n kerk wat steeds gekenmerk moet
word deur liefde en goeie orde.
Let asseblief op die volgende:
1. Die artikels van die Kerkorde, soos vasgestel deur die Algemene
Sinode 1986, gedruk in ‘n groter lettertipe, word, waar toepaslik,
gevoig deur die aanvullende bepalinge van die Sinode. Elke bepaling
dra dieselfde nommer as die artikel van die Kerkorde ten opsigte
waarvan dit aanvullende voorskrifte neerlê vir die uitvoering van
die betrokke artikel.
2. Benewens die Kerkorde, kan sekere bepalings en reglemente alleen
deur die Algemene Sinode gewysig word. In ooreenstemming met
die besluit van die Sinode is gepoog om sodanige bepalinge en
reglemente aan te dui deur die aanbring van of die datum van die
besluit van die Algemene Sinode, Of ‘n asterik. L.W.: wysigings
in die Kerkorde en genoemde bepalinge en reglemente tree in werk
ing sodra die Handelinge van die Algemene Sinode verskyn. Veral
vir die gebruik van die Reglement vir die Uitoefening van die Tug
en die Beslegting van Geskille moet noulettend daarop ag geslaan
word.
Die voortdurende gebruik van die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente
is nie alleen nuttig nie, maar wel ook noodsaaklik vir elkeen wat verant
woordelik is om in die praktyk van die kerklike lewe leiding te gee.
“Dan sal jy self ook met oorleg kan optree en met die nodige kennis
praat” (Spr. 5:2).
W. J. LE ROUX
Aktuarius van die Sinode
Queenstown
Januarie 1988

1. KERKORDE EN
AANVULLENDE
BEPALINGE

DIE KERKORDE EN AANVULLENDE
BEPALINGE
HOOFSTUK 1
DIE BELYDENIS EN ORDE VAN DIE KERK
ARTIKEL 1
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die
heiige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstem
ming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere van
Enigheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik
die sewe-en-dertig Artikels van die Nerderlandse Geloofsbelydenis, die
Heidelbergse Kategismus en die Vyf Dordtse Leerreëls.
BEPALING 1
ALGEMENE BELYDENISSKRIFTE
Die Kerk erken ook die historiese belydenisskrifte van die Christehke Kerk:
1.1 die Apostoliese Geloofsbelydenis
1.2 die Geloofsbelydenis van Nicea
1.3 die Geloofsbelydenis van Athanasius.
ARTIKEL 2
Waar die Woord van God eis dat in die gemeente van Christus alles
welvoeglik en ordelik moet toegaan (1 Kor 14.40), word in die volgende
artikels ‘n aantal bepalinge gegee vir die lewe en werk van die Kerk met
die oog op die volbrenging van sy taak en roeping ooreenkomstig die
Heilige Skrif en die Belydenis.
Hierdie bepalinge handel oor die ampte in die Kerk, die vergaderinge
van die Kerk, die werksaamhede van die Kerk, regering en tug van die
Kerk en die betrekkinge van die Kerk na buite.

HOOFSTUK 2
DIE AMPTE VAN DIE KERK
2.1 ALGEMENE BEPALINGE
ARTIKEL 3
Behaiwe die algemene amp van die gelowige, is daar drie besondere ampte
waaraan Christus die dienswerk van die Kerk toevertrou het: die van be
dienaar van die Woord, die van ouderling en die van diaken. Hierdie drie
ampte is gelykwaardig, maar word in opdrag en werk onderskei. By die
uitoefening van hulle roeping mag geen ampsdraer oor ander ampsdraers
heerskappy voer nie, aangesien Christus die einigste Hoof, Koning en
Meester van sy kerk is.
ARTIKEL 4
Niemand kan in die Kerk van Christus in een van hierdie ampte dien
sonder dat hy op wettige wyse beroep (of verkies) is, die nodige approbasie
verkry bet en bevestig is nie.
2.2 DIE BEDIENAARS VAN DIE WOORD
ARTIKEL 5

5.1 Vir die toelating tot die bediening van die Woord word vereis
5.1.1 ‘n deeglike toelogiese opleiding en
5.1.2 die ondertekening van die Formuliere van Enigheid.
5.2 Die Algemene Sinode bepaal die vereistes vir die opleiding, die aard
en die toesig daaroor en die plekke waar dit moet geskied.
5.3 Die sorg vir asook die toesig oor die opleiding van evangeliedienaars
word deur ‘n kuratorium behartig.
5.3.1 Die kuratorium word saamgestel uit verteenwoordigers van die
sinode(s) in wie se gebied die toelogiese fakulteit geleë is. Die getal lede
in die kuratorium word bepaal deur onderlinge reeling tussen die betrokke
sinodes (Kaapland en Transvaal). Ander sinodes bet die reg om op eie
koste elk een verteenwoordiger in die Kuratorium te benoem.
5.3.2 Die kuratorium is verantwoordelik vir die keuring, begeleiding,
toesighouding oor, eksaminering en aanbeveling vir toelating tot die
evangeliebediening van teologiese studente. Hierdie verantwoordelikhede
kan namens die kuratorjum deur (‘n) kommissie(s) van die kuratorium
behartig word.
5.3.3 Die raad van dosente is meer bepaald vir die akademiese opleiding
van die studente verantwoordelik.
5.3.4 Een lid van die raad van dosente het met adviserende stem sitting
in die kuratorium.
5.4 Ten opsigte van universiteite waar daar nie ‘n toelogiese fakulteit van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk bestaan nie, geskied die keuring,
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begeleiding en toesighouding oor studente wat met die eerste fase van die
opleiding vir die evangeliebediening besig is, deur ‘n sinodale kommissic
vir begeleiding wat deur die betrokke sinode benoem word.
5.5 Die kuratorjum benoem ‘n eksamenkommissie wat bestaan uit soveel
lede as wat hy nodig ag uit bevoegde persone voorgelê aan die kuratoriurn
deur die onderskeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die
kuratorium hoef te wees nie.
Die eksamenkommissie het as opdragte:
5.5.1 Die keuring en aanbeveling by die kuratorium van kandidate na
voltooiing van hul toelogiese studies.
5.5.2 Die afneem van Colloquium Doctum.
5.6 Die Skakelkommissie vir die kuratoria en dosenterade word saamgestel
uit twee verteenwoordigers van elke kuratorium en een verteenwoordiger
van elke dosenteraad.
ARTIKEL 6
6.1 Die toelating tot die bediening van die Woord geskied deur die
Algemene Regskommissie, wat bestaaan uit die Aktuarius van die
Algemene Sinode, die actuarii van die sinodes en een dosent in Kerkreg
ult elk van die drie toelogiese fakulteite.
6.2 Hierdie kommissie moet toesien dat aan die ordereëls van die Algemene
Sinode met betrekking tot die opleiding en legitimasie van evangelie
dienaars voldoen word.
6.3 Aan hierdie kommissie word verder die beslissing oor aansoeke om
behoud van status van bedienaars van die Woord toevertrou.
ARTIKEL 7
Die beroeping van ‘n bedienaar van die Woord geskied deur die
kerkraadsvergadering onder voorsitterskap van die leraar of, as daar net
een Ieraar aan die gemeente verbonde is, van die konsulent of ‘n leraar
van die ring deur die konsulent daartoe versoek.
BEPALING 7
PROSEDURE BY BEROEPING VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD
7.1 VAKATURES
7.1.1 Ontstaan van Vakatures
‘n Vakature bestaan in ‘n nuutgestige gemeente en ontstaan in ‘n gerneente
deur die dood, vertrek, emeritaat, vrywillige uittrede, verlies van status of a1~etting van ‘n leraar en by vermeerdering van leraarsposte.
7.1.2 Begin van Vakature
Die vakature begin vanaf die datum van die stigting van die nuwe gemeente
of vanaf die datum van die dood, dernissie, bedanking, skorsing of afietting
van die leraar. By vermeerdering van leraarsposte ontstaan ‘n vakature wan-
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neer die kerkraad tot die skepping van so ‘n ~05 besluit.
7.1.: Aanvulling van Vakatures
I )i aanvulling van vakatures geskied met alle moontlike spoed, binne drie
ssiaancle na die ontstaan van die vakature. Indien dit nie binne drie maande
kan geskied nic, moet die toestemming van die ring of ringskommissie verkry
word om die beroep uit te stel.
7 1. 1 Langdurige Vakatures
ln~c\a1 van langdurige vakatures word dit aan die ringskommissie opgedra
om. waar 1w dit nodig oordeel. die kerkraad met acivies te dien met hetrekk
ing tot die geestelike bearbeiding van die gemeente.
7.1.5 Reëlings na Afsetting
Ingeval van die skorsing, af~etting of bedanking van ‘n leraar tref die ringskom
snissie in oorleg met die kerkraad en volgens omstandighede maatreëls om
die diens in die gemeente te vervul.
7.2 WIE IS BEROEPBAAR
7.2.1 Verandering van standplaas binne drie jaar
Kerkracle moet by beroeping rekening hou met die volgende besluit van die
Algemene Sinode:
“Die Algetnene Sinode oordeel dat dit in die reel nie ten bate van die Evangelic
is inclien lerencle ampsdraers wat positiewe diens lewer binne drie jaar hulle
stanclplaas ontruirn nie.’
7.2.2 Verandering van standplaas weens siekte
‘n Leraar wat vanweë siekte van homseif of sy gesinslede of ander dwingende
omstandighecle nie sneer op ‘n hepaalde plek kan arbei nie, nader met die
inedewete van sy kerkraacl die Sinodale Kommissie of sy dagbestuur met ‘n
gernotiveercie versoek. Indien die Sinodale Kommissie of sy dagbestuur oordeel
dat die versoek ineriete het, stel die aktuarius na oorlegpleging met die
ring/ringskommissie die broeder in Die Kerkbode bekend vir beroeping.
7.2.3 Drie name op Advies van Ringskommissie
‘n Kerkraad kan, inclien hy verkies, die ringskoinmissie versoek om in oorleg
met die konsulent, skriftclik, met verstrekking van gegewens, die name van
drie moontlike kandidate beskikbaar te stel vir opnarne op die groslys (Alg.
Sin. 1966).
7.2.4 Dieselfde Vakature
Geen leraar wat vir ‘n beroep bedank het, snag weer tydens dieselfde vakature
na die gemeente beroep word nie (Aig. Sin. 1966).
7.2.5 Dienspligkapelane
Dienspligkapelane in enige van die unifonnclienste is nie beroepbaar voor drie
snaancle voor die voltooiing van hulle diensplig wanneer hulle name in Die
Kerkbode gepubliseer word. Hulle snag ook nie hevestig word voordat hulle
hulle aanvanklike diensplig voltooi bet nie. (Aig. Sinode 1986).
7.2.6 Ongeldig verklaarde Beroep
Indien ‘n leraar se beroep ongeldig verklaar word op grond daarvan dat vooraf
vir horn propaganda gemaak is, snag sy naam nie tydens die betrokke vakature
~veer op die groslys geplaas word nie (Aig. Sin. 1966).
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7.3 WIE BEROEP
7.3.1 Kerkraadsvergadering
Die beroeping van leraars geskied deur ‘n kerkraadsvergadering wat op twee
opeenvolgende Sondac by die openhare crediens afgekondig is met vermelding
van die dod van die vergadering.
7.3.2 Nuwe beroep na Bedanking
As berig ontvang is dat die beroepe leraar bedank het, bring die kerkraad
so gou moontlik, uitcrs ses weke daarna, ‘n nuwe beroep uit.
7.3.3 Voorlopige bepaling van volgende Vergadering
Die kerkraad het die reg om telkens by die uitbring van ‘n beroep die datum
van ‘n volgende vergadering voorlopig te bepaal met die oog op die
moontlikheid dat daar vir die beroep wat uitgebring is, bedank kan word.
Van sondanige vergaderinge hoef dan slegs op een Sondag afkondiging tc
geskied, gelyktydig met die alkondiging dat vir die vorige beroep bedank is.
7.3.4 Teken van Beroepsbrief en Bepaling van Traktement
Die teenwoordige kerkraad teken die beroepsbrief en bcpaal die trakment van
die leraar.
7.3.5 Kombinasiegemeentes
Die beroeping van ‘n leraar in die geval van kombinasiegemeentes geskied
volgens die kontraktuele ooreenkoms (sien regi. 19).
7.3.6 Leraars vir diens in wyer kerklike Verband
Leraars wat benodig word vir diens in die kerk in wyer verhand, word henoem
deur die betrokke sinodale kommissie wat daartoe opdrag het (regi. 2.7).
7.4 WYSE VAN BEROEPING
7.4.1 Geslote Stembriefie
Die beroeping van ‘n bedienaar van die Woord geskied per geslote stembriefie.
7.4.2 Groslys
Eers word ‘n groslys (nominasielys) gevorm deurdat elke stemgeregtigde
aanwesige lid van die vergadering nie meer name op die geslote stembriefies
plaas as die getal persone wat beroep moet word nie.
7.4.3 Suiwering van Groslys
Hierdie groslys word volgens bepaling 7.2 gesuiwer.
7.4.4 Inhigting met betrekking tot Genomineerdes
Nadat die groslys gesuiwer is en vrae oor kandidate gestel is, mag die voorsil
ter, voordat daar tot stemming oorgegaan word, inligting verstrek met betrek
king tot al die genomineerdes, met dien verstande dat hierdie mededeling
positief, nie propagandisties, saaklik, beheers en tot feite beperk moet wees
(Aig. Sin. 1966).
7.4.5 Prosedure by Stemming
7.4.5.1 Uit hierdie groslys stem elke stemgeregtigde lid vir een naam.
7.4.5.2 Die leraar op wie die volstrekte meerderheid van slemme uitgebring
word, dit wil sê meer as die heifte van die lede wat teenwoordig is, word as
beroepene verklaar (vgl. bep. 15.4.6.4. en regl. 1.15.3.).
7.4.5.3 Behaal niemand die volstrekte meerderheid in die eerste stemming
nie, vind daar ‘n tweede stemming plaas, en wel uit die name wat die hoogste
5

getal stemme verkry het en saam ‘n volstrekte meerclerheid vorm.
7.4.5.4 Behaal niemand die volstrektc meerderheid in die tweede stemming
nie, word ‘n twcetal gevorm uit die twee name wat die hoogste getal stemme
gekry het. Indien twee of meer name dieselide aantal stemme gekry het, sodat
dit nie dadelik vanselfduidelik is wie in die twectal moet kom nie, word daar
tussen diegene wat ewe veel stemme verkry het gestem om vas te stel wie die
tweetal vorm.
7.4.5.5 Die derde en finale stemming geskied uit die tweetal ~vat so gevorm is.
7.4.5.6 Indien die stemme staak, beslis die lot na aanroeping van die Naam
van die Here.
7.4.6 Beroeping van Konsulent
Indien ‘n beroep op die konsulent uitgebring word, en hy staande die vergader
ing daarvoor bedank, mag die vergadering dadelik tot ‘n tweede beroeping
oorgaan sonder kennisgewing aan die gemeente.

7.5 PLIGTE VAN DIE VOORSITTER IN VERBAND MET DIE
BEROEP
7.5.1 Geen Afspraak
Die voorsitter van die vergadering wat beroep, sien streng toe dat die vereistes
van die plegtige legitimasie-verkiaring van leraars (vgl. vorm 10) by hul beroep
ing stiptelik in ag geneem word en dat daar geen ooreenkoms of afspraak
hoegenaamd by die beroeping is nie. Kerkraadslede is verplig om alles wat
in hierdie verband ongerymd is, onder die aandag van die voorsitter te bring.
7.5.2. Invul en Ondertekening van Beroepsbrief
Die voorsitter moet toesien dat die beroepsbrief volledig ingevul is en deur
al die aanwesige lede van die beroepende vergadering onderteken word.
7.5.3 Kennisgewing van Beroep
7.5.3.1 Aan Beroepene
Die voorsitter van die beroepende vergadering gee dadelik aan die beroepene
kennis van die beroep wat op horn uitgebring is.
7.5.3.2 Aan amptelike Kerkorgaan
Die voorsitter gee ook dadelik berig daaroor aan die amptelike kerkorgaan
sowel as van die aanneming of bedanking van die beroep deur die beroepene.
7.5.4 Afkondiging van beroep
Die voorsitter sien toe dat die beroep op twee opeenvolgende Sondae deur
afkondiging aan die gemeente bekend gemaak word.
7.6 BESWARE TEEN ‘N BEROEP
7.6.1 Deur ongesensureerde Lidmaat(e)
Enige belydende lidmaat van die beroepende gemeente wat nie onder sen
suur is nie bet die reg om tot die aand van die dag van die tweede afkondig
ing van ‘n beroep ‘n skriftelike beswaar by die voorsitter van die kerkraad
in te dien.
7.6.2 Deur Konsulent, Voorsitter of Skriba van die Ring/Ringskommissie
Besware teen ‘n beroep kan ook gemaak word deur die konsulent of die voor
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sitter of skriba van die ring/ringskommissie wat op grond van onreelmatighedc
in verband met die uitbring van die beroep of op ander gronde weier orn
die beroep kerklik goed te keur.
7.6.3 Gronde vir Beswaar
Die gronde in die ondertekende skriftelike beswaar moet duidelik omskrywe
wees en moet berus op bepaalde klagtes met betrekking tot:
7.6.3.1 die leer of wandel van die beroepe persoon en/of
7.6.3.2 bepaalde onreelmatighede in verband met die uitbring van die beroep.
7.7 BEHANDELING VAN BESWARE TEEN ‘N BEROEP
7.7.1 Adres van Besware

Alle besware wat teen ‘n beroep ingebring word, word onmiddellik in die haride
van die voorsitter, of in sy afwesigheid, die skriba van die ring, gestel, wat
dit in die hande van die ringskommissie stel en die besware in behandeling
neem.
7.7.2 Besware insake Onreelmatighede
As dit besware is insake onreëlmatighede in verband met die uitbring van
die beroep, beslis die ringskommissie na ondersoek daaroor en stuur aan die
kerkraad berig van sy beslissing, met versiag aan die ring.
7.7.3 Besware insake Leer of Wandel van Beroepene
7.7.3.1 Besware teen beroepene uit ander ring
As dit besware is in verband met die leer of die wandel van die beroepene
en by is nie uit dieselfde ring as die beroepende gemeente nie, verwys die
ringskommissie die besware na die ring onder wie se opsig en tug die beroepene
staan.
7.7.3.2 Ongegronde Besware
Blyk dit uit die beslissing van daardie ring dat die besware ongegrond is, besluit
die ringskommissie dienooreenkomstig en gee kennis aan die kerkraad dat
daar met die beroep voortgegaan moet word.
7.7.3.3 Gegronde Besware
Blyk dit egter dat die besware gegrond is, word die ring opgeroep om te besluit
of die beroep as vervalle beskou moet word.
7.7.4 Vervalle verkiaarde Beroep
7.7.4.1 Berig aan Kerkraad
Indien die beroep as vervalle verklaar word, word in dier voege aan die
kerkraad berig gestuur.
7.7.4.2 Berig aan Beroepene
Indien die kerkraad berig ontvang dat ‘n bepaalde beroep as vervalle beskou
moet word, gee die voorsitter van die kerkraad aan die beroepene daarvan
kennis en roep dadelik die kerkraadsvergadering op om ‘n ander beroep uit
te bring.
7.8 GOEDKEURING VAN BEROEP
7.8.1 Vereiste Stukke
Onmiddellik na die laaste alkondiging van die beroep en die tyd van besware
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deur die gemeente verhy is lê die voorsitter van die beroepende vergadering
aan die voorsitter/skriha van die ring/ringskommissie vir goedkeuring van die
heroep die volgendc amptelike verkiaring voor:
7.8.1.1 Dat die beroeping in alle opsigte volgens kerklike bepalinge geskied het;
7.8.1.2 dat ‘n beroepsbriefvolgens vorm 12 behoorlik voltooj en deur ‘n kworum
van die kerkraad onderteken is en dat die emolumente wat daarin gewaar~
borg word volkome in ooreenstemming met besluite van die sinode en
Algemene Sinode is;
7.8.1.3 dat by die afkondiging geen wettige beswaar ingekom het nie. Om ver
traging i.e voorkom kan wanneer dit prakties moeilik is telegrafies berig gestuur
word dat die vereiste verkiaring versend is.
7.8.2 Afsending van Beroepsbrief
Naclat die gocdkeuring van die beroep skriftelik of telegrafies van die voorsit
ter/skriba van die ring/ringskommissie verkry is, word die beroepsbrief aan
(lie beroepene gestuur en moet hy hinne een week na ontvangs van die
beroepsbrief verklaar of hy die beroep sal aanneem of nie.
7.8.3 Advies deur Kerkraad
Wanneer ‘n leraar ‘n beroep na ‘n ander gemeente ontvang, het die kerkraad
van die gemeente waarin hy staan, die reg om die leraar amptelik van advies
te bedien (AIg. Sin. 1966).
ARTIKEL 8
8.1 Die bevestiging geskied nadat
8.1.1 approbasie van die gemeente deur afkondiging verkry is;
8.1.2 approbasie van die ring verkry is;
8.1.3 ‘n akte van demissie uit die vorige werkkring of, in geval van
evangeliedienaars wat in nie-kerklike betrekkinge gestaan het, ‘n
getuigskrif van eervolle ontslag en ‘n attestaat uit die vorige gemeente
ingelewer is.
8.1.4 In die geval van proponente of kandidate tot die heilige diens moet
die akte van legitimasie getoon word, ‘n attestaat by die beroepende
kerkraad ingelewer word en geskied die bevestiging met oplegging van
hande.
BEPALING 8
PROSEDURE BY BEVESTING VAN DIE BEDIENAARS VAN DIE WOORD
8.1 VERLENING VAN DEMISSIE
8.1.1 Skriftelike Kennisgewing
Demissie kan verleen word nadat die beroepene skriftelik aan die voorsitter
van die kerkraad of die konsulent, as verteenwoordiger van die ring waarvan
die beroepene lid is, te kenne gegee bet dat hy die beroep aanneem.
8.1.2 Demissie in Kerkraadsvergadering
Indien ‘n heroep aangencem word, moet die beroepene in oorleg met die
kerkraad en die konsulent die datum bepaal waarop by van sy hetrekking
tot die gerneente losgemaak ~vil word. Demissie word verleen deur die kon
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suient of ‘n ander leraar van die ring deur horn benoem, in die behoorlik
gekonstitueerde kerkraadsvergadering.
8.1.3 Oorhandiging van Akte van Demissie
Die Akte van Dernissie (vorm 14), word aan die vertrekkende ieraar oorhan
dig by die iaaste erediens waar hy optree of na die eis van omstandighede.
8.1.4 Getuigskrif aan Proponent of Tydelike Leraar
Aan proponente of ieraars in tydelike diens rnoet ‘n getuigskrif by vertrek
oorhandig word.
8.2 GOEDKEURING TOT BEVESTIGING
8.2.1 Vereiste Stukke
Waar die beroep aanvaar word, moet aan die voorsitter/skriba van die
ring/ringskomrnissie waaronder die beroepende gemeente ressorteer die
volgende stukke voorgelé word vir die veriening van goedkeuring tot
bevestiging:
8.2.1.1 Die heroepsbrief.
8.2.1.2 Skriftelike aannarne van die heroep.
8.2.1.3 Die Akte van Demissie.
8.2.1.4 In die geval van proponente die Akte van Legitirnasie.
8.2.2 Wyse van Goedkeuring
Om vertraging te voorkorn, kan, wanneer dit prakties moeilik is, die goedkeur
ing tot bevestiging telegrafies gegee word rnet skriftelike hevestiging daarna.
Hierna kan die bevestiging plaasvind.
8.3 TYD VAN BEVESTIGING
8.3.1 So spoedig moontlik
Die bevestiging van die beroepene vind plaas so spoedig moontiik na herig
ontvang is dat hy die beroep aangeneern het.
8.3.2 Datum en Plek
Die datum en pick van bevestiging word deur die kerkraad in oorieg met die
heroepene bepaal.
8.4 BEVESTIGER
8.4.1 Deur Wie
Die bevestiging van ‘n ieraar geskied deur die voorsitter van die kerkraad of
die konsulent of deur ‘n ander ieraar van die ring.
8.4.2 Verantwoordelikheid van bevestiger
Die bevestiger oortuig horn dat aan die vereistes van bepahnge 7.8 en 8.2 voi
doen is.
8.5 BEVESTIGING VAN KANDIDATE
8.5.1 Kandidate vir Moederkerk
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8.51.1 Wyse van Bevestiging
Die bevestiging van kandidate geskied deur oplegging van hande.
8.5.1.2 Deelname aan Handoplegging
Enige diensdoende leraar of emeritus van die familie van Ned Geref Kerke
of ander erkende kerk, mag aan die handoplegging deelneem.
8.5.1.3 Byeenroeping in amptelike Kerkorgaan
In die geval van die bevestiging van kandidate word deur die voorsitter van
die ring die Ieraars van die ring in die amptelike kerkorgaan byeengeroep.
8.5.1.4 Bevestigingsrede
Die beroepene kan in oorleg met die kerkraad enige evangeliedienaar van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk vra om die bevestigingsrede te hou.
8.5.2 Kandidate vir Sending
Kandidate tot die Heilige diens wat hulle vir die sending aanbied word met
oplegging van hande bevestig in die amp van leraar indien hulle uitgestuur
word na gebiede waar daar nog nie ‘n gevestigde kerk is nie.
8.5.3 Kandidate vir ander kerke binne die familie van Ned. Geref. Kerke
Gelegitiineerdes van die Ned. Geref. Kerk wat ‘n beroep aanvaar na een van
die ander kerke binne die familie van Ned. Geref. Kerke, word bevestig volgens
die ooreenkoms met die betrokke sinode en volgens die bepalings en reglemente
van daardie Kerk.
8.6 KENNISGEWING VAN BEVESTIGING
8.6.1. Deur die Voorsitter
8.6.1.1 Aan die Ringskriba
Die voorsitter van die beroepende vergadering gee dadelik kennis aan die skriba
van die ring van die datum waarop die hevestiging plaasgevind het.
8.6.2 Deur die Ringskriba
8.6.2.1 Aan die amptelike Kerkorgaan
Die skriba van die ring gee kennis in die amptelike kerkorgaan van die bevestig
ing van elke leraar in die ringsgehied (Regi 6.8.7).
8.6.2.2 Aan die Saakgelastigde
Die skriba van die ring stuur aan die saakgelastigde berig van die bevestiging
van die betrokke leraar met vermelding van sy vorige en huidige adres, sodat
die saakgelastigde daarvan kennis kan gee aan die registrateur van huwelike
en, ingeval van proponente, aansoek doen om hul aanstelling as
huwelikshevestigers deur die Staat.
8.6.2.3 Aan die Aktuarjus
In die geval van proponente gee die skriba van die ring kennis aan die aktuarius
van die sinode van die bevestigingsdatum asook die naam van die bevestiger.

8.7 AKTE VAN BEVESTIGING
Die aktuarius verleen in naam van die sinode aan die bevestigde kandidaat
‘n Akte van Bevestiging volgens die voorgeskrewe vorm 13.

10

8.8 NAAM IN LIDMAATREGISTER
Op grond van die akte van demissie word die naam van die leraar in die lid
maatregister ingeskryf. Die datum van verlening van demissie word in die
lidmaatregister aangeteken as die datum van vertrek. Propor ente moet hul
lidmaatsertifikaat of attestaat by die gemeente waar hulle bevestig word, indien.
ARTIKEL 9
Die amp van bedienaar van die Woord omvat
9.1 die verkondiging van die Woord van God en die diens van die gebede;
9.2 die bediening van die sakramente;
9.3 die leiding van die eredienste;
9.4 die behartiging van die kategetiese onderwys;
9.5 die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van die rege
ring van en tug oor die gemeente;
9.6 die doen van behoorlike huisbesoek en behartiging van die herderlike
sorg van die gemeente;
9.7 die leiding van kerkraadsvergaderinge.
BEPALING 9
OMSKREWE AMPSLIGTE VAN DIE BEDIENAAR VAN DIE WOORD
9.1 Die openbare verkondiging van die evangelie in die algemeen asook op
Christelike feesdae en in die besonder die prediking in volgorde aan die hand
van die Heidelbergse Kategismus by minstens twaalf eredienste elkejaar die
behandeling van die lydensgeskiedenis van Christus, die hou van
voorbereidings en dankseggingsdienste voor en na die Nagmaal, die predik
ing oor die betekenis van die Doop en die herdenking van die Kerkhervorming.
9.2 Die bevestiging van die huwelik.
9.3 Die afneem van belydenis van die geloof namens die kerkraad. (vgl. bep.
56.1.2.2)
9.4- Die bevestiging van kerkraadslede.
9.5 Die voorsitterskap van die vergadering van die Kerkraad.
9.6 Die optree as hoof van die Junior en Senior Kategese.
9.7 Die verantwoordelikheid vir jeugleiding.
9.8 In geval van langdurige of buitegewone afwesigheid uit die gemeente sorg
elke leraar dat sy dienswerk tot bevrediging van die kerkraad waargeneern
word en deur die kerkraad word hiervan aan die voorsitter van die ring ken
nis gegee. Ret hy egter weens krankheid verlof tot afwesigheid bekom, dan
sorg die kerkraad vir die behoorlike vervulling van sy dienswerk. Ingeval die
ring dit nodig oordeel. korn hy die leraar of die kerkraad hierin tegemoet (bep.
12.3 en 13.4.2.).
ARTIKEL 10
‘n Bedienaar van die Woord mag nie binne die grense van ‘n ander ge
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meente as die gerneente waarvan hy leraar is sonder die toestemming van
daardie gemeente se kerkraad voorgaan in ‘n byeenkorns wat die karakter
van amptelike Woordverkondiging het nie.
ARTIKEL 11
11.1 Aangesien ‘n bedienaar van die Woord sy lewe lank voltyds aan die
kerkdiens verbonde is, is dit vir horn nie geoorloof om tot ‘n ander
Iewenstaak oor te gaan nie, behalwe om groot en gewigtige redes, wat deur
die ring beoordeel moet word, met versiag aan die Algemene
Regskommissie.
11.2 As hy egter sy gemeente verlaat om ‘n ander betrekking te aanvaar,
verbeur hy sy status as bedienaar van die Woord (sien Reglement vir die
status van predikante en proponente, 1.3), tensy hy in diens van die
Nerderduitse Gereformeerde kerkverband tree of vooraf van die Algemene
Regskornmissie verlof tot behoud van status ontvang het. Sondanige
behoud van status kan alleen verleen word indien die betrekking wat hy
aanvaar, ‘n geestelike karakter dra en wat met die verkondiging van die
Woord in regstreekse verband staan en ten bate van die Nederduitse
Gereformeerde kerk geag word.
ARTIKEL 12
12.1 Indien ‘n leraar nie langer sy gerneente tot stigting kan dien nie,
mag die ring na ondersoek, waarin beide die kerkraad en die betrokke
leraar aangehoor word, die band tussen leraar en gemeente losmaak, in
dien daar volgens die oordeel van die ring billike voorsiening vir die leraar
gemaak is.
12.2 Billike voorsiening word deur ‘n ring in oorleg met die betrokke
kerkraad of instansie en die betrokke leraar bepaal. ‘n Uitbetaling van
ses maande se lewensonderhoud en toelaes asook reëlings in verband met
pensioendekking vir hierdie periode word as voldoende beskou.
BEPALING 12
PROSEDURE BY DIE LOSMAKING VAN BAND TUSSEN LERAAR EN
GEMEENTE
12.1 Losmaking geskied nie ligtelik nie
Die band tussen leraar en gemeente mag nie ligtelik losgernaak word nie, dog
eers as die ring van oordeel is dat die leraar sy gerneente nie langer tot stigting
kan dien nie en pogings om die situasie te verhelp, gefaal bet.
12.2 Tugwaardige optrede
Wanneer daar ‘n bepaalde kiag teen die leer of lewe van die leraar is, of as
bevind word dat die oorsaak van ontevredenheid in ‘n gerneente geleë is in
‘n vermeende tugwaardige optrede van die leraar, moet gehandel word volgens
die regleinent vir die uitoefening van die tug (Regl. 24).
12.3 Verswakte gesondheid
12.3.1 Wanneer ‘n leraar vanweë verswakte gesondheid nie sy dienswerk na
behore kan waarneem nie en dit tot ontevredenheid in die gerneente aanleiding
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gee, moet ag geslaan word op die Reglement vir die Verlof van Predikante
en Sinodale Amptenare (bep. 13.4.2.), 1(0 art. 14, en die Reglernent vir die
Predikante en \‘Veduweepensionfonds, art. 7.
12.3.2 Nadat van die kommissie wat die Pensionfonds beheer~ berig ontvang
is dat ‘n ongeskiktheidsvoordeel aan die leraar toegeken is, gee die ring horn
eervolle ontslag uit sy bediening.
12.3.3 Blyk dit dat die leraar nie vir vroeë aftrede agv ongeskiktheid kwalifiseer
nie, tref die ringskornmissie die nodige reëlings met die kerkraad om horn
instaat te stel orn na sy verrnoë met sy hediening voort te gaan. Indien daar
nie sodanige bevredigende reëlings getrefkan word nie, word die aangeleent
heid na (lie ring verwys wat desnoods volgcns art. 12 van die Kerkorde handel.
12.4 Onaanvaarbare optrede
12.4.1 Wanneer algemene ontvredenheid in ‘n gerneente heers waarvan die
oorsake geleë is in die persoon van die leraar (gesindhede, persoonlikheid
probleme en afwykende optredes) en in die wyse van sy bediening, is dit
allereers die pug van die kerkraad om alles in sy vermoë te doen orn die vrede
te herstel. Indien sy pogings nie slaag nie, wend hy horn tot die ringskornrnissie.
12.4.2 Die ringskomrnissie ontmoet die kerkraad en die leraar, en stel vas wat
die oorsake vir die ontevredenheid is en watter pogings reeds aangewend is
orn dit uit die weg te ruirn. Indien dit blyk dat die oorsaak van die
ontevredenheid in ander faktore as onder 12.2 en 12.3 setel, en die ringskorn
rnissie in sy diskresie oordeel dat daar waarskynlik nie ‘n bevredigende oplos
sing gevind kan word nie, word die saak na die ring verwys wat volgens art.
12 handel.
12.4.3 Die ring verleen aan die leraar ‘n akte van dernissie nadat aan die
vereistes van KO art 12 voldoen is. Die leraar behou sy status as beroepbare
predikant en word deur die aktuãrius in Die Kerkbode vir beroeping bekend
gestel.
12.4.4 Indien of die kerkraad Of die leraar horn veronreg ag deur die voor
waardes waarop die band losgernaak is, kan hy horn ten opsigte daarvan op
die Sinodale Kornmissie en desverkiesend daarna op die sinode beroep.
ARTIKEL 13
Die gemeente, kerkverband of instansie in wie se diens ‘n bedienaar van
die Woord staan, is verantwoordelik vir sy lewensonderhoud.
BEPALING 13
UITVOERING VAN FINANSIELE VERANTWOORDELIKHEID TEN OP.
SIGTE VAN BEDIENAAR VAN DIE WOORD
13.1 WANNEER DIE FINANSIELE VERANTWOORDELIKHEID
BEGIN
Die verantwoordelikheid van die beroepende gerneente begin vanaf die datum
van die leraar se dernissie uit sy vorige werkkring (vgl. bep.8.3.l en bep.
13.4.1.4). Dit geld ook indien hy voor sy bevestiging moet aliree of te strewe
korn. In die geval van proponente begin die verantwoordelikheid vanaf die
daturn van bevestiging in die gerneente.

13

13.2 WAARIN DIE FINANSIELE VERANTWOORDELIKHEID
BESTAAN
Elke Ieraar ontvang:
13.2.1 Lewensonderhoud
‘n Lewensonclerhoud volgens die salarisskaal van die Algernene Sinode of sy
Fondsekommissie.
13.2.2 Motor- of Vervoertoelaag
‘n Motor- of vervoertoelaag minstens volgens sinodale besluit.
13.2.3 Vry woning of Woningstoelae
‘n Vry woning waarby water en ligte, krag en huishoudelike brandstof in
gesluit is of die toekenning van ‘n woningstoelae wat hiermee gelykstaan.
13.2.4 Telefoon
‘n Telefoon vir amptelike gebruik.
13.2.5 Vakansiebonus
‘n Jaarlikse vakansiehonus volgens sinodale besluit.
13.2.6 Betaling van premies en inleggelde aan Predikante-en Weduweepen
sionfonds deur Kerkraad
Die inbetaling van inleggelde enjaarlikse premies verbonde aan die predikante
en Weduweepensionfonds deur die kerkraad ten behoewe van die leraar.
13.2.7 Bydrae tot Mediesefonds
Die betaling van 50 persent van die prernie van ‘n mediese hulpskerna. Die
sinode verwag dat al sy leraars ook die in diens van die familie van Ned Geref
Kerke vir wie se besoldiging hy verantwoordelik is, aan ‘n snediese skerna
sal behoort.
13.3 VERVOERKOSTE
Die gerneente wat beroep het, sorg vir die vervoer van die beroepene se goedere
en betaal die reiskoste van horn en sy gesin volgens sinodale tarief.
13.4 VERLOF VAN PREDIKANTE EN SINODALE AMPTENARE
(Sinodale amptenare hierna predikante genoern)
13.4.2 Jaarlikse vakansieverlof
13.4.1.1 Duur van die verlof
Elke predikant is geregtig op ‘njaarlikse vakansieverlof van ses weke (42 dae)
wat amptelik met die kerkraad of kommissie onder wie se toesig hy werk, gereël
en genotuleer word.
13.4.1.2 Verlof jaarliks voluit neem
Terwille van die instandhouding van hulle Iiggaams- en geesteskragte mag
predikante, indien enigsins moontlik, nie hulle vakansieverlof laat oploop nie.
Indien ‘n kerkraad/kon-irnissie egter oordeel dat daar wettige redes daarvoor
hestaan kan vakansieverlof tot 30 dae in totaal vir ‘n predikant se dienster
myn in ‘n gemeente/betrekking oploop wat dan slegs by diensbeëindiging
uitbetaalbaar is. (Alg. Sin. 1986).
13.4.1.3 Oordra van verlof
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‘n Predikant mag in buitegewone omstandighede met goedkeuring van die
kerkraad/kommissie ‘n deel van sy vakansieverlof wat nie geneem kan word
nie, oordra na die volgende jaar, onderhewig aan die bepaling dat siegs 30
dae by diensbeëindiging uitbetaalbaar is. (Aig. Sin. 1986).
13.4.1.4 Afhandeling van verlof by vertrek
Aangesien ver1ofre~1ings ook met betrekking tot opgeloopte verlof, op die
datum van ‘n predikant se demissie afgehandel moet wees, reel die kerkraad
of kommissie voor die demissie met die betrnkke predikant of dat die
opgeloopte verlof eers geneem word, of dat die waarde daarvan (voile lewens
onderhoud en toelaes) in kontant uitbetaal word.
13.4.2. Siekteverlof
13.4.2.1. Met lewensonderhoud en toelae
Kerkrade of kommissies staan, na gelang van omstandighede, vir predikante
siekteverlof met voile lewensonderhoud en toelaes toe.
13.4.2.2 Basis vir siekteverlof
By kerkrade word aanbeveei dat as basis van siekteverlof hoogstens 120 dae
vir elke drie jaar van diens oorweeg word. Siekteverlof is nie oordraagbaar
van een driejaar-termyn na ‘n ander nie.
13.4.2.3 Advies van Ringskommissie
By kerkrade word aanbeveei om, indien die siekteverlof vier maande oorskry,
die advies van die ringskommissie in die verband in te win (sien ook bep. 12.)
13.4.3 Langverlof
Predikante is geregtig op langverlof met voile lewensonderhoud en toelaes,
bo en behalwe vakansieverlof, op die volgende wyse:
13.4.3.1. Duur van die verlof
Na drie jaar diens in dieselfde werkkring is ‘n predikant geregtig op een rnaand
langverlof. Daarna word langverlof bereken op ‘n basis van 10 dae per jaar
diens tot ‘n maksimum van drie snaande op ‘n keer.
13.4.3.2 Langverlof nie oordraagbaar
Langverlofkan nie van een gemeente of werkkring na ‘n ander oorgedra word
nie.
13.4.3.3 Uitbetaling van iangverlof
Indien die diensverhouding beeindig gaan word en uitstaande regsgeidige
langverlof, d.w.s. ‘n minimu~m van een maand en ‘n maksimum van drie
maande, vanweC omstandighede nie voor demissie geneem kon word nie, is
die waarde van die helfte daarvan (voile lewensonderhoud en toeiaes) in kon
tant betaaibaar.
13.4.4 Studieveriof
13.4.4.1 Indien langer as een jaar
Indien ‘n predikant ‘n studietydperk wat ianger as ‘njaar sal duur, oorweeg,
is hy verplig om demissie by die kerkraad of kommissie aan te vra.
Hierbenewens tref hy self reelings met die Algemene Regskommissie met
betrekking tot die behoud van sy status, indien dit op hom van toepassing is.
13.4.4.2 Plaasvervangende diens en flnansieële reëiings
Indien die kerkraad of kommissie aan ‘n predikant studieveriof as ‘n vergun
ning toeken, moet vir plaasvervangende diens voorsiening gemaak word. In
die hg hiei-van word finansiële reëiings met die predikant deur die kerkraad
of kommissie getref. Die predikant het dus gedurende studieverlof nie
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aanspraak op sy voile iewensonderhoud en toelaes nie.
13.4.4.3. Nie oploopbaar of uitbetaalbaar nie
Studieverlof is nie oploopbaar nie en die waarde van studieverlof wat nie
geneem is nie, is ook nie in kontant uitbetaalbaar nie.
13.4.4.4 Advies van ringskommissie
By die veriening van studieverlof win die kerkraad eers die advies van die
ringskommisse in.
ARTIKEL 14
Wanneer ‘n bedienaar van die Woord weens verswakte gesondheid of
ouderdom of andersins uit die diens tree en as hy daarvoor kwaiifiseer,
moet hy pensioentoelae ontvang volgens die bepalinge van die reglemente
van die bestaande pensioenfondse. Daar behoort ook voldoende voorsien
ing gemaak te word vir die weduwees en wese van die bedienaars van
die Woord.
BEPLAING 14
PROSEDURE BY EMERITERING OF AFSTREWE VAN BEDIENAAR VAN
DIE WOORD
14.1 EMERITERING
14.1.1 Aftreeouderdom
14.1.1.1 Die verpligte aftreeouderdorn van alie Ieraars van gemeentes, predikante
in sinodaie diens en aan inrigtings verbonde word op 65 jaar gestei.
14.1.1.2 ‘n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar bereik het, mag vir hoogstens
ses rnaande na bereiking van sy 65 verjaardag en met toestemming van die
betrokke kerkvergadering/komrnissie in sy diens aanbiy.(Aig. Sin. 1986)
14.1.2 Alkondiging van Aftrede en Aansoek om Demissie
‘n Bedienaar van die Woord ~vat erneriteer of as leraar van die gemeente
bedank nadat hy vooraf veriof tot hehoud van status van die Algemene
Regskomrnissie ontvang het, word van sy betrekking tot die gerneente onthef
deur die ringskommissie nadat op twee opeenvoigende Sondae alkondiging
daaroor geskied het en deur horn by die ring skriftehk aansoek gedoen is orn
demissie om af te tree.
14.1.3. Verlening van Akte van Demissie
14.1.3.1 Kennisgewing aan Konsulent
Van die verlening van dernissie gee die ringskornrnissie aan die konsulent
kennis.
14.1.3.2 Demissie in Kerkraadsvergadering
Demissie word verleen in ‘n behoorhk gekonstitueerde vergadering van die
kerkraad.
14.1.3.3 Oorhandiging van Akte van Demissie
Die Akte van Dernissie (vorrn 15), onderteken cleur die ringskomrnissie, word
aan die aftredende ieraar oorhandig by die laaste erediens waar hy optree
of na die eis van omstandighede.
14.1.3.4 Deur wie oorhandiging geskied
Die oorhandiging van die Akte van Demissie geskied (if (leur die ringkom
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Inissie 61’ een van sy lede claartoe gernagtig.
14.1.4 Verkiaring deur Ringskommissie insake Pensioen
Die ringskommissie win voor die verlening van dernissie eers van die
saakgelastigde van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika inligting in oor die vraag
of die aftreclende leraar geregtig is op pensioen volgens die bepalinge van die
hestaande reglement vir die pensioenfondse, en doen daaroor ‘n verkiaring
by die uitreiking van die Akte van Demissie.
14.1.5 Ingeval van Beswaar
Ingeval van heswaar kan die ringskommissie voorlopig demissie weier en
versiag doen aan die eersvolgende vergadering van die ring, wat na bevind
van sake handel.
14.1.6 Kennisgewing aan Saakgelastigdes
14.1.16.1 Vir kennisgewing aan Sekretaris Binnelandse Sake
Die skriba van die ring gee van alle gevalle van emeritering of afsterwe aan
die saakgelastigde van die Ned. Geref Kerk in Oos-Kaapland kennis sodat
hy die Sekretaris van Binnelandse Sake daarvan kan verwittig met betrekk
ing tot sy aanstelling as huweliksbevestiger.
14.1.6.2 Emeritus as huweliksbevestiger
Indien ‘n emeritus behoud van aanstefling as huweliksbevestiger verlang, moet
sy aansoek en nuwe adres die kennisgewing vergesel.
14.1.6.3 Bepaling van Pensioenfonds
Die skriba van die ring gee onverwylci nan die saakgelastigde van die Ned
Geref Kerk in Suid-Afrika kennis van die erneritering en voorsien horn van
‘n afskrif van die Akte van Emeritaat.
14.1.7. Hertoelating van Emeriti
14.1.7.1 Mediese Sertifikaat en Getuigskrif van Kerkraad
‘n Emeritus wat weer tot die aktiewe bediening wil toetree, moet saam met
sy aansoek ‘n getuigskrif van die kerkraad waar hy woonagtig is asook ‘n
mediese sertifikaat van geskiktheid voorlê aan die ring ~vat aan hom demissie
verleen het.
14.1.7.2 Kennisgewing aan Aktuarius
Indien die aansoek goedgekeur word, moet die betrokke ring die aktuarius
daarvan in kennis stel en moet hy die broecler in die amptelike kerkorgaan
weer beroephaar stel.
14.2 AFSTERWE VAN BEDIENAAR VAN DIE WOORD
14.2.1 Kennisgewing aan Konsulent
Ingeval van die afsterwe van ‘n leraar gee die kerkraad onmiddellik kennis
daarvan aan die konsulent.
14.2.2 Voorregte van naasbestaandes
14.2.2.1 Traktement
By die afsterwe van ‘n leraar word die gewone traktement vir ses rnaande
na sy dood aan sy weduwee of afhanklike kinders betaal.
14.2.2.2 Pastorie
Ook is hulle vir drie maande geregtig op die vrye en onbelemmerde gebruik
van die pastorie.
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14.2.2.3 Naasbestaandes van Professore en Sinodale Amptenare
Hierdie hepaling is ook van toepasing op die weduwees en ongehucle afhanklike
kinders van professore en van die sinodale amptenare genoem in reglernent
2.7, uitgesonderd die saakgelastigde.
14.3 PREDIKANTE- EN WEDUWEEPENSIOENFONDS
Elke kerkraad wat ‘n leraar beroep of sinodale kommissies wat leraars benoem,
sal verplig wees orn voorsiening te rnaak vir pensioenvoorregte volgens die
reglement van die Predikante- en Weduweepensioenfonds van die Ned. GereL
Kerk in Suid-Afrika.

2.3 OUDERLINGE EN DIAKENS
ARTIKEL 15
Die sinode bepaal die dienstermyn van ouderlinge en diakens; daar
behoort ‘n gereelde aftreding van ouderlinge en diakens te wees.
BEPALING 15
PROSEDURE BY VERKIESING VAN KERKRAADSLEDE
15.1 WIE AS KERKRAADSLEDE MAG DIEN
15.1.1 Die toegewydste en kundigste Lede
Tot ouderlinge en cliakens word gekies die toegewydste en kundigste lede van
die gerneente wat geen teëstrewers van die bestaande kerklike verordeninge
is me.
15.1.2 Sover moontlik nuwe lede
By die kiesing van kerkraadslede word sover moontlik lidmate uit die gemeente
gekies wat as sodanig nog nie gedien het nie.
15.1.3 Geen Vrymesselaar
Geen lid van die Vrymesselary mag op die kerkraad dien nie (Aig. Sin. 1962).
15.2 DEUR WIE DIE VERKIESING GESKIED
15.2.1 Gewone Kerkraadsvergadering
Ouderlinge en diakens word gekies deur ‘n gewone kerkraadsvergadering wat
byeengeroep is volgens bepaling 27.2.1.
15.2.2 Buitengewone Kerkraadsvergadering
Die verkiesing kan ook geskied by ‘n buitengewone vergadering mits dit in
die redes vir die hyeenroeping van die vergadering vermeld word (vgl. bep.
27.2.2.1).
15.2.3 By afstigting van gemeente
By die afstigting van ‘n gemeente geskied die verkiesing van ouderlinge en
diakens deur die lidmate van die pasgestigte gemeente wat by die
stigtingsvergadering aanwesig is en wel volgens reglement 18.6.
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15.3 PLIGTE VAN VOORSITTER IN VERBAND MET DIE
VERKIESING
15.3.1 Geen Afspraak
Die voorsitter van die vergadering sien streng toe dat daar geen ooreenkoms
of afspraak met iemand hoegenaamd gemaak word nie.
15.3.2 Afkondiging van Verkosenes
Die voorsitter sjen toe dat die name van die verkosenes deur afkondiging op
twee opeenvolgende Sondae aan die gemeente bekend gemaak word.

15.4 WYSE VAN VERKIESING
15.4.1 Geslote Stembriefies
Die verkiesing van kerkraadslede geskied met geslote stembriefies.
15.4.2 Groslys
Eers word ‘n groslys gevorm deurdat elke stemgeregtigde nie meer name op
een stembriefie plaas as die getal persone wat gekies moet word nie.
15.4.3 Kerkraadskommissie van Pre-advies
Die Kerkraad het die reg om ‘n kornmissie van pre-advies te benoem wat
by die kerkraadsvergadering name op die groslys kan plaas vir die onderskeie
vakatures sonder dat die regte in 15.4.2 aangetas word.
15.4.4 Suiwering van Groslys
Hierdie groslys word gesuiwer volgens bepaling 15.1
15.4.5 Inligting met betrekking tot Genomineerdes
• Nadat die groslys gesuiwer is, mag die voorsitter, voordat daar tot stemming
oorgegaan word, inligting verstrek in verband met die genomineerdes, met
dien verstande dat hierdie mededelinge positief, nie propagandisties, saaklik,
beheers en tot feite beperk sal wees.
15.4.6 Prosedure by Stemming
15.4.6.1 Uit hierdie groslys word vir die vereiste aantal ouderlinge of diakens
gestem.
15.4.6.2 Indien daar net soveel of minder name op die groslys verskyn as die
aantal wat gekies moet word, sal oor elkeen afsonderlik gestem word deur
‘n “ja” of “nee” op die stembriefie.
15.4.6.3 Wie die meeste stemme op hom/haar verenig het, is gekies indien
die getal stemme op hom/haar uitgebring die volstrekte meerderheid uitmaak.
15.4.6.4 Geen lid mag buite stemming bly sonder verlof van di~ vergadering
nie (vgl. regi. 1.15.3). Ingeval so ‘n verlofom geldende redes toegestaan word,
sal die volstrekte meerderheid van stemme bepaal word deur die getal stemme
wat uitgebring is.
15.4.6.5 Word by hierdie stemming die volstrekte meerderheid nie verkry nie,
vind daar ‘n nuwe stemming plaas en wel uit die name op die groslys wat
die meeste stemme verkry het en saam ‘n volstrekte meerderheid van stemme
op hulle verenig het.
15.4.6.6 Is ‘n gelyke getal stemme op twee of meer name op so ‘n wyse verenig
dat daardeur meer name verkry word as vereis word, dan word deur herstem
ming die benodigde getal name gevind.
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15.4.6.7 As die stemme staak, beslis die lot na aanroeping van die Naam van
die Here.
1~.4.7 Verkiesing van kerkraadslede vir nuut afgestigte Gemeentes
By die verkiesing van kerkraadslede vir nuut afgestigte gemeentes word
gehanclel volgens reglement 18.6.
15.5 KENNISGEWING VAN VERKIESING
Aan die verkosenes word sonder versuim van hulle verkiesing skriftelik ken
nis gegee deur die skriba van die kerkraad.
15.6 SKRIFTELIKE ANTWOORD
Die verkosenes moet binne agt dae na die tweede afkondiging skriftelik aan
vaar of bedank, in laasgenoemde geval met duidelike opgawe van redes.
15.7 WEIERING OM TE DIEN
Diegene wat na die oordeel van die kerkraad sonder gegronde redes weier
nm die diens waartoe hulle verkies is, te aanvaar, stel hulle bloot aan
broederlike vermaning van die kerkraad.
15.8 BESWARE TEEN VERKOSENES
Enige ongesensureerde belydende lidmaat het die reg om voor of op die dag
van die tweede afkondiging teen een of meer van die verkosenes skriftelik by

die voorsitter van die kerkraad beswaar te maak.
15.9 BEHANDELING VAN BESWARE
15.9.1 Ondersoek deur Kerkraad
Op ontvangs van skriftelike besware teen een of meer van die verkosenes belê
die voorsitter van die kerkraad so spoedig moontlik ‘n kerkraadsvergadering
om die besware te oorweeg.
15.9.2 Ingeval van ongegronde Besware
Indien die besware ongegrond bevind word, mag die bevestiging van die
betrokke persoon plaasvind, behaiwe wanneer iemand hom/haar op die ring
beroep.
15.9.3 Ingeval van gegronde Besware
Vind die kerkraad die besware na ondersoek gegrond, verval die verkiesing
van die persoon en word so spoedig moontlik ‘n ander in sy/haar plek gekies.
15.9.4 Ingeval van ernstige Besware
Is die besware van ernstige aard, word daar verder gehandel volgens die voor
skrifte van die tug.
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15.10 BEVESTIGING
15.10.1 Lidmaatsertifikate van Verkosenes
Verkosenes kan nie as ouderlinge of diakens bevestig word voordat hulle lid
rnaatsertifikate nie ingelewer is nie en in die lidmateregister ingeskryf is nie.
15.10.2 Bevestiger
Die verkosenes word so spoedig moontlik, nadat goedkeuring van die gerneente
verkry is, in hulle amp bevestig deur die leraar of konsulent of ‘n leraar van
die ring deur horn daartoe versoek. Die bevestiging kan op versoek van die
kerkraad ook geskied deur ‘n persoon wat kragtens Regi. 22.2.2 die
bevoegdheid daartoe besit.
15.10.3 Dienende Kerkraadslede bly in Diens
Dienende kerkraadslede bly in diens totdat hul opvolgers bevestig is, rnaar
dit geld egter nie van kerkraadslede wat bedank het en wie se bedanking deur
die kerkraad onvoorwaardelik aanvaar is nie.
15.10.4 Herkose Kerkraadslede
Kerkraadslede wat herkies word, rnoet weer bevestig word.
15.11 DIENSTYD VAN KERKRAADSLEDE
15.11.1 Twee opeenvolgende Jare
‘n Kerkraadslid word vir twee opeenvolgendejare gekies waarna hy/sy aftree,
tensy hy/sy herkies word.
15.11.2 Na ses jaar een jaar rus
Nadat ‘n kerkraadslid ses jaar aaneen gedien bet, mag hy/sy nie weer dien
voordat hy/sy minstens een jaar buite diens gewees het nie.
15.11.3 Dispensasie
Die ring of ringskomrnissie bet egter die reg orn van hierdie bepaling (15.11.2)
tydelik vrystelling te gee. Hierdie tydelike vrystelling geld net vir die
kerkraadslid aan wie dit verleen is en maak 15.11.1 en 15.11.2 weer van krag.
15.11.4 Verkiesing diaken tot ouderling/ouderling tot diaken
‘n Diaken kan tot ouderling en ‘n ouderling tot diaken gekies word al het
sy dienstermyn nog nie verstryk nie. Indien by die verkiesing aanvaar, word
hy in die amp waartoe hy verkies is vir ‘n nuwe dienstermyn bevestig (15.11.1).
Wanneer ‘n diaken/ouderling se dienstermyn egter verstryk het en hy word
tot ouderling/diaken gekies, bet hy die reg om te eis orn een jaar van diens
verskoon te word.
15.11.5 Versteurde getalleverhouding na aftrede van kerkraadslede
Ingeval die verhouding van die getalle van aftredende teenoor dienende
kerkraadslede sodanig versteur is dat daar een jaar te veel en die ander jaar
te mm moet aftree, word aan kerkrade, met toestemming van die ring of
ringskornmissie, die reg verleen orn sommige lede vir een jaar te kies of te
herkies.
15.11.6 Beeindiging van diens deur Bedanking
‘n Kerkraadslid wat sy/haar bedanking by die kerkraad of ring ingedien bet,
is alleen van sy/haar diens ontslaan nadat sy/haar bedanking deur die kerkraad
beoordeel en goedgekeur is.
15.11.7 Vasstelling van dienstermyn volgens kalenderjaar
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Die dienstermyn van kerkraadslede word verkieslik volgens die kalenderjaar
vasgestel.
15.12 AANVULLING VAN VAKATURES
1512.1 So spoedig moontlik
Alle vakatures moet so spoedig moontlik aangevul word.
15.12.2 Opvolger dien eie Termyn
Indien ‘n vakature ontstaan weens ontslag, dood of verhuising word ‘n op
~‘o1ger gekies. Hierdie persoon word vir sy/haar eie termyn gekies met dien
verstande dat sy/haar diens in sy/haar tweede jaar tot aan die einde van die
tweede jaar strek om saam te val met die jaarlikse aftreding en verkiesing
van kerkraadslede.
15.13 VRYSTELLING VAN DIENS
‘n Ouderling wat die ouderdom van sewentig jaar bereik het, bet aanspraak
op vrystelling van verdere diens.
ARTIKEL 16
Die amp van die ouderling omvat
16.1 die roeping om ander na Christus te lei;
16.2 die regering van die gemeente;
16.3 die doen van huisbesoek in die gemeente;
16.4 die uitoefening van opsig en tug;
16.5 waaksaamheid oor die suiwerheid van die leer;
16.6 medeverantwoordelikheid saam met die bedienaars van die Woord
vir die kategetiese onderwys.
BEPALING 16
OMSKREWE AMPSPLIGTE VAN DIE OUDERLING
16.1 Die waarneming, by afwesigheid van die bedienaar van die Woord, van
die godsdiensoefeninge deur die voorlees van ‘n preek van ‘n bedienaar van
die Woord van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
16.2 Die verantwoordelikheid vir die waarneem van bidure waar nodig.
16.3 Medetoesig saam met die bedienaar van die Woord by die voorbereiding
vir en allê van belydenis van geloof.
16.4 Die getroue besoek van die krankes, die vertroosting van bedroefdes, die
eensames, die weduwee en wese.
16.5 Die opspoor en bearbeiding van kerkvervreemdes en kerkioses.
16.6 Die toesig oor die lewenswandel van die leraar(s).
16.7 Om saam met die diakens te sorg vir die middele tot die instandhouding
van die erediens en die administrasie van die fondse en eiendomme van die
gemeente.
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ARTIKEL 17
Die amp van die diaken omvat
17.1 die opheffing, vertroosting en ondersteuning van almal wat in een
of ander opsig barmhartigheidsdiens nodig het.
17.2 die insameling en besteding van die middele wat vir die diakonale
werk nodig is;
17.3 die organisering en/of insameling van die liefdegawes vir die instand~
houding van die erediens.
BEPALING 17
OMSKREWE AMPSLIG VAN DIE DIAKEN
17.1 Mederegering saarn met die ouderlinge in die kerkraad (art.9.5)

HOOFSTUK 3
DIE VERGADERINGE VAN DIE KERK
3.1 ALGEMENE BEPALINGE
ARTIKEL 18
Daar is vier kerkvergaderinge:
Kerkraad, Ring, Sinode en Algemene Sinode.
ARTIKEL 19
Die opsig oor, die regering van en die tug in die Kerk word aan hierdie
vergaderinge toevertrou.
ARTIKEL 20
20.1 Hierdie vergaderinge het, elkeen na sy eie aard, ‘n kerklike gesag
deur Christus aan hulle verleen.
20.2 Die gesag van die ring oor die kerkraad is dieselfde as die van die
sinode oor die ring en van die Algemene Sinode oor die sinode.
ARTIKEL 21
Die vergaderinge behandel alleen kerklike sake en wel op kerklike wyse.
ARTIKEL 22
In meerdere vergaderinge word alleen die sake behandel wat daar tuis
hoort of daarheen verwys is deur mindere vergaderinge, of wat nie in
mindere vergaderinge afgehandel kon word nie.
ARTIKEL 23
Die besluite van vergaderinge is bindend, maar daaroor kan in appèl na
‘n meerdere vergadering gegaan word:
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23.1 In die gevalle van besluite oor alle soorte tugklagtes kragtens artikel
65
23.2 in die geval van enige soort besluit, deur ‘n belydende Iidmaat of
‘n kerkvergadering wat horn deur die besluit veronreg voel, of wat meen
dat die besluit in stryd met die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde is.
ARTIKEL 24
Die handelinge van elke vergadering word daagliks met Skriflesing en
gebed begin en met danksegging beëindig.
ARTIKEL 25
Elke vergadering moet ‘n voorsitter he wat verantwoordelik is vir die
leiding en ordelike verloop van die vergadering, en ‘n skriba wat die
handelinge van die vergadering opteken en die opdragte uitvoer.
BEPALING 25
ORDE IN VERGADERINGE
In alle kerkvergaderinge en vergaderinge van kerklike kommissies word daar
gehandel volgens die reglernent van Orde (regl.1.)

3.2 BESONDERE BEPALINGE
3.2.1 DIE KERKRAAD
ARTIKEL 26
Elke gemeente het ‘n kerkraad, aan wie die opsig oor, die regering van
en die tug in die gemeente toevertrou is.
BEPALING 26
LIDMAATSKAP VAN DIE GEMEENTE
26.1 DOOP- EN LIDMATEREGISTER
Die kerkraad sorg vir Sn behoorlike doop- en lidmateregister in elke gemeente.
26.2 WIE AAN DIE GEMEENTE BEHOORT
Elke Ned Geref gemeente bestaan uit:
26.2.1 die belydende lidmate ~vat binne die bepaalde grense, vir die gemeente
deur die ring vasgestel, woonagtig is wie se lidmaatskap deur die kerkraad
in ooreenstemrning met die kerklike bepalinge daaromtrent erken en
aangeteken is;
26.2.2. die dooplidmate, dit wil sê die gedoopte kinders van belydende lidmate wat binne die gemeentegrense woon en ander dooplidmate wie se
dornisilie in die gerneente is; en
26.2.3 die nog ongedoopte kindertjies van belydende licimate wat kragtens die
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verbonci van God in betrekking tot die gerneente staan.
26.3 VERVAL VAN LIDMAATSKAP
26.3.1. Wanneer Lidmaatskap verval
Belydende en clooplidmate blv aan die betrokke gemeente behoort totdat;
26.3.1.1 hulle deur kerklike tughandeling van die gemeente afgesny is, of
26.3.1.2. hulle, na oordeel van die kerkraad, deur woord en claad ten duidelikste
toon dat hulle hulseif van die kerk afgeskei het, of
26.3.1.3. hulle skriftelik hul betrekking tot die kerk opgesê bet, of
26.3.1.4 hulle mondeling voor twee kerkraadslede bevestig het dat hulle hul
verband met die kerk verbreek het en dit deur die kerkraacl bekragtig is.
26.3.2 Optrede van Kerkraad
Die kerkraad verklaar die liclmaatskap van soclanige persone ibrmeel as ~‘er
valle, doen ‘n alkondiging daaroor by die erediens en laat dit in die lid
materegister aanteken.
26.4 OORDRAG VAN LIDMAATSKAP EN ERKENNING VAN ANDER
KERKE
26.4.1 Beginsels soos deur die Heilige Skrif neergelê
Geloof in die Drieenige God, sy openbaring in die Skrif en die verwoording
hiervan in die aanvaarde belydenisskrifte, is die enigste voorwaarde orn aan
die kerk van Jesus Christus te behoort; daarom is hierdie geloof ook die fin
darnentele voorwaarde om ‘n lidmaat van ‘n Ned Geref gemeente Ic word.
Die kerk inoet toesien dat hierdie geloof die regte inhouci het en dat dit opreg
bely en uitgeleef word. (Kerk en Samelewing 265 en 266).
26.4.2. Oorwegings wat geld by elke aansoek om of moontlike oorplasing
van lidmaatskap
26.4.2.1. Die opneem van lidmate uit ander kerke is in beginsel en praktyk
‘n gemeentelike aangeleentheid wat onder die toesig van die kerkraad en in
ooreenstemming met die amptelike ordereëling plaassvind. (Kerk en Samelew
ing 267).
26.4.2.2. Die gewone patroon in die gemeentelike opset is dat gelowiges die
Here aanbid en as lidmate ontvang wordi waar daar vir hulle eie bedien
ingsbehoeftes voorsiening gemaak word. (Kerk en Samelewing 269).
26.4.2.3. Elke aansoek om of oordrag van lidmaatskap word deur die kerkraad
in behadeling geneem; die volgende punte dien o.a. as leidraad wat vir die
oorweging geld:
* die beweegrede vir die oorkoms as lidmaat;
* die getrouheid aan die leer en belydenis;
* kerklike meelewing;
* die bedieningsbehoeftes;
* en die gemeentegrense.
26.4.3. Aansoek om of oordrag van lidmaatskap binne die familie van Ned
Geref Kerke
Die lidmaatskap van die Ned GerefKerk is oop. Indien lidmate (doop of bely
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dend) uit ander lidkerke van die lhmilie van Ned Geref Kerke om lidmaat
skap van ‘n Ned Geref gemeente sou aansoek doen, word met hierdie aan
soeke en moontlike oorplasing op kerkordelike en verantwoordelike wyse
gehandel. (Kerk en Samelewing 270).
26.4.4. Die Ned Geref Kerk en die erkenning van ander kerke, Christelike
groepe en sektes
26.4.4.1. Gereformeerde kerke word in drie groepe verdeel
26.4.4.1.1 Kerke wat diescilde belydenis as die Ned Geref Kerk he~ ni. die
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Gereftrmeerde Kerke in
Suid-Afrika. Aan hulle word erkenning verleen en dit sluit in:
26.4.4.1.1.1. erkenning van die kerk se doop,
26.4.4.1.1.2. erkening en aanvaarding van liclmaatskap of bewys van opseg
ging van lidmaatskap mits voldoen word aan die vereistes wat die kerk stel;
26.4.4.1.1.3 verlening van kerklike voorregte sonder lidmaatskap insluitende:
* die bediening van die doop mits die nodige skriftelike verlof daartoe van
die eie kerkraad verkry is;
*
die deelname aan die nagmaal indien die kommunikant die reg en
vrymoedigheid daartoe in eie gemeente sou gehad het. Dit word verwag dat
lidmate van hierdie kerke wat wens om van hierdie voorreg gebruik te maak,
hulle vooraf sal aanmeld by die leraar of ‘n ouderling.
26.4.4.1.2 Kerke met belydenisskrifte wat, aihoewel dit nie die Formuliere van
Eenheid behels nie, tog in hoofsaak daarmee ooreenstem by. die
Presibiteriaanse Kerke en die Church of England in South Africa (nie te ver
war met die Church of the Province of South Africa of die Anglican Church
nie).
Erkenning sal insluit dieselfde as onder 26.4.1.1.1. tot 26.4.1.1.3 hierbo behalwe
dat bewyse van lidmaatskap nie aanvaar word nie voordat ‘n gesprek met die
applikant gevoer is oor punte van verskil, indien enige, en voordat die kerkraad
oortuig is dat die applikant oor die nodige kennis beskik van en instemming
betuig met die leer van Ned Geref Kerk. Hulle moet ook die verklaring in
Vorm 7 onderteken.
26.4.4.1.3. Kerke wat in hoofsaak die Protestantse belydenis huldig tw. die
Heilige Skrif as enigste openbaringsbron vir ons geloof, Jesus Christus as
enigste Verlosser, die regverdiging slegs deur die geloof en verlossing alleen
uit genade, maar ook op sommige punte afwykende beskouings in hulle
belydenisskrifte huldig by. die Lutherse Kerk, die Metodiste Kerk, Baptist
Church of South Africa (in onderskeiding van die Hatfield Baptiste en Weder
dopersektes) die Congregational Church en Church of the Province of South
Africa oftewel Anglican Church, en die Evangeliese Gereformeerde kerk
(vroeër Nuwe Protestantse Kerk).
Erkenning sal verleen word onder dieselfde voorwaardes soos in 26.4.4.1.2 hier
ho uiteen gesit, met dien verstande dat spesiale aandag gegee word aan die
punte van verskil en dat ‘n applikant nie aanvaar word voordat hy/sy die
kerkraad bevredig het dat hy/sy afsien van die standpunt van sy/haar kerk
nie en instemming met die belydenis van die Ned Geref Kerk betuig nie. Ook
hulle moet die verklaring in Vorm 7 onderteken.
26.4.4.2 Ander Christelike kerke en groepe word in twee groepe verdeel
26.4.4.2.1. Kerke wat nie die Protestantse beginsels huldig nie, maar wat tog
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as Christelike kerke beskou kan word by. die Roomse Kerk, die Kerk van die
Nasarener, die Sewendaagse Adventiste en Pinkstergroepe soos die Apostoliese
Geloofsending, die Voile Evangelic Kerk van God en die Charismatiese
Baptiste.
26.4.4.2.1.1. Die doop van hierdie kerke word erken mits die wese van die saak
behoue gebly het naamlik;
dit moet in die Naam van die Vader~ die Seun en die Heilige Gees geskied;
dit moet met water bedien word;
dit moet bedien word deur ‘n ampsdraer wat deur die kerk tot die bediening
van die Woord en die Sakramente afgesonder is.
26.4.4.2.1.2 Persone uit hierdie kerke kan slegs lidmaat van ‘n gemeente van
die Ned Geref Kerk word na behoorlike kategese en openbare belydenis van
geloof.
26.4.4.2.1.3. Persone uit hierdie kerke wat voorheen belydende lidmate van
die Ned Geref Kerk was en begeer om terug te keer, hoef nie weer die volle
kategese by iv woon nie. Hulle kan na ‘n deeglike ondersoek deur die kerkraad
toy leer en lewe en nadat bewys gelewer is dat die kategese voorheen deurloop
is, toegelaat word tot lidmaatskap na belydenis van geloof, desnoods voor die
kerkraad of ‘n kommissie van die kerkraad.
26.4.4.2.1.4. Daar sal geen kerklike voorregte aan persone uit hierdie kerke
verleen word nie, behalwe die algemene voorreg om eredienste by te woon.
26.4.4.2.2. Groepe wat in so ‘n mate van die Christelike geloofafwyk dat hulle
nie as Christelike kerke beskou kan word nie by. die Nuwe Apostoliese Kerk,
die Ou Apostoliese Kerk, Mormone, Christian Science, Jehova-getuies en alle
sektariese groepe waar Christendom en heidendom sodanig vermeng is dat
die evangelic van sy wese beroof word.
26.4.4.2.2.1 Die doop van die kerke word nie erken nie;
26.4.4.2.2.2. Persone uit hierdie groepe kan slegs lidmaat van ‘n gemeente
van die Ned Geref Kerk word onder dieselfde voorwaardes soos in 26.4.4.2.1.2.
en 26.4.4.2.1.3. hierbo uiteengesit en met insluiting van die doop, indien dit
nie alreeds plaasgevind bet by ‘n kerk waarvan die Ned Geref Kerk die doop
erken nie.
26.4.4.3. Algemene beleid
Dit is beleid van die Ned Geref Kerk om ander kerke en sektes steeds met
Christelike verdraagsaarnheid iv behandel deur grootmoedige optrede en
verstandige oortuigingswerk die dwalende terug iv lei na die boesem van die
gemeente en om steeds aan almal wat behoefte het aan die evangelic van Jesus
Christus, besondere aandag en sorg te bestee. Leraars word daarbenewens
opgeroep om lidmate steeds in te hg en iv waarsku teen die gevare van die
dwalinge wat deur somI*~iige kerke en sektes gehuldig word.

26.5 VERTROKKE LIDMATE
26.5.1 Lidmaatskap van vertokke Lidmate
26.5.1.1. Verval van Lidmaatskap
Sodra iernand uit die gerneente waarvan by lidmaat is, vertrek verval sy lid
rnaatskap in daardie gemeente en word by lidrnaat van die gemeente waar
by horn gevestig bet.
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26.5.1.2 Onder wie se Opsig
Voordat sy attestaat of bewys van lidmaatskap nie ingedien is by die kerkraad
van die gerneente waar hy horn gaan vestig nie, geniet hy daar geen lidmaats
regte nie hoewel die kerkraad kragtens die aard van die kerkverband geroepe
is om amptelike sorg aan sodanige lidrnaat te bestee.
26.5.1.3. Reg tot Aanvraging
Inclien ‘n lidmaat versuim om binne ses rnaande sy attestaat of bewys van
lidmaatskap in te handig, het die kerkraad die reg orn sy bewys van lidmaat
skap aan te vra.
26.5.2. Attestate van vertrokke Lidmate
26.5.2.1 Aan Wie en Wanneer
Die Kerkraad of ‘n kommissie van die kerkraad reik op aanvraag aan
belydende lidmate wat nie onder tug staan nie, binne ses maande na hul ver
trek uit die gerneente attestate uit, volgens die voorgeskrewe vorm (vorm 4.).
26.5.2.2. Geldigheid van Attestaat
Sodanige attestaat moet binne drie rnaande na uitreiking ingelewer word (Aig.
Sin. 1974).
26.5.2.3. Duplikaat
By verlies van ‘n attestaat kan ‘n duplikaat uitgereik word met aantekening
daarop dat dit ‘n duplikaat is.
26.5.2.4. Aankondiging insake Attestate
Die aandag van lidmate moet van tyd tot tyd by wyse van aankondiging op
die tydsgeldigeid van ‘n attestaat gevestig word, asook op die feit dat ‘n lid
maat geen lidrnaatsregte kan uitoefen alvorens sy of haar attestaat ingedien
is nie (Aig. Sin. 1974).
26.5.2.5 Reisattestaat
Lidmate wat nie onder tug staan nie, en in die buiteland op reis gaan, mag
aansoek doen orn reisattestate (vorm 5).
26.5.3 Bewyse van Lidmaatskap van vertokice Lidmate
26.5.3.1. Aan wie en Wanneer
In gevalle waar ‘n lidrnaat langer as ses maande uit ‘n gemeente vertrek het
of waar daar besware teen die uitreiking van ‘n attestaat bestaan, word ‘n
bewys van lidrnaatskap, volgens die voorgeskrewe vorm (vorm 6), aan horn
uitgereik en word dit deur die aannemende kerkraad as ‘n bewys van lid
maatskap beskou.
26.5.3.2 Duplikaat
As ‘n bewys van lidmaatskap verlore raak, mag ‘n duplikaat daarvan uitgereik
word deur die kerkraad van die gerneente waar die lidmaat laaste geregisteer
was met aantekening op die vorm dat dit ‘n duplikaat is.
26.5.3.3. Aankondiging insake bewyse van Lidmaatskap
Lidmate wat van elders intrek rnoet voor Nagrnaalsgeleentheid deur aankon
diging daaraan herinner word dat hulle sonder versuim hulle bewyse van lid
matskap moet indien.
26.5.3.4 Uitreiking van bewyse van Lidmaatskap
Dit is wenslik dat bewyse van lidmaatskap direk aan kerkrade gestuur word
en nie aan persone afgegee word nie.
26.5.3.5. Bewys van Lidmaatskap ouer as ses Maande
‘n Bewys van lidmaatskap wat ouer is as ses maande na uitreiking, of wat
langer as ses maande na die vertrek van ‘n persoon uit die gemeente uitgereik
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word, behoort nie aanvaar te word sonder ‘n behoorlike ondersoek deur die
kerkraad nie (Aig. Sin. 1974).
26.5.4. Besware teen vertrekkende Lidmate
In gevalle waar daar besware teen ‘n vertrekkcnde lidrnaat is of hy sensurabel
is, word daar nie ‘n attestaat aan horn uitgereik nie, maar wel ‘n bewys van
lidmaatskap met ‘n begeleidende brief van die omstandighede aan die ‘n
26.6 INGEVAL VAN TUG
26.6.1 Aanvra van Attestate of Bewys van Lidmaatskap
Wanneer iemand weier om horn aan die kerklike tug te onderwerp onder
voorwendsel dat hoewel lidmaat van die Ned. Geref. Kerk, sy kerklike at
testaat of bewys van lidmaatskap nie in die gemeente ingelewer is nie, doen
die kerkraad aanvraag by die gemeente waar sy lidmaatskap ingehandig is
om sy attestaat of lidmaatskapsertifikaat, en by ontvangs daarvan gaan die
kerkraad voort met tughandeling.
26.6.2 Afskei van gemeente om Tug te ontgaan
Indien ‘n lidmaat horn van die gemeente afskei om daardeur kerklike tug te
ontgaan, word deur die kerkraad ‘n behoorlike ondersoek ingestel, en indien
dit mag blyk dat hy/sy skuldig is, word dit aan die gemeente deur afkondig
ing bekend gernaak dat sondanige lidmaat horn skuldig gemaak en die Kerk
verlaat het en dit word in die lidmate register aangeteken.
26.7 INGEVAL VAN KERKVERLATING
In alle gevalle van kerkverlating word slegs ‘n verkiaring van lidrnaatskap (vorm
8) aan die betrokkenes gegee, en afkondiging daarvan geskied by ‘n erediens
(Aig. Sin. 1974).
26.8 INGEVAL VAN AFSTIGTING
26.8.1 Verantwoordelikheid van afstigtende Kerkraad(e)
Aan die kerkraad van ‘n nuut afgestigte gemeente sal so spoedig moontlik
na afstigting ‘n volledige iys van die voile name van al die lidmate hinne die
grense van die nuwe gemeente, gegee word deur die kerkraad(e) van die ge
meente(s) waartoe die lidmate voorheen behoort het.
26.8.2 Samegestelde Attestaat/Lidmaatsertifikaat
Hierdie lys sal die karakter dra van ‘n samegestelde attestaat/lidmaatsertifikaat
(vgl. verder regi. 18).
26.9 KERKLIKE REGTE EN VOORREGTE
26.9.1 Betekenis van kerklike Regte en Voorregte
Onder kerklike regte en voorregte is begrepe:
26.9.1.1 die gebruik van die Bondseels,
26.9.1.2 die waarneem van kerklike ampte en betrekkkings,
26.9.1.3 die uitoefen van stemreg,
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26.9.1.4 die staan as doopgetuie
26.9.1.5 die indien van klagtes.
26.9.2. Vergunning van kerklike Voorregte
Die vergunning aan ‘n lidmaat om sy kerklike voorregte elders te geniet, sien
alleen op die genot van die Bondseëls.
26.9.3. Grensgemeente
‘n Lidmaat woonagtig aan die grenslyn van ‘n ander gemeente, kan met verlof
van die twee betrokke kerkrade sy kerklike voorregte (bep. 26.9.2) in die ander
gerneente geniet.
26.9.4 Verandering van Grenslyn
Waar ‘n groep lidmate woonagtig aan die grens weens gegronde redes langs
die gewone kerklike weg aansoek doen om tot die aangrensende gemeente
te mag behoort, kan met verlof van die betrokke ring(e) die grenslyn na vereiste
verander word (vgl. bep. 31.7.9 en regi. 18.7.3 en 4).
26.10 REGISTRASIE VAN PERSONE BUTTE DIE GRENSE
Alle lede van die Ned. Geref Kerk woonagtig buite sy grense wat deur
gelegitimeerdes van die Ned. Geref. Kerk gedoop of bevestig is, word as son
danig deur die Ned. Geref. Kerk in Oos-Kaapland erken en geregisteer op
ontvangs van hul sertifikate of op ontvangs van ekstrakte uit die doop- en
lidmateregister waar die registrasie plaasgevind het.
ARTIKEL 27
Die kerkraad bestaan uit die bedienaars van die Woord, die ouderlinge
en die diakens. Vir die behartiging van die besondere werksaamhede aan
die onderskeie ampte verbonde mag die ouderlinge en diakens, waar
nodig, afsonderlik vergader.
BEPALING 27
WERKSAAMHEDE VAN DIE KERKRAAD
27.1 GETAL KERKRAADSLEDE
2 7.1.1 Minimum Getal
Die Kerkraad bestaan uit minstens een leraar, drie ouderlinge en drie diakens.
27.1.2 Twee of meer Leraarsposte
In gemeentes waar daar twee of meer diensdoende leraars lede van die kerkraad
is, moet daar minstens twee maal soveel ouderlinge as leraars wees.
27.1.3 Uitbreiding van Kerkraad
Dit staan egter die kerkraad vry om sy getal lede uit te brei deur die toevoeg
ing van ouderlinge en/of diakens.
27.1.4 By Ontstentenis van Kerkraad
By onstentenis van die kerkraad tree die ring/ringskommissie in sy plek op.
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27.2 VERGADERINGE VAN DIE KERKRAAD
27.2.1 Gewone Vergadering
Gewone vergaderinge van die kerkraad geskied na afkondiging by die openbare erediens op twee opeenvolgende Sondae of na ‘n skriftelike kennisge
wing van minstens tien dae voor die tyd.
27.2.2 Buitengewone Vergadering
27.2.2.1 Byeenroeping
Buitengewone vergaderinge van die kerkraad word byeengeroep deur die voor
sitter met kennisgewing aan al die lede wanneer by horn skriftelik daarorn
aansoek gedoen word met opgawe van redes deur minstens drie lede van die
kerkraad, of wanneer die voorsitter dit self nodig ag.
27.2.2.2 Sakelys van buitengewone Vergadering
Op ‘n buitengewone vergadering kan alleen sake behandel word waarvoor
dit volgens die kennisgewing byeengeroep is.

27.3 KWORUM VIR KERKRAADSVERGADERING
‘n Kworurn vir kerkraadsvergaderinge is die volstrekte meerderheid van die
getal diensdoende kerkraadslede.

27.4 HUISHOUDELIKE BEPALINGE VAN DIE KERKRAAD
Die Kerkraad stel huishoudelike bepalinge op vir sy vergaderinge,
werksaamhede en vir sy amptenare en kornmissies wat deur horn aangestel
word mits dit nie in stryd is met die Woord van God, die kerkorcle en sinodale
besluite nie.
27.5 TAAK VAN DIE KERKRAAD
Tot die taak van die kerkraad behoort:
27.5.1 die leiding van die gemeente in die diens van die Here;
27.5.2 die reeling van die openbare godsdiensoefeninge en insonderheid van
die Doop en die Nagmaal;
27.5.3 die toesig oor die belydenis en wandel van die lede van die gemeente
en die handhawing van die kerklike orde en tug;
27.5.4 die toesig oor die onderwys in die gemeente;
27.5.5 die bevordering van sendingwerk, rnede deur die hou van rnaandelikse
bidure vir die uitbreiding van Gods koninkryk;
27.5.6 die behartiging van barinhartigheidsdiens deur rniddel van die
diakonie—desverkiesend en waar nodig, mag die diakens afsonderlik vergader
met die oog op die uitoefening van hul amp, onderhewig aan die goedkeur
ing van die kerkraad;
27.5.7 die reeling en bevordering van die kerklike bevestiging van huwelike.
Sondanige huwelike moet aangeteken word vir bewaring in die kerkargief.
(Alg.Sin. 1986).
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27.5.8 Die voorsiening van ‘n toereikende besoldiging, pensioenregte en ‘n
behoorlike woning vir die leraar (vgl. ook bep. 13.2 en 13.3);
27.5.9 die beheer oor die eiendomme en fondse van die gemeente, soos om
skrywe in reglemente 13 en 14.
27.5.10 die hou van ‘n volledige beskrywing van die fondse en goedere onder
sy beheer waarvan jaarliks, indien nodig geoordeel, ‘n kort versiag aan die
gerneente gegee word:
27.5.11 die verantwoordelikheid dat die volgende bydraes ingesamel en dadelik
aan die saakgelastigde verantwoord word;
2 7.5.11.1 sinodale kollektes (vgl. regi. 11.9):
27.5.11.2 verpligte bydraes (vgl. regi. 14.2.5):
27.5.11.3 eweredige bydraes (vgl. vorm A en regi. 14.5.2);
27.5.12 die hou van notule van sy vergaderinge en die bewaring van inkomende
en uitgaande briewe;
27.5.13 die bewaring van die gemeentelike argiewe;
27.5.14 die voorlegging aan die gemeente van die Staat van Godsdiens vir
die ring wat hoofsaaklik handel oor die volgende; bywoning van eredienste
en hidure, onderhouding van sakramente, huislike en huwelikslewe, kategetiese
onderwys, diensaksies, persoonlike toewyding en offervaardigheid by lidmate
en getuienis van gelowiges na buite.
27.6 HONORARIA BY HUWELIKE
Plaaslike kerkrade mag na
huweliksbevestiging betref.

goeddunke

handel wat

honoraria by

27.7 VERANDERINGE IN KERKLIKE REGISTERS
27.7.1 Aansoek om veranderinge by Kerkraad
Aansoek om verandering van onnoukeurighede in kerklike registers word
skriftelik by die kerkraad ingedien in duplikaat op die voorgeskrewe vorms
met voorlegging van die nodige bewysstukke (vorms 3 en 9).
27.7.2 Goedkeuring deur Ring
Die kerkraad stel behoorlike ondersoek in en Iê sy bevinding aan die ring
of ringskommissie voor ter bekragting.
27.7.3 Kennisgewing aan Kerkraad en Argivaris
Die ringskriba gee met die oog op die nodige veranderinge in die registers
aan die kerkraad en argivaris kennis van alle veranderinge wat deur hulle
goedgekeur is.
27.7.4 Naamsveranderinge
Bepaalde naamsveranderinge kan deur die kerkraad aangebring word alleen
nadat dit langs geregtelike wee verkry is en deur die ring of ringskommissie
goedgekeur is.
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27.8 ARGIEFSTUKKE
2 7.8.1 Bewaring van Argiefstukke
Waardevolle stukke van kerkrade en gemeentes moet by die betrokke argiewe
ingelewer word omdat in die verlede met spyt kennis geneem is dat waardevolle
dokumente en ander kerklike stukke as gevoig van nalatigheid en ondoeltref
fende bewaringsmetode verlore gegaan het (Aig. Sin. 1970).
27.8.2 Stukke vir Bewaring
Die volgende stukke behoort in ons kerkargiewe bewaar te word: notuleboeke;
register (huweliks-, doop- en lidmate-); alkondigingsboeke, portrette van leraars
en kerkhistoriese geleenthede; ou waardevolle korrespondensie i.v.m. ge
meentestigting, grensbepalings, kerkbou, afstigtings, ens.; ge
meentegedenkboeke en blaaie; ou kerk- en sendingblaaie; en ander stukke
waaroor die kerkargivarisse geraadpleeg behoort te word (Aig. Sin. 1970).
27.8.3 Vernietiging van ou Stukke
Kerklike kommissies, ringe, kerkrade en verenigings moet eers hul argivaris
raadpleeg voordat besluit word om ou briewe en verslae te vernietig (Aig. Sin
1970).
2 7.8.4 Eiendomsreg op gemeentelike Argiefstukke
Dit is ‘n skenkingsooreenkoms, waarvolgens die kerkraad die gemeentelike
argiefstukke aan die argief skenk. Uit die aard van die saak is bier ‘n voor
waardelike skenking aan die orde; dit wil sé die kerkraad skenk (en doen af
stand van sy eiendomsreg) van die stukke aan die argief op voorwaarde dat
daarmee volgens die reels van die argief gehandel word. Dit sou beteken dat
indien die kerkraad van die stukke gebruik wil maak, geskied dit op ‘n wyse
soos die reels van die argief vir alle gebruikers bepaal (Aig. Sin. 1974).
27.9 SENSUSDATUM VIR GEMEENTELIKE STATISTIEK
Die sensusdatum vir gemeentestatistiek word vasgestel op die laaste dag van
die finansiele jaar naamlik die laaste dag van Februarie (Alg.Sin. 1974).
27.10 PLIGTE TEENOOR DIE RING
27.10.1 Stukke vir die Ring
Die kerkraad voorsien die ring by elke gewone vergadering van die volgende
stukke;
27.10.1.1 Geloofsbrief
Die geloofsbrief van die kerkraad se afgevaardigde leraar(s) en ouder
Iing(e)/diaken(s) met sekundus(i) volgens vorm 16.
27.10.1.2 Staat van Godsdiens (Godsdiensverslag)
Die versiag van die staat van godsdiens in die gemeente wat vooraf aan die
gemeente voorgelees is (vgl. bep. 27.5.14).
27.10.1.3 Afskrifte van die Doop- en Lidmateregister
Afskrifte van die doop- en lidmateregister van die betrokke kerkjaar.
27.10.1.4 Ringsvorms
Behoorlik voltooide vorms A,B,C,D,E,F en G. In die sinodejaar word slegs
vorms A en B opgestuur (sien bep. 27.10.3).
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27.10.2 Ondertekening van Ringstukke
Die ringstukke word soos voig onderteken;
27.10.2.1 Deur die Kerkraad
27.10.2.1.1 Die staat van Godsdiens
27.10.2.2 Deur Voorsitter en Skriba/Kassier
Geloofsbrief en alle ander vorms nadat hulle deur die kerkraad goedgekeur is.
27.10.2.3 Deur ‘n Kommissie uit die Kerkraad
Die alksrifte van die doop- en lidmateregister.
27.10.3 Vorms A en B
Vorms A en B moet jaarliks voor 31 Mci aan die voorsitter van die ring se
Finansiele Kommissie gestuur word wat dit nie later as 15 Junie aan die
saakgelastigde deurstuur nie.
27.11 PLIGTE TEENNOOR DIE SINODE
27.11.1 Eweredige Bydraes
Die kwartaallikse opstuur van eweredige bydraes aan die saakgelastigde.
27.11.2 Sinodale Kollektes
Die opneem van die sinodale kollektes en kwartaallikse verantwoording daar
van aan die saakgelastigde.
27.11.3 Beskrywingspunte en Versoekskrifte
Die opstuur van beskrywingspunte en versoekskrifte van die kerkraad aan
die sinode.
27.11.4 In Sinodejaar
27.11.4.1 Geloofsbrief
Die voorsiening aan die sinode van ‘n geloofsbrief van sy leraar(s) en afgevaar
digde ouderling(e)/diaken(s) met hul sekundus(i) volgens vorm 16
27.11.4.2 Verpligte Bydrae
‘n Verpligte bydrae per afgevaardigde Sons bepaal deur die Sinodale Kom
missie vir Administrasie.
27.12 AMPTENARE
Die kerkraad stel die volgende amptenare aan:
27.12.1 Skriba/Kassier
Die skriba/kassier tree op ooreenkomstig reglement 4 en 5 en is by voorkeur
lidmaat(e) van die Ned.Geref. Kerk.
27.12.2 Orrelis(te)
Die orrelis(te) is by voorkeur lidmaat van die Ned.GereEKerk en word aangestel
volgens die kerkraad se eie bepalinge.
2 7.12.3 Koster(es)
Die koster(es) is by voorkeur lidmaat van die Ned.Geref. Kerk en word
aangestel volgens die kerkraad se eie bepalinge.
ARTIKEL 28
28.1 Die kerkraad vergader minstens vier maal per jaar en wel onder die
voorsitterskap van die leraar of leraars om die beurt.
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28.2 By ontstentenis van die voorsitter tree die konsulent op of ‘n ander
leraar van die ring deur die konsulent daartoe versoek.
28.3 In dringende gevalle, wanneer die konsulent nie beskikbaar is nie,
kies die vergadering sy eie voorsitter uit die ouderlinge.
BEPALING 28
KONSULENT
28.1 DOEL VAN KONSULENT
Vir elke gemeente word daar ‘n konsulent aangestel om by vakatures of ook
in geval van skorsing, krankheid of afwesigheid van die leraar(s) en in ander
voorkomende gevalle, op te tree
28.2 BENOEMING VAN KONSULENT
28.2.1 Deur Ring
Die ring benoem die konsulente vir al die gemeentes in sy gebied en neem
daarby die belange en die behoeftes van die besondere gemeentes in
aanmerking.
28.2.2 Vakatures
Vakatures word in die reses deur die ringskommissie gevul.
28.3 KENNISGEWING VAN BENOEMING IN RESES
Die ringskriba gee in die reses aan die betrokke kerkrade en benoernde kon
sulente skriftelike kennis van die benoeming, asook in die amptelike
kerkorgaan.
28.4 PLIGTE VAN KONSULENT
28.4.1 Predikdiens en Herderlike Werk
Die predikdiens en die herderlike werk in vakante gemeentes word waargeneern
deur die konsuient.
28.4.2 Besoeke
Hy bepaal in oorleg met die kerkraad hoe dikweis hy daartoe die vakante
gemeente moet hesoek.
28.5 STATUS VAN KONSULENT
28.5.1 Status van Plaaslike Leraar
Die konsulent vervul by die kerkraad in alle opsigte die pick van die plaaslike
leraar, dog sonder sternreg.
28.5.2 Belê Kerkraadsvergaderinge
Geen kerkraadvergadering mag, behaiwe in baie dringende gevalle, in sy
afwesigheid of sonder sy toestemming gehou word nie.
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28.5.3 Voorsitter van Vergaderinge
By vergaderinge tree hy as voorsitter op of ingeval van noodsaaklike verhinder
ing, ‘n ander ringsleraar deur horn of die ringskomrnissie daartoe versoek.
28.6 VERGOEDING VAN KONSULENT
28.6.1 Reis- en Verblyfkoste
Die reis- en verblyfkoste van die konsulent word deur die kerkaad van die
vakante gerneente gedra.
28.6.2 Honorarium
Verder word dit aan die kerkraad van die vakante gerneente gelaat orn horn
‘n hehoorlike honorariurn teen ‘n rninirnum van R50 per rnaand vir sy dienste
toe te ken.
3.2.2 DIE RING
ARTIKEL 29
As uitdrukking van die kerkverband en met die oog op behoorlike kerklike
dissipline, word naburige gemeentes onderling gegroepeer tot ringe. Hier
die groepering van gemeentes word van tyd tot tyd deur die sinodes ge
doen. Die ring vergader een maal per jaar of soos deur die betrokke sinodes
bepaal.
BEPALING 29
INDELING VAN RINGE
29.1 Deur die Sinode
Die herindeling van ringe deur die sinode vind plaas tydens ‘n vergadering
van die sinode. Onmiddellik na hierdie herindeling kom die betrokke ringe
vir hul konstituering byrnekaar.
29.2 Afgevaardigdes na Sinode bly lede van Ringsvergadering
Vir hierdie vergadering, sowel as vir die daaropvolgende buitengewone
vergaderinge van die betrokke ring tot op die volgende gewone vergadering,
tree die afgevaardigdes na die sinode as die wettige lede van die ringsvergader
ing op.
29.3 Gemeentes in reses afgestig
Gerneentes wat in die reses afgestig word, behoort aan die ring waarby die
moedergemeente gegroepeer is, of~ waar meer as een ring betrokke is, soos
in Reglement 18 hepaal word.
ARTIKEL 30
30.1 Die ring word saamgestel nit die leraar(s) en een ouderling/diaken
as afgevaardigdes van elke gemeente binne die gebied.
30.2 As ‘n gemeente meer as een predikantspos het, het die kerkraad die
reg om nog een ouderling/diaken vir elke bykomende predikantspos af
te vaardig, indien die sinode daartoe besluit.
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30.3 Alle afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.
BEPALING 30
REG TOT SITTING
30.1 Soveel ouderlinge/diakens as leraarsposte
Na die vergadering van die ring mag elke kerkraad net soveel ouder
linge/diakens met sekundi al~aardig as ~vat daar predikantsposte in die ge
meente is.
30.2 In adviserende Hoedanigheid
Aan die professore en dosente van tcologiese inringtings van die
Necl.Geref. Kerk, predikante in sinodale diens en die saakgelastigde word (lie
reg van sitting met adviserende stein verleen.
30.3 Voortdurende sittingsreg
Aangesien ‘n ouclerling/diaken ouderling/diaken was toe hy/sy af~evaardig is,
bly hy/sy lid tot by die volgende gewone vergadering van die ring, behalwe
indien hy/sy die gemeente verlaat wat hy/sy verteenwoordig bet.
ARTIKEL 31
Tot die werksaamhede van die ring behoort;
31.1 Kerkvisitasie;
31.2 die opsig oor die gemeentes, om toe te sien dat kerkrade en gemeentes
hulle roeping nakom;
31.3 advies en huip aan kerkrade;
31.4 die stigting van nuwe gemeentes op versoek van kerkrade en die reel
ing van gemeentelike grense;
31.5 die behandeling van sake wat of in eerste instansie of in beroep voor
die ringsvergadering gebring word.
31.6 die behartiging van sending, barmhartigheidsdiens, evangelisasie,
leer en aktuele sake, jeugsake en ander algemene sake wat binne die
ringsgebied aandag vereis.
BEPALING 31
WERKSAAMHEDE VAN DIE RING
31.1 VERGADERING VAN DIE RING
31.1.1 Gewone Vergaderinge
31.1.1.1 Tyd en Plek
Gewone ringsvergaderinge word sover moontlik om die beurt in die verskillende
gerneentes volgens die ouderdom van die gemeentes gehou tussen die maande
Junie en Oktober van elke jaar, soos deur die ring hepaal.
31.1.1.2 Kennisgewing
Gewone vergaderinge word saamgeroep deur ‘n kennisgewing van die
ringskriba aan die kerkrade twee rnaande tevore.
31.1.1.3 In Sinodejaar
In die jaar waarin die sinode vergader is daar geen gewone vergadering van
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die ring nie.
31.1.2 Buitengewone Vergaderinge
31.1.2.1 Byeenroeping
Die voorsitter bet die reg, met advies en toestemming van (lie ringskommissie,
skriftelike van hom verkry, om hierdie bepaling van dag en pIck te wysig of
ook om ‘n buitengewone ringsvergadering te helê. Hy is daartoe verplig op
skriftelike aansoek van die ringskornmissie of van nie minder as drie lede van
die ring nie.
31.1.2.2 Kennisgewing
Van sondanige vergadering word egter minstens een maand vooraf aan
ringslede deur die ringskriha kennis gegee.
31.1.2.3 Personeel
Die al~evaardigdes na die gewone vergadering van die ring tree ook op as
a1~evaardigdes na buitengewone ringsvergaderinge en die primarius of die
sekundus ouderling/diaken mag verskyn na gelang dit vir hulle moontlik is.
Nuwe gemeentes wat sedert die vorige gewone vergadering afgestig is, stuur
oOk af~evaardigdes na die huitengewone vergadering sons in art. 30.2 aangedui.
31.1.2.4 Ingeval van verhindering
As albei verhinder word, word ‘n ander primarius en sekundus ouder
ling/cliaken aangewys deur die kerkraad met inhandiging van ‘n nuwe
geloolshrief.
31.2 KONSTITUERING
31.2.1 Opening
Die voorsitter van die ring neem die opening van die ringsvergadering waar
en hy handel volgens reglement 2. (sien ook bep. 25 en regi. 1.8.- 10).
31.2.2 Geloofsbriewe
Die ge1oo1~briewe van afgevaardigdes (vorm 16), met vermelding van wie ver
skyn - die prirnarius of sekundus - moet indien moontlik drie weke voor die
vergadering in die hande van die skriba van die ring wees wat dit sal nasien
en aan die vergadering versiag doen. As die geloofsbriewe in orde bevind word,
konstitueer die vergadering en lede neem hulle plekke in volgens ouderdorn
van die gemeentes.
31.2.3 Primarius en Sekundus Ouderling/Diaken
‘n Prirnarius en sekundus ouderling/diaken snag met verlof van die vergader
ing, by die gewone werksaamhede, die een die ander se pick in die
ringsvergadering inneem. Dit geld egter nie by die behandehng van tugsake
me.
31.2.4 Kworum
3 1.2.4.1 Vir gewone werksaamhede
Vir gewone werksaamhede word die ring wettig gekonstitueer verklaar in
dien ‘n meerderheid van die af~gevaardigdes teenwoordig is.
31.2.4.2 Vir tugsake
Vir die behandeling van tugsake word die ring wettig gekonstitueer verklaar
indien minstens twee derdes van die afgevaardigdes teenwoordig is.
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31.3 AMPSDRAERS
31.3.1 Voorsitter
Die voorsitter van die ring word gekies volgens reglement 2.
31.3.2 Skriba/Kassier
31.3.2.1 Dienstermyn
Die ringvergadering kies ‘n skriha/kassier volgens reglernent 2 vir ‘n dienster
myn van vyfjaar, en die skriba/kassier handel volgens reglemente 6 en 7.
31.3.2.2 Honorarium
31.3.2.2.1 Na gewone Ringsvergadering
Na afloop van elke gewone ringsvergadering waarop hy as skriba geclien bet,
ontvang die skriba ‘n honorarium van R100.
31.3.2.2.2 Wanneer geen Ringvergadering
In die jaar waarin geen ringsvergadering gehou word nie, ontvang hy R50
by tye waarop die stukke aan die saakgelastigde verantwoord word.
31.3.3 Ontstentenis van voorsitter
By ontstentenis van die voorsitter tree die skriba op met uitsondering van
wat in reglement 1.12.2 bepaal word.
31.3.4 Ontstentenis van Skriba
31.3.4.1 Tydelike Plaasvervanger
Ingeval van ‘n langdurige afwesigheid van die skriba, benoern die voorsitter
van die ring ‘n tydelike plaasvervanger uit die lede van die ringskornmissie.
31.3.4.2 Waarnemende Skriba
Ingeval van oorlye van die skriba, vertrek uit die ringsgebied, die ontstaan
van hindernisse orn sy diens hehoorlik waar te neern, cis die voorsitter van
die ring die boeke, stukke, ens., wat ~p die skriba en kassier betrekking het,
op en dra dit op aan ‘n diensdoende leraar~ lid van die ringskomrnissie, wat
in sy plek optrec totdat die ring ‘n opvolger kics.
31.4 KOMMISSIES VAN DIE RING
31.4.1 Ringskommissie
31.4.1.1 Samestelling
Op elke gewone vergadering word ‘n ringskomrnissie gekies wat bestaan uit
die skriba en twee lede met drie sekundi, wat, indien vereis, na volgorde deur
die skriba opgeroep word, en sy eie voorsitter kies.
3.4.1.2 Werksaamhede
31.4.1.2.1 Voer die opdragte van die ring uit.
31.4.1.2.2 Neem spoedeisende sake in behandeling.
31.4.1.2.3 Gee aandag aan sake rakende die beroeping van leraars (vgl. bep.
7.7) en langdurige vakatrues (vgl. bep. 7.1.4).
31.4.1.2.4 Gee aandag aan sake rakende die tug wat direk of by wyse van ap
pèl voor horn gebring word (vgl. regl. 24.1.2, en 24.3.1).
31.4.1.2.5 Neem op las van die ring die stigting van nuwe gemeentes waar
(regl. 18.5).
31.4.1.2.6 Keur aansoeke orn verandering in die doop- en lidmate-register van
gelneentes goed met verslag aan die ring (bep. 27.7.2).
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31.4.1.2.7 Belê gewone en buitengewone vergaderinge van die ring (bep. 31.1).
31.4.1.2.8 Vul vakatures in permanente kommissies van die ring aan.
31.4.1.2.9 Vul tydens die reses namens die ring vakatures in permanente
sinodale kommissies aan wat ringsgewyse saamgestel word, wanneer sowel die
prirnarius as sekundus lid uit die ringsgebied vertrek het en stuur die name
aan die skriba van die sinode vir bekragtiging deur die Sinodale Kommissie
of sy dagbestuur.
31.4.1.2.10 Doen skriftelike verslag van al sy werksaamhede aan die gewone
vergadering van die ring.
31.4.2. Finansiële Kommissie
31.4.2.1. Kassier ampshalwe Lid
Daar word by elke vergadering ‘n Finansiële Kommissie benoem waarvan
die kassier ampshalwe lid is.
31.4.2.2 Werksaamhede
31.4.2.2.1 Stel ondersoek in na die salaris, motortoelaag en vakansiebonus van
die leraars. (vgl. bep. 13.2)
31.4.2.2.2. Gaan vorms A en B noukering na en doen versiag daaroor aan
die ring.
31.4.2.2.3. Stel ondersoek in na die bewaring en verantwoording van ge~
meentelindse wat vir spesiale doeleindes ontvang en afgesonder is.
31.4.2.2.4. Lê ‘n behoorlike versiag oor die finansies van die afsonderlike ge
meentes aan die gewone vergadering voor.
31.4.2.2.5. Sien by elke gewone vergadering van die ring die finansiële boeke
van die gemeente waar die ring vergader na en gee versiag daaroor aan die
ring.
31.4.2.2.6 Behartig by elke gewone vergadering, en soos die ring of ringkom
missie mag besluit, die ouditering van die ringsfonds met verslag aan die
vergadering.
31.4.2.2.7. Die nasien deur persoonlike visitasie van die boeke van die ge
meentes binne die ringsgebied, indien die ring dit nodig oordeel, met versiag
aan die ring.
31.4.2.2.8. Ontvang die state vir eweredige bydraes en lê
dit voor aan die ring.
31.4.2.2.9. Stuur die eweredige bydraestate en aanbevelings aan die
saakgelastigde terug nadat die ring of Finansiele Kommissie van die ring die
nodige wysigings daarin aangebring het.
31.4.2.2.10. Spoor kerkrade en skriba/kassiers aan om ‘n kwart van alle
verpligtings elke kwartaal aan die saakgelastigde te verantwoord.
31.4.2.2.11. Stuur vorm A en B van gemeentes aan die saakgelastigde nie later
as 15 Junie van elke jaar nie.
31.4.2.2.12 Adviseer kerkrade in verband met leraars se motortoelae.
31.4.3 Kommissie vir Afskrifte
By elke gewone vergadering van die ring word daar ‘n kommissie vir Afskrifte
benoem om:
31.4.3.1. Die doop- en Iidmateregisterafskrifte soos deur die kerkrade opgestuur
na te gaan.
31.4.3.2. Seker te maak dat notuleboeke en registers van die plaaslike gemeente
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behoorlik gehou word en saam met ander stukke van geskiedkundig waarde
hehoorlik versorg en bewaar word.
31.4.4. Ander Kommissies van Ring
By sy gewone vergadering benoem die ring ook die volgende kommissies (Sien
regi. 1.20.2. )
31.4.4.1. Sendingkommissie
31.4.4.2. Kommissie vir die Diens van Barrnhartigheid.
31.4.4.3. Jeugkornmissie
31.4.4.4. Kommissie vir Arnpsbediening en Evangelisasie
31.4.4.5. Kommissie vir Leer en Aktuele Sake.
31.4.5. Koste van Kommissies
Die koste van kommissies deur die ring benoem, word eers vir goedkeuring
aan die ringskommissie voorgelê en daarna deur die ringskassier aan die
saakgelastigde voorgelê vir uitbetaling.
31.5 KOMMISSIES EN AMPSDRAERS BLY IN FUNKSIE
As daar geen gewone vergadering kan plaasvind nie, bly die kommissies en
ampsdraers in funksie tot die eersvolgende gewone vergadering.
31.6 BESKRYWINGSPUNTE NA DIE RING
31.6.1 Kerkraad en/of afgevaardigdes
‘n Beskrywingspunt aan ‘n ringsvcrgadering kan deur die kerkraad of sy
afgevaardigdes ingestuur word.
31.6.2. Deur ongesensureerde Lidmaat
Dit staan ‘n ongesensureerde lidmaat ook vry om ‘n beskrywingspunt via die
kerkraad by die ring waaronder hy ressorteer vir behandeling of vir verwysiging
na die sinode in te dien.
31.7 TAAK VAN DIE RING
31.7.1 Kerklike Ondersoek
By elke gewone vergadering van die ring word sorgvuldig kerklike ondersoek
gedoen aan die hand van die ringsvorms.
31.7.2 Bevordering van Godsdiensonderwys
Die ring doen dit deur middel van vorm G en die subkominissie van die
Jeugkommissie vir Opvoeding en Onderwys.
31.7.3. Opsig en Tug
Die handhawing van die goeie orde en kerklike dissipline volgens die kerklike
bepalinge.
31.7.4. Nasien van stukke
Alle stukke (bep. 27.10) word behoorlik nagesien deur die ring en, indien nodig,
aan die kerkrade teruggestuur vir opheldering, verbetering en aanvulling.
Sodanige stukke moet binne 4 weke na afloop van die betrokke ringsvergader
ing in die verlangde toestand aan die ringskriba terugbesorg word.
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31.7.5. Konsulente
Die benoeming van konsulente vir die gemeentes in sy gebied.
31.7.6 Beskrywingspunte
Die behandeling van beskrywingspunte van kerkrade, leraars en ongesen~
sureede lidmate (vgl. bep. 31.6) en die opstuur van beskrywingspunte aan die
sinode.
31.7.7 Aanvulling van Sinodale Kommissies
Aanbevelings aan die Sinodale Kommissie vir aanvulling van vakatures in
sinodale kommissies wat op ringsbasis geskied.
31.7.8. Stigting van nuwe Gemeentes
Die behandeling van aansoeke orn afstigting van nuwe gemeentes volgens regle
ment 18.
31.7.9. Verandering van Gemeentegrense
Waar ‘n groep lidmate wat aan die grens woon, weens gegronde redes langs
die gewone kerklike weg, skriftelik aansoek doen om aan ‘n aangrensende ge
meente van die kerk te mag behoort, mag die ring met toestemming van die
betrokke kerkrade die grenslyn na die eis van omstandighede verander met
kennisgewing aan die skriba van die sinode vir publikasie in die amptelike
kerkorgaan.
31.7.10 Aandag aan voortbestaan van gemeentes
Om aandag te gee aan gemeentes wie se selfstandigheid en voortbestaan
bedreig word as gevoig van ontvolking of ander faktore en die betrokke
kerkraad/e te adviseer en leiding te gee.
31.7.11 Konferensie met Gemeente
Tydens die vergadering van die ring word daar, verkieslik op ‘n Sondag, ‘n
konferensie met die gemeente gehou. Die onderwerp van bespreking, die
sprekers en die tyd van die konferensie word gereël deur die ringskomrnissie
in obrieg met die leraar(s) van die gemeente waar die ring vergader.
31.7.12. Sake van appèl
Die behandeling van sake wat of in eerste instansie of in appèl voor horn ge
bring word.
31.7.13 Onderneem enige Werksaamheid
Die onderneming van enige werksaarnheid wat tot die bevordering van die
koninkryk van God binne die ringsgebied kan dien.
3.2.3 DIE SINODE
ARTIKEL 32
Die sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat
geografies ‘n eenheid vorm en maldik kan vergader. Die groeping kan deur
die Algemene Sinode gewysig word op versoek en met goedkeuring van
die betrokke sinode of sinodes.
ARTIKEL 33
33.1 Die sinode word saamgestel uit die leraar(s) en een ouderling/diaken
as afgevaardigdes van elke gemeente binne die gebied.
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33.2. As ‘n gemeente meer as een predikant het, het die kerkraad die reg
om nog een ouderling/diaken vir elke predikantspos af te vaardig, indien
die sinode daartoe besluit.
33.3 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteen
woordig deur een lid van die personeel van die Teologiese Fakulteit,
Stellenbosch en/of van die Teologiese Fakulteit, Pretoria en/of van die
Teologiese Fakulteit, Bloemfontein.
33.4 Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.
BEPALING 33
REG TOT SITTING
33.1 Dieselfde getal Ouderlinge/Diakens as Predikantsposte
Die sinode word saamgestel uit al die leraars van die gemeentes van die Ned.
Geref. Kerk in Oos-Kaapland en een ouderling/diaken wat deur die kerkraad
gekies word. As ‘n gemeente meer as een predikant het, het die kerkraad die
reg om nog een ouderling/diaken vir elke bykornende predikantspos af te vaar
dig, met sekundi.
33.2 In adviserende Hoedanigheid
Aan die profèssore en dosente van teologiese inrigtings van die Ned. Geref.
Kerk, predikante in sinodale diens en die saakgelastigde word die reg van
sitting met adviserende stem verleen.
333 Voordurende sittingsreg
Aangesien ‘n ouderling/diaken ouderling/diaken was toe hy/sy afgevaardig is,
bly hy/sy lid tot by die volgende gewone vergadering van die sinode behaiwe
indien hy/sy die gemeente wat hy/sy verteenwoordig bet, verlaat.
ARTIKEL 34
Die sinode vergader ten minste elke vier jaar, sover moontlik in die jaar
na die gewone vergadering van die Algemene Sinode.

BEPALING 34
BYEENROEPING VAN DIE SINODE
34.1 VERGADERING VAN DIE SINODE
34.1.1. Gewone Vergadering
34.1.1.1 Tyd en Plek
.
Die sinode kom byeen in die derde week van Oktober in die jaar na die
vergadering van die Algemene Sinode en wel in Port Elizabeth, tensy anders
bepaal word.
34.1.1.2. Duur van Sinode
Die vergadering duur nie langer as 21 dae nie.
34.1.1.3. Kennisgewing
Gewone vergaderinge van die sinode word drie maande tevore opgeroep deur
‘n kennisgewing van die skriba van die sinode in die ainptelike kerkorgaan.
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34.1.1.4. Biddag vir Sinode
Op die Sondag, vier weke voor die samekoms van die sinode, word met die
oog op die vergadering in die verskiliende gemeentes ‘n sinodale biddag gehou.
34.1.2. Buitengewone Vergadering
34.1.2.1 Deur Sinodale Kommissie
Onder buitengewone omstandighede kan die Sinodale Kommissie die datum
en plek van vergadering van die sinode verander of ‘n buitengewone vergader
ing van die sinode belê.
34.1.2.2. Kennisgewing
Buitengewone vergaderinge van die sinode word twee maande van tevore
opgeroep deur die skriba van die sinode met skriftelike kennisgewing aan al
die kerkrade.
34.1.2.3. Personeel
Die buitengewone vergadering word saamgestel uit dieseifde ieraars en ouder
linge/diakens wat lede was van die vorige gewone vergadering. As ‘n primarius
ouderling/diaken wat op die vorige gewone vergadering sitting gehad het nie
teenwoordig kan wees nie, word sy pick ingeneem deur die sekundus of
andersom.
34.1.2.4. Ingeval van Verhindering
Is dit vir beide onmoontlik om die vergadering by te woon, kies die kerkraad
weer ‘n primarius en sekundus ouderling en lewer ‘n nuwe geioofsbrief by
die vergadering in.
34.2 KONSTITUERING
34.2.1. Opening
Die opening van die sinode geskied volgens reglement 2.1
34.2.2. Geioofsbriewe
Ten opsigte van die geloofsbriewe word gehandel voigens reigelment. 2.2.2.
34.2.3. Sittingsreg van plaasvervanger
Wanneer ‘n lid van die vergadering verhinder word om dit vir die voile duur
daarvan by te woon, het sy plaasvervanger (primarius/sekundus na gelang
van wie met die konstiturering verskyn bet) met verlof van die vergadering
reg van sitting vir die oorblywende dccl van die vergadering. Dit geld egter
nie by die behandeling van tugsake nie.
34.2.4. Kworum
34.2.4.1. Vir Konstituering
Die vergadering konstitueer wanneer ‘n meerderheid van die a1~evaardigdes
waaruit die sinode bestaan teenwoordig is.
34.2.4.2. Vir Werksaamhede
Vir die behandehng van alle werksaamhede moet ‘n meerderheid van die iede
van die sinode teenwoordig wees.
34.2.5. Reeling van die Sinode
Vir die verdere reCling van die sinode word gehandel voigens reglement 2.
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34.3. DIE MODERATUUR
34.3.1. Sañ~este11ing
Die moderatuur van die sinode hestaan uit die moderator; die assessor, die
aktuarius en die skriha, en word onmiddellik na die konstituering gekies Sons
voorgeskryf in regi. 2.2.3.
34.3.2. Twee Termyne
Die moderator en assessor sal nie vir meer as twee opeenvolgende gewone
vergaderinge van die sinode in dieselfde amp gekies inag word nie.
34.3.3. Werksaamhede
34.3.3.1. Gee leiding aan die sinode en sorg vir die ordelike verloop van die
vergadering.
34.3.3.2. Ontvang en oorweeg voorstelle vir voorlegging aan die vergadering
34.3.3.3. Onderteken namens die sinode die notule van elke sitting (regi.
1.21.4.3.).
34.3.3.4. Behartig alle sake wat die sinode na hulle verwys vir athandeling
en versiag tydens die vergadering.
34.3.3.5. Dien na afloop van die sinode as lede van die Sinodale Kommissie
en sy dagbestuur.
34.3.4. Moderator
34.3.4.1. Neem die amptelike opening van die sinode waar.
34.3.4.2. Tree op as voorsitter van die Sinodale Kommissie en sy dagbestuur.
34.3.5. Assessor
Die assessor moet in die afwesigheid of by ontstentenis van of op versoek van
die moderator optree. Hy dien ook as ondervoorsitter van die Sinodale Korn
missie en sy dagbestuur.
34.3.6. Aktuarius
34.3.6.1. Hy is die skriba van die Sinodale Regskommissie.
34.3.6.2. Hy is belas met die werksaamhede soos voorgeskryf in reglement 9.
34.3.7 Skriba
34.3.7.1. Hy moet die normale pligte van ‘n skriba volgens artikel 25 van die
kerkorde uitvoer.
43.3.7.2. Verder is hy belas met die werksaamhede sons voorgeskryf in regle
ment 8.
34.3.7.3. Tree ook op as skriba van die Sinodale Kommissie en sy dagbestuur.
34.3.8. Hulpskriba(s)
34.3.8.1. Wanneer daar ‘n hulpskriba(s) nodig is, word hy/hulle voor elke
sinodale vergadering deur die Kommisssie van Orde uit die lede van die
vergadering benoem.
34.3.8.2. Hy/hulle is nie ‘n lid/lede van die moderatuur nie.
ARTIKEL 35
Tot die taak en bevoegdhede van die sinode behoort:
35.1. die opstel en wysiging van bepalinge en reglernente vir die
werksaamhede aan horn toevertrou, mits dit nie met die Kerkorde in stryd
is nie;
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35.2. die behartiging van die gemeenskaplike belange van die plaaslike
kerke in die gebied, met uitsondering van die sake wat by die Algemene
Sinode tuishoort;
35.3 die opleiding van evangeliedienaars soos deur artikel 5 bepaal:
35.4 sending en barmhartigheidsdiens, evangelisasie, leer en aktuele sake,
jeugsake en ander algemene sake wat aandag vereis binne sy gebied,
ooreenkomstig die bepalinge van die Algemene Sinode;
35.5 die ophou van ‘n administrasiefonds en ander fondse met die oog
op eie werksaamhede en die finansiering van die Algemene Sinode volgens
‘n aangenome formule;
35.6 die behandeling van alle sake wat in eerste instansie of by wyse van
appél voor hom gebring word;
35.7 die aanwysing van afgevaardigdes na die Algemene Sinode uit sy lede.
BEPALING 35
WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE
35.1 AANVULLENDE TAAK
Die sinode dra sorg vir die handhawing van die belydenis van die Kerk, die
kerkorde, die liturgiese formuliere en die orde van die erediens.
35.2 KRAG VAN SINODALE BESLUITE
Die hesluite of beslissings (uitsprake) van die sinode in laaste instansie, met
betrekking tot sake wat deur mindere vergaderinge behandel en in geval van
beroep voor hom gebring is, is beslissend.
35.3 DISPENSASIE EN SUSPENSIE
Die sinode mag alleen in sake van administratiewe aard dispensasie of suspen
sic van bepaalde bepalinge in die Kerk se Bepalinge verleen (vgl. Woordverklar
ing 9).
35.4 VERSOEKSKRIFTE
Enige ongesensureerde lidmaat het die reg om ‘n versoekskrif by die meerdere
vergaderinge in te dien, dog sonder om dit vooraf te dupliseer en onder lede
van die vergadering te versprei.

35.5 BESKRYWINGSPUNTE
35.5.1. Deur Wie
Beskrywingspunte aan die sinodale vergadering word opgestuur deur die
Sinodale Kommissie, ringe, kerkrade, leraars, ouderling/diakens na die sinode
afgevaardig, kassiere van 1~ndse, permanente kommissies van die sinode en
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sinodale verteenwoordigers (vgl.regl. 1.13.12).
35.5.2. Adres
Geen beskrywingspunte- word- aangeneem, behaiwe in besonder dringende
gevalle, tensy hulle minstens drie maande tevore aan die skriba van die sinode
gestuur is nie.
35.5.3. Alleen redaksionele Veranderinge
Geen redaksie het die vryheid om iets in die ingestuurde beskrywingspunte
te verander nie, behaiwe alleen in taal en styl.
35.5.4. Verandering in Bepalinge en Reglemente
Beskrywingspunte, voorstelle of amendemente wat veranderinge in die Bepal
inge en Reglemente ten doel het, moet voordat hulle bespreek kan word in
sodanige vorm wees as waarin die voorsteller meen dat hulle in die Kerkorde,
Bepalinge en Reglement opgeneem moet word en van ‘n opskrif voorsien wees.
35.5.5. Op ‘n aparte vel en getik
V
Beskrywingspunte moet elk op ‘n aparte vel en in dubbelspasiëring getik na
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V

die skriba van die sinode gestuur word en van ‘n opskrif voorsien wees.
35.5.6. Klagte
Beskrywingspunte wat sydelingse klagte behels, is nie ontvanklik nie.

35.6 VERSLAE AAN DIE SINODE
35.6.1. Adres
Die verslae van die aktuarius en skriba van die sinode, alle permanente sinodale
kommissies en sinodale verteenwoordigers moet die skriba van die sinode
minstens drie maande voor die sinodesitting bereik.
35.6.2 In duplikaat en getik
Hierdie verslae moet aan die skriba van die sinode opgestuur word in duplikaat
en in dubbelspasiëring getik.
35.6.3 Verantwoordelikheid van die Skriba van die Sinode
Die skriba van die sinode moet die beskrywingspunte en verslae laat druk
nadat die Kommissie van Orde die geleentheid gehad het om insae in die
stukke te kry waaroor hulle die sinode moet adviseer, en die sakelys van die
sinode minstens een maand voor die opening van die sinode aan die ver
skillende afgevaardigdes na die sinode stuur.

V

V

~

TYDELIKE KOMMISSIES VAN DIE SINODE

35.7.1. Tydelike Regskommissie
35.7.1.1 Samestelling
Voor elke sinodale vergadering word deur die Kommissie van Orde uit die
lede van die vergadering ‘n tydelike Regskommissie benoem bestaande uit
vier leraars en vier ouderlinge.
35.7.1.2. Werksaamhede
35.7.1.2.1. Die grondige oorweging van klagskrifte, appelsake, beskrywingspunte
met regsaspekte en alle ander sake wat na hom verwys word.
V
V

35.7.1.2.2.
Hy het
die bevoegdheid
om die
klaers
en aangetas
beklaagdes
en om
getuies
aan
te hoor, sonder
dat daarmee
die reg van
sinode
word
dieselfde
te doen.
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35.7.1.2.3 Die opstel van ‘n verslag waarin die kommissie se bevindinge, die
gronde daarvoor en ‘n uitspraak aanbeveel word vir die sinode.
35.7.2. Fondsekommissie
35.7.2.1. Samestelling
\7oor elke sinodale vergadering word deur die Kommissie van Orde uit die
lede van die vergadering ‘n tydelike Fondse-kommissie benoem, bestaande
uit een leraar en een ouderling uit elke ring.
35.7.2.2 Werksaamhede
35.7.2.2.1 Die kommissie ondersoek die boeke, verslae en kasgelde van die
verskillende fondse wat onder beheer van die saakgelastigde in die kerkkan
toor is, gaan na of die state behoorlik geouditeer is en doen daarvan versla~
aan die vergadering met sodanige aanbevelinge as wat hy nodig ag.
35.7.2.2.2 Neern voorstelle met finansi~le implikasies wat na horn verwys is,
in oorweging en bedien die sinode met advies.
35.7.2.2.3 Die sinode sal oor voorstelle wat finansiële implikasies inhou, geen
besluit Cf self Cf deur die Sinodale Kommissie aanvaar nie, voordat aanbevel
inge in die betrokke verband deur die fondsekommissies, wat tydens sulke
vergaderinge optree, gedoen is nie.
35.7.2.2.4 Gee enige lid van die vergadering op aanvraag met opgaaf van rede~
die geleentheid om insae in die rekening van die verskillende fondse te kry.
35.7.3 Kommissie vir Reiskoste
35.7.3.1 Samestelling
Voor elke sinodale vergadering word deur die Komrnissie van Orde uit die
lede van die vergadering ‘n kommissie vir Reiskoste benoem bestaande uit
twee leraars en twee ouderlinge.
35.7.3.2 Werksaamhede
Die kommissie moet die reiskoste en daggelde van die afgevaardigdes bereken.
35.7.4. Ander Tydelike Kommissies
Die Kommissie van Orde kan in die hg van ingekome beskrywingspunte ook
ander tydelike kommissies benoem.
35.8 PERMANENTE KOMMISSIES VAN DIE SINODE
35.8.1. Sinodale Kommissie
35.8.1.1 Samestelling
Tydens elke gewone vergadering benoern die sinode ‘n Sinodale Kommissie,
wat bestaan uit die lede van die Moderatuur van die sinode en uit elke
ringsressort een leraar en een ouderling/diaken met ‘n sekundus vir elkeen,
op voordrag van die leraars en afgevaardigde ouderlinge/diakens uit elke ring
onderskeidehik.
35.8.1.2 Aanvulling van Vakatures
Alle vakatures in die Sinodale Kommissie wat ontstaan deur vertrek uit die
ring of andersins, van beide primarius en sekundus, word deur die betrokke
ring self aangevul en in die reses deur die ringskommissie.
35.8.1.3 Gewone en Buitengewone Vergaderinge
Die Sinodale Kommissie vergaderjaarliks as daar na oordeel van sy daghestuur
werk voor hande is en ook, indien vereis, geclurende die vergadering van die
sinode.
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35.8.1.4 Byeenroeping van die Sinodale Kommissie
By die byeenroeping van die Sinodale Kornrnissie stuur die skriba van die
sinode, wat ook skriba van die sinodale kommissie is, aan wie vooraf alle
voorstelle vir die vergadering gestuur moet word, aan die lede, minstens een
maand tevore, ‘n sakelys van die sake wat behandel moet word.
35.8.1.5 Kworum
35.8.1.5.1 Vir Konstituering
Geen vergadering van die Sinodale Kommissie kan wettig gekonstitueer
verklaar word tensy minstens ‘n meerderheid van sy lede teenwoordig is nie.
35.8.1.5.2 Vir alle Werksaamhede
Vir die behandeling van alle werksaarnhede rnoet ‘n meerderheid van die lede
van die vergadering teenwoordig wees.
35.8.1.6 Magte van Sinodale Kommissie
Die Sinodale Kommissie het die bevoegdheid orn, in die uitvoering van sy
pligte, inligting te vra van kerklike instansies en indien nodig, persone op te
roep.
35.8.1.7 Werksaamhede
35.8.1.7.1. Uitvoering te gee aan alles wat deur die sinode aan horn toevertrou is.
35.8.1.7.2. Te waak vir die nakorning en toepasing van die Kerkorde, die Bepa
linge en Reglernente en die besluite van die sinode.
35.8.1.7.3. Behandeling van spoedeisende sake wat tot die bevoegdheid van
die sinode behoort, met inagneming van die Kerkorde, Bepalinge en
Reglernente en besluite van die sinode.
35.8.1.7.4 Beslissing te gee in sake van kerklike tug en appél, van kerklike
geskille en sake van bloot administratiewe aard in eerste instansie of in appél,
voor horn gebring.
35.8.1.7.5 Aanvulling van vakatures in kommissies deur die sinode benoem.
35.8.1.7.6 Indeling van ringe te behartig.
35.8.1.7.7 Byeenroeping van buitengewone sinodale vergaderinge wanneer die
belange van die Kerk in die algemeen, of sake van groot gewig in die besonder,
dit vereis.
35.8.1.7.8 Verslag doen van die verigtinge van elke vergadering en van die
werksaamhede deur horn verrig aan die sinode.
35.8.1.8 Dagbestuur van Sinodale Kommissie.
35.8.1.8.1 Samestelling.
Die Sinodale Kornmissie konstitueer voor die verdaging van die sinode en
kies ‘n dagbestuur wat bestaan uit die lede van die Moderatuur en drie
bykomende lede met vier sekundi.
35.8.1.8.2 Funksie van die Dagbestuur.
35.8.1.8.2.1 Handel in alle spoedeisende sake wat nie by een van die permanente
kommissies van die sinode tuishoort nie en van algemene belang vir die kerk is.
35.8.1.8.2.2 Voer alle opdragte uit wat deur die Sinodale Kommissie na horn
verwys is en doen daarvan verslag by die eersvolgende vergadering van die
Sinodale Kommissie.
35.8.1.8.2.3 Bepaal in voorkornende gevalle of daar ‘n vergadering van die
Sinodale Kommissie gehou moet word.
35.8.1.8.2.4 Skryf na tydsornstandighede dank- en biddae vir die sinodale ressort
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ujt.
35.8.1.8.2.5 Behandel alle aansoeke om verandering van standplaas weens siekte
of ander dwingende ornstandighede (vgl.bep.7.2.2.).
35.8.1.8.2.6 Doen na eie oordeel verkiarings narnens die Sinodale Kommissie
vir Leer en Aktuelc Sake.
35.8.1.8.2.7 Eis,ingeval die skriba of aktuarius om enige rede verhinder word
om sy pligte na te korn, al die stukke op en oorhandig cut aan ‘n diensdoende
leraar orn waar te neem.
35.8.2 Sinodale Kommissie van orde
35.8.2.1 Samestelling
Die Sinodale Kommissie van Orde bestaan uit die lede van die dagbestuur
van die Sinodale Kommissie.
35.8.2.2 Werksaamhede
Hierdie kommissie vergader voor die sinodale vergadering en:
35.8.2.2.1 Doen aanbevelinge omtreot die orde van behandeling van die sake
voor die vergadering, die indeling van die tyd, asook aanwysing van watter
sake aan tydelike kommissies toevertrou moet word, en voorts alles wat kan
dien om die werksaamhede van die sinode te bespoedig.
35.8.2.2.2 Reel een of meer broederlike onderhoude tydens die sinodale
vergadering, bepaal die onderwerp(e) en wys die spreker(s) aan.
35.8.2.2.3 Ontvang alle verdere kommunikasies en laat ingekome stukke wat
voor of gedurende die sittings deur die sinode ontvang word, en rapporteer
van tyd tot tyd aan die sinode.
35.8.3 Sinodale Regskommissie
35.8.3.1 Samestelling
By elke gewone vergadering benoem die sinode ‘n Regskommissie wat be
staan uit sewe lede waarvan minstens een ‘n regsgeleerde is met sekundi en
waarvan die aktuarius lid en skriba is.
35.8.3.2 Werksaamhede
35.8.3.2.1 Om elke nuwe uitgawe van die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente
van die Ned.Geref.Kerk in Oos-Kaapland vir korrek te onderteken.
35.8.3.2.2 Om mindere kerkvergaderinge, waar dit verlang word, te dien met
voorligting en raad in sake wat moeilikhede oplewer en tot ‘n regsgeding voor
die burgerlike hof kan lei.
35.8.3.2.3 Om alle beskrywingspunte oor revisie van die Bepalinge en
Reglemente na te gaan en die sinode van advies te bedien.
35.8.3.2.4 Om ingeval van onnoukeurighede by die publiseer van die hersiende
uitgawc van die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente in die reses, sover
moontlik uitsluitsel te gee.
35.8.3.3 Koste van Regsadvies
Hierdie kommissie mag regsadvies inwin op koste van die sinode.
35.8.4 Kommissie vir Begeleiding
35.8.4.1 Samestelling
By elke gewone vergadering benoem die sinode ‘n Kommissie vir Begeleiding
wat bestaan uit drie lede met sekundi uit die ring in wie se gebied die univer
siteit geleë is, asook die plaaslike lede van die Kuratorium en Eksamenkorn
missie van die teologiese fakulteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein.
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35.8.4.2 Werksaamhede
Die kommissie hou in sy gebied toesig oor die aard van die kursus met die
oog op die vereistes van teologiese opleiding. Hy roep alle voornemende
teologiese studente wat binne sy gebied wil inskryf cm hulle vir die bediening
voor te berei op, om voor hom te verskyn ten einde as studente met die cog
op die evan~e1iebediening toegelaat te word. (Sien verder Regi. 21.4.1.1.).
35.8.5 Sinodale Kommissie vir Publisiteit en Kommunikasie
35.8.5.1 Samestdlling
By elke gewone vergadering benoem die sinode ‘n kommissie vir Publisiteit
en Kommunikasie bestaande uit: vyf lede met sekundi op voordrag van die
volgende vyf kommissies: Sinodale Sendingkommissie, Sinodale Kommissie
vir die Diens van Barmhartigheid, Sinodale Kommissie vir Ampsbediening
en Evangelisasie, Sinodale Jeugkommissie en Sinodale Kommissie vir Ad
ministrasie, ‘n verteenwoordiger van die S.A. Bybelgenootskap soos deur die
sinode benoem en die saakgelastigde.
35.8.5.2 Deskundige Lede
Die Sinodale Kommissie vir Publisiteit en Kommunikasie benoem hoogstens
drie deskundige lede.
35.8.5.3 Werksaamhede
35.8.5.3.1 Voorsiening van inligting rakende die Ned. Geref Kerk in Oos
Kaapland.
35.8.5.3.2 Verkryging en bestudering van statistieke van die Kerk.
35.8.5.3.3 Skakeling met die S.A.U.K. in verband met godsdienstige uitsen
dings en verwante sake.
35.8.5.3.4 Sorg vir verteenwoordigers of waarnemers namens die sinode uit
sy ledetal in liggame soos deur die sinode van tyd tot tyd bepaal.
35.8.5.3.5 Bevordering van Bybelverspreiding.
35.8.5.3.6 Leiding te gee ten opsigte van televisie.
35.8.6 Sinodale In Memoriamkommissie
35.8.6.1 Samestelling
By elke gewone vergadering henoem die sinode ‘n In M~’moriamkommissie
bestaande uit twee lede met een sekundus.
35.8.6.2 Werksaamheid
Die opstel van kort lewenssketse van alle afgestorwe leraars binne die sinodale
ressort gedurende die reses vir opname in die sakelys van die sinode.
35.8.7 Sinodale Begrotingskommissie
35.8.7.1 Samestelling
Die kommissie sal bestaan uit die dagbestuur van die Sinodale Kommissie
vir Administrasie, die dagbestuur van die Sinodale Kommissie en twee lede
van elke permanente kommissie.
35.8.7.2 Werksaamheid
Die kommissie vergaderjaarliks om die saamgestelde begrotings van die ver
skillende kommissies in behandeling te neem en met of sonder besnoeiings
of verhogings goed te keur.
35.8.7.3. Gemeentelike eweredige bydraes
By die behandeling van die begroting sal in ag geneem word dat die totale
eweredige bydraes wat van gemeentes gevra word, nie meer as die persen
tasie deur die sinode vasgestel van die totale gemeentelike inkomste sal oor
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skry nie, aihoewel die persentasie in die geval van individuele gemeentes wel
oorskry mag word.
35.8.7.4. Skeppping van nuwe poste
Die skepping van nuwe poste en/of werksaamhede moet vooraf goedgekeur
word deur die sinode of Sinodale Kommissie.
35.8.8. Sinodale Beplanningskommissie
35.8.8.1. Samestelling
Die komrnissie bestaan uit die voorsitters en skribas van die Sinodale Kom
missie vir Ampsbediening en Evangelisasie, Sinodale Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid, Sinodale Kommissie vir Administrasie,SinodaleJeugkom
missie en die Sinodale Regskommissie.
35.8.8.2. Bevoegheid
Dje kommissie sal in alle gevalle van beplanning i.v.m. gemeentes en hulle
bediening optree in samewerking en oorleg met die betrokke ringe en het slegs
‘n adviserende funksie.
35.8.8.3. Werksaamhede
35.8.8.3.1. Om aandag te gee aan die grootte van gemeentes in nywerheids
gebiede en elders wat te groot geword het vir effektiewe bediening en die
betrokke ringe in die verband te adviseer.
35.8.8.3.2 Om aandag te gee aan gemeentes wie se selfstandigheid, as gevoig
van ontvo]king en ander faktore bedreig word en die betrokke ringe te adviseer.
35.8.8.3.3. Om moontlike afstigtings en kombinasies in samewerking met die
betrokke ringe te beplan.
35.8.8.3.4. Doen na raadpleging van die betrokke ringe aanbevelings by die
sinode of Sinodale Kommissie i.v.m. die herindeling van ringe.
35.8.9. Sinodale Kommissie vir die Erediens
Vgl. bepaling 48.3.
35.8.10 Sinodale Jeugkommissie
Vgl. bepaling 50.2.3.1
35.8.11 Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake
Vgl. bepaling 56.3.
35.8.12. Sinodale Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie
Vgl. hepaling 52.3
35.8.13 Sinodale Sendingkommissie
Vgl. bepaling 53.5
35.8.14 Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
Vgl. bepaling 54.5
35.8.15. Sinodale Kommissie vir Administrasie
Vgl. bepaling 57.1.3
35.8.16 Sinodale Kommissie vir Vorms
35.8.16.1 Samestelling
Die kommissie word saamgestel uit een lid benoem uit en deur elke per
manente kommissie wat handel met die ringsvorms soos in hepaling 27.10.1.4.
~n die saakgelastigde as lid en skriba.
35.8.17 Sinodale Skakelkommissje
35.8.17.1. Samestelling
Die sinode benoem ‘n kommissie vir skakeling met kerke in die familie van
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Ned Geref Kerk ~vat bestaan uit een lid uit elk van die volgende kommissies;
Sinodale Sendingkommissie, Sinodale Jeugkommissie, Sinodale Kommissie
vir Ampsbediening en Evangelisasie, Sinodale Kommissie vir die Diens van
barmhtigheid en Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake, saam met
die voorsitter en skriba van die Sinodale Kommissie.
35.8.17.2. Werksaamhede
35.8.17.2.1. Handel in sake ~vat die familie van Ned Geref Kerke gesamentlik
raak.
35.8.17.2.2. Benoern subkommissies SOOS van tyd tot tyd nodig vir die uitvOeriflg
van hulle taak.
35.8.1.7.2.3. Benoem uit sy geledere persone om te dien in die oorkoepelende
Skakelkommissie/Beplanningskommissie vir die familie van Ned Geref Kerke.
35.8.17.2.4. In sake wat spesiliek op die terrein van een van die kommissies
van die sinode lê, skakel die betrokke kommissie self met die ooreenstemmende
kommissie van die ander kerk in die familie van Ned Geref Kerke.
35.8.18 Duur van sittingsreg
Indien ‘n ouderling/diaken wat dien op ‘n sinodale kommissie wat op ringsbasis
saamgestel is die ringsgebied verlaat, verloor hy/sy sy/haar sittingsreg op die
betrokke kommissie.’

35.9 SINODALE VERTEENWOORDIGERS
By elke gewone vergadering benoem die sinocle verteenwoordigers met sekundi
om in die volgende te dien:
35.9.1 Algemene Sinode
Afgevaardigdes na die Algemene Sinode word soos volg aangewys:
3 5.9.1.1 Eers word die aantal afgevaardigdes wat deur elke betrokke ring gekies
moet word, op voordrag van die Kommissie van Orde hepaal.
35.9.1.2 Die ontbrekende getal van die 40 aigevaardigdes word dan eers deur
die sinode self aangewys.
35.9.1.3 Hierna vergader die ringe en kies elk sy afgevaardigdes met sekundi.
35.9.1.4 Die getal afgevaardigdes moet so gekies word, dat daar in totaal ewe
veel ouderlinge en predikante afgevaardig word.
35.9.1.5 In die verkiesing van die afgevaardigdes, word gehandel volgens regle
ment 1.15.11 en reglement 2.2.3.
35.9.1.6 Sekundi vir die sinodaal verkose afgevaardigdes, word, indien nodig,
in die reses deur die Sinodale Kommissie en, in spoedeisende gevalle, deur
sy dagbestuur aangevul.
35.9.2 Teologiese Fakulteit (Kweekskool) Stellenbosch
35.9.2.1 Kieskollege en Kuratorium
Twee verteenwoordigers met sekundi.
35.9.2.2 Eksamenkommissie
Een verteenwoordiger met sekundus vir oorweging deur die kuratorium.
35.9.3 Teologiese Fakulteit Pretoria
35.9.3.1 Kieskollege en Kuratorium
Een verteenwoordiger met sekundus.
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35.9.3.2 Eksamenkommissie
Een verteenwoordiger met sekundus vir oorweging deur die kuratorium.
35.9.4 Teologiese Fakulteit Bloemfontein
35.9.4.1 Kieskollege en Kuratorium
Een verteenwoordiger met sekundus.
35.9.4.2 Eksamenkommissie
Een verteenwoordiger met sekundus vir oorweging deur die Kuratorium.
35.9.5 Beheerraad Hugenote-Kollege
Een verteenwoordiger met sekundus op voordrag van die Sinodaie Kommissie
vir die Diens van Barmhartigheid.
35.9.6 Besture van Skole vir Dowes en Blindes te Worcester.
Een verteenwoordiger met sekundus op voordrag van die Sinodale Kommissie
vir die Diens van Barmhartigheid.
3 5.9.7. Argiefkommissie
Een verteenwoordiger met sekundus in die Sinodale Argiefkommissie van die
Ned. Geref Kerk in Suid-Afrika.
35.9.8. Kommissie vir Publisiteit
Een verteenwoordiger met sekundus in die Sinodale Kommissie vir Publisiteit
van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika op voordrag van die Sinodale Kom
missie vir Publisiteit en Kommunikasie van die Ned. Geref. Kerk in Oos
Kaapland.
35.9.9 Radiokommjssje
Een verteenwoordiger met sekunctus in die Radiokommissie (Subkommissie
Publisiteit) van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika op voordrag van Sinodale
Kommissie vir Publisiteit en Kommunikasie van die Ned. Geref. Kerk in Oos
Kaapland.
35.9.10 Kuratorium vir Teologiese Seminarium Decoligny
Twee verteenwoordigers met sekundi op voordrag van die Sinodale
Sendingkommissie.
35.9.11 Beheerraad Christelike Lektuurfonds
Predikant in sinodale diens met opdrag sending met sekundus op ~oordrag
van die Sinodale Sendingkommissie.
35.9.12. Streekskomitee Air. C.S.V.
Een verteenwoordiger met sekundus op voordrag van die Sinodale
Jeugkommissie.
35.9.13 Serkos
Een verteenwoordiger met sekundus.
35.9.14 M.E.I.
Een verteenwoordiger met sekundus op voordrag van die Sinodale Kommissie
vir Ampsbediening en Evangelisasie.
35.9.15 Nutsmaatskappy N.G. Kerk-Uitgewers
Een verteenwoordiger met sekundus benoem deur die Sinodale Kommissie
vir Publisiteit en Kommunikasie.
ARTIKEL 36
Die samesteilende kerke of sinodes behou voile seggenskap oor hul eien
domme, finansies, werksaamhede, ensovoorts, wat huile voor toetreding
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tot die algemene sinodale verband gehad het of daarna verwerf, behaiwe
die wat volgens die Kerkorde aan die Algemene Sinode oorgedra is of sal
word, of deur die Algemene Sinode in trust gehou word.
ARTIKEL 37
Dit staan die samestellende kerke vry om met behoud van alle regte, voor
regte, besittings, naam, ensovoorts, uit die algemene sinodale verband te
tree wanneer hulle so ‘n stap voor God in die hg van sy Woord kan
regverdig.
3.2.4. DIE ALGEMENE SINODE
ARTIKEL 38
38.1 Die Algemene Sinode word saamgestel uit 40 afgevaardigdes, dit wil
sê 20 predikante en 20 ouderlinge/diakens, van elkeen van die sinodes.
Sinodes bet die reg om minder afgevaardigdes te stuur.
38.2 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteen
woordig deur een lid van die personeel van elk van die teologiese fakulteite
van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein.
38.3 Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.
ARTIKEL 39
Die Moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ‘n moderator, ‘n
assessor, ‘n aktuarius en ‘n skriba. By elke Algemene Sinode word twee
ander lede van die vergadering onderskeidelik tot moderator en assessor
gekies.
ARTIKEL 40
40.1 Samestelling
‘n Algemene Sinodale Kommissie word saamgestel, bestaande uit die
volgende lede:
40.1.1 die lede van die Moderatuur (artikel 39).
40.1.2 twee lede van elke moderatuur/dagbestuur, met twee secundi;
40.1.3 vier ouderling/diakens met secundi wat uit ‘n groslys, wat gevorm
word uit al die ouderlinge/diakens in die Algemene Sinode, gekies word.
40.1.4 Predikante in algemene sinodale diens bet adviserende stem oor
sake wat op hulle besondere werksaamhede betrekking bet.
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40.1.5 Die redakteur van Die Kerbode mag vergaderinge in adviserende
hoedanigheid bywoon.
40.2 Opdragte
Hierdie Algemene Sinodale Kommissie

V

40.2.1 gee uitvoering aan opdragte van die Algemene Sinode wat nie onder
die werksaamhede van ander kommissies van die Algemene Sinode
ressorteer nie;
40.2.2 hanteer voorloping onder verantwoording aan die volgende
Algemene Sinode sake van spoedeisende aard;
40.2.3 berei die volgende Algemene Sinode voor, maar is nie ipso facto
lede van die volgende Sinode nie;
40.2.4 roep desnoods ‘n buitengewone vergadering van die Algemene
Sinode, wat saamgestel word uit die afgevaardigdes na die vorige gewone
vergadering, byeen na raadpleging met die moderature of tussentydse kom
missies van die verskillende sinodes;
40.2.5 dien as kommissie van ekumeniese sake van die Algemene Sinode.
40.3 Vakatures
40.3.1 ‘n Vakature ontstaan in die Algemene Sinodale Kommissie deur
die bedanking, emeritaat, verlies van status, opsegging van kerkverband,
afsetting of dood van ‘n lid. ‘n Vakature ontstaan ook wanneer ‘n lid bedoel
in artikel 40.1.2 uit sy sinodale gebied vertrek of nie weer tot die
moderatuur verkies word nie. Wanneer ‘n lid van die Moderatuur wat
ingevolge artikel 39 verkies is, na ander sinodale gebied verskuif, bly by
lid van die Algemene Sinodale Kommissie
40.3.2. Indien ‘n vakature ontstaan ten opsigte van ‘n lid van die
Moderatuur wat ingevolge artikel 39 verkies is, benoem die Algemene
Sinodale Kommissie uit die geledere van alle afgevaardigdes na die vorige
gewone Algemene Sinode ‘n persoon om die vakature aan te vul.
40.3.3 ‘n Vakature wat ontstaan ten opsigte van ‘n lid van ‘n
moderatuur/dagbestuur ingevolge artikel 40.1.2, word normaalweg gevul
deur die betrokke lid se sekundus.
40.3.4 ‘n Vakature vanwee die ontstentenis van ‘n ouderling/diaken wat
ingevolge artikel 40.1.3. verkies is, word deur die Algemene Sinodale Kom
missie uit die secundi aangevul. Indien een van die ouderlinge/diakens
tot ‘n moderatuur van ‘n sinode verkies word, ontstaan nie ‘n vakature nie.
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40.4 Dagbestuur
Die Algemene Sinodale Kommissie wys sy eie dagbestuur aan
ARTIKEL 41
Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die oudste in jare is,
gaan op die Algemene Sinode voor totdat die moderator gekies is.
ARTIKEL 42
Die Algemene Sinode vergader elke vier j aar, voorlopig om die beurt in
Kaapstad, Bloemfontein en Pretoria.
ARTIKEL 43
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort
43.1 Die aanwysing van die Bybelvertaling wat amptelik gebruik moet
word
43.2 die vasstelling van die belydenisskrifte, die Kerkorde, die liturgiese
formuliere en gebruike, die Psalm- en Gesangboek en die orde van
eredienste;
43.3 die vasstelling van die vereistes vir en toesig oor die opleiding van
bedienaars van die Woord en die ondersteuning van die sinodes, finan
sieel sowel as andersins, waar die opleiding geskied;
43.4 waar nodig en daartoe versoek, ondersteuning van die sending, diens
van barmhartigheid en ander werksaamhede binne die gebiede van
sinodes;
43.5 die adrninistrasie van vaste eiendomrne en fondse benodig vir die
werksaarnhede van die Algernene Sinode;
43.6 die bepaling van beleid wat gevoig moet word in verband met die
werksaarnhede wat deur die sinodes behartig word;

43.7 alle sake wat na horn verwys word deur sinodes of nie deur sinodes
afgehandel kon word nie, of by wyse van appél voor horn gebring word.
43.8. die behartiging van die ekumeniese belange van die Kerk (vergelyk
artikel 71.4);
43.9 beheer oor algernene kerklike publikasies.
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ARTIKEL 44
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode
afsonderlik met ‘n twee-derde meerderheid ten gunste daarvan besluit het.

44.2 Die Algemene Sinode mag, met uitsondering van 44.1, die Kerkorde
wysig of aanvul met ‘n twee-derde meerderheidstem.
44.3 Alleen sake in verband met leertug, leergeskille of geskille tussen
sinodes onderling of tussen sinodes en mindere vergaderinge kan by wyse
van appél voor die Algemene Sinode dien. In die gevalle van leertug en
leergeskille word ‘n twee-derde meerderheidsbesluit vir die bekragtiging
van die uitspraak van die Sinode vereis.
44.4 Indien ‘n twee-derde meerderheid nie verkry word nie, mag enige
van die partye ‘n verdere beroep op die afsonderlike sinodes doen. Die
gesamentlike voistreke meerderheid van stemme van die afsonderlike
sinodes is dan beslissend.

ARTIKEL 45
45.1 Die Algemene Sinode kan vir die reëlings van sy vergadering en
werksaamhede reglemente opstel mits dit nie in stryd met die Kerkorde
is nie.
45.2 Die Algernene Sinode mag artikels van die Kerkorde met die uitsonde
ring van artikel 44 met ‘n twee-derde rneerderheidstern of opskort of daar
van vrystelling verleen.
ARTIKEL 46
Die Algernene Sinode mag kommissies benoem om horn van advies te dien
of orn besluite en opdragte uit te voer.
ARTIKEL 47
Die Aigernene Sinode mag vir sy werksaamhede ‘n algernene kerkkan
toor organiseer en amptenare benoem met die oog op die voltydse behar
tiging van sekere werksaamhede.

HOOFSTUK 4
DIE ARBEID VAN DIE KERK
4.1. DIE OPENBARE EREDIENS
ARTIKEL 48
48.1 Die erediens is, onder die genadige werking van die Heiige Gees,
die openbare samekorns van die gemeente tot ontmoeting met God en
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onderlinge gemeenskap van die heiliges - en wel onder leiding van die
besondere ampte en deur die bediening van die Woord, die bediening van
die heiige sakramente, die gebed, kerklied en offergawes.
48.2 Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad vasgestel
met gebruikmaking van Bybelvertalings wat vir amptelike gebruik aan
vaar is, die liturgiese orde van die erediens, asook die Psalm- en
Gesangboek, of in geval van andertalige gemeentes, ‘n goedgekeurde
liederebundel en die liturgiese formuliere, soos deur die Algemene Sinode
vasgelê.
48.3 Die leiding van eredienste berus by een van die volgende persone:
48.3.1 die bedienaar van die Woord van die plaaslike gemeente, of in sy
afwesgheid
48.3.2 di~ konsulent
48.3.3 ‘n ander bevoegde evangeliedienaar van gereformeerde belydenis
wat deur die kerkraad daartoe uitgenooi is.
48.3.4 ‘n student van ‘n erkende teologiese fakulteit van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk (artikel 5.2.) wat, of in ooreenstemming met die
vereistes van die betrokke fakiilteit en met toestemming van die kerkraad,
deel van sy praktiese opleiding in die gemeente ontvang, of na voltooiing
van sy praktiese werk deur ‘n kerkraad daartoe uitgenooi is;
48.3.5 ‘n ouderling wat ‘n leesdiens waarneem.
48.4 Die inhoud van die prediking moet steeds ‘n verkiaring en toepass
ing van die Heilige Skrif wees.
48.5 Daar moet ook minstens twaalf keer per jaar in volgorde aan die
hand van die Heidelbergse Kategismus gepreek word, en so dikwels
moontlik uit die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerre~ls.
BEPALING 48
INRIGTING VAN DIE EREDIENS
48.1 CHRISTELIKE FEESDAE

Op die Christelike feesdae, Adventstyd, Lydentsyd en Pinkstertyd moet die
groot heilslèite herdenk word in die verkondiging van die Woord by die
erediens.
48.2 LEI VAN EREDIENS DEUR OUDERLING
Wanneer ‘n ouderling ‘n leesdiens lei, moet hy gebruik rnaak van ‘n preek
van ‘n bedienaar van die Woord van gereformeerde belydenis met of sonder
die gebruik van 1~rmu1iergebede.

48.3 SINODALE KOMMISSIE VIR DIE EREDIENS
48.3.1. Samestelling
By elke gewone vergadering benoem die sinode ‘n kommissie vir die Erediens
wat bestaan uit sewe lede met twee sekuncli.
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48.3.2 Werksaamhede
Om aanbevelinge te doen met betrekking tot die gebruikmaking van die amp
telike Afrikaanse Bybelvertaling, die liturgiese orde van die erediens, die Psalmen Gesangboek, die liturgiese formuliere, die heilige sakramente, die kerklied
en offergawes.
4.2. DIE SAKRAMENTE
ARTIKEL 49
49.1 Die heilige doop word, behaiwe by hoe uitsondering, in ‘n erediens
deur ‘n bedienaar van die Woord bedien.
49.2 Die heilige nagmaal word minstens vier maal in die jaar in elke ge
meente gevier.
BEPALING 49
REELING IN VERBAND MET DOOP EN NAGMAAL
49.1 DOOP
49.1.1 Doopouers
49.1.1.1 Wie mag Staan
Behaiwe die wettige ouers wat lidmate is kan as doopouers staan alleen
ongesensureerde lidmate van die Kerk of een van die erkende Protestante
Kerke wat die opvoeding van die betrokke kind onder hul onmiddellike beheer
en persoonlike sorg het om sodo~nde die doopbelofte te kan nakom.
49.1.1.2 Lidmate van erkende Protestantse Kerke
Die doop mag by wyse van hoe uitsondering bedien word aan die kinders
van lidmate van erkende Protestantse Kerke mits hulle daartoe skriftelik verlof
ontvang van hulle eie leraar of die verantwoordelike verteenwoordigers van
hulle gemeente.
49.1.2 Doopgetuies
49.1.2.1 Nie nodig nie, maar toelaatbaar
Doopgetuies vir kinders van in die eg verbonde ouers is nie ‘n vereiste nie,
maar toelaatbaar.
49.1.2.2 Wie mag as doopgetuie dien
Alleen ongesensureerde lidmate van die Ned. GereE Kerk of van ‘n erkende
Protestantse Kerk mag as doopgetuie dien.
49.1.3 Wie mag bystaan by die doop
49.1.3.1 Lidmate van kerke van gereformeerde belydenis kan met die toestem
ming van hul kerkraad en na die dooponderhoud toegelaat word om saam
met hul eggenoot/eggenote wat lidmaat van die Ned. GereL Kerk is, by te
staan by die bediening van die doop van hulle kinders en op die ~‘rae antwoord.
49.1.3.2 Lidmate van ander Christelike kerke en sektes, asook persone wat
Christus hely maar nie formed aan ‘n kerk hehoort nie, kan na die
dooponderhoud toegelaat word om saam met hul eggenoot/eggenote wat lid
rnaat van die Ned Geref Kerk is, by te staan by die doopsbediening van hulle
kinders sonder dat die vrae aan hom/haar gestel word en hy/sy daarop moet
ant~~oorc1
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49.1.4 Die naam van Vader van Buite-egtelike kind
Die naam van die vader van ‘n buite-egtelike kind word nic in die doopregister
geskrywe me.
49.1.5 Aangenome Kinders
In die geval van wetlik aangenome kinders wat ten (loop gebring word, kan
die aannemencle oucrs se name in die kolom vir “Ouers” aangebring word
mits die aanncmingsorder van die Kommissaris van Kindersorg voorgelê word
en die natuurlike ouers se name dan verswyg word.
49.1.6 Kinders tussen die ouderdom van 7 en 16 jaar
49.1.6.1 By ho~ Uitsondering
Slegs by hoe uitsondering word die (loop bedien aan kinders tussen die ouder
dom van 7 en 16 jaar.
49.1.6.2 Verantwoordelikheid van Kerkraad
Die kerkraad moet vasstel of daar gegronde rede bestaan vir die versuirn van
die doop.
49.1.6.3 Eenvoudige Belydenis
Die kind wat gedoop word, moet in staat wees om, na gelang van sy
bevatlikheid, ‘n eenvoudige belydenis van sy liefde tot en geloof in Jesus
Christus te doen. (Sien Sake van Algemene Aard, punt 20).
49.1.6.6 Ouers antwoord op Doopvrae
Hierdie doopbediening moet geskied in teenwoordigheid van die ouers wat
op die doopvrae moet antwoord (Aig. Sin. 1962).
49.1.7 Doop by aflegging van Belydenis
Kinders wat nog deur hulle ouers nog deur doopouers vir die doop aangebied
is, word by die aflegging van hul belydenis gedoop.
49.1.8 Deur Wie en Waar
In die reel word die doop nie anders as by die openbare erediens deur ‘n
bedienaar van die Woord bedien nie.
49.1.9 Aanmelding vir Doop
49.1.9.1 Persoonlike aanmelding
Ouers wat die doop vir hulle kinders begeer, moet hulle vooraf persoonlik
by die leraar aanmeld, wat, indien moontlik, tesame met een of meer ouder
linge, hulle ontmoet en toespreek oor die ems en betekenis van die doop.
49.1.9.2 Geboortesertifikaat/Identiteitsdokument
Dit word verwag dat die geboortesertilikaat/identiteitsdokument van ‘n dope
ling by die inskryf van gegewens in die doopkladboek vertoon word.
49.1.10 Versuim van Doop Sensurabel
Lidmate wat versuim om hulle kinders te laat doop nadat hulle tot drie maal
toe deur die kerkraad vermaan is, word gesensureer.
49.1.11 Besware teen Doop
Indien die leraar persoonlik of die leraar tesame met die ouderlinge om een
of ander rede beswaard voel oor die bediending van die doop in bepaalde
gevalle, moet hy dit aan die ouers meedeel en so spoedig moontlik die gevoele
van die kerkraad daaromtrent verneem, en daarna handel.
49.1.12 Verlof tot Doop
Die doop van kinders nit ander gemeentes geskied nie sonder skriftelike verlof
van die leraar, of as hy afwesig is, van die konsulent in oorleg met die kerkraad
van die gemeente waartoe die lidmate behoort, met vermelding dat die ouers
die doopkategese deurloop het. Indien die leraar of konsulent toestemming
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daartoe weier, mag die ouers hulle tot die kerkraad met hul versoek wend.
49.1.13 Attestatellidmaatsertifikate van Doopouers
Doopouers moet toesien dat hulle attestate of lidmaatsertifikate by die kerkraad
ingeskryf is, anders mag die doop nie aan hul kind(ers) bedien word nie.
49.1.14 Erkenning van Doop
Die doop wat aan ‘n persoon deur sy eie Kerk of Genootskap bedien is, word
erken mits dit bedien is:
49.1.14.1 met water;
49.1.14.2 in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees;
49.1.14.3 en wel deur ‘n persoon wat deur sy Kerk of Genootskap tot die be
diening van die Woord en die sakrament afgesonder is.
49.1.15 Doop van Apostelsektes
Die doop van die apostelsektes soos die Ou Apostel Kerk en die Nuwe
Apostoliese Kerk word nie erken nie.
49.1.16 Oorhandiging van doopseel
Tydens die doopgeleentheid word ‘n doopseel van die dopeling aan die
doopouers oorhandig.
49.2 NAGMAAL
49.2.1 Deur Wie en Waar
Die nagmaal word slegs in die erediens deur die bedienaars van die Woord
bedien.
49.2.2 Reg tot Deelname
Alleen ongesensureerde lidmate van die gemeente is geregtig tot deelname
aan die nagmaal.
49.2.3 Ope of Geslote Kommunie
Die aandag van die kerkraad word gevestig op hul belangrike taak om alles
in hul vermoë te doen om die heiligheid van die nagmaal te beskerm. Besoekers
uit ander gemeentes mag die nagmaal gebruik na vooraf aanmelding en verlof
van die leraar of ‘n ouderling of op uitnodiging namens die kerkraad vanaf
die kansel. (Aig, Sin. 1986).
49.2.4 Interkommunie
Interkommunie met Kerke met ‘n Gereformeerde belydenis is geoorloofmits
dit langs die weg van onderlinge oorlegpleging op kerkraadvlak plaasvind.
Waar dit gaan oor nie-Gerefonrmeerde, maar tog erkende Protestantse
kerkgenootskappe en die onderskeie nagmaalsopvattings dus onderling ver
skil, kan interkommunie slegs by wyse van uitsondering onder besondere
omstandighede veroorloof word. In geval van nie-erkende kerkgenootskappe
kan daar nie sprake wees van interkommunie nie (Aig. Sin. 1974).
49.2.5 Nagmaalsdienste
Met die oog op die nagmaalsviering word gehou:
49.2.5.1 ‘n voorbereidingsdiens tot selfondersoek;
49.2.5.2 ‘n aksiediens wat die lees van die formulier en die bediening van die
sakrament insluit; en
49.2.5.3 ‘n Dankseggingsdiens
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4.3 DIE JEUGBEDIENING
ARTIKEL 50
50.1 Die jeug as wesenlike dccl van die geméente is die verant
woordelikheid van die Kerk en hierdie verantwoordelikheid is onver
vreembaar en onoordraagbaar.
50.2 Die bediening aan die jeug as verbondsjeug is ‘n geintegreerde deel
van die omvattende gemeentelike bediening waarin God deur Sy Woord
tot die jeug kom deur verkondiging, ondei~rig, toerusting, herderlike sorg
en dienswerk. Hierdie gemeentelike bediening geskied onder die leiding
van die ampte aan en deur die jeug.
50.3 Die kinders van die gemeente, as dooplidmate, asook alle
buitekerklikes wat tot die gemeenskap van die Kerk wil toetree, word deur
middel van die kategese onderrig in die Woord van God en die leer van
die Kerk. Hierdie onderrig geskied met die oog op belydenisaflegging
waardeur hulle dccl in die voile regte en verantwoordelikhede van
belydende lidmate.

BEPALING 50
UITVOERING VAN JEUGBEDIENING*
50.1 Jeugkommissies

J eugkommissies word op kerkraads,

rings- en sinodale viak vir die toepassing
en uitvoering van die kerk se aanvaardejeugbedieningbenoem. Hierdie kom
missies behartig in die nouste samewerking met mekaar die be ange van die
verskillende aspekte van die kerk se jeugbediening met rapprt aan die betrokke
kerkvergadering, wat weer aan die volgende meerde”e kerkvergadering
rapporteer.
50.2 Strukturering en funksionering van die jeugbediening
50.2.1 Op gemeentelike viak
50.2.1.1 Die kerkraad se verantwoordelikheid
Die kerkraad is verantwoordelik vir die bediening van die doop- en jong
belydende lidmate in die gerneente.
50.2.1.2 Kerkraadsjeugkommissie
Die kerkraadskommissie word so saamgestel dat alle fasette van die ge
meentelike jeugbediening daarin verteenwoordig is.
50.2.1.3 Versiaggewing
Die kerkraadsjeugkommissie doen versiag aan die kerkraad nor al die fasette
van die jeugbediening op grond van versiaggewing deur die onderskeie groepe.
Die kerkraad doen op sy beurt versiag aan die ring.
50.2.1.4 Kategese
50.2.1.4.1 Deel van onderrigtende taak
Kategese word in elke gemeente beoefen as deel van die onderrigtende taak
van die kerk in aansluiting by die verbondsonderrig van die ouers.
50.2.1.4.2 Kerkraad direk verantwoordelik
Die kerkraad is direk verantwoordelik vir die daarstelling en onderhouding
van die kategeseskool, sowel as vir die aanstelling van die onderhoofde,
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sekretaris/se en kategete;
50.2.1.4.3 Leraar hoof
Die leraar is die hoof van die kategeseskool.
50.2.1.4.4 Ouderlinge medeverantwoordelik
Op die ouderlinge rus die pug om saam met die leraar medeverantwoordelik
te wees vir kategetiese onderwys.(KO Art. 16) Senior Kategete word dus eerste
onder die ouderlinge gesoek.
50.2.1.4.5 Kerkraad keur kategete.
Dit is die kerkraad se pug om die kategete te keur en toesig te hou oor hulle
lewenswandel en die gehalte van hulle onderrig.
50.2.1.4.6 Waar katkisante ressorteer
50.2.1.4.6.1 Katkisante ressorteer onder die gemeente waar hulle ouers woon
of waar hulle werksaam is of studeer en in die geval van skoliere en studente
wat naweke huis toe gaan, onder hulle tuisgemeentes.
50.2.1.4.6.2 Wanneer ‘n dooplidmaat ses dae per week in ‘n skoolkoshuis woon
en elke naweek huis toe gaan, katkiseer hy in die gemeente waar sy ouers
woon. Gedurende die week val by onder die toesig en sorg van die kerkraad
van die gemeente binne wie Se grense die koshuis val. Kategese op ‘n weeksdag
is ‘n onderlinge reeling.
50.2.1.4.6.3 Dooplidmate wat enkele naweke huis toe gaan val onder die toesig
en sorg van die kerkraad van die gemeente binne wie se grense die koshuis
val. Hulle katkiseer ook daar en mag met die toestemming van die kerkraad
elders belydenis van geloof doen.
50.2.1.4.7 Verslag
Daar word jaarliks verslag van die kategetiese onderrig aan die kerkraad
voorgeiê wat hieromtrent rapporteer aan die ring.
50.2.1.4.8 Tydperk van die kategetiese onderrig
50.2.1.4.8.1 Junior kategese
Die junior kategese strek normaalweg oor 6jaar vanaf die kind se eerste skool
jaar of vanaf sesjarige ouderdom gereken tot 30 Junie.
50.2.1.4.8.2 Senior kategese
Senior kategese strek normaalweg oor 4jaar vanaf die kind se sewende skool
jaar of vanaf twaalljarige ouderdom gereken tot 30 Junie.
50.2.1.4.8.3 Belydeniskias deur leraar
Die belydenisklas wat deur die leraar self waargeneem word duur ten minste
een voile jaar na voltooiing van die voile leerplan van die junior- en
seniorkategese.
50.2.1.4.8.4 Voile leerplan
Kinders wat die skool verlaat voordat die voile leerplan deurloop is, mag in
geskakel word by die belydenisklas mits die leraar toesien dat die leerstof van
die voile leerplan in hoofsaak met hulle behandel word.
50.2.1.4.8.5 In verafgelee wyke
In verafgeleC wyke kan die belydeniskias waargeneem word deur ‘n bekwame
beivdende lidmaat wat deur die kerkraad aangewys word om dit te hehartig
onder toesig van die leraar.
50.2.1.4.8.6 Voiwassenes
In die geval van volwassenes (buitekerklike ens.) wat belydenis wil allC, moet
hulle inskakel by die belydenisklas tensy die kerkraad op versoek besluit op
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die vorrning van ‘n buitengewone kias. Ook in so ‘n geval behoort die kias
nie minder as ‘n jaar te duur nie tensy buitengewone omstandighede dit on
moontlik maak.
50.2.1.4.9 Leerplan, leerstof en kerklied
Die leerplan van die kerk met die oog op die toelating tot belydenis van geloof
beheis ‘n behoorlike kennis van:
die Woord van God, sy ontstaan en boodskap;
* die leer van die kerk soos uitgedruk in die hclydenisskrifte;
* die hoofsake van die algemene en vaderlanse kerkgeskiedenis;
* die kerkregering;
* sekere afwykendc heskouings;
* die pligte van lidmate;
As handleiding in die kategetiese onderrig word die hand- en/of leerboeke
gebruik wat uitgegee word in opdrag van die Algemene Sinode. Alleen in uit
sonderlike gevaile mag die kerkraad toestemming gee dat afgewyk word van
die leerplan soos deur die Aigemene Sinode aangebied.
Ter bevordering van die kerkhed sien kerkrade toe dat Psalms en Gesange
gereëld by die kategese gesing word.
50.2.1.4.10 Ouderdom by die aflegging van belydenis
50.2.1.4.10.1 Na elf jaar
Die ondersoek na en moontlike toelating tot allegging van belydenis vind plaas
na voltooiing van die voile kategetiese ieerplan dws ses jaar in die junior
kategese, vierjaar in die senior kategese en een voile jaar in die belydenisklas.
(Normaalweg vind dit aan die begin van die dooplidmaat se matriekjaar plaas.)
50.2.1.4.10.2 Minstens 16 jaar
In ‘n geval waar ‘n persoon nie die normale kategetiese leerplan deurloop
bet nie, word hy slegs toegelaat tot die ondersoek en belydenisaflegging nadat
hy minstens die ouderdom van 16 jaar bereik het en die leerstof van die hele
ieerplan met horn behandel is.
50.2.1.4.10.3 Oortreding ivm ouderdom
Vir elke oortreding sal kondonasie by die sinode aangevra word en ‘n
gemotiveerde aansoek rnoet via die ring aan die skriba van die sinode gerig
word.
50.2.1.4.11 Ondersoek in verband met die toelating tot belydenisaflegging
50.2.1.4.11.1 Persoonlike onderhoud
Tydens die katkisasietydperk moet die ieraar ‘n persoonhke gesprek of
gesprekke voer met die katkisant waarin die noodsaaklikheid van die
wedergeboorte en bekering sowel as persoonlike geloofsekerheid en toewyding
aan Christus verduidelik word en navraag gedoen word orntrent elkeen se
persoonlike antwoord op God se verbond en roeping.
Probleme en vrae moet met die katkisant, en.waar nodig saarn met sy ouers,
vroegtydig deurworstei word sodat by voorberei word vir ‘n positiewe ant
woord by die ondersoek en toelating tot belydenisaflegging.
50.2.1.4.11.2 Doopseel moet ingedien word
As bewys van sy doop en ouderdorn is eike katkisant verplig om sy doopseel
in te dien.
50.2.1.4.11.3 Ondersoek deur kerkraad
Die ondersoek van katkisante met die oog op aflegging van belydenis van geloof
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geskied deur die kerkraad of sy Kommissie vir Leer en Aktuele sake (bep.
56.1.22.) onder leiding van die leraar of konsulent of ‘n ander leraar van die
kerkverband. Dit is wenslik dat die ouers van die katkisante ook teenwoordig is.
50.2.1.4.11.4 Waaroor die ondersoek gaan
Die ondersoek met die oog op die aflegging van belydenis gaan oor die katki
sant se kennis van die voorgeskrewe Ieersto1~ sy geioofsrypheid dws sy geloof
soortuiging aangaande sy lewende verbintenis aan Christus as sy persoonlike
Saligmaker, sy meelewing en sy wandel gedurende sy hele kategetiese loopbaan.
Hierdie ondersoek kan mondeling of skriftelike geskied.
50.2.1.4.11.5 Terughouding
Die kerkraacl het die voiste reg om te reel dat ‘n kandidaat wat nie ten voile
hevredig nie, moet wag tot by ‘n voigende nagmaai, wanneer hy/sy weer
geieentheid tot ondersock gegee word indien so versoek word.
50.2.1.4.12 Aflê van belydenis
50.2.1.4.12.1 Voor elke nagmaal
Katkisante wat aan al die vereistes voidoen het en toegelaat word deur die
kerkraad om beiydenis van hulie geloof voor die gemeente af te iê moet voor
elke nagmaai die geleentheid daartoe kry.
50.2.1.4.12.2 Wie behartig die bevestiging
Die bevestiging geskied deur die ieraar; die konsulent of ander ieraar van die
ring deur hom claartoe versoek. Op versoek van die kerkraad kan die bevestig
ing ook geskied deur ‘n ander persoon wat kragtens regi. 22.2.2.3 die
bevoegdheid daartoe besit.
50.2.1.4.12.3 Aflegging tydens erediens
Die belydenis vind piaas deur dat eike katkisant wat toegelaat is, tydens ‘n
erediens individueei gevra word om hardop te antwoord op die vrae in die
formulier vir die allegging van beiydenis, wat vooraf aan hulie gestel is.
50.2.1.4.12.4 Katkisante wat gedoop moet word.
Katkisante wat nie hewys van huile doop kan iewer nie word gedoop met
gebruikmaking van die formulier en vrae vir doop vir voiwassensse en ant
woord nie weer saam met die ander op die vrae van die formuher vir die
aflegging van belydenis nie.
50.2.1.4.12.5 Wanneer openbare belydenis en doop gelyktydig geskied.
Wanneer ‘n aantal persone belydenis van geioof moet afl~ van wie sommige
ook nog gedoop moet word, word eers diegene gedoop wat nog nie gedoop
is nie, met gebruikmaking van die formuher vir die doop van voiwassenes.
Daarna moet die ander antwoord op die formulier vir die belydenis van geloof.
Diegene wat pas gedoop is kan daar bystaan maar hoef nie weer op die vrae
te antwoord nie.
50.2.1.4.12.6 Belydenisaflegging buite erediens
In hoC uitsondering kan die aflegging van belydenis geskied voor die kerkraad
of ‘n kommissie van die kerkraad met bekendmaking aan die gemeente.
50.2.1.4.12.7 Aflegging binne ses maande.
Aflegging van belydenis geskied binne ses maande na die ondersoek.
50.2.1.4.12.8 Katkisante uit ander gemeentes
Katkisante uit ander gemeentes word nie tot die ondersoek of openbare
belydenis sonder skriftehke verlof van die betrokke ieraar, of as hy afwesig
is, van ‘n ouderhng van die betrokke gemeente, toegelaat nie.
50.2.1.4.12.9 Ondersoek en belydenis in afsonderlike gemeentes.
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Geskied die ondersoek in een gemeente en die openbare belydenis in ‘n ander
behoort die lidmaat tot die gemeente waar hy horn gevestig het maar die
registrasie vind plaas waar hy belydenis afgele het. In so ‘n geval moet die
lidmaat sorg dat sy bewys van lidrnaatskap aangestuur word na die gemeente
waar by horn gevestig het.
50.2.1.5 Jeugaksies
50.2.1.5.1 Indeling van Jeugaksies
Die jeug word deur middel van kerkjeugaksies bedien met die volgende
indelings:
* Junior Kerkjeugaksie UKJA) vir die junior dooplidmate;
* Senior Kerkjeugaksie (SKJA) vir die senior dooplidrnate;
* Belydende Kerkjeugaksie (BKJA) vir die belydende kerkjeug.
50.2.1.5.2 Doe! van die Kerkjeugaksies
50.2.1.5.2.1 Om die jeug te lei tot ‘n persoonlike geloofsverhouding met Jesus
Christus op grond van sy verbondsverseëling deur die doop.
50.2.1.5.2.2 Die voorbereiding en voortgesette toerusting tot Skrifgetroue volge
linge van die Here Jesus Christus en lewende lidmaatskap van Sy kerk, in
noue aansluiting by die kategetiese doelstellings van die kerk.
50.2.1.5.2.3 Betrokkenheid en dienslewering in die kerk en die koninkryk van
God ten opsigte van barnihartiglieid, jeug en ander werksaarnhede van die
kerk deur gebed, Bybeistudie, praktiese diens en offervaardigheid.
50.2.1.5.2.4 Getroue steun aan die Ned GerefKerk as sigbare openbaring van
die liggaarn van Christus en heelhartige deelname aan a! die aanbid
dingsgeleenthede en ander werksaamhede van die gemeente.
50.2.1.5.2.5 Beoefening en belewing van die liefdesgemeenskap in die Kerk
van Christus.
50.2.1.5.3 Gerigtheid van die Kerkjeugaksie
50.2.1.5.3.1 Die JKJA is gerig op die voorskoolse en prirnére skoolkinders van
die gerneente, dws al die kinders van ongeveer 2 tot 11 jaar oud. Kinders van
buitekerklikes en ander gesindtes is welkorn mits hulle hulle met die doel en
program van die JKJA vereenseiwig. Die kerkraad besluit of die std 5- groep
ook ingeskakel word by JKJA.
50.2.1.5.3.2 Die SKJA is gerig op die kinders van die gemeente in std 5-10.
dws die senior kategesegroep en die belydeniskias so wel as die leerlinge wat
reeds belydenis van geloof afgelê bet, In sommige gemeentes kan die std 5groep by die JKJA en die std lO-groep by die BKJA ingedeel word. Jongmense
van buitekerklikes en ander gesindtes is welkom, rnits hulle hulle met die doe!
en program van die SKJA vereenseiwig.
50.2.1.5.4 Funksionering van die Kerkjeugaksies
Hierdie aksies word so georganiseer dat die jeug ruim geleentheid kry om
leiding te neem.
Vir die jeugaksies en jeugbelangegroepe is daar ‘n komitee, tensy omstan
dighede ‘n ander reeling noodsaak.
50.2.2 Op Ringsvlak
50.2.2.1 Die ring bepaal die samestelling van die Ringsjeugkommissie.
50.2.2.2 Die Ringsjeugkommissie word so saamgestel dat al die fasette van
die jeugbediening daarin verteenwoordig is.
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50.2.2.3 Die Ringsjeugkommissie koördineer al die fasette van die jeugbe
diening in die ring.
50.2.2.4 Onder leiding van die Ringsjeugkornmissie kan daar na gelang van
ornstandighede vir jeugbelangegroepe kommissies wees wat sekere
werksaarnhede onderneern.
50.2.2.5 Die Ringsjeugkomrnissie lewer versiag van alle fasette van die jeugbe
diening aan die ring.
50.2.3 Op Sinodale valk
50.2.3.1 Die Sinodale Jeugkommissie
50.2.3.1.1 Samestelling
Die Sinodale Jeugkornrnissie word soos voig deur die sinode saamgestel:
50.2.3.1.1.1. Een lid met sekundus uit elke ringsgebied op vctordrag van die
afsonderlike ringe deur die sinode en in die reses deur die Sinodale Kom
missie of sy dagbestuur.
50.2.3.1.1.2 Die Siriodale Komitee van die Vroueaksie benoem uit hulle geledere
‘n primaria en sekunda orn in die kornmissie te dien.
50.2.3.1.1.3 ‘n Verteenwoordiger uit elke afdeling van die Kapelaansdiens tw.
Weermag, Polisie en Gevangenisdiens Sons deur elkeen afsonderlik aangewys,
asook een voltydse studenteleraar.
50.2.3.1.1.4. Die kommissie het reg van koöpsie van hoogstens een persoon
per subkornmissie.
50.2.3.1.1.5 Die Jeugkommissie benoem sy eie dagbestuur bestaande uit sy
voorsitter ondervoorsitter, skriba en bykornende lede en wel so dat elke
subkommissie in die dagbestuur verteenwoordig is.
50.2.3.1.1.6 Die predikant in sinodale diens met opdragjeugbediening is lid
en skriba van die kommissie.
50.2.3.1.2 Werksverdeling
Die Jeugkommissie benoern die volgende subkomrnissies:
* Subkornrnissie vir Dooplidmate
* Subkommissie vir Opvoeding en Onderwys
* Subknmmissie vir Jong Belydende Lidmate en Studente- bearbeiding
50.2.3.1.3 Werksaamhede van die Jeugkommissie
50.2.3.1.3.1 Die organisering van die jeugwerk van die kerk soos deur die sinode
aan horn opgedra.
50.2.3.1.3.2 Gee leiding aan gemeentelike- en ringsjeugkommissies met betrek
king tot jeugbearbeiding narnens die sinode.
50.2.3.1.3.3 Neem in behandeling die jaarlikse verslae van die ringsjeugkom
missies, Kerkjeugaksies en die ACSV deur sy subkommissies.
50.2.3.1.3.4 Reeling van konferensies ten opsigte van jeugwerk.
50.2.3.1.3.5 Onderhandeling met owerhede en ander instansies ter bevorde
ring van die jeugbelange.
50.2.3.1.3.6 Benoerning van verteenwoordigers, waar toepaslik, in ander korn
rnissies ~vat jeugbelange behartig.
50.2.3.1.3.7 Die opstel van hulle jaarlikse begroting.
50.2.3.1.3.8 Gee versiag aan die sinode van sy werksaamhede asook van die
betrokke kommissies van die Algernene Sinode. Elke afdeling van hierdie kom
missie is vir sy deel van die gesamentlike versiag aan die sinode
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verantwoordelik.
50.2.3.1.3.9 Die kommissie hou saam met die Kommissie vir Ampsbediening
en Evangelisasie toesig oor die werksaamhede van die predikant in sinodale
diens wat albei die kommissies dien.
50.2.3.1.3.10 Benoem saam met die Kommissie vir Ampsbediening en
Evangelisasie ‘n predikant in sinodale diens.
50.2.3.1.4 Werksaamhede van die subkommissies
50.2.3.1.4.1 Dooplidmate
50.2.3.4.1.1 Die bevordering van Godsdiensonderwys wat behels onderwys in
Bybelse- en Kerkgeskiedenis asook die Christelike geloofs- en sedeleer aan
die hand van die belydenisskrifte.
50.2.3.4.1.2 Ontvang en bestee die kollektes vir kategese wat by die biddag
vir kategese in die gemeentes opgeneem word.
50.2.3.4.1.3 Bevorder die werk van die Junior en Senior kategese.
50.2.3.1.4.2 Opvoeding en Onderwys
50.2.3.1.4.2.1 Bevorder die onderwys in Christelike sin met alle ems en ywer.
50.2.3.1.4.2.2 Bevorder die Godsdiensonderwys op kolleges en skole op suiwer
en gesonde grondsiag in koördinasie met die Godsdiensonderwys van die huis
en die kerk.
50.2.3.1.4.2.3 Die aanmoediging van bekwame en godvrugtige persone tot die
onderwysberoep.
50.2.3.1.4.2.4 Waak oor die strekking en gehalte van leesen voorgeskrewe boeke sowel as leestof wat die jeug aangebied word.
50.2.3.1.4.3 Studentebearbeiding
50.2.3.1.4.3.1 Bevordering van alle aspekte van studentebearbeiding.
50.2.3.1.4.3.2 Bevorder jeugaksies onder die studente, soos die ACSV en
Jeugaksie vir Jong Belydende Lidmate.
50.2.3.1.4.3.3 Waar groot getalle studente aan universiteite en kolleges binne
die grense van die gemeente addisionele werkkragte noodsaaklik maak, word
daar vir een leraar vir elke 1000 studente voorsiening gemaak. Die koste ver
bonde aan sulke poste word deur die sinode gedra. Waar daar minder as 1000
studente in ‘n gemeente is maar genoeg om ‘n addisionale werkkrag nood
saaklik te maak moet die gemeente ‘n pro-rata bydrae van die sinode ontvang.
50.2.3.1.4.3.4 Die sinodale kollekte vir studentebearbeiding word in die
begroting vir studentebearbeiding inbetaal.
50.2.3.1.4.4 Jong belydende Lidmate
50.2.3.1.4.4.1 Die bevordering van die geestelike arbeid aan die naskoolse
werkendejeug deur beraadslaging met, leiding en hulpverlening aan kerkrade,
ringe en sinode soos omstandighede dit mag vereis.
50.2.3.1.4.4.2 Die bevordering van die werk van die kerkjeugaksies onder die
naskoolse jong mense.
50.2.3.1.4.4.3. Die vind van nuwe arbeidsmoontlikhede aan hierdie groep lede
van die kerk.
50.2.3.1.4.4.4 Benoem uit sy geledere ‘n lid om te dien in die Sinodale Komitee
van die Vroueaksie en waar toepaslik op ander komitees wat jeugbelange
behartig.
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4.4. DIE HERDERLIKE SORG
ARTIKEL 51
Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens moet deur getroue
huisbesoek hulle herderlike sorg uitstrek tot alle lidmate van die gerneente,
in besonder deur behoeftiges, siekes of oues van dae te besoek en hulle
te bemoedig, te vertroos en te ondersteun.
Voorts moet lidmate voortdurend gewaarsku word teen valse leringe en
dwalinge en teen wêreldgesindheid en goddelose lewenspraktyke.

4.5 AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE
ARTIKEL 52
52.1 Die Kerk rig horn deur middel van ampsbediening tot die lidmate
van die gerneente ten einde die gerneente op te bou tot vervulling van
sy dienswerk.
52.2 Die Kerk rig horn deur intensiewe gespesialiseerde ampsbediening
tot vervreemdes wat formeel nog lidmate is ten einde hulle daadwerklik
te bereik en hulle tot gemeenskap rnet Christus te bring.
52.3 Die Kerk rig horn deur middel van evangelisasie tot diegene wat ver
vreemd is van Christus, sy Woord en sy kerk en wat om die rede buite
kerkverband geraak het ten einde hulle tot die gerneenskap met Christus
en sy gemeente terug te bring.
BEPALING 52
UITVOERING VAN EVANGELISASIEAKSIE
52.1 Kerkraadskornrnissie vir Arnpsbediening en Evangelisasie.
5 2.1.1 Samestelling
Die kerkraad benoem ‘n kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie be
staande uit lede van die Kerkraad en lede van die Vroueaksie se komitee vir
evangelisasie.
52.1.2 Werksaamheid
Die kommissie gee sy ernstige aandag aan die volgende sake:
52.1.2.1 Die skoling van die ouderlingsamp en wel onder leiding van die
plaaslike leraar(s).
52.1.2.2 Die skoling van die amp van die gelowige deur middel van
nakategetiese onderrig.
52.1.2.3 Beplan die terugwin van die afgedwaaldes en buitekerklikes.
52.1.2.4 Reel vir die kategese van die voiwassenes wat nog nie belydenis van
geloof afgelê het nie.
52.1.2.5 Gee aandag aan die bearbeiding van buitekerklike andertaliges waarby
die Jode ingesluit is.
52.1.2.6 Gee aandag aan die seelui (in geval van kusgemeentes).
52.1.2.7 Gee aandag aan die inskakeling van immigrante.
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52.1.2.8 Gee aandag aan nywerheidsbediening.
52.1.2.9 Reel vir ‘n jaarlikse sensusopname.
52.1.2.10 Vergader minstens kwartaalliks, doenjaarliks versiag aan die kerkraad
en voltooi die ringsvorm.
52.1.2.11 Benoem uit sy geledere ‘n primarius- en sekunduslid om in die ge
meentekomitee van die Vroueaksie te dien.
52.2 Ringskommissie vir Ampbediening en Evangelisasie
Samestelling
52.2.1 Elke ring benoem ‘n kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie.
52.2.2 Werksaamheid
52.2.2.1 Gee leiding en aandag aan al die sake wat aan die kerkraad se kom
missie vir Ampsbediening en Evangelisasie opgedra is.
52.2.2.2 Vergader minstens twee maal per jaar.
52.2.2.3 Doen volledig versiag aan die ring.
52.2.2.4 Reel ‘n jaarlikse konferensie vir predikante.
52.2.2.5 Adviseer gemeentes wie se getalie per ieraar te groot word.
52.2.2.6 Gee raad aan gemeentes in wie se gebied daar ‘n snelle uitbreiding
plaasvind veral ten opsigte van die vroegtydige aankoop van erwe.
52.2.2.7 Koördineer die nywerheidsbediening.
52.2.2.8 Reel waar prakties moontlik ‘n saamtrek van ringsleraars met die
oog op Pinkster.
52.2.2.9 Reel waar nodig kursusse vir ouderlinge.
52.3 Sinodale Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie
52.3.1 Samestefling
52.3.1.1 Die Sinodale Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie bestaan
uit een lid, met sekundus, vir elke ringsressort op voordrag van die afsonderlike
ringe benoem deur die sinode en in die reses deur die Sinodale Kommissie
of sy dagbestuur.
52.3.1.2 Die Sinodale Komitee van die Vroueaksie benoem uit hulle geledere
‘n primaria en sekunda in die kommissie.
52.3.1.3. Die verteenwoordiger wat deur die Sinode aangewys is vir MET.
(Bep. 35.9.14) het volle sittingsreg in die kommissie.
52.3.1.4 Een van die kapelane in Oos-Kaapland het voile sittingsreg in die
kommissie.
52.3.1.5 Die kommissie mag een bykomende lid koöpteer.
52.3.1.6 Die kommissie benoem sy eie dagbestuur bestaande uit die voorsit
ter, ondervoorsitter, skriba en hoogstens twee bykomende led.
Skribaat
52.3.2 Die predikant in sinodale diens met opdrag ampsbediening en
evangelisasie is ampshalwe lid en skriba van die kommissie.
52.3.3 Werksaamhede
Hierdie kommissie gee leiding aan die Kerk en bevorder die volgende sake:
52.3.3.1 Die evangelisering van buitekerkhkes.
52.3.3.2 Die evangelisering van andertaliges waarby die Jode ingesluit is.
52.3.3.3. Die bevordering van nywerheidsbediening veral ook soos gerig op
die S.A. Vervoerdienste.
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52.3.3.4 Die bearbeiding van die seelui in samewerking met die Sinodale
Sendingkommissie.
52.3.3.5 Die bearbeiding van immigrante
52.3.3.6 Die reel van kursusse en konferensies vir predikante.
52.3.3.7 Die bevordering van geestelike vernuwing.
52.3.3.8. Die voorsiening van skolingsmateriaal vir die skoling van ouderlinge
en die amp van die gelowige.
52.3.3.9 Die beplanning van die geestelike arbeid by vakansieoorde.
52.3.3.10 Toesighouding oor die predikant in sinodale diens en die betrokke
kantoorpeisoneel in die nouste samewerking met die Sinodale Jeugkornmissie.
52.3.3.11 Hulpverlening aan die Vroueaksie in soverre dit evangelisasie raak.
52.3.~.12 Toesighouding oor die lekearbeiders t.o.v. bearbeiding in S.A.
Vervoerdienste.
52.3.3.13 Benoem saam met die Jeugkommissie die predikant in sinodale diens
wat beide kommissies dien.
52.3.3.14 Benoem uit sy geledere ‘n primarius- en sekunduslid om in die
Sinodale Komitee van die Vroueaksie te dien.
52.4 Arbeid onder Jode en andertaliges
Die sinode dra die arbeid onderJode en andertaliges op aan sy kommissie
vir Ampsbediening en Evangelisasie om:
52.4.1 Die evangelisering van Jode en andertaliges te behartig;
52.4.2 Die fondse wat verkry word deur ‘n sinodale kollekte hiervoor aan te
wend:
52.4.3 versiag van die werk aan die sinode te doen.
4.6 SENDING
ARTIKEL 53
53.1. Sendingwerk is in eerste instansie die roeping van elke lidmaat van
die gemeente en die plaaslike kerkraad. Dit is die uitvoering van ‘n Skrif
tuurlike en Goddelike bevel van die drie-enige God. Dit behels die verkon
diging van die evangelie aan nie-gekerstende mense.
53.2 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis,
onderneem die gemeentes in kerkverband van ring en sinode sendingwerk.

BEPALING 53
UITVOERING VAN SENDINGAKSIE
53.1 Wese en Doel
53.1.1 Sending as die handeling van die Drie-enige God
Sending is die handeling van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige
Gees, met die wêreld waardeur Hy uit die ganse menslike geslag vir Horn
‘n gerneente deur Sy Woord en Gees vergader.
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53.1.2 Die sin en bestemming van die bestaan van die Kerk
Daarom aanvaar die Ned. Geref. Kerk in Oos-Kaapland die sin en die bestem
ming van sy bestaan om deur God gebruik te word in Sy hancJeiing met die
mens en die wéreid.
53.1.3 Die eenheid van die Gelowiges
Gelowiges uit elke taal en nasie wat sodoende vergader word, vorm met aile
gelowiges ‘n eenheid in die ware geloof.
53.1.4 Die noodsaaklikheid van afsonderiike selfstandige Kerke
Sodat elkeen in ~y eie taai die groot dade van God kan hoor en verkondig,
sal afsonderiike seifstandige kerke uit verskiiiende bevoikingsgroepe tot stand
gebring word en deur gesamentlike sendingwerk in huile uitbouing bygestaan
word.
V
53.2 Sendinggebied
V
53.2.1 Binne sy grense
Binne sy eie grrense doen die N.G. Kerk in Oos-Kaapiand sendingwerk deür
skakeling en in voile samewerking met die gevestigde gerneentes van die ander
kerke in die familie van N.G.Kerke.
53.2.2 Buite sy grense
Buite sy grense word sendingwerk onderneem in samewerking met ander
sinodes van die familie van Ned. Geref. Kerke of n ander kerk van
Gereformeerde belydenis.
53.3 Kerkraadsendingkommissie
53.3.1 Samestelling
In eike gemeente benoem die kerkraad ‘n sendingkommissie wat bestaan uit
lede van die kerkraad en die sendingkomitee van die Vroueaksie.
53.3.2 Werksaamhede
Die bevordering, koordinering en beplanning van die sendingwerk in die ge
meentes deur:
53.3.2.1 die ondernerning van plaashke werksaamhede met goedkeuring en
in opdrag van die icerkraad;
53.3.2.2 die veriening van regstreekse huip aan hulpbehoewende gemeentes
van die ander kerke in die familie van die N.G. Kerke.
53.3.2.3 die uitbouing van goeie verhoudinge binne die familie van
N.G.Kerke.
53.4 Ringsendingkommissie
53.4.1 Samestelling
Die ring benoem uit sy geiedere ‘n sendingkommissie. Die Vroueaksie ringsen
dingkomitee mag ook ‘n verteenwoordiger met sekunda in die ringsen
dingkommissie benoem.
53.4.2 Werksmetode
53.4.2.1 Die opwekking van sendingbeiangsteiling in sy gebied.
53.4.2.2 Die insamehng van bydraes vir die ondersteuning van ringsprojekte.
53.4.2.3 Adyiseer gemeentes in die beplanning van sending-werksaamhede.
53.4.2.4 Bring sendingbehoeftes en probieme binne die grense van die ring
onder die aandag van die Sinodaie Sendingkommissie met die oog op advies
en leiding.
53.4.2.5 Doen versiag van sy werksaamhede aan die ring. Vestig die aandag
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van die ring op die sendingbydraes en aktiwiteite van die ringsgernecntes en
verder op alle sending-aangeleenthede wat die aandag van die ring verdien.
53.4.2.6 Sien toe dat elke gemeente minstcns cen maal per jaar in belang
van die sending besoek word en reel die koste van sondanige ringsen
dingbesoeke volgens regl. 14.6.13.
53.4.2.7 Ontvang die gemeentelike sendingverslac, stel daaruit ‘n ringsverslag
op en oorhandig beide tydens die ringsvergadering in duplikaat aan die skriha
van die ring vir versending aan die argivaris in Kaapstad en die Sendingkan
toor in Port Elizabeth.
53.5 Sinodale Sendingkommissie
53.5.1 Samestelling
Die Sinodale Sendingkommissie bestaan uit:
53.5.1.1 Ringsbasis
Een lid met sekundus vir elke ringsgebied op voordrag van die afsonderlike
ringe deur die sinode en in die reses deur die Sinodale Kommissie of sy
dagbestuur benoem.
53.5.1.2 Deskundige Lede
Die Sinodale Sendingkommissie bcnoem hoogstens drie deskundige lede.
53.5.1.3 Diensaksies
Uit die Gebiedskomitees van die diensaksies wat sendingbelange behartig word
op hulle voordrag ‘n verteenwoordiger in die Sinodale Sendingkommissie
benoern, terwyl ‘n lid van die Sinodale Sendingkommissie in die Gebiedskom
Initees van die betrokke diensaksies dien.
53.5.1.4 Skribaat
Die predikant in sinodale diens met opdrag sending is ampshalwe lid en skriba
van die kommissie en het reg van sitting, met adviserende stem, in alle
meerdere vergaderinge van die Kerk wanneer die werksaamhede van die sen
ding behandel word.
53.5.2 Funksionering
53.5.2.1 Subkommissies
Die Sinodale Sendingkommissie benoern uit sy ledetal soveel subkommissies
as wat by nodig vind.
53.5.2.2 Vergaderinge
Die Sinodale Sendingkommissie vergader minstens een maal per jaar en die
subkommissies na eis van omstanghede met verslag aan die Sinodale
Sendingkommissie.
53.5.2.3 Uitvoerende Komitee
Die uitvoerende komitee behandel sake wat ‘n besluit van die Sinodale Sen
dingkommissie vereis wat nie uitgestel kan word nie, met verslag aan die
Sinodale Sendingkommis sic.
53.5.2.4 Algemene sake
Algemene sake, wat nie direk onder een van die subkommissies val nie, word
deur die uitvoerende komitee behartig.
53.5.3 Werksaamhede van die Sinodale Sendingkommis sic
53.5.3.1 Die organisering, administrasie en uitbouing van die werksaamhede
van die sending.
53.5.3.2 Die verkryging van vaste eiendom binne enige deel van die sending
gebied en die registrasie daarvan volgens reglement 13.5.
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53.5.3.3 Die aangaan van lenings by die kerkantoor teen die sekuriteit van
skuldbewyse.
53.5.3.4 Die verkoping, verruiling of op ander wyse vervreemding van eien
domme met goedkeuring van die Sinodale Kommissie vir Administrasie.
53.5.3.5 Die versiag doen van sy werksaamhede by elke sinodale vergadering.
53.5.3.6 Die benoeming uit eie geldere van verteenwoordigers om te dien
in die sinodale komitees van die diensaksies wat sendingbelange behartig.
53.5.3.7 Die reeling van die werk van die predikant in sinodale diens met
opdrag sending ooreenkomstig 53.5.5.
53.5.4 Benoeming Predikant in Sinodale Diens
Die Sinodale Sendingkommissie benoem die predikant in sinodale diens met
opdrag sending (regl. 2.7.)
53.5.5 Werksaamhede van die Predikant in Sinodale diens met opdrag
Sending
53.5.5.1 Hy tree op as skriba van die Sinodale Sendingkommissie, asook van
sy subkommissies.
53.5.5.2 Hy besoek op uitnodiging gemeentes en ringe en moet steeds die
sendingwerk prominent onder die aandag van die gemeentes en ringe hou.
53.5.5.3 Hy moet die administrasie van die sendingwerksaamhede in Oos
Kaapland in oorlegpleging met die Sinodale Sendingkommissie en sy subkorn
missies behartig en die fondse in oorleg met die saakgelastigde administreer.
53.5.5.4 Hy tree op as skakelbeampte tussen die Sinodale Sendinigkommissie
en instansies van die ander kerke in die familie van N.G. Kerke.
53.5.5.5 Hy verteenwoordig die sinode op die Algemene Sinode se Sen
dingkommissie, die Kuratorium van die Teologiese Seminarium te Decoligny
en ander besture waartoe die sinode of die Sinodale Sendingkommissie mag
besluit.
53.5.5.6 Sy lewensonderhoud en toelaes word deur die Sinodale Sendingkorn
missie in oorleg met die Sinodale Kommissie vir Administrasie bepaal.

4.7 DIENS VAN BARMHARTIGHEID
ARTIKEL 54
54.1. Die kerke moet met priesterlike bewoënheid omsien na die armes
en ander sorghoewendes om hulle te help, te troos en geestelik op te hef.
54.2. Waar die omvang en omstandighede dit eis, moet die diakonieë
in kerkverband van ring en sinode inrigtings vir hierdie sorgbehoewendes
in die lewe roep.
BEPALING 54
UITVOERING VAN DIENS VAN BARMHARTIGHEIDAKSIE
54.1 Wese
Die wese van die diens van barmhartigheid is die vestiging en uitbreiding
van die Koninkryk van God.
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54.2 Dod
Die diens van barmhartigheid, daartoe gedring deur die liefde van Christus
en in gehoorsaamheid aan die Woord van God, behartig die belange van
sorgbehoewendes binne kerkverband met die reg om maatreëls te tref teen
geestelike, maatskaplike en materiële verwaarlosing en met betrekking tot
behoorlike organisasie, uitbreiding en uitvoering van die werksaamhede wat
nodig geag word.
54.3 Kerkraadskommissie vir die Diens van barmhartigheid.
54.3.1 Samestelling
54.3.1.1 Elke kerkraad hou sy diakonie verantwoordelik vir die diens van barm
hartigheid onder sy toesig.
54.3.1.2 Lede van die Vroueaksie se komitee vir die diens van barmhartigheid
dien ook in die diakonie as die kerkraad se kommissie vir die diens van
barmhartigheid.
54.3.2 Werksaamhede
Die werksaamhede van die diakonie as kommissie vir die diens van barmhar
tighied is die volgende:
54.3.2.1 hy stel hom op hoogte met maatskaplike toestande binne en buite
die grense van die gemeente en behartig die belange van die sorgbehoewendes
met versiag aan die kerkraad.
54.3.2.2. Hy sQek, deur die kerkraad, na die samewerking van die ringskom
missie vir die diens van barmhartigheid en die Sinodale Kommissie vir die
Diens van Barmhartigheid wanneer plaaslike omstandighede dit vereis.
54.5 Ringskommissie vfr die Diens van Barmhartigheid
Elke ring benoem ‘n ringskommissie vir die diens van :barmhartigheid
54.4.1 Werksaamhede
Die werksaamhede van die ringskommissie vir die diens van barmhartigheid
is die volgende:
54.4.1.1 Hy wek belangstelling in die diens van barmhartigheid op, behartig
die belange van die diens van barmhartigheid in die algemeen en neem die
nodige stappe om fondse vir die werk te vind.
54.4.1.2 Hy sien toe dat elke gemeente in sy ressort een maal per jaar in belang
van die diens van barmhartigheid besoek word.
54.4.1.3 Hy hou ‘n wakende oog oor toestande binne die ringsressort met die
doel om bepaalde behoeftes onder die aandag van die Sinodale Kommissie
vir die Diens van Barmhartigheid te bring en neem die nodige stappe wat
verder vereis mag word.
54.4.1.4 Hy oorweeg aansoeke van kerkrade om huip uit gemeentesorgfondse
en doen die nodige aanbevelings by die Sinodale Kommissie vir die Diens
van Barrnhartigheid.
54.4.1.5 Hy doen versiag, met aanbevelings, aan die ring nor die inhoud van
vorm F soos van kerkrade ontvang.
54.4.1.6 Hy doen aan die ring versiag met aanbevelings oor al sy werksaamhede
en vestig die aandag op sake in verband met die diens van barmhartigheid.
in die algemeen en die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
in besonder, asook op die bydraes wat uit die ringsgemeentes vir die dod aange
wend is.
54.4.1.7 Hy sien toe dat die versiag, na afloop van die ringsvergadering, deur
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die ringskriba aan die argivaris in Kaapstad gestuur word en ‘n afskrif aan
die kantoor van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
in Port Elizabeth.
54.4.1.8 Die koste van (lie komrnissie mag, met goedkeuring van die ring, uit
die l~ndse van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
verhaal word.
54.5 Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
54.5.1 Naam
Hierdie kommissie sal bekend staan as die Sinodale Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid van die Nederduitse Gereftrmeerde Kerk in Oos
Kaapland. Hierna genoem die kommissie.
54.5.2 Samestelling
54.5.2.1 Die Kommissie bestaan uit hoogstens drie deskündige lede en een
lid uit elke ringsgebied op voordrag van die ringe deur die sinocle en in die
reses deur die Sinodale Kommissie of sy dagbestuur benoem. Hierdie lid kan
ook ‘n diaken wees.
54.5.2.2 Die Sinodale Komitee van die Vroueaksie benoem uit hulle geledere
‘n primaria- en sekundalid in die kommissie.
54.5.3 Doelstelling.
Die kommissie, daartoe gedring deur die lielde van Christus en in gehoor
saamheid aan die Woord van God, hehartig die belange van sorgbehoewendes
binne kerkverband, met die reg om maatreëls te tref teen geestelike, maat
skaplike en materiële verwaarlosing en met hetrekking tot behoorlike
organisasie, uitbreiding en uitvoering van die werksaamhede wat nodig geag
word.
54.5.4 Werksaamhede
Die werksaamhede van die kommissie is die volgencle:
54.5.4.1 Gemeentesorg
Hy ondersteun gemeentes wat dit moeilik vind om in hul basiese behoeftes,
te wete, die aankoop van grond, die bou van kerke, kerksale en pastorieë en
die vergoeding van leraars, self te voorsien.
54.5.4.2 Siekesorg
Hy behartig die geestelike versorging van siekes in groot hospitale en inrigtings.
54.5.4.3 Inrigtingsorg
Hy reel inrigtingsorgdienste deur die oprigting van inrigtings met eie fondse,
en/of deur middel van Staatsfondse verkry met lenings deur sy nutsrnaatskappy,
die Oos-Kaaplandse Behuisingsmaatskappy, stel besture saam, skep poste vir
administratiewe werk en inrigtingspersoneel en doen die nodige aanstellings
in sondanige poste binne die sinodale ressort 5005 nodig rnag word.
54.5.4.4 Gesinsorg
Hy reel gesinsorgdiens deur Christelik-Maatskaplike Rade te stig, saam te
stel en te beheer~ skep vakkundige en administratiewe poste vir die dod en
doen die aanstellings in die poste binne die sinodale gehied 5005 nodig rnag
word.
54.5.4.5 Administreer Fondse
Hy administreer die fondse wat vir sy onderskeie werksaamhede deur die
sinode en ander instansies aan hoin toevertrou word.
54.5.4.6 Ondersteun opleiding van Kerklike Werksters
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Hy ondersteun die opleiding van kerklike werksters vir die diens van harm
hartigheid in Hugenote-Kollege en help kerkrade om sulke werksters in diens
te neem
54.5.4.7. Sien om na Verwaarloosdes en Gestremdes
Hy behartig die versorging, opvoeding en onderwys van verwaarloosdes en
gestremdes
54.5.4.8 Vind van Fondse
Hy beplan, na die eis van omstandighede, om die nodige fr>ndse vir sy
werksaamhede te vind.
54.5.4.9 Vorm F
Hy stuur jaarliks aan elke kerkraad vorm F waarin ‘n opgawe gegee word
van wat die kerkraad ten opsigte van die diens van barrnhartigheid doen.
54.5.4.10 Vergadering
Hy vergader minstens een maal per jaar.
54.5.4.11 Versiag aan Sinode
Hy doen aan die sinode van al sy werksaamhede versiag.
54.5.4.12 Sinodale komitee van Vroueaksie
Benoem Uk S~ geledere ‘n primarius- en sekunduslid om in die sinodale
komitee van die Vroueaksie te dien.
54.5.4.13 Konstitusie Departement Gesondheid en Welsyn
Die kommissie voorsien die Departement van Gesondheid en Welsyn van ‘n
konstitusie Sons deur hulle vereis, met dien verstande dat sodanige konstitusie
nie met bep. 54 of ander besluite van die Sinode in stryd is nie.
54.6 Algemene Bepalinge
54.6.1 Dagbestuur
Die kommissie benoem ‘n dagbestuur om opdragte uit te voer en in dringcnde
gevalle namens die kommissie op te tree met rapport aan die kommissie.
5 4.6.2 Samewerking met Owerheid
In die behartiging van die belange van sorghoewendes streef die kommissie
te alle tye daarna om die maatskaplike beleid van die Staat in Christelik en
nasionale gees te beinvloed en die nouste samewerking met die owerheid te
bewaar.
54.6.3 Oorlegpleging met Kerkbesture en Sinodale Kommissies
Die kommissie behartig sy werksaamhede in oorleg met die bestaande
kerkbesture en kommissies van die sinode sowel as die Algemene Sinode.
54.6.4 Skakeling tussen Gesinsorgdienste en Inrigtingsorgdienste
Die kommissie voorsien fasiliteite vir skakeling tussen gesinsorgdiens en in
rigtingsorgdiens wanneer vakkundige werk, waarby albei afdelings belang het,
op die spel is.
54.6.5 Wysiging in Reglemente
Wysiging in hierdie reglemente kan alleen aangebring word deur die vergade
ring van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Oos-Kaapland.
54 6 6 Ontbindingsklousuk
Die kommissie kan alleen deur n vergadering ‘Van die sinode van die Ned
Geref Kerk in Oos Kaapland met n meerderheidstem ontbrnd word Indien
by ontbmding enige bates hoegenaamd oorbly nadat verpligtinge nagekom
en skulde betaal is sal dit nie onder lede \an die kommissie verdeel word
nie maar in geheel aan die Nederduitse Gerelormeerde Kerk in Oos Kaapland
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met die oog op soortgelyke of aanverwante dienste, oorhandig word.
54.6.7 Aanpassing by veranderde Omstandighede
Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid behou die reg voor
om sy werksaamhede indien nodig, na die eis van omstandighede aan te pas
by veranderde bepalinge van ander instansies met wie ten nouste saamgewerk
word en wel op so ‘n wyse dat die regte van die Kerk te alle tye beskerm
bly en met dien verstande dat dit geen reglementwysiginge meebring nie.
54.7 Predikant in Sinodale Diens
54.7.1 Skribaat
Daar sal ‘n predikant in sinodale diens met opdrag diens van barmhartigheid
wees wat ook as sekretaris van die kommissie optree.
54.7.2 Adviserende Stem
Hy is ampshalwe lid van die kommissie en het reg van sitting, met adviserende
stem, op alle meerdere vergaderinge van die Kerk wanneer die werksaamhede
van die diens van barmhartigheid hehadel word.
54.7.3 Benoeming
Die predikant in sinodale diens met opdrag diens van harmhartigheid word
deur die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid benoem.
54.7.4 Pligte
Sy gewone pligte behels:
54.7.4.1. Die notulering van die werksaamhede van die vergadering van die
kommissie en sy dagbestuur.
54.7.4.2. Die uitvoering van die besluite en opdragte van die Sinodale Kom
missie vir die Diens van Barmhartigheid.
54.7.4.3. Die beheer oor die kantoor.
54.7.4.4. Die toesig oor die uitbetaling van die fondse soos deur die Sinodale
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid van tyd tot tyd toegeken word.
54.7.4.5. Die gereelde besoek aan gemeentes en ringsvergadcringe om die
werksaarnhede van die diens van barmhartigheid voor die aandag van die
lidmate van die Kerk te bring, die nodige fondse vir die werksaamhede van
die Sinodale Kominissie vir die Diens van Barmhartigheid op te bou en leiding
te gee in verband met die organisasie van gemeentelike barmhart gheidsdienste.
4.8. DIE DIENSWERK VAN DIE GELOWIGES
ARTIKEL 55
55.1 Dit is noodsaaklik dat die lidmate van die gemeente geaktiveer word
om as Kerk werksaam te wees ten opsigte van die Skriftuurlike opdragte
tot opbouing van die liggaam van Christus en die uitbreiding van die
Koninkryk van God.
55.2 Hierdie dienswerk van die gelowiges kan ongeorganiseerd en spon
taan geskied, maar behoort ook ter wille van die groter krag en doeltref
fender funksionering daarvan kerklik georganisçer te word. Sodanige
organisasie moet egter altyd geskied met toepaslike vcrantwoording aan
die kerkraad, ring en sinode.
Die Kerk het die onvervreembare reg om sy eie lidmate vir bepaalde
werksaamhede te organiseer deur kommissies van die kerkraad, ring of
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sinode of te laat organiseer deur organisasies wat van die Kerk daartoe
opdrag gekry het.
55.3 Waar daar kerklike organisasies vir bepaalde dienswerk bestaan op
sinodale en algemeen-sinodale viak, behoort alle georganiseerde dienswerk
op daardie terrein daarby in te skakel.
55.4 Organisasies wat in hierdie verband tot stand kom, lê hulle bepal
inge aan die betrokke kerkvergadering vir goedkeuring voor. Die voorleg
ging geskied deur die kerklike kommissie wat verantwoordelik is vir die
afdeling van die Kerk se werk waarby die organisasie die nouste betrokke
is.

BEPALING 55
GEORGANISEERDE DIENSWERK
55.1. UITGANGSPUNT
Die uitgangspunt van hierdie bepaling is artikel 55 van die kerkorde;
55.1.1 Praktiese Strukture van hierdie Organisasies
Die praktiese reeling en strukturering van die georganiseerde kerklike
dienswerk deur die lidmate van die Kerk moet getref word binne die raamwerk
wat deur die kerkorde en besluite van die Algemene Sinode geskep is, naamlik,
vorige artikels 68 en 69 en die besluit insake Kerk en verenigings, Hand. 1970,
bi. 789-790. 349. 802-803 (wat nou in art. 55 beliggaam word.) In die hg van
die beginseluitsprake hierbo aangegee, geld die volgende raamwerk:
55.1.1.1 Leidinggewende Komitees
Elke onderskeie diensgroep bet ‘n leidinggewende higgaam, wat ‘n bepaalde
begrendse taak het soos vasgelê In hulle onderskeie reglemente. Hulle het nie
‘n eie gesag bo of langs die van die kerkraad, ring of sinode nie en funksioneer
altyd met verantwoording aan die betrokke kerkvergadering. Huhle het egter
volle inisiatief binne hulle bepaalde doelstelhinge.
Vir doeleindes van hierdie reglement word hierdie leidinggewende higgaam
‘n “komitee” genoem. Die lede van hierdie komitees word, waar toepaslik,
deur die groepe self gekies.
55.1.1.2 Met betrekking tot die gemeente
Met betrekkin~ tot die gemeente het elke onderskeie groep ‘n eie komitee.
‘n Verteenwoordiger/s van elke komitee word op voordrag van die komitees,
deur die kerkraad in ‘n uitgebreide kerkraadskommissie benoem.
51.1.1.3 Met betrekking tot die ring
Met betrekking tot die ring is daar ‘n ooreenstemmende ringskomitee vir elke
afdeling wat op gemeentehike vlak hestaan. Die ring benoem, op voordrag
van die ringskomitees, ‘n verteenwoordiger/s uit elkeen van hierdie komitees
in die betrokke ringskommissie.
55.1.1.4 Met betrekking tot die sinode
Met hetrekking tot die sinode is daar ‘n ooreenstemmende sinodale komitee
vir elke afdehing wat op ringsvlak fünksioneer. Die sinode benoem, op voor
drag van die sinodale komitees, ‘n verteenwoordiger/s uit elkeen van hierdie
komitees in die hetrokke sinodale kommissie.
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55.1.1.5 Met betrekking tot die Algemene Sinode
Met hetrekking tot die Algernene Sinode is daar ‘n ooreenstemmende
algemene komitee vir elke akieling wat op sinodale viak funksioneer. Die
Algemene Sinode benoem, op voordrag van die algemene kornitees, ‘n ver
teenwoordiger uit elkeen van hierdie komitees in die betrokke kommissie van
die Algemene Sinode.
55.1.1.6 Verteenwoordiging deur betrokke Kerkvergadering
In elkeen van hierdie komitees, genoem in punte 55.1.1.2. - 55.1.1.5. hierbo,
dien ook ‘n verteenwoordiger(s) van die betrokke kerkvergadering.
55.1.1.7 Fondse
Hierdie komitees mag ook fondse hanteer en beheer binne die raamwerk van
verantwoording aan die betrokke kerkvergadering.
55.1.2 Lidmaatskap
Die Sinode besluit dat daar geen afsonderlike lidmaatskap in die tradisionele
sin van die woord van hierd~e kerklike organisasie kan wees nie. Die organisasie
se lidmaatskap word bepaal volgens al die lidmate of dooplidmate van elke
gerneerite wat by daardie aspek van die dienswerk hetrokke is en as aktiewe
medewerkers(sters) ingeskakel is.
55.1.3 Benamings
Die Sinode besluit dat die term vereniging nie meer vir suiwer kerklike
organisasies gebruik mag word nie, maar wel “dienswerk”, “aksie” of ‘n
dergelike omskrywing.
55.1.4 Reglemente
55.1.4.1 Dit staan elke organisasie vry om sy eie reglernente ol grondreels vir
sy werksaamhede op te stel. Hierdie reels moet dien tot koördinering, bevorder
ing van goeie orde en om die hoogste doeltrefendheid te bewerkstellig.
55.1.4.2 Sondanige reglemente mag nie in stryd kom met die heginsels hierho
neergelê op die onderskeie vlakke nie, en geld nadat die betrokke gesag sy
goedkeuring daaraan verleen bet.
55.1.5 Toepassing van hierdie Beginsels
55.1.5.1 Hoewel dit aan elke sinode oorgelaat word om die lidinate binne sy
ressort binne die algemene raamwerk soos hierbo neergelê, te organiseer, word
‘n heroep op elke sinode gedoen om steeds in die nouste voeling en samewerk
ing met die ander sinodes en die betrokke dienswerk, op te tree.
55.1.5.2 Verder besluit die Sinode dat sinodaal erkende kerklike diensaksies
nie sonder meer deur ‘n kerkraad ontbind kan word nie, tensy verlof daartoe
deur die ring, na oorlegpleging met die betrokke komitee van die diensaksie
verleen is, met versiag aan die betrokke sinodale kommissie.

55.2 VROUEAKSIE
55.2.1 Kerklike binding
Die Vroueaksie van die Ned Geref Kerk in Oos Kaapland is onderworpe aan
die Kerkorde, die algemene beleid van die Ned Geref Kerk, en die bepalings,
reglemente en besluite van die sinode van Oos-Kaapland.
55.2.2 Doelstellings
Met die oog op die opbouing van die liggaam van Christus en die uitbreiding
van die Koninkryk van God, stel die Vroueaksie haar ten dod om onder die
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leiding en opdrag van die kerkvergaderinge die vrouelidmate te aktiveer en
toe te rus vir hulle dienswerk op die vcrskillende diensterreine van die kerk.
552.3 Organisasie
Die Vroueaksie word op gemeentelike,- rings- en sinodale viak georganiseer.
Die gemeenlelike, rings- en sinodale komitees lIinksioneer met verantwoor
ding aan die betrokke kerkvergaderinge.
55.24 Reglement
Hulle funksioneer onder ‘n reglernent wat deur die sinode goedgekeur is en
wat alleen met goedkeuring van die sinode of Sinodale Kommissie gewysig
kan word.
4.9 LEER EN AKTUELE SAKE
ARTIKEL 56
Die Kerk beywer horn vir Skrifgefundeerde beskouinge ten opsigte van
aktuele, leerstellige en etiese aangeleenthede en die bevordering van ‘n
sedelik gesonde openbare lewe.

BEPALING 56
LEER EN AKTUELE SAKE
56.1 Kerkraadskornrnissie
56.1.1 Sarnestelling
Die kerkraad benoem ‘n kommissie vir Leer en Aktuele Sake waarin die
ooreenstemmende komitee van die Vroueaksie oak ‘n verteenwoordiger het.
56.1.2 Werksaarnhede
56.1.2.1 Adviseer die kerkraad i.v.m. alle sake rakende die leer en leerstellig
etiese kwessies van aktuele belang en die gehegtheid aan ons Protestantse
erfenis.
56.1.2.2. Behartig saam met die leraar/s die ondersoek van katkisante met die
oog op aflegging van helydenis (sien bep. 50.2.1.4.11.3).
56.1.2.3. Tree saarn met die wyksouderling op as ondersoekkommissie van die
kerkraad is. tughandeling deur die kerkraad.
56.2 Ringskornrnissie vir Leer en Aktuele Sake
56.2.1 Sarnestelling
Die ring benoem ‘n kommissie vir Leer en Aktuele Sake waarin oak die
ooreenstemrnende ringskomitee van die Vroueaksie ‘n verteenwoordiger
benoem.
56.2.2 Werksaarnhede
Adviseer die ring in alle sake rakende die leer en leerstellig-etiese kwessies
van aktuele belang en gehegtheid aan ons Protestantse erfenis.
56.3 Sjnodale kommissie vir Leer en Aktuele Sake
5 6.3.1 Sarnestelling
Die sinode benoem ‘n Kommissie vir Leer en Aktuele Sake wat bestaan uit
sewe lede plus die predikant in sinodale diens met opdrag Ampsbediening
en Evangelisasie as skriba en ‘n verteenwoordiger van die ooreenstemmende
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komitee van die Vroueaksie.
56.3.2 Werksaamhede
56.3.2.1 Adviseer kerkrade en ringe in verband met alle sake rakende die Leer
en Leerstellig-etiese kwessies van aktuele belang in die lewe en getuienis van
die Kerk in hierdie wêreld.
56.3.2.2 Bestudering van die Protestantse erfenis en kweking deur woord en
geskrif by ampsdraers en lidmate van ‘n groter liefde en gehegtheid aan die
Protestantse erfenis en die Gereformeerde waarhede 5005 uiigedruk in die
belydenisskrifte van ons kerk.
56.3.2.3 Op hoogte bly van die Roomse leer en uitbreiding, voorligting te
gee ocr en te waarsku teen die Roomse metodes van indringing, asook leiding
te gee oor die bearbeiding en bereiking van Roomse Katolieke
56.3.2.4 Beklemtoning van die sosiale roeping van die kerk en die bestude
ring van maatskaplike euwels en gevare vir die sedelike lewe, asook voorligting
te gee ocr die doeltreffendste middele en metodes om die maatskaplike euwels
te bestry.
4.10 STOFLIKE AANGELEENTHEDE
ARTIKEL 57
Elke kerkvergadering maak die nodige voorsiening vir die sorgvuldige
beheer van die stoflike aangeleenthede van die Kerk en doen jaarliks
versiag van sy rentmeesterskap a.an die gemeente, ring, sinode of Algemene
Sinode, soos die geval mag weës.

BEPALING 57
VERSKILLENDE STOFLIFE AANGELEENTHEDE
57.1. FONDSE EN EIEDOMME
57.1.1 Kerkraadkommissies
57.1.1.1 Finansiële Kommissie
57.1.1.1.1 Samestelling
Die kommissie word saamgestel uit die leraar(s), skriba en kassier van die
kerkraad en van die ouderlinge en ook diakens.
57.1.1.1.2 Werksaamhede
57.1.1.1.2.1 Die nagaan van die gemeentlike finansiële toestand met die cog
op versiag en leiding aan die kerkraad.
57.1.1.1.2.2 Gee leiding aan die kerkraad in verband met die jaarlikse begroting.
57.1.1.1.2.3 Die uitvoering van opdragte van die kerkraad in verband met in
sameling, versorging en aanwending van gemeentelikè fondse.
57.1.1.1.2.4 Versiag te doen aan elke gewone kerkraadsvergadering (vgl. verder
vir die Beheer van Kerklike Goedere en Fondse, regi. 13 en 14.).
57.1.1.2 Eiendomskommissie
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57.1.1.2.1 Samestelling
Die kerkraad kan verder~ indien by dit nodig vind, uit die kerkraad ‘n eien
domskommissie benoem.
57.1.1.2.2 Werksaamheid
Die versorging van gemeentelike eiendomme
57.1.2 Rings Finansi~le Kommissie
57.1.2.1 Samestelling
Vir samstelling sien bepaling 31.4.2.1.
57.1.2.2 Werksaamhede
Vir werksaamhede sien bepalilng 31.4.2.2. en ook reglement 7.
57.1.3 Sinodale Kommissie vir Administrasie
57.1.3.1 Samestelling
57.1.3.1.1 Ringsbasis
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie bestaan uit een lid met sekundus
vir elke ringsressort op voordrag van die afsonderlike ringe deur die sinode
en in die reses deur die Sinodale Kommissie of sy dagbestuur benoem.
57.1.3.1.2 Deskundige lede
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie benoem hoogstens drie deskun
dige lede uit die sakewereld.
57.1.3.1.3 Dagbestuur
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie benoem ‘n dagbestuur wat be
staan uit vyf lede met sekundi wat spoedeisende sake behandel.
57.1.3.1.4 In adviserende Hoedanigheid
Die preclikante in sinodale diens van die Kerk dien in hierdie kommissie in
adviserende hoedanigheid.
57.1.3.1.5 Skribaat
Die saakgelastigde is ampshalwe lid en skriba van die kommissie en sy
dagbestuur.
57.1.3.2 Werksaamheid
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie ftingeer ooreenkomstig die bepa
linge van reglement 11 en die saakgelastgde handel ooreenkornstig reglemente
10 11 13 en 14.
57.1.3.3 Benoeming van saakgelastigde
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie benoem die saakgelastigde
(regl.2.7.).
57.2. KERKKANTOOR
57.2.1 Beheer
Die kerkkantoor staan onder beheer van die Sinodale Kommissie vir Ad
ministrasie en in dringende sake in verband met die kerkkantoor kan die
dagbestuur handel met versiag aan die Sinodale Kommissie vir Administrasie.
57.2.2 Leiding
Die kerkkantoor staan onder leiding van die saakgelastigde.
57.2.3 Werksaamheid
Die idmmnistrisic ~an di fondsc lmnansics goedre en citndommc ~an dic
smode (regl 11)
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57.3 KOSTE VAN VERGADERINGE
Die koste van kerklike vergaderinge word gereel volgens
reglernent 14.

57.4 PENSIOENFONDS
57.4.1 Deelhebber
Die Ned. GereE Kerk in Oos-Kaapland is deelhebber van die Predikante
en Weduweepensioen1~ndse van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika.
57.4.2 .Beheer
Die Predikante- en \‘Vcduweepensioenf~nds staan onder beheer van die Ned.
Geref. Kerk in Suid-Afrika.
57.4.3 Administrasie
Die administrasie van die foncis geskied deur die Kommissie van Toesig en
Kontrole van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika volgeiis die reglement ~ti~
die fonds.
57.4.4 Aanbevelinge
Die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Oos-Kaapland bet die reg om skriftelik
sy aanbevelinge tot die fonds te cloen
57.4.5 Beroep
Liggame en persone het die reg van heroep teen die besluite van die kom
missie van Toesig en Kontrole in verhand met die administrasie van die knds
op die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika as hulle nie daarmee
eens is nie.
57.4.6 Bydrae deur Kerkrade
Elke kerkraad is verplig om ‘n jaarlikse bydrae te maak vir elke leraar in die
gerneente soos bepaal in die Reglement vir die Predikante- en
Weduweepgnsioenfrrnds.
5 7.4.7 Bydrae deur Leraars en Leraars in. Sinodale Diens
Elke leraar is verplig om volgens die reglement van die lbnds aan die band
van ‘n vasgestelde basis by te dra tot die lbnds.

57.5 ARGIEF
57.5.1 Deelhebber
Die Ned. Geref. Kerk in Oos-Kaapland is deelhebber van die argief van die
Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika.
57.5.2 Beheer
Die argief staan onder beheer van die Ned. Geref Kerk in Suid-Afrika.
57.5.3 Leiding
Die argief staan onder leiding van die argivaris wat deur die sinode van die
Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika benoem word en sy werksaamheid verrig
volgens reglement 17. (Aig. Sin. 1982).
57.5.4 Toesig
Die argivaris verrig sy werk onder toesig van die Argiefkommissie van die
Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika.
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57.5.5 Verteenwoordiging
Die Ned. GereE Kerk in Oos-Kaapland bet een verteenwoorcliger met een
sekundus in die Sinodale Argielkommissie van die Ned. GereE Kerk in Suid
Afrika.

HOOFSTUK 5
KERKLIKE OPSIG EN TUG
ARTIKEL 58
58.1. Kerklike opsig word gehou en kerklike tug uitgeoefen.
58.1.1. tot eer van God.
58.1.2. tot heil van die Kerk.
58.1.3. tot behoud van die sondaar;
58.2.. Volgens voorskrifte van
58.2.1. die Woord van God.
58.2.2. die kerkorde en ander bepalinge van die Kerk
ARTIKEL 59
Aangesien die kerklike opsig en tug ‘n geestelike karakter dra, moet die
opsieners by die uitoefening daarvan die toon van die burgerlike regspleg
ing vermy. Hulle mag hulseif nooit as regters beskou nie, maar moet as
vaderlike opsieners, met diepe ootrnoed voor God en met tere liefde en
bclangstelling, die oortreders probeer terugbring van hul dwaalweë, sonder
aansien van persoon.
ARTIKEL 60
‘n Tugmaatreel mag nie toegepas word voordat ‘n idag grondig ondersoek
is en sonder dat die aangeklaagde geleentheid vir sy verdediging gekry
het nie.
ARTIKEL 61
61.1 Die kerklike opsig strek horn uit oor die hele lewenswandel van die
lidmate, en die tug gaan oor alle tugwaardige sondes wat teen die Woord
van God, die Belydenis en die Kerkorde indruis.
61.2 In die geval van geheime sondes moet gehandel word volgens die leer
van Christus in Matt 18:15-16
61.3 In gevalle van openbare ergerlike sondes moet die betrokke
kerkvergadering handel volgens die bepalinge van die Kerk.
61.4 Onderskeid moet gernaak word tussen ‘n enkele oortreding en voihar
ding in die sonde.
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BEPALING 61
AANVULLENDE TUGWAARDIGE SONDES
61.1 Voihardende versuirn van Kerkbesoek
Voihardende versuim van kerkbesoek as gevoig van onverskilligheid is in die
hg van artikel 60 en 62 van die kerkorde, sensurabel (Mg. Sin. 1966).
61.2 Kinders in Roomse Skole
Quers wat na herhaalde vermaninge weier cm hul kinders uit Roomse Skole
te haal, is tugwaardig op grond van versuim van die doopbelofte (Aig. Sin.
1966).
ARTIKEL 62
Onder die kerklike opsig staan en aan die tug is onderworpe
62.1 alle lidmate van die gerneente- belydende sowel as dooplidmate;
62.2 alle arnpsdraers, naamlik ouderlinge, diakens, evangeliedienaars wat
die status van predikant of proponent beklee, en sendelinge ingevolge die
Algernene Sendingreglernent.
ARTIKEL 63
63.1 Op al die lidmate van die gerneente rus die verpligting om mekaar
in broederlike liefde te vermaan en om suike vermaninge ter harte te neern.
In besonder is dit egter die roeping van die leraar en die ouderlinge om
te vermaan.
63.2 Waar ‘n lidmaat horn skuldig rnaak aan valse leerstellinge en openbare ergerlike gedrag, val hy onder die tug van die plaaslike kerkraad.
63.3 Ampsdraers soos ornskrywe in artikel 63.2 staan onder die opsig en
tug van die ring waaronder hulle ressorteer, met dien verstande dat die
kerkraad se opsig oor arnpsdraers die reg om as klaer op te tree
veronderstel.
ARTIKEL 64
Wanneer tugmaatreels toegepas word, word van die volgende gebruik
gemaak na gelang van die vergadering wat tug uitoefen.
64.1 Belydende Lidrnate
64.1.1 ‘n Bestraffing in of buite die vergadering van die kerkraad;
64.1.2 sensuur, wat bestaan uit die onthouding van die heilige bondseëls,
sowel as die opskorting van lidmaatsregte, tot tyd en wyl daar bewys van
grondige berou is.
64.1.3 Waar sensuur toegepas is en die lidmaat in die sonde voihard rnag
hy deur die kerkraad, na raadpleging van die ring, van die gemeente
afgesny word deur die gebruik van die betrokke forrnulier.
64.2 Dooplidmate
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64.2.1 ‘n Bestraffing in of buite die vergadering van die kerkraad;
64.2.2 terughouding van die aflegging van geloofsbelydenis.
64.3 Kerkraadslede
64.3.1 ‘n Bestraffing in of buite die vergadering van die ring;
64.3.2 skorsing in die diens tot tyd en wyl daar bewyse van grondige berou
is, met verlies van die gebriuk van die bondseëls;
64.3.3 afsetting uit die diens deur die ring, met die verlies van die gebruik
van die bondseëls.
64.4 Evangeliedienaars
(soos in artikel 62.2. omskrywe):
64.4.1 ‘n bestraffing binne of buite die vergadering van die ring;
64.4.2 skorsing vir ‘n vasgstelde tydperk met verlies van die gebruik van
die bondseels;
64.4.3 ontslag uit die diens van die gemeente of uit die diens van die
kerkverband, met verlies van trakternent en toelaes, die gebruik van die
bondseels en die voorreg om beroep te word.
64.4.4 afsetting uit die diens deur die sinode op aanbeveling van die ring
wat, ook in die geval van proponente, nietigverklaring van die akte van
legitirnasie insluit.
BEPALING 64
SKORSING VAN AMPSDRAERS
64.1. Kerkraadslede
Ingeval van skorsing van ‘n kerkraadslid word so gou moontlik aan die
kerkraad kennis gegee van skorsing.
64.2 Evangeliedienaars
64.2.1 Kennisgewing
Ingeval van skorsing van evangeliedienaars word daarvan so gou moontlik
aan die kerkraad kennis gegee, met bekendmaking van die maatreëls wat ter
vervulling van die diens getref is.
64.2.2 Oorhandiging van kerklike Boeke en Dokumente
Sondanige leraar is verplig om onmiddellik na die skorsing alle kerklike boeke
en dokumente in sy besit aan die kerkraad te oorhandig.
ARTIKEL 65
65.1 Elke aangeklaagde wat horn dei~r die uitspraak van ‘n kervergader
ing beswaard voel, het die reg tot appel op die volgende meerdere vergader
ing te wete op die ring en sinode.
65.2 In tugsake wat die leer van die Kerk raak, het klaer sow~l as
aangeklaagde in ‘n vryspraak of skuldigbevinding die reg tot appel tot
by die Algernene Sinode. (Vergelyk artikel 44.3).
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ARTIKEL 66
Tugrnaatreels word opgehef in die geval van:
66.1 Lidmate
66.1.1 Wanneer iernand hartgrondige berou betoon nadat hy onder sen
suur geplaas is, moet die kerkraad, as hy oortuig is van die egtheid van
die berou, die sensuur ophef.
66.1.2 Wanneer ‘n lidrnaat deur die gebruik van die formulier van die
gerneente afgesny is, en hy hartgrondige berou het en verlang om weer
in die gerneente opgeneem te word, moet die kerkraad, as hy oortuig is
van die egtheid daarvan, die lidmaat weer in die gemeente opneern met
die gebruik van die betrokke formulier.
66.2 Kerkraadslede
In die geval van kerkraadslede word die sensuur, skorsing en afsetting
opgehef deur die ring wat die tug toegepas het, op aanbeveling van die
kerkraad onder wie se opsig hy horn bevind.
66.3 Evangeliedienaars
(soos hierbo ornskrywe):
66.3.1 Opheffing van skorsing en ontslag vind plaas deur die ring wat
die tug toegepas het, op aanbeveling van die kerkraad onder wie se opsig
hy horn bevind.
66.3.2 Herstel in die amp na afsetting of bedanking as predikant vind
plaas deur die Algemene Regskommissie na Colloquium Doctum op
aanbeveling van die sinode/sinodale kornmissie wat horn afgesit het of
binne wie se gebied hy bedank het, nadat die sinode/sinodale kornmissie
die getuienis van die ring onder wie se opsig hy geval het tydens afsetting
of bedanking, ingewin het.
66.3.3 Herstel in die amp in die geval waar leertug toegepas is, geskied
deur die Algemene Sinode op aanbeveling van die sinode wat horn afgesit
het.
66.3.4 In die geval van ergerlike sondes 5005 owerspel, onsedelikheid,
moord, rneineed, growwe diefstal en wat verder deur die Algemene Sinode
as sondanig beskou rnag word, mag geen sinode verlof tot herstel in die
amp verleen nie. Dergelike gevalle kan alleen by hoe uitsondering, nadat
gunstige aanbevelings van alle betrokke instansies ontvang is, deur die
Algemene Sinode in sitting oorweeg word.

HOOFSTUK 6
BETREKKINGE VAN DIE KERK NA BUITE
6.1. KERK EN STAAT
ARTIKEL 67
67.1 Die kerk, plaaslik sowel as in sy verband, vind die grond van sy be
staan in die vrymagtige raadsbesluit en welbehae van die drie-enige God,
waarby ingesluit is die wilsuiting van die lidmate en is in sy ontstaan,
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bestaan en voortbestaan soewerein in eie kring.
67.2 Die Kerk as instituut onderwerp horn aan die gesag en wette van
die staat, in soverre dit sy deelnãme aan die regsverkeer en uitoefening
van burgerlike regte betref en in soverre genoemde regsverkeer en
burgerlike regte nie met die Woord van God in stryd is nie.
67.3 Die Kerk aanvaar met dankbaarheid die beskerming deur die
owerheid, asook die erkenning van sy onvervreembare reg tot die beoefen
ing van vryheid van godsdiens in belydenis en byeenkorns~ met dien
verstande dat genoemde vryhede nie misbruik word om die fondamente
van die staatsgesag te ondergrawe of om wanorde op publiek-regtelike ter
rein te veroorsaak nie.
67.4 Die Kerk aanvaar dit as sy heilige roeping orn steeds profeties en
getuigend die staat en die wêreld waarin hy bestaan, aan te spreek.
67.5 Wanneer die Kerk die owerheid oor ‘n bepaalde saak nader, geskied
die skakeling op ordelike wyse. Skakeling met ‘n plaaslike en/of provin
siale owerheid geskied deur afgevaardigdes van kerkrade en/of ringe en/of
sinodes, terwyl skakeling met die landsowerheid deur die Algemene
Sinodale Kornmissie geskied of in oorleg met die Algemene Sinodale Korn
missie, behaiwe wanneer sinodale kommisies uit die aard van hulle
werksaarnhede, self staatsdepartemente mag nader.
6.2. KERK EN MAATSKAPPY

ARTIKEL 68
Die Kerk verleen aan maatskaplike organisasies wat op ‘n positief
Christelike basis georganiseer is, en wat ten doel het die bekamping van
bepaalde maatskaplike wantoestande of die behartiging van bepaalde
maatskaplike of opvoedkundige belange, sy medewerking en steun wan
neer die optrede van sondanige organisasies tot bevordering van die
Koninkryk van God strek. Die Kerk erken steeds die selfstandigheid in
eie bevoegheid van alle samelewingsverbande (byvoorbeeld kerk, gesin,
skool), gemeenskapstukture (byvoorbeeld vereniginge, partye, ensovoorts)
en voorts die velerlei vrye maatskaplike verhoudinge, so eie aan die
moderne gedifferensieërde samelewing.
6.3 KERK EN ONDERWYS
ARTIKEL 69
69.1. Die kerk aanvaar dit as sy roeping om toe te sien dat daar steeds
‘n ereplek aan die Woord van God op die dagskole gegee word, dat die
opvoeding van die jeug behoorlik en in ‘n Christelike gees en rigting
behartig word en dat, met die oog daarop, geskikte leerkragte aangestel
word. Die Kerk erken die soewereiniteit in eie kring van die skool en
die universiteit, rnaar het die reg om van skole en universiteite Christelike
onderwys vir sy kinders en jongmense te verwag.
69.2. Die Kerk beywer horn om die Protestants -Christelike karakter van
die yolk te beskerm, te behou en uit te bou.
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6.4. DIE KERK EN DIE VRYE VERENIGING
ARTIKEL 70
70.1 Die kerk wil graag die vorming van vrye vereniginge op positief
Christelike grondslag aanmoedig.
70.2 Die mate waarin ‘n bepaalde vereniging aanspraak op die steun van
die Kerk mag maak, hang af van die grondsiag en doelstellinge van ‘n
bepaalde vereniging en sy uitlewing van daardie grondsiag en doelstell
inge in die praktyk.
6.5 DIE KERK EN EKUMENIESE BETREKKINGE
ARTIKEL 71
7.1.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk strewe deur middel van sy
kerkvergaderinge steeds daarna om met die kerke op gereformeerde grond
slag in ons land weiwillend saam te werk.
71.2 Met kerke van gereformeerde belydenis en kerkregering in die
buiteland word, sover moontlik, deur middel van korrespondensie
Christelike gemeenskap beoefen.
71.3 Met ander kerke van algemene Protestants-Christelike belydenis
word, sover dit moontlik en prakties is, kontak gesoek in ooreenstemming
met die roeping van die kerk om in gehoorsaamheid aan die Heiige Skrif
daarna te strewe om die eenheid van die gelowiges prakties te bevorder
en te bestendig.
71.4. Oor die aard en/of graad van die offisiele betrekking met ekumeniese
liggame word deur ‘n twee-derde meerderheid van die Algemene Sinode
beslis.
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2. REGLEMENTE

I REGLEMENTE
REGLEMENT 1
REGLEMENT VAN ORDE
1 AARD VAN VERGADERING
1.1 Kerkraadsvergaderinge
Kerkraadsvergaderinge is geslote vergaderinge tensy die kerkraad anders
besluit.
1.2 Meerdere Vergaderinge
Alle rings- en sinodale vergaderinge word met oop deure gehou tensy die
vergadering anders besluit.
1.3 Amptenare by Kerkraadsvergaderinge
Die teenwoordigheid van noodsaakiike amptenare wat nic lid van die kerkraad
is nie, sal nie die geslotenheid van die vergadering affekteer nie.
2 KENNISGEWING
Van kerkvergaderinge moet betyds aan lede kennis gegee word soos voorgeskryf
in die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente (vgl. bep. 27.2,31.1. en 43.1.)

3 OPVOLGING VAN PRIMARIUS DEUR SEKUNDUS
Wanneer ‘n primariuslid uit n rings- of sinodale gebied vertrek, neem die
sekundus outomaties sy pick in as primarius en word ‘n nuwe sekundus so
spoedig moontlik aangewys, met kennisgewing deur die skriha aan die betrokke
instansies.
4 BYWONING
Die lede van vergaderinge is verplig om die vergaderinge by te woon.
5 VERLOF TOT AFWESIGHEID
Indien dit vir ‘n lid onmoontlik is om die vergadering by te woon, Inoet by
betyds daarvan skriftelik of mondelings kennis gee aan die voorsitter/skriba
met opgaaf van redes en die vergadering behou die reg om die geldigheid
van sy vermelde redes te beoordeel.
6 INSENDING VAN VERSOEKSKRIFTE, BESKRYWINGSPUNTE,
VERSLAE EN APPELLE
6.1 Volgens Voorskrifte
Versoekskrifte, beskrywingpunte, verslae en appelle moet nan die regte adres
en binne die voorgeskrewe tydsbestek gestuur word(vgl. bep. 35.4, 35.5., 35.6,
64.1.1.1.., 64.1.2.2., 64.1.3.1., 64.1.4.2.,).
6.2. Ingeval van Versuim
Wanneer sodanige stukke nie betyds by ‘n meerdere vergadering ingedien is
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nie, kan dit met verlof en toestemming van die vergadering behandel word
op ‘n tyd soos die vergadering bepaal.
7 KLEREDRAG VAN AMPSDRAERS
7.1 Kerkraadslede
7.1.1 Tydens eredienste dra kerkraadslede, ook vrouediakens, die drag wat deur
hulle kerkraad goedgekeur is. Dit word egter aanbeveel dat mans ‘n donker
pak en wit hemp en wit das sal dra.
7.1.2 By kerkraadsvergaderinge en meerdere vergaderings word ‘n pak kiere
gedra en gepaste damesdrag.
7.2 Predikante
Predikante dra by eredienste wat deur hulle gelei word so ver moontlik ‘n
swart pak en wit hemp en wit das en ‘n toga.
By kerkraads- en meerdere vergaderings dra hulle ‘n pak kiere.
8 OPENING
8.1 Op voorafbepaalde Uur
Die vergadering begin presies op ‘n voorafbepaalde uur.
8.2 Met Skriflesing, Sang en Gebed
‘n Kerkvergadering word geopen met Skriflesing, sang en gebed.
9 KONSTITUERING
9.1 Presensielys
Direk na die opening van die vergadering word die name van lede wat afwesig
is met verlof en wat afwesig is sonder verlof, notuleer en in geval van meerdere
vergaderinge word die geloofsbriewe kontroleer en ‘n volledige presensielys
van die aanwesige lede in die notule opgeneem.
9.2 Kworum
9.2.1 Kerkraadsvergaderinge
‘n Kworum by kerkraadsvergaderinge bestaan uit die meerderheid van die
aantal lede.
9.2.2 Meerdere Vergaderinge
‘n Kworum vir meerdere vergadering bestaan uit ‘n meerderheid van die aantal
afgevaardigdes. By die behandeling van tugsake by ‘n ringsvergadering moet
egter twee derdes van die lede teenwoordig wees.
9.2.3 Permanente Kommissies
‘n Kworum vir permanente kommissies van die ring en sinode bestaan uit
‘n meerderheid van die aantal lede wat die kommissie uitmaak.
10 SAKELYS
Na die opening van die vergadering word die sakelys vasgestel en kan byvoeg
inge gemaak word met verlof van die vergadering.
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11 PLIGTE VAN DIE VOORSITI’ER
11.1 Reeling van Orde
Die voorsitter stel die sake wat behandel moet word aan die orde, en wel in
die volgorde wat vir horn die geskilcste voorkom.
11.2 Hou by kerklike Bepalinge
Die voorsitter moet toesien dat die vergadering horn hou by die geldende
Kerkorde, Bepalinge en Reglernente asook ander sinodale voorskrifte.
11.3 Verstrek Inligting
By die behandeling van sake verstrek hy alle nodige inligting.
11.4 Gee Wenke
As die saak dit vereis, doen hy wenke aan die hand om die vergadering te
helpom tot ‘n besluit te kom.
11.5 In onvoorsiene Gevalle
In voorkomende gevalle wat betref die leiding en werksaamhede van die
vergadering en waarvoor geen voorsiening in die Reglement van Orde gemaak
is nie, handel die voorsitter na die gebruik en eie oordeel en indien die lede
van die vergadering beswaar het teen die leiding van die voorsitter, beslis die
vergadering.
11.6 Besljssende Stem
In kerkvergaderinge het die voorsitter, wanneer die stemme staak, ‘n
beslissende stem, behaiwe wanneer die konsulent as voorsitter optree.
11.7 Slegs een Stem
By kommissievergaderinge het hy net een stem, behaiwe by die Sinodale- en
Tydelike Regskornmissie.
12 AFWESIGHEID VAN DIE VOORSITTER
12.1 By Kerkraadsvergaderinge
By afwesigheid van die voorsitter tree die konsulent op of ‘n leraar van die
ring deur hom daartoe versoek. In dringende gevalle, wanneer die konsulent
of ringsleraar nie beskikbaar is nie, kies die vergadering sy eie voorsitter uit
die ouderlinge.
12.2 By Ringsvergaderinge
By afwesigheid van die voorsitter tree die voorsitter van die vorige
ringsvergadering in sy plek op, en so vervolgens in teruggaande linie, en in—
dien al sodaniges mag ontbreek, word die voorsitterstoel ingeneern deur die
leraar, oudste in leeftyd.
12.3 By Sinodale Vergaderinge
By a6~esigheid van die moderator en assessor, tree die moderator of assessor
van die vorige sinodale vergadering in sy plek op, en so vervolgens in terug
gaande linie, en indien al sodaniges mag ontbreek, word die voorsitterstoel
ingeneem deur die leraar, oudste in leeftyd.
13 BEHANDELING VAN SAKE
13.1 Spreek Voorsitter aan
In die bespreking van sake wend elke lid horn, hetsy by skriftelike of mondel
inge voordrag, tot die voorsitter.
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13.2 Aanspreekvorm van Voorsitter
By alle kerkvergaderinge word die voorsitter aangespreek as “Broeder
Voorsitter”.
13.3 Verlof uit Vergadering
Lede mag nie die vergadering verlaat sonder verlof van die voorsitter nie.
13.4 Reg tot Spreekbeurt
By die behandeling van sake het elke lid van die vergadering die reg om sy
mening oor elke saak uit te spreek.
13.5 Orde van Spreekbeurte
As twee of meer lede gelyk opstaan, beslis die voorsitter wie eerste aan die
beurt korh.
13.6 Een Spreekbeurt
‘n Lid van die vergadering mag nie meer as een maal nor dieselfde saak praat
nie, behalwe wanneer hy op ‘n punt van orde ‘n verdere verduideliking wil
gee, of wanneer hy die aandag van die vergadering wil vestig op ‘n afwyking
van die Reglement van Orde, of op ‘n punt van inligting ‘n vraag wil stel,
of wanneer hy as indiener van ‘n voorstel van sy reg tot repliek wil gebruik
maak, of ‘n amendement wil indien op die voorstel.
13.7 Geen name noem
As ‘n lid op die oprnerkinge van ander lede sinspeel, behaiwe in
kerkraadsvergaderinge, mag hy geen name noem nie.
13.8 Waardigheid van Vergadering
Elke lid onthou horn aan alles wat strydig is met die waardigheid van ‘n
kerkvergadering.
13.9 Ingeval van onwaardige Optrede
13.9.1 Apologie
Waar ‘n lid van ‘n kerkvergadering hom volgens oordeel van die voorsitter
of volgens die besluit van die vergadering, onordelik gedra, moet die voorsit
ter horn tot orde roep en, as die vergadering so besluit, ‘n apologie weens
sy woorde of gedrag van horn eis.
13.9.2 Vergadering te verlaat
As hy na die eerste vermaning voortgaan orn die waardigheid van die vergader
ing aan te tas, en in geval van ‘n apologie, weier om hieraan te gehoorsaam,
gelas die voorsitter horn orn die vergadering te verlaat, en rnag so ‘n lid alleen
terugkeer tot die vergadering op voorwaardes van die voorsitter in oorleg met
die vergadering.
13.9.3 Tugmaatreëls
Indien daar by sodanige lid na drie rnaande geen positiewe reaksie kom nie,
word die saak deur die bevoegde kerkvergadering ondersoek en, indien skuldig
bevind, teen horn opgetree as ‘n wederstrewer van die kerkorde.
13.10 Sake rakende Orde
Alles wat betrekking het op die orde by die beraadslaginge, kry voorrang.
13.11 Voorstel voor Bespreking
‘n Saak wat aan ‘n vergadering gestel is, mag alleen verder bespreek word
nadat ‘n voorstel daaroor gernaak is.
13.12 Aanbevelings in Kommissieverslae
Aanbevelings in die verslae van perrnanente komrnissies word as voorstel voor
die vergadering beskou en word, behalwe in gevalle waar daar fInansiële en
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regsimplikasies is, nie vooraf na ‘n tydelike kommissie verwys nie. Hierdie
aanbevelings word nie ook as beskrywingspunte opgestuur nie.
13.13 Aankondiging van Orde van behandeling van Sake
Voor die sluiting van elke sitting van ‘n meerdere vergadering, kondig die
voorsitter aan watter sake volgende behandel gaan word.
14 VOORSTELLE EN AMENDEMENTE
14.1 Slegs een Voorstel
Oor ‘n saak wat aan die orde is, kan net een voorstel op ‘n keer voor die
vergadering dien.
14.2 Twee of meer Voorstelle
Waar twee of meer voorstelle oor dieselfde saak voor ‘n vergadering kom, sal
die eerste voorstel en die ander die amendement of amendemente wees.
14.3 Indiening van Amendemente
Op die voorstel kan amendemente ingedien word en het ten dod, nie om die
voorstel te vernietig nie, maar net ‘n wysiging van, ‘n byvoeging tot of ‘n
weglating uit die voorstel, daarom moet die voorsitter ‘n negatiewe amende
ment buite orde reel omdat lede wat teen ‘n voorstel is, daarteen kan praat
en stem.
14.4 Gesekondeer, Skriftelik en Onderteken
Alle voorstelle en amendemente moet gesekondeer wees en in geval van
meerdere vergaderinge, skriftelik en onderteken, deur beide die voorsteller
en sekondant, ingedien word by die voorsitter.
14.5 Terugtrekking van Voorstel of Amendement
‘n Voorstel of amendement kan alleen met verlof van die vergadering terug
getrek word, ook al is daar nog nie oor die voorstel gepraat nie.
14.6 Voorsteller afwesig sonder Verlof
As die voorsteller sonder verlof afwesig is, veral sy voorstel, tensy ‘n ander
lid van die vergadering dit oorneem.
14.7 Reg tot Repliek
Die insender van ‘n voorstel of ‘n amendement wat in die plek van ‘n voorstel
gekom het, bet reg tot repliek, maar nie insenders van amendemente nie.
14.8 Eerste Amendement word Voorstel
Waar ‘n voorstel, met verlof van die vergadering teruggetrek word, verval ook
al die amendemente wat daarvan afhanklik is, behalwe wanneer ‘n voorstel,
met verlof van die vergadering, teruggetrek word ten gunste van ‘n amende
ment, dan word die eerste amendement die voorstel.

15 STEMMING
15.1 Deur teenwoordige Lede
Elke stemming in kerkvergaderinge geskied deur die lede wat teenwoordig is.
15.2 In Adviserende Hoedanigheid
Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, het die
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reg om aan die bèspreking deel te neem, maar mag nie stem nie.
15.3 Verplig om te Stem
Geen lid mag sonder verlof van die vergadering buite stemming bly nie,
behalwe om gewigtige redes wat deur die vergadering beoordeel word.
15.4 Geen name word genoem
As die voorstel en amendement(e) tot stemming gebring word, noem die voor
sitter nie die name van die voorstellers nie.
15.5 Vir en teen stem
Oor elke saak moet afsonderlik vir en teen gestem word.
15.6 Staking van Stemme
Wanneer daar oor ‘n voorstel ‘n staking van stemme kom, is die voorstel
verwerp, tensy die voorsitter, as hy ‘n beslisseride stem het, die voorstel met
sy beslissende stem laat aanneem of verwerp, maar hy is nie verplig om sy
beslissende stem uit te bring nie.
15.7 Orde van stemming by Voorstel en Amendemente
Wanneer daar ‘n voorstel sowel as amendement(e) voor die vergadering dine,
word eers die amendemente tot stemming gebring, en wel so dat daar oor
die wat die laaste ingedien is, die eerste gestem word, en so vervolgens in
opklimmende volgorde, en daarna oor die voorstel.
15.8 Beslissing
Vir die beslissing in ‘n saak word die volstrekte meerderheid van stemme,
dit wil sé meer as die helte van die lede wat teenwoordig is, vereis. By die
bepaling van die volstrekte meerderheid word lede wat verlof ontvang het om
buite stemming te bly, nie bygereken nie.
15.9 Finale Stemming
As die finale stemming oor ‘n saak plaasgevind het en die voorsitter dit as
besluit van die vergadering verklaar het, mag niemand om ‘n tweede stemm
ing vra nie.
15.10 Stemming oor gewone Sake
Oor gewone sake word daar gestem met opsteek van hande.
15.11 Stemming oor Persone
Wanneer daar vir persone gestem word, geskied dit met geslote stem-briefies,
behalwe by die verkiesing van kerkraadslede by ‘n nuwe gemeente direk na
afstigting, waar daar gestem word met opsteek van hande (vgl. regi. 18.6.3).
15.12 Beroeping van Leraars
Vir die beroeping van leraars vergelyk bepaling 7.4.
15.13 Verkiesing van kerkraadslede
Vir die verkiesing van kerkraadslede vergelyk bepaling 15.4.
15.14 Stemming by Tugsake
Vir die stemming by tugsake vergelyk regl. 24.

16 MOSIE- EN PUNT VAN ORDE
16.1 Mosie van Orde
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16.1.1 Dod van Ordemosie
‘n Ordernosie behels of ‘n voorstel oor die volgorde waarin sake ter tafel moet
kom, of ‘n voorstel om die bespreking van ‘n bepaalde punt te beëindig, of
‘n voorstel om van ‘n bepaalde saak af te stap.
16.1.2 Enige Tyd
‘n Ordemosie kan te eniger tyd gedurende die voortgang van die bespreking
van ‘n saak ingedien word.
16.1.3 Sonder Bespreking
Oor ‘n ordemosie word daar dadelik, sonder bespreking, gestem.
16.1.4 Oordeel van Voorsitter
Die voorsitter het egter die reg orn so ‘n ordemosie te weier indien hy oordeel
dat dit ingedien word om ‘n behoorlike bespreking van die saak te verhinder.
16.2 Punt van Orde
‘n Lid kan op ‘n punt van orde praat slegs as hy van oordeel is dat daar van
die reels van die orde afgewyk is by. as iemand:
16.2.1 uit sy beurt praat;
16.2.2 twee maal praat;
16.2.3 van die punt af is;
16.2.4 die vergadering sonder verlof veTlaat;
16.2.5 twee maal gestem het of glad nie gestem bet nie;
16.2.6 nie behoorlik geklee is nie;
16.2.7 onwelvoeglike taal gebruik;
16.2.8 oor sy tyd praat;
16.2.9 ‘n saak ultra vires is.
Geen bespreking word onder ‘n punt van orde toegelaat nie.

17 BESLUITE EN REVISIE
17.1 Wanneer besluit van Vergadering
Die voorstel of amendement wat die boogste getal stemme kry en daarby die
volstrekte meerderheid behaal, word die besluit van die vergadering en as die
besluit deur die voorsitter aangekondig.
17.2 Meer as een Voorstel Aanvaar
Ingeval meer as een voorstel of amendement(e), aanvaar word, word die een
wat die hoogste getal stemme verkry, die besluit van die vergadering.
17.3 Aantekening van Naam
Dit staan enige lid vry om sonder of met opgaaf van redes te Iaat aanteken
dat by teen ‘n bepaalde voorstel of amendement gestem het, of dat by nie
teenwoordig was toe ‘n bepaalde besluit geneem is nie, en het die reg om by
die verdere hehandeling van die saak te stem.
17.4 Revisie van Besluite
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17.4.1 Kennisgewing van revisie
Besluite wat eenmaal geneem is mag nie anders as na voorafgaande kennis
in revisie geneem word nie.
17.4.1.1 By kerkraadsvergaderinge
By kerkraadsvergaderinge kan ‘n besluit in dieselfde vergadering waarin dit
geneem is in revisie geneem word indien geen beswaar daarteen ingebring
word nie of anders deur kennisgewing by ‘n voorafgaande vergadering of na
vooraf skriftelike kennis aan al die lede van die vergadering.
17.4.1.2 By meerdere vergaderinge
By ‘n m~erdere vergadering geskied die kennisgewing deur ‘n vooraf
gepubliseerde sakelys of kennis in die vergadering dat revisie aan die einde
van die sakelys aangevra sal word. By sinodale vergadering word die versoek
om revisie eers na die tydelike i~egskommissie verwys vir rapport aan die
vergadering.
17.4.2 Prosedure by die behandeling van die revisie
17.4.2.1 Motivering
By die behandeling van die revisie moet die aansoeker vir die revisie eers ‘n
motivering gee waarom die revisie nodig geag word, sonder om die beoogde
nuwe voorstel te beredeneer.
17.4.2.2 Verlof tot revisie
Na die motivering stem die vergadering eers of hy revisie wil toestaan. In
dien die verlof gegee word, word die nuwe voorstel gemaak en bespreek. As
die nuwe voorstel aanvaar word, verval die oorspronklike, word dit afgestem
bly die oorspronklike besluit staan.
17.4.3 Revisie en uitvoering van Besluit
Kennisgewing van revisie kan nie verhinder dat ‘n besluit intussen uitgevoer
word nie.

18 WIE NIE MAG DEELNEEM AAN BEHANDELING VAN SAKE NIE
18.1 Naby Familie en Betrokkenes
By die behandeling van tugsake mag persone wat naby familie is en by die
saak betrokke is nie deelneem aan die behandeling van die saak nie (vgl.regl.
24.2.1.1., en 24.4.1).
18.2 Finansiële belang
Lede van ‘n kerkvergadering mag nie deelneem aan die behandeling van
saak waarby hulle finansieel belang het nie.
18.3 Reeds Uitsprake gegee het
Lede van ‘n meerdere vergadering wat reeds as lede van ‘n mindere vergader
ing oor dieselfde saak uitspraak gedoen het in tugsake, moet hulle aan die
behandeling van die saak onttrek.
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19 TYDELIKE KOMMISSIES
Lede van tydelike kommissies word, tensy anders bepaal, deur die voorsitter
benoem, maar ingeval sy voordrag nie die goedkeuring van die meerderheid
van die vergadering wegdra nie, vind die kiesing van die lede van die kom
missie plaas met geslote stembriefies op die gebruiklike wyse (vgLbep. 15.4).
20 PERMANENTE KOMMISSIES
20.1 By Sinodale Vergaderinge
20.1.1 Kommissie vir Kommissies
Voor die sinodale vergadering word deur die Kommissie van Orde ‘n Kom
missie vir kommissies benoem wat opdrag kry om die permanente kommissies
wat nie ringsgewys saamgestel word nie, saam te stel, en verteenwoordigers
op verskillende instansies, soos deur die sinode goedgekeur en wat nie vir
benoeming na permanente kommisses verwys is nie, vir die goedkeuring van
die sinode aan die einde van die sitting voor te lê.
20.1.2 Samestelling
Die Kommissie vir Kommissies bestaan uit die voorsitters van die permanente
kommissies en een lid uit elke ring, die voorsitter van die ring en as hy reeds
die voorsitter van ‘n permanente kommissie is dan die skriba, en as die skriba
ook reeds die voorsitter van ‘n permanente kommissie is dan enige ander lid
van ring.
20.1.3 Wie mag dien
Op hierdie kommissies mag alleen lede van die sinode dien, behaiwe in gevalle
deur die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente reeds bepaal, of deur die sinode
of Sinodale Kommissie nodig geag.
20.1.4 Bly in Funksie
Hierdie permanente kommissie bly in funksie tot by die volgende gewone
sinodale vergadering.
20.1.5 Mag nie ontslaan
Niemand van die benoemde persone kan ontslaan word nie tensy om gewigtige
redes, waaroor die vergadering moet oordeel.
20.1.6 Bly lid van Permanente Kommissie
Ingeval ‘n leraar ‘n beroep na ‘n ander gemeente in dieselfde sinodale ver
band aanneem, bly hy lid van die permanente kommissie waarin hy dien,
behaiwe van die kommissies wat ringsgewyse saamgestel word waarvan hy
slegs lid bly indien hy na ‘n ander gemeente in dieselfde ringsgebied vertrek.
20.1.7 Kommissies met Administratiewe of Finansiële Aangeleenthede
By die samestelling deur die sinode van kommissies met administratiewe of
finansiële aangeleenthede, word toegesien dat een of meer lede nie leraars is nie.
20.1.8 VuJ.ling van vakatures in permanente kommissies
Die vulling van vakatures in permanente kommissies geskied op voordrag van
die betrokke ring/ringskommissie wat daarvan aan die skriba van die Sinodale
Kommissie kennis gee vir goedkeuring deur die Sinodale Kornmissie of sy
dagbestuur.
20.2 By Ringsvergaderinge
By ringsvergaderinge geskied die voordrag deur die uittredende
ringskommissie.
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20.3 By Kerkraadsvergaderinge
By kerkraadsvergaderinge op voordrag van ‘n kommissie deur die kerkraad
daartoe benoem.
21 NOTULE
21.1 Wat notule is
Die notule bestaan uit ‘n bondige en onpartydige weergawe van wat op ‘n
vergadering verrig is en bevat:
21.1.1 AlIe voorstelle wat voor die vergadering gedien het, ook die wat afgestem
is, met vermelding van die naam van die kommissie of die naam van die
voorstellers en sekondante wat die voorstel voor die vergadering gebring het.
21.1.2 Besluite wat deur die vergadering geneem is.
21.1.3 Verslae wat voor die vergadering gedien bet.
21.1.4 Belangrike reelings wat deur die voorsitter getref is.
21.1.5 Alle sake wat die vergadering besluit om te notuleer.
Geen versiag word gegee van wat sprekers gesê het nie.
21.2 Verantwoordeljkhejd van Skriba
Die skriba is verplig om op duursame papier onder deurlopende desimaal
genumereerde paragrawe met aanduidende opskrifte, aan te teken wat in die
vergadering behandel is, besluite woordeliks oor te neem, die notule vervolgens
uit te brei en nadat dit goedgekeur en onderteken is, die opdragte wat daaruit
voortvloei uit te voer en die stukke te onderteken.
21.3 Goedkeuring van Notule
21.3.1 Amptelike voorstel
Die notule van ‘n kerkvergadering word op die volgende gewone vergadering
deur ‘n amptelike voorstel van een van die lede uit die vergadering met ‘n
sekondant, goedgekeur.
2 1.3.2 Van Kerkraadsvergaderinge
Die notule van ‘n kerkraadsvergadering word op die volgende gewone vergade
ring goedgekeur~ onmiddellik na die opening en konstituering van die
vergadering.
21.3.3 Van Buitengewone en Beroepingsvergaderinge
Die notule van ‘n buitengewone- of beroepingsvergadering word op die
volgende gewone vergadering goedgekeur.
21.3.4 Van Ringsvergaderinge
Die notule van ringsvergaderinge word op die volgende sittingsdag goegekeur
en die laaste dag se notule word na die ringskommissie verwys vir goedkeuring.
21.3.5 Van Sinodale Vergaderinge
Die notule van sinodale vergaderinge word deur ‘n redaksiekommissie ver
sorg en op die volgende sittingsdag goedgekeur en die notule van die laaste
dag na die Dagbestuur van die Sinodale Kommissies verwys vir goedkeuring.
21.3.6 Van Sinodale- en Ringskommissies
Die notule van die permanente kommissies van die ring en sinode word op
hul volgende vergadering goedgekeur. Die van die Sinodale Kommissie kan
deur sy dagbestuur goedgekeur word. Met die oog op ‘n totale verandering
van sy personeel moet die kommissie toesien dat sy laaste notule voor die
sitting van die ring of sinode goedgekeur word.
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21.3.7 Wysiginge van Notnie
Die notule van ‘n vergadering kan alleen gewysig word, indien die vergade
ring dit toestem. Die wysiging word in die daaropvolgende notule aangeteken.
21.4 Ondertekening van Notule
21.4.1 Van Kerkraadsvergaderinge
Die notule van ‘n kerkraadsvergadering word onderteken deur al die teen
woordige lede.
21.4.2 Van Ringsvergaderinge
Die notule van die ringsvergadering word elke sittingsclag deur al die lede
onderteken, behaiwe die laaste dag se notule Wat deur die ringskommissie
onderteken word.
21.4.3 Van Sinodale Vergaderinge
Die notule van elke sittingsdag word deur die vergadering goedgekeur en deur
die moderatuur onderteken en die van die laaste sittingsdag deur die
dagbestuur van die Sinodale Kommissie.
21.4.4 Van Permanente Sinodale- en Ringskommissies
Die notule van permanente kommissies van die ring en sinode word onderteken
deur al die teenwoordige lede.
21.5 Na goedkeuring geen verdere Bespreking
Nadat die notule deur die vergadering goedgekeur is, mag daar geen verdere
bespreking oor die notule wees nie.
21.6 Afwesig lede
Lede van die vergadering wat afwesig was toe ‘n besluit of besluite geneem
is, kan geen beswaar daarteen laat aanteken as die notule geresumeer word nie.
21.7 Aantekening en Protes
Dit staan egter sodaniges vry om in die notule te laat aanteken dat hulle by
die bespreking afwesig was en, as hulle dit nodig oordeel, om protes daarteen
te laat aanteken, met of sonder opgaaf van redes.
21.8 Uittreksel uit notule
Wanneer deur die betrokke kerkvergadering daartoe gelas, of wanneer die
reg op sodanige uittreksel deur die bepalinge gegee of impliseer word, reik
die skriba volledige uittreksels uit die notule rakende ‘n saak aan belangheb
bendes uit.
22 KRAG VAN BESLUITE

•

22.1 Van Kerkraadsvergaderinge
In die geval van ‘n kerkraadsvergadering is die besluite, hoewel die notule
eers op die volgende gewone vergadering goedgekeur en onderteken word,
dadelik van krag en mag die besluite onmiddellik uitgevoer word.
22.2 Van Ringsvergaderinge
Besluite van ringsvergaderinge is van krag sodra die notule goedgekeur en
onderteken is.
22.3 Van Sinodale Vergaderinge
Die besluite van die sinode tree in werking sodra die handelinge verskyn het.
Die sinode kan egter bepaal dat ‘n besluit onmiddellik van krag word.
22.4 Van Sinodale Kommissies
Die besluite van sinodale kommissies is onmiddellik van krag hoewel die notule
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eers op die volgende gewone vergadering goedgekeur en onderteken word,
tensy anders besluit.
23 UITVOERING VAN BESLUITE
Die besluite van kerkvergaderinge word so gou moontlik uitgevoer deur die
skriba.
24 WAARDEVOLLE STUKKE
Elke kerkvergadering sien toe dat sy waardevoile stukke volledig, ordelik, netjies
en op duursame materiaai en brandvry bewaar word en, sodra nie meer
benodig nie, aan die argief in Kaapstad gestuur word vir bewaring.
25 AFSLUITING
‘n Kerkvergadering word gesluit met gebed, meerdere vergaderinge ook met
Skriflesing en sang.
REGLEMENT 2
REGLEMENT

VIR DIE REELING VAN DIE SINODALE

VERGADERING
1 OPENING
1.1 Die vergadering begin presies op die vooraf bepaalde tyd, en word met
Skriflesing en gebed geopen deur die voorsitter van die vorige vergadering
voordat die vergadering konstitueer.
1.2 Die plegtige opening van die vergadering met Woordverkondiging deur
die voorsitter van die vorige vergadering, of by sy ontstentenis, deur iemand
deur die Kommissie van Orde aangewys, sal plaasvind op ‘n tyd en pick deur
die Kommissie van Orde, met goedkeuring van die vergadering, bepaai.
2 KONSTITUERING
2.1 Die afgevaardigdes neem hulle plekke in volgens die gemeentes wat huile
verteenwoordig in alfabetiese volgorde.
2.2 Die geioofsbriewe van afgevaardigdes, met vermeiding van wie verskyn
- die primarius of sekundus - moet indien moontlik drie maande voor die
vergadering in die hande van die skriba van die sinode wees wat saam met
die Kommissie van Orde dit sal nasien en aan die vergadering verslag doen.
As die geioofsbriewe in orde bevind word, konstitueer die vergadering.
2.3 Onmiddeilik na die konstituering van die vergadering word die moderatuur
met gesiote stembriefies gekies. Daar sal dadelik tot stemming oorgegaan word,
sonder dat daar vooraf ‘n nominasielys gevorm word. Die opneem en tel van
die stemme word aan ‘n kommissie opgedra, wat vooraf deur die Kommissie
van Orde benoem word.
2.4 Wanneer ‘n lid van die vergadering verhinder word om dit vir die voile
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duur daarvan by te woon, het sy plaasvervanger (primarius/sekunclus na gelang
~vie met die konstituering verskyn het) met verlof van die vergaclering reg
van sitting vir die oorblywende dccl van die vergadering, behaiwe by die
behandeling van tugsake.’

3 BEHANDELING VAN SAKE
3.1 Die Kommissie van Orde (hep 35.8.2.) stel die sakelys vir die vergadering
op en dra sorg dat dit minstens vier weke voor die vergadering in die hande
van die afgevaardiges gestel word.
3.2 Die rapport van die Kommissie van Orde word eetste in behandeling
geneem.
3.3 Die voorsitter dra sorg dat die hespreking beperk bly tot die saak onder
behandeling en dat daar geen hcrhalings plaasvind nie.
3.4 Die inleier van ‘n beskrywingspunt of indiener van ‘ii voorstel word beperk
tot 10 minute met 5 minute tyd vie repliek en ander sprekers tot 5 minute.
Die vergadering mag in bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking afsien.
3.5 Die voorsitter liet die reg om, ‘~anneer na s~i oordcel die saak nuder
behandeling genoegsaam bespreek is, dit aan die vergadering te stel of hy
nie tot stemming wil oorgaan nie. Hieroor word onmiddellik gestem sonder
enige voorafgaande hespreking.
3.6 By die bespreking van rapporte van kommissies inag in die reel nie meer
as een lid van sodanige kommissie die rapport toclig nie en indien noclig an
woord een op besware wat ingebring is.
4 KOMMISSIES
4.1 Die Kommissie van Orde benoem ‘a aantal tydelike kommissies na wie
die bcskrywingspunte en ander sake verwys word. Hierdie tydelike kommissies
kan desverkiesend deur die Kommissie van Orde opgeroep word om hoogstens
drie dae voor die aanvang van die sinode te vergader.
4.2 Die benoeming van tydelike kommissies gedurendc die sitting van die
sinode word op voordrag van die rnoderatuur deur die vergadering benoem.
4.3 Gccn tydelike kommissie, hehaiwe die wat deur die Kerkorde Bepalinge
en Reglemente vereis of in spesiale gevalle nodig geoordeel word, word henoem
om oor die rapport van permanente kommissies verslag te doen nic.
4.4 Aan sodanige kommissies word tyd gegee om hul opdrag uit le voer en
indien nodig, word daarvoor cen of meer sittings afgestaan.
4.5 Ten opsigte van die benoeming van permanente kommissies word gehandel
volgens reglement 1.20
5 SAKE VIR BEHANDELING
5.1 Beskrywingspuntc en sake vir behandeling is alleen ontvanklik as dit in
ooreenstemming met hepaling 35.5 en aan die skriba van die sinodc minstens
drie maande voor die vergadcring gestuur is.
5.2 Verslae van kommissies (bep 35.6.) moet minstens drie maande voor die
vergadering aan die skriba van die sinode gestuur word.
5.3 Al die sake van administratiewe aard wat gocdskiks deur die ringe behandel
kan word, word deur die sinode in behandeling geneem alicen in sover as
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wat die ringe dit onder sy aandag gebring het.
5.4 Spoedeisende sake van besondere en algemene belang mag deur die
vergadering in behandeling geneem word indien die vergadering sonder
bespreking daartoe besluit na raadpleging en aanbeveling van die moderatuur.
5.5 Kennisgewing van revisie
5.5.1 Elke kennisgewing van revisie word na die tydelike regskommissie verwys.
5.5.2 Die aansoeker stel die rede vir die aansoek om revisie aan die tydelike
regskommissie.
5.5.3 Die tydelike regskommissie doen ‘n aanbeveling toy elke kennisgewing
van revisie aan die sinode.
6 NAGMAAL
Gedurende die sitting van die sinode word die dood van die Here deur die
Heilige Nagmaal verkondig in oorlegpleging met die plaaslike kerkraad.

7 SINODALE AMPTENARE
7.1 Die volgende sinodale amptenare word deur die betrokke kommissies
benoem:
7.1.1 Die saakgelastigde deur die Sinodale Kommissie vir Administrasie.
7.1.2 Die predikant in sinodale diens met opdrag sending deur die Sinodale
Sendingkommissie.
7.1.3 Die predikant in sinodale diens met opdrag diens van barmhartigheid
deur die Sinodale Kommissies vir die Diens van Barmhartigheid.
7.1.4 Die predikant in sinodale diens met opdrag ampsbediening en
evangelisasie deur die Sinodale Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie
in samewerking met die Sinodale Jeugkommissie (vgl 50.2.3.1.3.10)
7.2 Sinodale ampsdraers tree af by die bereiking van 65-jarige ouderdom.
8 SLUITING VAN VERGADERING
Die vergadering word met Skriflesing en gebed deur die assessor afgesluit (vgl
regl 1.25).

REGLEMENT 3
REGLEMENT VAN ORDE (ALGEMENE SINODE)

1 OPENING EN KONSTITUERING
1.1 Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos voorafbepaal. Die
afgevaardigde leraar met die langste diens, wat die oudste in jare is, vooraf
deur die Kommissie van Orde aangewys, gaan voor in Skriflesing en gebed
en tree as voorsitter op totdat die moderator verkies is (KO art 41).
1.2 Die geloofsbriewe van alle afgevaardigdes moet minstens drie maande voor
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die aanvang van die vergadering in die hande van die Skriba van die Algemenc
Sinode wees wat dit tesame met wysigings, wat tot voor die vergadering by
horn ingedien is, vir goekeuring ter tafel lê.
1.3 Die vergadering word deur die voorsitter gekonstitueer uit die afgevaar
digdes wie se geloofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van die afgevaar
digdes na die vergadering ingevolge artikel 38.1 van die Kerkorde, maak ‘n
kworurn uit.
1.4 Onmiddellik na die konstituering van die vergadering word die Moderatuur
op ‘n geslote sternwyse gekies. Daar word dadelik tot stemming oorgegaan,
sonder dat vooraf ‘n nominaslielys gevorm word. Die opneern en tel van die
stemrne word aan ‘n kommissie opgedra wat vooraf deur die Kommissie van
Orde benoern word.
1.5 Die voorsitter van die vorige Algemene Sinode, of by sy ontstentenis ic
mand deur die Kommissies van Orde aangewys, lewer die openingsrecle op
‘n tyd en pick soos die Kommissie van Orde bepaal.
2 STEMMING
2.1 Elke stemming geskied deur die lede wat aanwesig is. Vir ‘n beslissing
word ‘n voistreke meerderheid van stemme van die aanwesige lede vereis,
behaiwe in die gevalle waar die Kerkorde ‘n twee-dercle meerderheid vereis
(art 44 en 71.4).
2.2 Indien die stemming op die verkiesing van persone betrekking het, geskied
dit op ‘n gesiote stemwyse soos voig.
2.2.1 Eers word ‘n nominasielys gevorrn, behaiwe in die geval van die
Moderatuur. Daarvoor plaas elke sterngeregtigde nie meer name op die stem
briefie as die getal persone wat gekies moet word nie.
2.2.2 Uit die name in die nominasielys stem elke stemgeregtigde vir soveel
name as die getal persone wat gekies moet word.
2.2.3 Wie die meeste stemme op horn verenig het, is gekies indien die getal
stemrne op horn uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige lede
uitmaak.
2.2.4 Indien een of meer van die vereiste aantal nie die volsterkte meerderheid
van stemme van die aanwesige lede op horn of hulle verenig het nie, vind
daar ‘n nuwe stemming plaas en wel uit die name wat die hoogste getal stemrne
gekry het en saam ‘n voistrekte meerderheid vorm.
2.2.5 Indien ‘n gelyke getal stemme op twee of meer name op die stemlys
verenig is op so ‘n wyse dat daardeur meer name verkry is as wat vereis word,
word deur die lot die benodigde getal gevind.
2.2.6 As die stemme staak, beslis die lot.
3 BEHANDELING VAN SAKE
3.1 Die Korniiiissie van Orde word saamgestel uit die rnoderator skriha en
aktuarius en die uitvoerende arnptenaar van die Algernene Sinode saam met
die lede van die moderatuur en die saakgelastigde van die sinode binne wie
se gebied die vergadering gehou word. Hierdie kommissie tree op as Kom
missie van Orde en stel die agenda vir die vergadering op, en dra sorg dat
dit, indien enigsins moontlik, ses weke voor die vergadering in die hande van
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die afgevaardigdes gestel word. Aan alle diensdoende predikante van die Ned
Geref Kerk, sowel as amptenare en ander ter sake instansies, word die agen
da voor en die acta na die sitting van die Algemene Sinode gestuur.
3.2 Die rapport van die Kommissie van Orde word eerste in behandeling
geneern.
3.3 Die skriba van die Algernene Sinodale Kommissie, as lid van die Kom
rnissie van Orde, wat vir die opstel van die agenda van die Algemene Sinode
verantwoordelik is, rnaak in oorleg met skribas van kommissies aantekening
van sake wat op meer as een pick voorkom, rnaar nogtans by mekaar tuishoort,
en groepeer hulle sover rnoontiik saarn. Hy kan horn hierin, indien nodig,
van kruisverwysings bedien. Dit word tot beskikking van die voorsitter gestel.
3.4 By die behandeling van sake stel die voorsitter horn ten dod orn ‘n saak,
waar dit volgens sy diskresie die sinvoiste in behandeling geneern kan word,
met inagnerning van die plekke waar dit elders voorkorn, indien enigsins
moontlik, finaal af te handel.
3.5 Waar dieselfde saak elders voorkorn, word slegs die opskrif aangegee en
deur middel van die betrokke bladsyverwysing aangedui dat dit reeds
afgehandel is.
3.6 Die voorsitter dra die sake wat behandel rnoet word duidelik voor en gee
by die behandeling daarvan die nodige inligting. As die geleentheid dit vereis,
rnag by wenke aan die hand doen orn die vergadering te help om tot ~n besluit
te korn.
3.7 In voorkomende gevalle wat betref die leiding van die vergadering waar
voor geen voorsiening in hierdie reglement gernaak is nie, handel die voorsit
ter voigens gebruik en eie oordeel. In die geval van beswaar teen die
handelswyse van die voorsitter, beslis die vergadering.
3.8 By die hehandehng van sake is elke lid op ‘n spreekbeurt geregtig. As
twee of rneer lede geiyk opstaan, beslis che voorsitter wie die eerste aan die
beurt kom.
3.9 Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt oor
dieselide saak nie, behaiwe met die verlof van die vergadering of orn as
voorsteller repliek te lewer.
3.10 Voorstelie en amendemente van lede rnoet skriftelik ingedien word en
deur die voortelier en sekondant onderteken wees. Aanbevellings van ‘n per
manente of ‘n tydelike kommissie word as voorstelle aan die vergadering
beskou.
3.11 Geen voorstel of arnendement mag deur die voorsitter ontvang word voor
dat by die saak aan die orde stei nie.
Die voorsitter behoort reg aan die begin van die vergadering, voordat die eerste
versiag aan die orde gestel word, dit baie duidelik as ‘n vaste reeling aan te
kondig dat geen spreekbeurte aangevra mag word en geen voorstelle en
amendernente by born persoonlik ingedien mag word alvorens ‘n saak aan
die orde gestel is nie. Die reeling moet konsekwent gehandhaaf word.
3.12 ‘n Voorstei of amendernent wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die veriof
van die vergadering teruggetrek word nie.
3.13 Die inleier van ‘n beskrywingspunt of die indiener van ‘n voorstel word
beperk tot 8 minute, met 5 minute tyd vir rephek, en ander sprekers tot 5
minute. Die vergadering mag in bepaalde gevaile van hierdie tydbesperking
afsien.
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3.14. Die voorsitter het die reg 0111, wanneer na sy oordeel die saak onder
hehancleling genoegsaam bespreek is, dii. aan die vergadering te stel of
laasgenoemde nie tot stemming wil oorgaan nie.
3.15 ‘n Mosie van orde is ‘n voorstel ~vat betrekking het op die volgorde waarin
sake ter tafel moet kom, of dat die bespreking van ‘n bepaalde saak opgeskort
of heëindig word, of dat van ‘n bepaalcle saak af~estap word. ‘n Ordemosie
kan op enige tydstip gedurende die voortgang van die hespreking ingedien
word, en daaroor word dadelik sonder bespreking gestem Dit word egter aan
die oordeel van die voorsitter oorgelaat om die mosie terug i.e hou as hy van
mening is dat dit aangewencl word om ‘n hehm)rlike bespreking van die
onderwerp te voorkom.
3.16 Die stemming verloop SOOS voig;
3.1.6.1 Oor alle sake, wat nie algemene instemming ontvang nie, word daar
gestem of deur opsteek van hande, Of in die geval van kontensieuse sake op
‘n geslote stemwvse indien die voorsitter so reel. Die meercierheid ~rn stemme
bepaal die besluit.
3.16.2 In die geval van voorstelle en amendemente, word die amendemente
eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien
is, en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendement gewysig. Slegs
indien al die amendemente verwerp word, stem die vergadering nor die
oorspronklike voorstel.
3.16.3 Na elke stemming oor ‘n amendement of ‘n voorstel word die uitslag
van die stemming aangekondig - nie noodwencling die getal nie, maar of clii
aanvaar of verwerp is.
3.16.4 Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheici bvwoon, mag
aan die bespreking deelneem, maar nie stem nie.
3.17 Tot wie die Algernene Sinode horn rig
3.17.1 Indien die Algemene Sinode beleidsluite neem, is hy bevoeg om die
Kerk in sy geheel aan te spreek, dit ~vil sê minclere kerkvergaderinge, amp
sdraers en lidmate.
3.17.2 Indien die Algemene Sinode heleidsbesluite neem wat opgevolg of in
die praktyk uitgevoer word, werk hy deur die kanaal van (lie konstituerende
sinodes.
4 NADAT BESLUITE GENEEM IS
4.1 Dit staan elke lid van die vergadering vry 0111 sonder opgaaf van redes
te laat aanteken dat hy in die minderheid gestem het, of dat hy nie teenwoor
dig was toe die besluit geneem is nie.
4.2 Besluite wat eenmaal geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgew
ing en met die toestemming van die vergadering op ‘n tyd deur die Moderatuur
bepaal, in revisie gebring word.
4.3 Kennisgewing van revisie.
4.3.1 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Rcgskommissie
verwys.
4.3.2 Die aansoeker stel sy redes vir die aansoek om revisie aan die Tyclelike
Regskommissie.
4.3.3 Die Tydelike Regskommissie doen ‘n aanbeveling ten opsigte van elke
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kennisgewing van revisie aan die Sinode.
5 KOMMISSIES
5.1 Tydelike kommissies, SOOS deur die Kornmissies van Orde volgens die agen
da aangewys, mag voor die aanvang van (lie Sinode met bulle wcrksaamhede
begin.
5.2 Die benoeming van tydelike kommissies gedurende die sitting van die
Algemene Sinocle word op voordrag van die Modcratuur, deur die vergader
ing met opsteek van hande benoem.
5.3 Hoo1~mptenarc of voltydse sckretarisse van die permanente kommissies
van sinodes sowel as die Algeinene Sinodc, het sitting met adviserende stern
in die betrokke tydelike kommissies, mits hulle magtiging verkry het van die
kommissies in wie se diens hulle staan. Terwille van kostebesparing dien slegs
een predikant in sinodale diens per sinode in die betrokke tydelike kommissie.
Indien ‘n sinode nog iemand wil stuur, moet toestemrning van sy kommissie
verkry word wat ook die koste dra. Sodanige adviseurs kan nic voorsitters
of skriba van tydelike kommissies wees nie.
5.4 Amptenare/predikante in algemene sinodale diens wat afgevaardigdes na
die Sinoclc is, het ‘n keurstem in hul betrokke tydelike kommissie. Hierdie
persone kan ook voorsitters of skribas van tydelike kommissies wees.
5.5 Tydelike kommissies hehandel beskrywingspunte wat na hulle verwys is
en dien die Algemene Sinode met aanbevelings. Insenders van Beskryw
ingspunte mag die betrokke punt by die tydelike kommissie persoonlik toelig.
5.6 Tydelike kommissies maak nie aanbevelings oor die verslae van permanente
kommissies nie, tensy daar ‘n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe
aspekte na yore bring, of wanneer ‘n saak deur die Sinode na hulle verwys is.
5.7 Tydelike kommissies moet sover moontlik uit die lede van die ooreenstem
mende permanente kommissies bestaan.
5.8 Perrnanente kornmisies word deur die vergadering met opsteek van hande
benoem op voordrag van ‘n tydelike kommissie vir kommissies waarop die
assessor van die Algemene Sinode tesaine met die assessors van die sinodes
en skribas van aftredende kommissies dien.
5.9 Die Algemene Sinode wys vir elkeen van sy permanente kommissies ‘n
sameroeper aan, wat dan die betrokke kommissie vir sy eerste vergadering
vir konstituering en werksaamhede byeenroep. Hierdie sameroeper tree op
as voorsitter, totdat die vergadering gekonstitueer is en die ampsdraers gekies is.
5.10 Die Algemene Sinode kan van enige lidmaat gebruik maak om in ‘n korn
inissie te dien.
5.11 Vakatures in kornmissies wat tussen sinodes ontstaan, word aangevul deur
die sinode of instansie waaruit die verteenwoordiger moet kom. Die
sinode/sinodale kommissie of ander instansie gee kennis van die henoeming
aan die skriba van die Algemene Sinodale Kommissie en aan die skriba van
die betrokke kommissie.
6 SAKE VIR BEHANDELING
6.1 Alleen ‘n sinode, of sinodale koinmissie, of sy moderatuur/dagbestuui~ per
manente kommissies van die Algemene Sinode, en die kuratoria nor die beleid
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ingevolge 1(0 art 5.2. inag beskrywingspunte en sake vir behandeling indien.
6.2 Beskrywingspunte en sake vir behandeling is alleen ontvanklik as hulle
in ooreenstemming met artikel 43 van die Kerkorcie is en minstens drie niaande
voor die vergadering in die hande van die skriba is.
6.3 Spoedeisende sake van besonclere en algemene belang mag deur die
vergadering in behandeling geneern word inclien die vergadering daartoe
hesluit na raadpleging en aanbeveling van die Moderatuur.
7 VERSLAE
7.1 Verslae van kommissies moet minstens ses maande voor die vergadering
in die hande van die skriba wees.
7.2 Dringende sake wat in die ses maande-tydperk voor die vergadering
voorkom en deur kommissies behandel is, Inag by wyse van addcndurnverslae,
met verlof van die Kommissies van Orde, ter tafel gelê word.
7.3 Die Kommissie van Orde het die bevoegheid om versiac deur die korn
missies ingedien, te laat verkort indien dit onnodig lank is.
7.4 Aanbevelings van permanente kommissies wat wysigings aan die Kerkorde
en reglemente behels, word in die agenda gemerk vir die aandag van die
‘Fyrdelike Regskommissie. Hierdie voorstelle word clan voor die Sinode deur
die Tydelike Regskomrnissie nagegaan vir kerkregtelike bevredigendc formuler
ings sonder uitspraak oor die beginsel van die kommissievoorstel. ‘i~’dens die
behandeling van die betrokke punt in die permanente kommissie se versiag
moet die Tydelike Regskommissie gereed wees orn onmiddellike acivies te lewer
oor die formele aspekte.
8. NOTULE
8.1 Die skriba, indien nodig met behuip van ‘n assistent
skriba(s), deur die vergadering sonder ‘n voorafgaande norninasielys verkies,
teken aan wat in die vergadering behandel word en neem die voorstelle
woordeliks oor.
8.2 Die voorstelle en amendemente wat deur lede ingeclien word, ook die ~vat
nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneern.
8.3 Die notule van elke sittingsdag word deur ‘n redaksiekommissie versorg
en op die volgende sittingsdag deur die vergadering goedgekeur en deur die
Moderatuur onderteken.
8.4 Die notule van die laaste sitting word by die eerste sitting van die Algernene
Sinodale Kommisie deur hulle Iinaal goedgekeur en onderteken
9 SLUITING
Die vergadering word met Skriflesing en gebed deur die moderator of iernand
deur horn daartoe versoek, afgesluit.
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REGLEMENT 4
REGLEMENT VIR DIE SKRIBA VAN DIE KERKRAAD
Die skriba van die kerkraad
1 Notuleer noukeurig die handelinge van cike vergadering van die kerkraad
op duursame papier en neern die besluite woordeliks oor;
2 hou afskrifte van alle briewe deur horn narnens die kerkraad gcskrywe en
liasseer dit, asook alle ingekorne briewe en stukke, sorgvuldig;
3 is verantwoordelik vir die gemeentelike argief~
4 vol die gerneentelike registers stiptelik in, tensy die kerkraad daarvoor ‘n
afsonderlike registerhouer aanstel, en maak jaarliks daarvan ‘n afskrif vir
goedkeuring deur die ring vir die argief;
5 reik in opdrag van die kerkraad of leraar afskrifte van doopseëls, attestate
en lidrnaatsertifjkate uit.
REGLEMENT 5
REGLEMENT VIR DIE KASSIER VAN DIE

KERKRAAD

Die kassier van die kerkraad
I reik vir alic gelde ontvang ‘n kwitansie uit, deponeer so spoedig moontlik
bedrae ontvang in totaal op die hankrekening van die gemeente;
2 doen alle betalings slegs per tjek in opdrag van die kerkraad naclat dit rnede~
onderteken is;
3 ontvang vir elke gemagtigde uitbetaling ‘n behoorlike kwitansie of hewysstuk;
4 helê gelde alleen by ‘n geregistreerde deposito-nernende instelling of by die
saakgelastigde;
5 bly aanspreeklik vir alle gelde wat deur horn uitbetaal of belê is buite voorken
nis of toestemming van die kerkraad;
6 voer die opdragte van die kerkraad met betrekking tot die invordering van
die hates en betaling van die skulde van die kerkraad uit en doen versiag by
die eersvolgende vergadering;
7 verantwoord alle sinodale kollektes en bydraes wat voorhande is, so spoedig
moontlik aan die saakgelastigde;
8 stuur die kerkraad se verpligte bydraes kwartaalliks aan die saakgelastigde
van die sinode en soos versoek aan die skriba van die ring;
9 die kerkraad moet toesien dat behoorlik finansiële boeke gehou word van
alle fondse en moet jaarliks ‘n finansiële staat van sulke fondse opstel, en dit
deur ‘n geregistreerde rekenmeester en ouditeur of geoktrooieerde
rekenrneester wat nie lid van die kerkraad is nie, laat nasien. Op grond van
hierdie state en ouditeursrapport word ‘n kort verslag opgestel ~vat ter insae
van die gerneente voorgelé word;
10 stuur jaarliks vorm A en B voor 31 Mci aan die voorsitter van die ring
se Finansiële Kommissie vir deursending aan die saakgelastigde nie later as
15 Junie nie (hep.27.1.0.3.);
11 sorg, in oorleg met die kerkraad, dat alle kerklike geboue asook die inhoud
daarvan allesomvattend verseker is;
12 sien toe dat alle gelde, finansiële boeke en state, asook dokumente soos
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transportaktes, assuransiepolisse en ander finansiële dokumente, in veilige
bewaring gehou word;
13 verskyn, of ‘n lid van die kerkraad in sy plek, op ‘n vasgestelde tyd, vooraf
aan die gemeente bekend gemaak, aan die begin van die finansiele jaar orn
aan lidmate van die gerneente insae te verleen in kerklike rekeninge en boeke.
REGLEMENT 6
REGLEMENT VIR DIE SKRIBA VAN DIE RING
Die skriba is belas met:
1 Die getroue nakorning van wat by reglement 1.21 bepaal is;
2 Die opstel en insending van die beskrywingspunte van die ring aan die skriba
van die sinode;
3 die uitvoering van die opdragte van die voorsitter van die ring;
4 die toesending ten uiterste twee rnaande na afloop van die ringsvergader
ing, van die oorspronklike handeling van die vergadering, met en benewens
al die bylaes wat daarby behoort, aan die argivaris vir bewaring in die sinodale
argiewe;
5 die skriba hou tewens ‘n bock waarin die notule deur horn aangeteken word,
met die verkiaring dat sy kopie ‘n juiste afskrif van die oorspronklike is;
6 die opmaak en toesending, terstond na alloop van die ringsvergadering, aan
die kompilator van die Jaarboek van ‘n opgaaf van die personeel van die ring
en ringskommissies en van die getal gedooptes en bevestigdes van elke ge
meente in sy ringsgebied vir bekendmaking in die Jaarboek van die Ned. Geref
Kerke;
7 die nakoming van die bepalinge wat voorgeskrywe is in reglement 18.8;
8 Kennisgewing deur die amptelike kerkorgaan van die bevestiging van
leraar in die ringsgebied;
9 kennisgewing aan die saakgelastigde van alle gevalle van emeritering, skor
sing of afsterwe sodat hy die Sekretaris van Binnelandse Sake daarvan verwittig.

REGLEMENT 7
REGLEMENT VIR DIE KASSIER VAN DIE RING
Die ringskassier is belas met:
1 Die opstuur van reiskosterekeninge van afgevaardigdes na ‘n ringsvergadering
aan die saakgelastigde in Port Elizabeth met ‘n verkiaring dat uitbetalings
gedoen kan word;
2 Die verantwoordelikheid om indien ‘n ring oor ‘n ringslbnds beskik, sodanige
fonds namens en in opdrag van die ring te administreer;
3 Doen aan die ring versiag van die ringslbndse deur horn geadministreer.

REGLEMENT 8
REGLEMENT VIR DIE SKRIBA VAN DIE SINODE
Die skriba van die sinode moet:
1 Wat in bepalinge 35.5. en 35.6 asook in reglement 1.21 en elders aan die
skriba van die sinode voorgeskrywe word, getrou in ag neem;
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2 as lid van die Sinodale Kommissie ook as skriba van hierdie kommissje
optree;
3 (lie handelinge van die vergaderinge van die sinode en van die Sinodale
Kommissie binne drie maande na afloop daarvan aan die argivaris van die
sinode van die Ned.Geref. Kerk in Suid-Afrika in gocie orde vir sy bewaring
opstuur;
4 by elke vergadering van die sinode en van die Sinodale Kommissie van sy
verrigtinge deeglik versiag doen;
5 as daar hindernisse ontstaan om sy amp behoorlik waar te neem, of in geval
van dood, bedanking of ontsetting, eis die dagbestuur van die sinodale kom
missie die boeke, papiere, ens., wat tot hierdie betrekking behoort, op en dra
dit oor aan ‘n diensdoende leraar, wat lid van die sinode is, wat in alle betrek
kings in sy plek fungeer, totdat die sinode ‘n opvolger gekies het.

REGLEMENT 9
REGLEMENT VIR DIE AKTUARIUS VAN DIE SINODE
Die aktuarius van die sinode moet
1 In behoorlike vorm oorneem al die besluite uit die handelinge van die
sinodale vergadering rakende bepalings en reglemente wat in druk bekend
gemaak moet word, sodat dii deur die Sinodale Regskomrnissie van die Sinode
gcteken kan word, om, indien moontlik, binne ses weke na die sluiting van
die sinodale vergadering, in die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente opgeneem
en verkrygbaar gestel te word;
2 by elke vergadering van die s~node volledig verslag doen van al sy verrigtinge;
3 tydens die sinodesitting te help dat die suiwere kerkregtelike beginsels gehand
haaf word en dat die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente van die sinode
geintcrpreteer word;
4 in die reses aan alle persone en instansies, ~vat daarom vra, sy persoonlike
advies gee met betrekking lot allerlei kerkregtelike aangeleenthede, en
aantekening hou wat betref sinodale sake;
5 aan proponente wat bevestig is met oplegging van hande na deursending
van die vereiste besonderhede volgens bepaling 8.6.2.3. deur die ringskriba
‘n akte van Bevestiging volgens die voorgeskrewe vorm (vorml3) uitreik
(bep.8. 7);
6 in alle gevalle van verlies van status die betrokke persoon se Akte van
Toelating opvra, en na indiending daarvan, dit aan die skriba van die Algemene
Regskommissie besorg;
7 emeriti wat op aanbeveling van die ring, wat aan hulle demissie verleen
bet, weer tot (lie bediening toegelaat is in die amptelike kerkorgaan weer
beroepbaar te verklaar;
8 lid en skriba wees van die Sinodale Regskommissie.
9 As daar hindernisse ontstaan om sy amp behoorlik waar te neem, of in
geval van dood, bedanking of ontsetting, eis die dagbestuur van die Sinodale
Kommissie die boeke, dokumente, ens., wat tot hierde betrekking behoort,
op en dra dii aan ‘n diensdoende 1eraar~ wat lid van die sinode is, oor~ wat
in alle betrekkings in sy plek fungeer, totdat die sinode ‘n opvolger gekies het.
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REGLEMENT 10
REGLEMENT VIR DIE SAAKGELASTIGDE VAN DIE SINODE
1 Die aanstelling van die saakgelastigde geskied volgens reglernent 2.7 en bepal
ing van sy salaris volgens reglement 11.16
2 Hy is voile lid en fungeer as skriba van die Sinodale Kommissie vir
Administrasie.
3 Hy neem notule van die besluite geneem cleur die Sinodale Kommissie vir
Administrasie en gee uitvoering daaraan sowel as aan alle sinoclale- en korn
missiebesluite wat betrekking het op eiendomme en fondse of aanverwante
sake.
4 Hy sien toe dat wat transporte van vaste eiendomme betref ooreenkomstig
regiement 13.2 gehandel word.
5 Hy sien toe dat alle sinodale eiendomme verseker is en hou die polisse in
bewaring.
6 Hy is verantwoordelik vir die besteding en ontvangs van alle 1~ndse en gelde
wat in die kerkkantoor hanteer word in ooreenstemming met opdrag van
bevoegde en gevolmatigde persone, deur hul kommissie daartoe gelas en wat
voidoen aan die Kerkorde, Bepalinge en Reglernente van die Ned. GereE Kerk
in Oos-Kaapland.
7 Hy hou alle korrespondensie, dokurnente, rekenings of enige ander
bewysstukke wat betrekking het op bestede of ontvange gelde veilig in bewaring.
8 Hy vereffen die reiskoste ~an kornrnissielede en ander wat werk verrig op
las van die sinode of ringe, ook ander onvermydehke uitgawcs wat uit die
sinodale kas vergoed moet word; nadat hy horn van die geidig- en wettigheid
van die eis of skuld vergewis het. In onvoorsiene of onduidehkc gevalle in die
Bepalinge en Reglemente beslis die Sinodale Kommissie vir Administrasie.
9 Hy dra in oorleg met die Sinodale Kommissie vir Adrninistrasie en ringe
sorg vir die eweredige berekening, toekenning en verdeling van bydraes onder
gemeentes en sorg vir die invordering van alle toegekencle eweredige aanslae,
sinodale en spesiale kollektes en alle ander verpligte sinodale lbndse en erken
ontvangs daarvan.
10 Hy ontvang alle navrae en aanbevelings van ringe en gerneentes in ver
band met toegekende bydraes en handel in oorleg met die Sinoclale Koin
missie vir Administrasie daarmee na hevind van sake.
11 Hy deponeer alle ontvangstes sonder onnodige versuim in ‘n bank soos
goedgekeur en aanvaar deur die Sinodale Kommissie vir Adininistrasie en
dra sorg dat daar te alle tye ‘n genoegsarne bedrag op lopende rekening
beskikbaar is voordat fondse vir belegging beskikbaar gestel word.
12 Hy neem die boekhouding van al die bestaande sowel as toekomstige fbndse
van die Kerk waar.
13 Hy onderneem in opdrag van die Sinodale Kommissie vir Administrasie
die belegging van fondse en die tegeldemaking van heleggings, onderteken
namens die kornmissie alle dokumente met betreking daartoe en kom alle
pligspleginge in verband daarmee na.
14 Hy dra sorg dat die Kerk se boeke en rekeningejaarliks deur geoktrooieerde
ouditeure, wat deur die Sinodale Kommissie vir Administasie goedgekeur is,
geouditeer word.
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15 Hy ontvangjaarliks state, soos genoem in reglement 11.11.1 en aorhandig
dit aan die ouditeure van die Kerk vir die opstel van ‘n gekonsolideerde versiag
om aan die Sinodale Kommissie vir Adrninistrasie by ontvangs voor te lê.
16 Hv stel boeke, bewysstukke en state vir ondersoek oop aan die fondsekom
missie van die sinode en voorsien hulle van state wat betrekking het op alle
fondse wat behoort aan of onder beheer van die Kerk is.
17 Hy behartig alle onderhoude in die kantoor en in verband met kerklike
belange in die algemeen by die publiek en ander kommissies en instansies.
18. Hy voer alle korrespondensie namens die Sinodale Kommissie vir
Aciministras ie.
19 Hy reel in oorleg met die Sinodale Kommissie vir Administrasie die
werksaamhede in die kerkkantoor en bepaal die pligle, voorwaardes, verlofreël
ings en enige ander aangeleentheid wat betrekking het op die personeel.
20 Hy moet gedek wees onder ‘n waarborgpolis ooreenkomstig reglement 11.12.
21 Hy inag in kommissies van die Algemene Sinode dien, mits die Sinodale
Komrnissie vir Administrasie daartoe toestem en hyseif hereid is.
22 Hy doen aansoek om aanstelling van predikante as huweliksbevestigers
en voer alle korrespondensie wat voortvloei uit sulke aansoeke.
23 Hy tree op as konsessieregistrateur.
24 Hy behartig die argielbelange (regi. 17) en Inligtingshuroaangeleenthede
(regl.16) in soverre dit die belange van die Ned Geref Kerk in Oos-Kaapland
raak.
25 Hy het aanspraak op ses weke gewone verlof per jaar wat in oorleg met
die Sinodale Kommissie vir Administrasie gereel word.
26 Die saakgelastidgde tree af soos bepaal in reglement 2.7.2.
27 In ~eval van siektè en dood word gehandel in terme van reglement 11.17.
REGLEMENT 11
REGLEMENT VIR DIE KERKKANTOOR
1 Met uitsondering van sodanige reg van beheer as wat deur die sinode aan
enige spesifieke kommissie opgedra is of opgedra mag word in die uitvoering
van enige bepaalde taak of ten opsigte van enige inrigting, instituut, tehuis
of hospitaal, bet die Sinodale Kommissie vir Administrasie beheer oor alle
fondse wat aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Oos-Kaapland
behoort.
2 Die kommissie mag die beskikbare fondse belê:
2.1 Teen ‘n eerste verband op vaste eiendom, asook teen verdere verbande
op dieselfde eiendom as by reeds ‘n eerste verband daarop besit en dit nie
aan enige ander serwituut onderhewig is nie, terwyl hy ook tweede en verdere
hipoteke of notariële verbande op enige onderpand van roerende eiendom
as meegaande of bykomende sekuriteit mag aanneem.
2.2 teen skuldbewyse wat uitgereik is deur kerkrade, permanente kommissies
van die sinode en die besture van kerklike inrigtings, nadat die kommissie
homseif oortuig bet aangaande vertroubaarheid van die aangebode sekuriteit.
2.3 teen versekerde skuldbriewe en leningsertifikate wat deur die Staat, deur
stadsrade , deur soliede bougenootskappe of deur ander liggame uitgereik word
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en wat na die oordeel van die Sinodale Kommissie vir Administrasie,
genoegsame veiligheid bied;
2.4 in vaste eiendom en die ontwikkeling daarvan met die oog op wins.
3 Die Kommissie besit die mag om geld op voordelige voorwaardes in belang
van die Kerk op te neem teen skuldbewyse of hipoteke, asook om, waar hy
dit in belang van die Kerk dringend noodsaaklik ag, vaste eiendom wat aan
die sinode behoort, te verkoop, skenkings te doen of nuwe eiendom aan te
koop. Versiag van suilce verkopings of aankopings moet aan die Sinodale Kom
missie gedoen word. Geen eiendomme mag deur kommissies van die sinode
sonder die toestemming van die Sinodale kommissie vir Administrasie
aangekoop of van die hand gesit word nie.
4 Voorskotte aan enige sinodale inrigting, instituut, tehuis of hospitaal, of aan
enige ander kommissie belas met die uitvoering van ‘n bepaalde dod, word
op skriftelike aansoek van die betrokke kommissie kragtens besluit van die
Sinodale Kommissies vir Administrasie en op sulke voorwaardes as deur hulle
bepaal, voorwaardelik of onvoorwaardelik toegestaan of afgekeur, met dien
verstande dat in verband met sodanige aansoeke enige amptenaar of verteen
woordiger van die betrokke kommissie, wat ook sitting het op die Sinodale
Kommissie vir Administrasie, buite stemming moet bly wanneer oor die
aangeleentheid gestem word.
5 Ten opsigte van voorskotte en lenings kragtens (4) hierbo toegestaan moet
die betrokke kommissie, aan wie ‘n voorskot of lening toegestaan is, ‘n
skriftelike onderneming gee om die bedrag met rente,indien nodig, en
ooreenkomstig die bepaalde voorwaardes, terug te betaal.
6 Die kommissie besit die bevoegdheid om toestemming te verleen tot
kansellasie,sessie, ontheffing, substitusie en gedeeltelike afbetalings van ver
bande en ander sekuriteit, en alle dokumente wat hiertoe opgestel word, moet
deur die saakgelastigde en die voorsitter van die Sinodale Kommissie vir Ad
ministrasie namens die kommissie onderteken word.
6.1 Alleen die Sinodale Kommissie vir Administrasie besit die bevoegdheid
om namens die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Oos-Kaapland as trustee
op te tree ten opsigte van bemakings aan enige kommissie waaruit die Kerk
voordele mag trek en om met aandele te handel wat die Kerk deur bemak
ings mag bekom.
7 Die kommissie besit die bevoegdheid om namens die sinode enige regsproses
in enige geregshof van die Republiek in te stel of te verdedig en alle prokurasies
en ander benodigde dokumente wat vir die instelling of die verdediging van
‘n regsproses nodig is en deur die saakgelastigde en die voorsitter van die
Sinodale Kommissie vir Administrasie onderteken is, word as regsgeldig
beskou. Alle regsprosesse waarby enige sinodale inrigting, instituut, tehuis,
hospitaal of meerdere kerklike vergaderings onder die beheer van enige kom
missie deur die sinode benoem, betrokke is, word verdedig deur die voorsit
ter van die betrokke kommissie met toestemming van die saakgelastigde en
die voorsitter van die Sinodale Kommissie vir Administrasie en alle regstukke
word gedien op die voorsitter van die betrokke kommissie, wat ‘n afskrif daar
van onmiddellik aan die saakgelastigde sal moet besorg.
8 Die boekhouding van die Sinodale Fonds, die Sendingfonds en ander
kerkfondse berus by die kerkkantoor.
9 Die kerkantoor is belas met die invordering en administrasie van die volgende
sinodale kollektes.
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9.1 Teologiese Skool Decoligny
9.2 Bystand aan die N.G. Sendingkerk
9.3 Werk onder Swartmense
9.4 Ampsbediening en Evangelisasie
9.5 Hugenote Kollege
9.6 Jeug.
9.7 Bearbeiding van Studente.
9.8 Teologiese Kweekskool Stellenbosch
9.9 Bybelverspreiding.
9.10 Werk onder Indi~rs
9.11 Werk onder Andertaliges
9.12 Gemeentesorg.
9.13 Siekesoig.
9.14 De la Batskool en Pionierskool (Instituut vir Dowes en Blindes)
9.15 Leer en Aktuele Sake
9.16 Nywerheidsbecliening
9.17 Sinodale Reserwefonds
9.18 Huis Connie Human
(Naskrif: 9.1-9.8 tel vir eweredige bydrae).
10 Die behartiging van alle kerklike belange by die publieke en ander kan
tore, en in alle voorkomende gevalle waar leraars en kerkrade huip en raad
behoef.
11 Die Sinodale Kommissie vir Administrasie benoem ‘n firma van ouditeurs,
wat jaarliks die boeke en rekeninge van die saakgelastigde nasien en vir hulle
dienste vergoeding ontvang teen ‘n bedrag wat deur die kommissie bepaal
word.
11.1 Alle kommissies wat die beheer oor sinodale eiendomme het, moetjaarliks
tussen 1 Maart en 31 Augustus ‘n staat van bate en laste aan die saakgelastigde
stuur vir voorlegging aan die Sinodale Kommissie vir Administrasie,
12 Vir die behoorlike verantwoording van gelde moet minstens die
saakgelastigde en soveel ander lede van die personeel as wat die saakgelastigde
mag aanbeveel, deur veilige waarborgpolisse gedek wees. Die Sinodale Kom
missie vir Administrasie sal oor die bedrae van die onderskeie polisse besluit
en die versekeringsmaatskappy goedkeur. Die premies word uit die Ad
ministrasiefonds betaal.
13 Die salarisse, woningtoelae en ander toekennings van die kerklike sinodale
amptenare word, in oorleg met die Sinodale Kommissie vir Administrasie,
vasgestel deur die Kommissies onder wie se beheer die amptenare staan.
14 In gevalle waar daar onduidelikheid heers of verskil bestaan oor die
regsgeldigheid van eise waarna in reglement 10.8. verwys word, beslis die
Sinodale Kommissie vir Administrasie.
15 Vir buitengewone uitgawes soos bonusse, geskenke, voorskotte en lenings
moet die toestemming van die Sinodale Kommissie vir Administrasie verkry
word.
16 Die aanstelling van die saakgelastigde vind volgens die bepaling van regle
ment 2.7 plaas. Sy salaris en toelae word deur die kommissie bepaal.
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17 By die ontstaan van hindernisse om sy amp behoorlik
waar te neem of in die geval van die dood van die saakgelastigde, bestuur
bogemelde kommissie die sake van die kantoor totdat daar ‘n opvolger deur
die Sinodale Kommissje vir Administrasie benoem is met versiag aan die
sinode of Sinodale Kommissie.
18 Die kommissie stel die personeel van die kerkkantoor aan en bepaal hul
salarisse en toelae. Hy hou toesig oor hul werk en oor alle sake wat die ad
ministrasie raak. Hy tref die nodige maatreëls met die saakgelastigde vir die
veiligheid van alle gelde, dokumente en boeke, asook vir die doelinatigheid
van al die werksaamhede in die kantoor.
19 Die Kommissie sal die reg he om in geval van vakatures ten opsigte van
deskundige lede op die Sinodale Kommissie vir Administrasie wat mag ont
staan ‘n benoeming te maak met versiag aan die sinode of Sinodale Kommissie.

REGLEMENT 12
REGLEMENT VIR DIE PREDIKANTE- EN
WEDUWEE-PENSIOENFONDS
Sien Reglement van die N.G. Kerk in Suid-Afrika
REGLEMENT 13
REGLEMENT VIR DIE REELING VAN EIENDOMME,
GOEDERE EN FONDSE
1 ALGEMENE SINODALE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE
1.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in algemene sinodale verband is ‘n
regspersoon en die Algemene Sinode of sy gemagtigde(s) is sy orgaan
1.2. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is dus eienaar van alle roerende
en onroerende bates wat deur die Algemene Sinode beheer en verkry word
en vaste eiendom word in die naam van Die Nederduitse Gereformeerde
Kerk geregisteer.
1.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die Algemene
Kommissie vir Fondse (AKF) ingevolge besluite van die Algemene Sinode,
met uitsondering van:
1.3.1 die fondse wat deur die AKDB as geregistreerde Welsynsorganisasie en
Fondsinsamelingsorganisasie statutêr verantwoord moet word;
1.3.2 fondse van die AJK
1.3.3 fondse van die ASSK nl. CLF~ Mema en NG Sendingpers:
1.3.4 AKKP (Tydskriftemaatskappy en Bybelkor) en
1.3.5 Hugenote-Kollege
1.4 Die AKF is bevoeg om in opdrag van die Algemene Sinode, en in die
reses met die raadpleging van die Breë Moderatuur enige regshandeling wat
verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring en
versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende:
1.4.1 Om oordrag van alle eiendomme, goedere of fondse van die ontbinde
Raad van Kerke te ontvang.
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1.3.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking,
erliating, aankoop, huur of op enige ander wyse.
1.4.3 Om eindomme, roerend en/of onroerend, te verkooop, te verruil, te
verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vcrvreem, te verbind, in pand,
as sekuritiet of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
1.4.4 Orn gelde onder sy beheer te belê in aandele, skuldbriewe, staats- of
munisipale effekte, by erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste
verband oor vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink, en om
sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te
verander of andersins daarmee te handel.
1.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedcre en fondse tree die
AFK sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe
van die Algemene Sinode op na raadpleging van die Algemene Regskommissie.
1.6 Ten einde hierdie handelinge te verrig, word alle stukke onderteken deur
twee lede van die AKF wat daartoe deur die AKF gemagtig is
1.7 Die Algemene Sinode het geen aanspraak op die eiendomme goedere en
fondse wat aan samestellende sinodes, ringe of kerkrade behoort en onder
reglemente besit en beheer word nie.
1.8 Waar enige vaste eiendomme aan die NG Kerk geskenk of nagelaat word
ten behoewe van ‘n werksaamheid of inrigting binne die gebied van ‘n sinode,
word dit met wedersydse instemming vir beheer en administrasie opgedra aan
die betrokke sinode om vir die werksaamhede of inrigting aangewend te word.
1.9 Eiendomme wat voor die totstandkoming van die Algemene Sinode van
die NG Kerk in gelèdereerde verband gevestig was (soos hyvoorbeeld die eien
domme onder die toesig en beheer van die Algemene Sondagskool-Kommissie)
het in 1962 met kerkvereniging die eiendomme van die NG Kerk in algemene
sinodale verband geword.Transportaktes van sondanige eiendomme, wat op
naam van verskillende sinodes geregistreer staan, kan met die oog op bespar
ing van oordragkoste, onveranderd bly. Enige handeling in verband met
sodanige eiendomme geskied egter in terme van die bepalings van hierdie
Reglement. Hierdie eiendomme kan verbind of vervreem word volgens die
bepalings in die Kerkorde van die betrokke sinode in wie se naam dit
geregistreer is, slegs nadat die AKF daaroor besluit het.
1.10 In geval van ontbinding van die Algemene Sinode moet alle eiendomme,
goedere en fondse tussen die samestellende sinodes na verhouding van die
getal belydende lidmate binne die ressort van elke sinode ten tyde van die
ontbinding verdeel word.
2 SINODALE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE.
2.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in sinodale verband is ‘n regsper
soon en die sinode of sy gemagtigde(s) is sy orgaan.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van/in
is dus die eienaar van
alle roerende en onroerende bates wat deur die sinode beheer en verkry word
en vaste eiendom word in die naam van DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK van/in
geregistreer.
2.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur ‘n kommissie
deur die sinode benoem met verslag aan die sinode.
2.4 Die kommissie soos in 2.3 aangedui, is bevoeg om in opdrag van die sinode
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in die reses met die goedkeuring van die sinodaie kommissie, enige regshandel
ing wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswar
ing of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die
volgende:
2.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking,
erfiating, aankoop, huur of enige ander wyse.
2.4.2 Om eindomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te
verhuur te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand,
as sekuriteit of as borge te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
2.4.3 Om gelde onder sy beheer te be1~ in staats- of munisipale effekte, by
erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste verband oor vaste
eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink en om sodanige beleggings
te gelde te maak, op te vra, te kanse11eer~ te sedeer, te verander of andersins
daarmee te handel.
2.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree die
kommissie soos in 2.3 aangedui, sonder meer bepaalde lasgewing sowel eis
end as verwerend ten behoewe van die sinode op na goedkeuring van die
Sinodale Kommissie vir die Kerkorde/Regskommissie.
3 RINGSEIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE
3.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in ringsverband is ‘n regspersoon
en die ringsvergadering of sy gemagtigde(s) is sy orgaan.
3.2 Die Nederduitse Gereformeerde Ring van
is dus die eienaar van alle
roerende en onroerende bates wat deur die Ring beheer en verkry word en
vaste eiendomme word in die naam van DIE NEDERDUITSE
GEREFORMERDE RING
van geregistreer.
3.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur ‘n kommissie
deur die ring benoem met verslag aan die ringsvergadering.
Die kommissie soos in 3.3 aangedui, is bevoeg om in opdrag van die ring
en in die reses met die goedkeuring van die Ringskommissie,enige regshandel
ing wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswar
ing of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die
volgende:
3.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkry deur skenking,
erfiating, aankoop, huur of op enige ander wyse.
3.4.2 Om eiendomme, roerende en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te
verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand,
as sekuriteit of as borg te gee, of op enige wyse te beswaar.
3.4.3 Om gelde onder sy beheer te belê in staats- of munisipale effekte, by
erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste verband oor vaste
eindom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink en om sondanige beleggings
te gelde te maak, op te vra, te kanselleer te sedeer, te verander of andersins
daarmee te handel.
3.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree die
kommissie soos in 3.3 aangedui sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend
as verwerend ten behoewe van die Ring op met goedkeuring van die Ring
of Ringskommissie in die reses. Die Ring word egter ten sterkste aanbeveel
om in sodanige situasies die advies van die Sinodale Kommissie vir die
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Kerkorde/Regskommissie te verkry.
4 GEMEENTELIKE EIENDOMME,GOEDERE EN FONDSE
4.1 Elke gemeente is ‘n regspersoon en die kerkraad of sy gemagtigde(s) is
sy orgaan.
4.2 Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
is dus die eienaar van
alle roerende en onroerende bates wat deur die kerkraad beheer en verkry
word en vaste eiendom word in die naam van Die Nederduitse Gereformeerde
Gemeente
geregistreer.
4.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die kerkraad
met jaarlikse versiag aan die gemeente en die ring.
4.4 Die kerkraad is bevoeg om enige regshandeling wat verband hou met die
beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of versekering van die
betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende:
4.4.1 Om eindomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking,
erfiating, aankoop, huur of op enige ander wyse.
4.4.2 Om eindomme, roerend en/of onroerend te verkoop, te verruil te verhuur,
te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand, as sekuriteit
of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
4.4.3 Om gelde onder sy beheer te belê in staats- of munisipale effekte, by
erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste verband oor vaste
eiendorn of ander sekuriteit wat by mag goeddink en om sodanige beleggings
te gelde te maak, op te vra, te kanselleer te sedeer, te verander of andersins
daarmee te handel.
4.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree die
kerkraad sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend en ten
behoewe van die gemeente op. Die kerkraad word egter ten sterkste aanbeveel
om in sodanige situasie die advies van die Sinodale Kommissie vir die
Kerkorde/Regskommissie te verkry.
(Bostaande is besluit met dien verstande dat punte 2 3 en 4 as leidrade vir
sinodes dien.)
REGLEMENT 14
REGLEMENT
DAARVAN

VIR KERKLIKE FONDSE EN DIE BEHEER

1 ALGEMENE KERKLIKE FONDSE
1.1 Verskillende soorte Fondse
Hierdie reglement is van toepassing vir die insameling en beheer van alle
kerklike fondse. Die fondse word verdeel in gemeentelike, rings- en sinodale
fondse.
1.2 Bindend
Hierdie reglernent is bindend op al die gemeentes van die Ned.Geref. Kerk
in Oos-Kaapland.
1.3 Skriftuurlik en Pligmatig.
Dit is Skriftuurlik en pligmatig om te verwag dat lidmate voorsiening sal maak
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vir alle kerklike uitgawes. Bydraes moet met dank en offervaardigheid geskied.
2 GEMEENTEFONDS
2.1 Dod van Gemeentefonds
In elke gemeente sal daar ‘n gemeentefonds wees wat onder die beheer van
die kerkraad staan. Uit hierdie fonds sal lopende uitgawes in verband met
die salaris van predikante en amptenare, die herstel van kerklike geboue, die
onderhoud van die armes en die verpligte bydraes vir die sinodale fondse en
ander gemeentelike uitgawes gedoen word.
2.2 Begroting
Om skulde of tekorte te voorkom, word by kerkrade aanbeveel om aan die
einde van elke boekjaar ‘n begroting van inkomste en uitgawes op te stel.
Sodanige begrotings hoef nie saam met die gemeente se finansiele jaarstate
aan die saakgelastgde gestuur te word nie en elke ring sal besluit of hy van
.die gemeentes binne die ringsressort sodanige begrotings verlang al dan nie.
2.3 Wyse waarop Gemeentefonds gevind word.
Die gemeentefonds word gevind deur:
2.3.1 Kollektes by openbare eredienste;
2.3.2 vrywillige bydraes deur lidmate;
2.3.3 ander inkomste en bydraes.
2.4 Bepalinge insake die opeis van Registrasiegelde
2.4.1 Attestate en sertifikate word vir kerklike doeleindes gratis uitgereik.
2.4.2. Doopseels vir lidmaatsbevestiging, word gratis gegee.
2.5 Sinodale Kollektes en Bydraes:
Alle sinodale kollektes, eweredige bydraes en bydraes vir pensioenftrndse is
verpligtend. Die kerkraad sal sorg dat alle sinodale kollektes en verpligte
bydraes geskied en dadelik aan die saakgelastigde verantwoord word.
2.6 Koste Kerkraadsvergadering
Die kerkraadsvergadering in elke gemeente, gewone sowel as huitengewone,
word deur elke lid sonder betaling bygewoon.
2.7 Beheer van Fonds
2.7.1 Die beheer van alle fondse berus by die kerkraad wat die reg het om
soveel van sy regte as hy gerade ag, aan een of meer van sy lede oor te dra.
2.7.2 Alle stukke wat op geldelike administrasie betrekking het, soos die beleg
ging van fondse, volmag om transporte en verbande te registreer en te
kanselleer, die aanname van skenkings, kontrakte, prokurasies en ander
dokumente berus by die kerkraad. Die voorsitter van die kerkraad of enige
ander persoon deur die kerkraad daartoe gemagtig sal die stukke teken.
2.7.3 Die kerkraad moet toesien dat behoorlike finansiële boeke gehou word
van alle fondse en moet jaarliks ‘n finansiële staat van sulke fondse opstel,
en dit deur ‘n geregistreerde rekenmeester en ouditeur of geoktrooieerde
rekenmeester wat nie lid van die kerkraad is nie, laat nasien. Op grond van
hierdie state en ouditeursrapport word ‘n kort versiag opgestel wat ter insae
van die gemeente voorgelê word (verwys regl. 5.9.).
2.8 Die kassier
Die kerkraad sal ‘n kassier he. Vir die pligte van die kassier vergelyk regle
ment 5.
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3 RINGSFONDSE
3.1 Insameling, Dod en Administrasie
‘n Ring sal ‘n ringsfonds opbou. Die insameling daarvoor sal geskied deur
kollektes of vaste bydraes van elke gemeente in sy ressort te vorder. Hierdje
fonds sal aangewend word vir die koste in verband met administrasie, sen
dingwerk of enige ondernerning van ringsbelang. Die kassier sal die fonds
in bewaring hou en dit administreer volgens opdrag van die ring. By elke
vergadering sal ‘n ge-ouditeerde versiag van inkomste en uitgawes aan die
ring voorgelê word.
3.2 Verantwoordelikheid van Ringe
Ringe sal toesien dat gemeentes hul geldelike verpligtings ten opsigte van
sinodale kollektes en verpligte bydraes nakom.
4 SINODALE FONDSE

-

4.1 Trustfondse
Sien reglement 11 vir Kerkkantoor en Trustfondse. Dit is fondse wat vir
besondere weldadige doeleindes bestem is en deur die sinode geadministreer
word. Die sinode het geen ander beheer daaroor as die wat deur die regle
ment of trustakte vir horn voorgeskryf word nie. Oor die fondse is die sinode
slegs die trustee en moet volgens die voorskrifte van die trustakte of testa
ment alleen ten behoewe van die hevoordeeldes handel.
5 INSAMELING EN BEHEER VAN SINODALE FONDSE
5.1 Begroting
5.1.1 By geleenthied van elke sinodale vergadering sal kommissies wat fondse
beheer~ vooraf by die saakgelastigde hul begrotings indien~wat dan gerangskik
sal word vir behandeling deur die Begrotingskommissie.
5.1.2. Die Begrotings-kommissie sal die reg he om wysigings in enige begroting
aan te bring en voor te stel. Hiertoe sal by eers die betrokke permanente kom
missie moet raadpleeg.
5.1.3 Die finale begrotingstate word dan deur die sinode behandel en
goedgekeur en is vir een jaar van krag. Waar sinodale kommissies voor
gewysigde en aanvullende uitgawes te staan mag kom, sal die Sinodale Kom
missie die reg be om die begroting te wysig op aanbeveling van die Sinodale
Kommissie vir Administrasie.
5.1.4 By die opstel van ‘n begroting sal rekening met onvoorsiene werk en
uitgawes tydens die reses gebou moet word.
5.2 Insameling
Die sinode vind sy fondse as volg;
5.2.1 Deur vrywillige bydraes.
5.2.2 Deur sinodale kollektes
5.2.3 Deur toekenning van eweredige bydraes.
5.2.3.1 Hierdie toekenning sal die bestaan, die getal lidmate, die getal
predikante, die inkomste per jaar, die bates en laste, die plaaslilce uitbreidings
en werksaamhede in aanmerking neem, en die toekening sal volgens die Formule vir Ewerdige Bydraes geskied.
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5.2.3.2 By afstigting Sal die ringskomrnissie ‘n hertoekenning van bedrae maak
aan die gemeentes wat by die afstigting betrokke is, en wel so dat minstens
die waarde van een punt by die totaal toegevoeg word en die moedergerneente
se bedrag dienooreenkomstig verminder word.
5.2.3.3 Waar nodig, kan in geval van ander sinodale fondse of spesiale in
samelings gebruik gemaak word van die Formule vir Eweredige Bydraes vir
die toekenning van eweredige bydraes
5.2.3.4 Kommissies sal hul begrotingsyfer aan die saakgelastigde gee, wat, in
samewerking met die ring, toekennings aan gemeentes sal doen. Elke ring
moet dan toesien dat gemeentes hul voile verpligtings in verband met sulke
bydraes nakom.
5.3 Beheer
5.3.1 Daar sal een sentrale en administratiewe kantoor, naamlik die kerkkan
toor wees. Alle gelde en bydraes sal deur gemeentes bier verantwoord word
en genoemde kantoor sal alle fondse en gelde administreer en die toekenn
ings sal volgens die Formule vir Eweredige Bydraes geskied.
5.3.2 Vir sake waarvoor kommissies nie begroot het nie, sal geen uitbetalings
gedoen word nie, tensy die Sinodale Kommissie op aanbeveling van die
Sinodale Kommissie vir Administrasie daartoe toestemming gee. Dan sal ook
aangetoon moet word uit watter bronne hierdie addision.ele gelde gevind kan
word.
5.4 Fondsekommissie
Vir die samestelling en werksaamhede van die tydelike Fondsekommissie
vergelyk bepaling 35.7.2.
5.5 Verdere Fondse
Die sinode sal verdere fondse skep na die eise wat die Kerk se uitbreidings
en werksaamhede stel.
5.6 Verantwoording
Die sinode verwag dat elke gemeente die eweredige bydrae aan horn toegeken
ten voile sal verantwoord.
6 BEPALINGE VIR ADMINISTRASIEFONDS
6.1 Aanwending van Sinodale Administrasiefonds
Die sinodale administrasiefonds word aangewend vir die bestryding van koste
van die kerkkantoor; die gewone en buitengewone vergaderinge van die
meerdere kerklike vergaderinge, soos die sinode en die ringe; liggame en kom
missies wat oor geen fondse beskik nie, soos byvoorbeeld die Sinodale Kom
rnissie en sy dagbestuur en ander kornmissies deur die sinode of Sinodale Kom
missie benoem en die rings-kommissie. Alle sinodale kommissies wat fondse
beheer, dra hul eie koste en ook die kostes in gevalle waar die sinode, die
dagbestuur van die Sinodale Kommissie, die ringe of subkommissies of die
bepalinge direk of by implikasie kragtens of in belang van sodanige komrnissies
se werk of afdeling opdragte gee - met toestemming van die betrokke kom
missie of subkomrnissie
6.2 Vermyding van onnodige Koste
Kerkliké vergaderinge vermy, sover dit met behoud van die goeie orde kan
geskied, onnodige koste.
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6.3 Koste vir meerdere kerklike Vergaderinge
Die koste vir die meerdere kerklike vergaderinge word verdeel in gewone of
buitengewone.
6.3.1 Gewone Koste
Die gewone koste is:
6.3.1.1 Die honoraria van die skriba en kassiers;
6.3.1.2 reiskoste van die buitelede na die sinodale-en ringsvergaderinge;
6.3.1.3 daggelde vir al die lede van die sinodale vergadering;
6.3.1.4 kleiner koste van die vergadering, 5005 skryfbehoeftes, briefport, en
sovoorts (nie betrekking op ringe nie).
6.3.2 Buitengewone Koste
Die buitengewone koste is; die reis- en daggelde van sinodale en ringskom
missies en van buitengewone byeenkomste, vertaalwerk, ensovoorts. Onder
buitengewone byeenkomste, word verstaan ook buitengewone ringsvergader
inge en die betaling in verband daarmee is onderworpe aan die goedkeuring
van die ring.
6.4 Koste van buitengewone vergaderinge volgens tarief van gewone
Vergadering
Die rekeninge van die afgevaardigdes na die buitengewone vergaderinge is
volgens die tarief van die gewone vergadering.In besondere gevalle staan dit
die vergadering egter vry om te oordeel en na gelang van omstandighede te
handel.
6.5 Honoraria en Kosteberekening
Honoraria en kosteberekening word soos voig bepaal.
6.5.1 Honoraria Ampsdraers
Moderator van die sinode: R375 per jaar;
Skriba van die sinode : R750 per jaar;
Aktuarius vn die sinode: R225 per jaar;
Assitent- skriba van die sinode (slegs vir elke sinodale vergadering):
R120 elk vir twee persone;
Skriba en kassier van die ring: R100 of R50 (bepaling 31.3.2.2.) per jaar.
6.5.2 Reiskoste Sinode en sy Kommissies
Die reisgelde vir elke afgevaardigde of kommissie-lid word soos voig bereken:
6.5.2.1 ‘n Toelaag per kilometer per voertuig heen en terug vanaf die woning
van die afgevaardigde tot by die plek van vergadering. Die bedrag van die
toelaag word van tyd tot tyd bepaal deur die Sinodale Kommissie op advies
van die Sinodale Kommissie vir Administrasie of
6.5.2.2 Die koste van ‘n retoervliegtuigkaartjie vanaf die tuisdorp van die
afgevaardigde tot by die plek van vergadering, indien sodanige vliegtuigkoste
nie meer is as die reistoelaag in 6.5.2.1. bepaal.
6.5.2.3 ‘n Meereisende lid ontvang in geval van motoreise geen reisgeld nie.
6.5.3 Daggelde Sinode en sy Kommissies
Die daggelde van die sinode en sy kommissies word van tyd tot tyd bepaal
deur die sinode of die Sinodale Kommissie op advies van die Sinodale Kommissie vir Administrasie.
6.5.4 Reiskoste Ringsvergaderinge
Afgevaardigdes na ringsvergaderinge ontvang ‘n reistoelaag vir een heen-en
weer reis teen dieselfde tarief as wat van tyd tot tyd in terme van 6.5.2.1. hier
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bo bepaal word.
6.5.5 Reiskoste Ringskommissievergaderinge
Ringskommissielede wat in die uitvoering van hul pligte genoodsaak word
om meer as een maal vir dieselfde doel te vergader ontvang ‘n reistoelaag
vir elke dag se reis bereken teen die vasgestelde tarief.
6.5.6 Gemeentes wat Sinodale Verantwoordelikhede nie nakom nie.
Geen reis- of daggelde vir bywoning van sinodale of ringsvergaderinge word
uitbetaal aan verteenwoordigers van gemeentes wie se verpligtings vir eweredige
bydraes en sinodale kollektes ten opsigte van vorige boekjare nie tydens die
vergadering of van die sinode of van die ring inbetaal word nie.
6.5.7 Spesiale bydrae deur elke Kerkraad
In die jaar waarin die sinode vergadei sal elke kerkraad ‘n spesiale bydrae
soos deur die Sinodale Kommissie vir Administrasie bepaal per afgevaardigde
voor 30 Junie in die administrasiefonds moet stort vir die bestryding van die
koste van die sinode.
6.5.8 Algemene Sinode en sy Kommissies
6.5.8.1 Vergadering Algemene Sinode
Aan afgevaardigdes na die vergadering van die Algemene Sinode word reis
en daggelde as voig betaal:
6.5.8.1.1 Reisgelde soos van tyd tot tyd bepaal in terme van 6.5.2.1 en 6.5.2.2.
6.5.8.1.~ Daggeld soos van tyd tot tyd bepaal deur die Algemene Sinode.
6.5.8.2 Kommissie Algemene Sinode
In gevalle waar die Algemene Sinode nie voorsiening maak vir reiskote en
daggelde van verteenwoordiges in kommissies van die Algemene Sinode nie,
word reiskoste en daggelde betaal soos in 6.5.2.1., 6.5.2.2. en 6.5.3. hierbo;
6.5.9 Vergadering buite grense van Oos-Kaapland
Uitbetaling van reis-en verblyfkoste aan lede wat konferensies huite die grense
van Oos-Kaapland bywoon, geskied alleen nadat die toestemming van die
Sinodale Kommissie vir Administrasie daartoe verkry is. Waar ‘n kommissie
van die sinode op ‘n algemeen sinodale basis aan ‘n algemene sinodale kom
missie verbind is, sal elke lid die reg he om op koste van die Kerk een maal
per jaar ‘n vergadering buite die grense van die sinodale gebied by te woon,
en in dringende gevalle meermale, maar dan met toestemming van die
Sinodale Kommissie vir Administrasie.
6.5.10 Kommissies en Inrigtings van .Algemene Sinode met Fondse
In gevalle waar kommissies en inrigtings van die Algemene Sinode oor fond
se beskik, dra sondanige kommissies en inrigtingsbesture self (soos in die
verlede) hul koste.
6.5.11 Kommissies van Algemene Sinode wat Gefedereerde Kommissies
Vervang
Dat in gevalle waar kommissies van die Algemene Sinode vroeëre gefedereerde
kommissies vervang, word die koste van sulke kommissies gedra deur die kom
missies van die sinodes wat in dieselfde verband werk en uit dieselfde bronne
as voorheen.
6.5.12 Kommissies sonder Fondse
Alleen kommissies wat nie oor fondse beskik nie, is geregtig op uitbetaling
van reis- en daggelde uit die Administrasiefonds.
6.6 Gemeentes waar vergaderinge gehou word
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Afgevaardigdes van die gemeente waar die vergadering gehou word, bring
geen rekening vir reiskoste in nie. Daggelde word egter ook hetaal aan lede
van die sinode woonagtig op die pick waar die sinode vergacler. Daggelde word
ook vir Sondac hetaal.
6.7 Reiskoste vir Terugreis
Geen a1~evaardigde, behaiwe die wat tot aan en met die sluiting die sitting
bywoon kan aanspraak maak op reiskoste vir sy terugreis nie, behaiwe in
geval van siekte of dringende noodsaaklikheid, wat deur die vergadering
beoordeel word.
6.8 Tik- en Afroiwerk
Vir die tik en afrol van stukke of verslae vir kommissies deur die kerkkantoor
of anders, sal die vergoeding wees op grond van die koste van papier, tyd,
arbeid en soos vasgestel deur die Sinodale Kommissies vir Administrasie.
6.9 Beamptes
Die heamptes van die onderskeie vergaderinge ontvang vergoeding per dag
soos deur die Sinodaie Kommissie vir Administrasie vasgestel.
6.10 Getuies
Aan getuies wat voor ‘n kerklike vergadering geroep word, kan, as hulle dit
verkies, vir reiskoste drie sent per kilometer heen-en-weer toegeken word, terwyl
hui verblylkoste na billikheid, en ooreenkomstig die beginsel van besparing,
hereken rnoet word.
6.11 Jaarlikse verpligte bydrae volgens Formule vir Eweredige Bydraes
Om die geld vir bogenoemde uitgawes te vind, doen elke gerneente ‘njaarlikse
verpligte bydrae soos aan horn volgens die Formule vir Eweredige Bydraes
toegeken. Die verantwoording geskied ooreenkomstig die bepalinge wat om
skryf is by die werksaarnhede van die kerkraad (bep. 2 7.5.11), die reglement
oor kerklike fondse (regi. 14.5.2.) en vorm A.
6.12 Koste deur Ringskommissies
Die koste van alle kornrnissies deur die ring gekies of benoem, word eers vir
goedkeuring aan die ringskommissie onderwerp, en daarna deur die
ringskassier aan die saakgeiastigde vir uitbetaling aangebied (vgl. regi. 10.8.)
6.13 Koste deur Ringsendingkommissies
Die koste van ringsendingskornmissies word as voig gereël:
6.13.1 Wanneer hulie gemeentes besoek volgens opdrag in bepaling.
53.4.2.6 word dit gevind uit die kollektes by daardie geleentheid ingesamel,
tensy die kerkraad self dit dek;
6.13.2 wanneer hulle werk verrig in verband met spesiale sendingwerksaamhede
van sodanige ring, uit die fondse van daardie werksaamhede;
6.13.3 wanneer hulle in opdrag van die ring ander werk verrig, in ooreenstern
rning met bepaling 31.4.5. en regiernent 10.8.
6.14 Dagbestuur van die Sinodale Kommissie
6.14.1 Reg op bedrag van R200
Die dagbestuur van die Sinodale Kommissie het die reg om, ingeval reise in
verband met dringende en spoedeisend sake onderneern word, jaarliks uitgawes
aan te gaan tot op ‘n bedrag van R200, sonder vooraf daartoe verlof te verkry
van die Sinodale Kommissie vir Administrasie
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6.14.2 Reg tot gebruik van Vliegtuig
Die voorsitter en die skriba van die Sinodale Kommissie mag vir dringende
en spoedeisende sake met die vliegtuig reis. As sekundilede ingeval van sulke
reise sal die onder-voorsitter en die aktuarius in aanmerking kom. Sinodale
amptenare (sien regi. 2.7.) kan ingeval van dringende en spoedeisende sake
van die vliegtuig vir die reis gebruik maak, maar dan met toestemming van
die Sinodale Kommissie vir Administrasie.
6.15 Sinodale Ampsdraers
Vir die volgende sinodale ampsdraers word ook die volgende kostes uit die
administrasiefonds betaal:
6.15.1 Skriba van die Sinode
Koste in verband met kantooruitrusting, skryfbehoeftes, telefoon en seëls (‘n
staat van uitgawes moet aan die saakgelastigde voorgelê word).
6.15.2 Aktuarius van die Sinode
Koste in verband met skryfbehoeftes en seëls nadat ‘n staat van uitgawes aan
die saakgelastigde voorgelê is.
7 SINODALE RESERWEFONDS
7.1 Daar sal ‘n Sinodale Reserwefonds wees.
7.1.1 Die kapitaal van die fonds word soos voig gevind;
7.1.1.1 Deur middel van ‘n Sinodale Kollekte vir Reserwefonds wat jaarliks
in elke gemeente opgeneem word.
7.1.1.2 Deur vrywillige skenkings van kerkrade en/of lidmate.
7.1.1.3 Deur die storting in die fonds van bedrae waaroor gemeentes by ont
binding mag beskik, op sondanige voorwaardes as waartoe tussen die betrokke
kerkraad en die Sinodale Kommissie vir Adminstrasie besluit mag word.
7.1.1.4 Uit erfiatings wat nie vir ‘n spesifieke werksaainheid van die kerk
nagelaat word nie.
7.1.2 Die doeleindes waarvoor en voorwaardes waarop die kapitaal en/of rente
aangewend mag word sal berus by die Sinodale Kommissie vir Administrasie
en een of meer van die volgende mag insluit:
7.1.2.1 Hulp aan snelgroeiende gemeentes.
7.1.2.2 Huip met noodsaaklike bou- en restourasieprojekte.
7.1.2.3 Verligting op die begroting
7.1.2.4 Enige ander doeleindes waarvoor die Sinodale Kommissie vir Ad
ministrasie mag besluit.
7.2 Die Sinodale Kommissie vir Administrasie word gemagtig om ten behoewe
van hierdie fonds langtermynlenings by gemeentes en/of instansies aan te gaan.
7.2.1 Die volgende voorwaardes sal van toepassing wees:
7.2.1.1 Ten opsigte van gemeentes - ‘n minimum bedrag per gemeente soos
van tyd tot tyd deur die Sinodale Kommissie vir Administrasie bepaal.
7.2.1.2 Minimum termyn - vyftien jaar in alle gevalle
7.2.1.3 Rente aan gemeentes sal 2,5 persent Iaer as heersende koerse wees.
7.2.1.4 Sodanige verminderde rente-ontvangste sal nie onderhewig wees aan
eweredige bydraes nie.
7.2.2 Die Formule vir Eweredige Bydraes word dienooreenkomstig aangepas.
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7.3 Daar sal ‘n tweede Sinodale Reserwefonds wees.
7.3.1 Die doeleindes waarvoor en voorwaardes waarop die kapitaal en/of rente
van die fonds aangewend mag word, sal berus by die Sinodale Kommissie
vie Administrasie op dieselfde basis as die doeleindes en voorwaardes as die
wat geld vir die Sinodale Reserwefonds, soos in 7.1.2. hierbo uiteengesit.
7.4 Die Sinodale Kommissie vir Administrasie word gemagtig om ten behoewe
van hierdie fonds termynlenings by gemeentes en/of instansies aan te gaan.
7.4.1 Die volgende voorwaardes sal van toepassing wees:
7.4.1.1 Ten opsigte van gemeentes - ‘n minimum bedrag per gemeente soos
van tyd tot tyd deur die Sinodale Kommissie vir Administrasie bepaal.
7.4.1.2 Minimum termyn - 5 jaar in alle gevalle
7.4.1.3 Rente betaalbaar aan gemeentes sal 3,5 persent lace as heersende koerse
wees.
7.4.1.4 Sodanige verminderde rente - ontvangste sal nie onderhewig wees aan
eweredige bydraes nie.

REGLEMENT 15
REGLEMENT VIR DIE OOS-KAAPLANDSE
BEHUISINGSMAATSKAPPY
1. Die Oos-Kaaplandse Behuisingsmaatskappy is ‘n stigting van die Kom
missie vir die Diens van Barmhartigheid van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika. Die Maatskappy is in die lewe geroep deur ‘n besluit
van die genoemde kommissie maar op die vergadering van die buitengewone
sinode van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika van Oktober 1973 is die Maat
skappy aan die Ned. Geref. Kerk in Oos-Kaapland oorgedra.
2 Die sinode van die Ned. Geref Kerk in Oos-Kaapland hou sy Sinodale
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid verantwoordelik:
2.1 Om die belange en die stancipunt van die Kerk in die Maatskappy te
handhaaf;
2.2 omjaarliks geouditeerde state van die Maatskappy, deur die Sinodale Kom
missie vie die Diens van Barmhartigheid, aan die Sinodale Kommissie vir
Administrasie voor te lé.
2.3 om aan elke sinode van die werksaamhede van die Maatskappy verslag
te doen;
2.4 om toe te sien dat die Kerk se verteenwoordigers in die direksie van die
Maatskappy nooit minder as twaalf sal wees nie;
2.5 om gereeld, deur die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid, aan die Sinodale Kommissie vir Administrasie versiag te doen van
alle aankope of verkope van eiendom wat deur die Maatskappy gedoen is;
2.6 Om in geval van verbande of skulde wat op eiendom afgewerk is, indien
verlof van die ander belanghebbendes daartoc verkry kan word, toe te sien
dat sulke eiendom op naam van die Kerk getransporteer word;
2.7 om in geval van likwidasie of ontbinding van die Maatskappy toe te sien
dat daardie dccl van die eiendomme en/of bates wat deur die Kerk mettertyd
aan die Maatskappy oorgedra is, sonder vergoeding na die Kerk sal terugval.
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REGLEMENT 16
REGLEMENT VIR DIE INLIGTINGSBURO
1 NAAM
Die Inligtingsburo vir die Ned. Geref. Kerk in Oos-Kaapland.
2 DOELSTELLING EN TAAK
2.1 Om betroubare inligting te versamel en beskikbaar te stel aangaande die
Kerk en sy verskillende werksaamhede;
2.2 om kerklike publisiteit in Suid-Afrika sowel as in die buiteland te bevorder.
2.3 om die pers en die radio te voorsien van betroubare berigte en gegewens
oor besprekings en geleenthede van belang;
2.4 om ekumeniese berigte uit Suid-Afrika en die buiteland te versorg en deur
beskikbare kanale te versprei;
2.5 om inligting oor die Kerk se werksaamhede, handelinge van die sinodes
van Afrikaanse en ander Kerke, kerklike tydskrifte, en wat op die inligtings
diens betrekking mag h~, te versamel vir naslaandoeleindes.
3 RAAD VAN BEHEER
Die Sinodale Kommissie vir Publisiteit en Kommunikasie dien as raad van
beheer en hou toesig oor die werke van die Inligtingsburo.
REGLEMENT 17
A. ARGIEFREGLEMENT
1 ALGEMENE BEGINSELS
1.1 In ooreenstemming met die karakter van die Kerk is sy argiefarbeid
wesenlik geestelik van aard.
1.2 Die versameling, bewaring en gebruik van kerklike stukke is ten diepste
die hantering van skriftelike getuienisse oor God se handelilnge in en deur
sy Kerk in ‘n bepaalde gebied.
1.3 As dienaar van die Kerk het die argief die taak om hierdie getuienisse
deur die dienste van versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en
publikasie te verwerk.
1.4 As sondanige staan die argief ook in diens van die teologiese wetenskap
- meer bepaald van die ekklesiologie - en gevoiglik ontvang navorsers daar,
indien nodig, elementêre onderrig in die metodiek van navorsing en
kerkgeskiedskrywing.
1.5 Verder word deeglike argiefarbeid en diens deur die volgende bevorder.
1.5.1 Die verskaffing van verstaanbare en noukeurige gegewens en die bes
moontlike taalkundige versorging van alle stukke.
1.5.2 netjies en leesbare skrif in ‘n ink wat nie maklik verbleik of uitgewis
kan word nie;
1.5.3 goeie tikwerk met ‘n helder swart tiklint;
1.5.4 die gebruik van duursame papier van A4-formaat;
1.5.5 tik- of skryfwerk op albei kante van die papier, met ‘n oop ruimte van
ongeveer 3 cm aan weerskante van die teks;
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1.5.6 die volledige datering en ondertekening van alle stukke deur sover
moontlik alle betrokke persone op die stukke self.
1.5.7 die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimtebesparing in die
argief;
1.5.8 die besorging van stukke aan die betrokke sinodale argief onder dekk
ing van ‘n hehoorlike inventaris en met vermelding van wat ontbreek.
1.6 Vir hierdie dienste vcrkry die Kerk die samewerking van kerkrade, ringe
en sinodes.
2 DIE KERKRAAD
Elke kerkraad benoem ‘n argiefkommissie wat moet toesien dat
2.1 die gemeente oor ‘n doeltreffende argiefstelsel en die nodige geriewe daar
voor beskik;
2.2 daar aan al die kerklike vereistes vir argiefstukke voldoen word;
2.3 die handelinge van die kerkraad, sy kommissies en ander gemeentelike
vergaderings in ‘n behoorlike en goed versorgde notuleboek aangeteken en
die betrokke bylaes daarby gevoeg word.
2.4 doop- en lidmateregisters op datum gehou en versorg word;
2.5 alle ander belangrike argiefstukke - byvoorbeeld konsistoTieboeke, afkon
digingsboeke, duplikate van uitgaande briewe en die oorpronklike inkornQnde
briewe - behoorlik versorg word;
2.6 regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek
aangebring word nadat die aansoeke, met die nodige bewystukke, deur die
kerkraad en ring/ringskommissie goedgekeur is;
2.7 gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings opgestel en op die
bestemde tyd aan die ring of sy kommissies besorg word;
2.8 sorgvuldige afskrifte van die doop- en lidmateregisters op bepaalde tye
op voorgeskrewe blaaie aangebring en na die sinodale argief gestuur word
nadat dit as korrek gesertifiseer is;
2.9 alle stukke wat deur die ring/ringskommissie vir verbetering/aanvulling/ver
vanging na gemeentes terugverwys is, binne vier weke in die verlangde toes
tand aan die ringskriba terugbesorg word;
2.10 alle argiefmateriaal vir veilige bewaring, versorging en oordeelkundige
gebruik deur navorsers in die argief aan die betrokke sinodale argief toever
trou word.
3 DIE RING
Omdat die ring geen permanente argief bet nie, moet die skriba van die
ring/ringskommissie
3.1 binne twee maande na elke ringsitting die oorspronklike handelinge van
die vergadering, asook alle betrokke bylaes, die oorspronklike notule van die
ringskommissie en alle verslae en gemeentelike stukke wat voor die ring ge
dien het, aan die betrokke argivaris stuur;
3.2 alle stukke wat vir verbeteringe/aanvulling/vervanging terugverwys is, so
gnu moontlik na ontvangs en noukeurige kontrole deur die ringskommissie,
aan die betrokke argivaris stuur.
3.3 toesien dat die ring/ringskommissie elke aansoek om regstelling/wysig
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ing/laat-inskrywing in ‘n register noukeurig nagaan, alvorens die goedkeur
ing en aan die betrokke argivaris gestuur word;
3.4 alle argiefmateriaal, insluitend korrespondensie, van tyd tot tyd aan die
betrokke argivaris stuur.
4 DIE SINODE
4.1 Die Argiefkommissie
Die sinode benoem ‘n argiefkommissie waarvan die betrokke argivaris amp
shaiwe lid en skriba is. Hierdie kommissie is, aan die hand van sy eie omstan
dighede en behoeftes, belas met
4.1.1 die nodige advies aan die betrokke sinode vir die voorsiening van
doelmatige argiefbewaarplek en toereikende personeel;
4.1.2 die nodige leiding aan die sinode insake die versameling, versorging,
bewaring en gebruik van afgiefstukke;
4.1.3 reëlings om argiefstukke van kerkrade en kerklike kommissies vir bewaring
in die sinodale argief te kry.
4.1.4 die verkryging van belangrike kerkhistoriese geskrifte/publikasies vir die
argief, ook by wyse van afskrifte/afdrukke/kopiee daarvan;
4.1.5 die toesig oor die werk van die argivaris en die argiefpersoneel;
4.1.6 die opstel van ‘n versiag oor die werk in die argief aan elke gewone
sinodale vergadering, met aanbevelings en ‘n begroting insake die inkomste
en uitgawes van die argief;
4.1.7 die finale beslissing oor die moontelike vernietiging van efemere stukke;
4.1.8 die oorweging en moontlike publiseer van belangrike kerkhistoriese
materiaal;
4.1.9 die opstel van ‘n In Memoriam-versiag indien die sinode dit verlang.
4.2 Die Argivaris
Die sinode of sy betrokke kommissie benoem ‘n argivaris wat
4.2.1 alle dienste in die argief op ‘n deeglike en wetenskaplike wyse uitbou.
4.2.2 alle take in verband met versameling, bewaring, oiitsluiting, navorsing
en publikasies vervul, met die verantwoordelikheid of reg om
4.2.2.1 kerkrade, ringe, die sinode(s) en kerklike kommissies argiefbewus te
maak en op die inlewering van argiefstukke by die betrokke sinodale argief
aan te dring;
4.2.2.2 aan te dring op die vervanging en/of verbertering van stukke wat nie
aan die voorskrifte van hierdie reglement en/of aan die algemeen aanvaarde
argiefvereistes voldoen nie;
4.2.2.3 aanwinste sover moontlik skriftelik te erken.
4.2.2.4 sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig te laat herstel;
4.2.2.5 mettertyd alle stukke volgens ‘n aanvaarde beginsel te laat inbind;
4.2.2.6 toe te sien dat alle bande, bundels, leers en ander argiefstukke
stelselmatig genumereer en op inventaris geplaas word;
4.2.2.7 toe te sien dat die nodige vindmiddels vir alle argiefstukke opgestel
word;
4.2.2.8 teen nasoekgelde uittrekksels uit argiefstukke te voorsien.
4.2.2.9 volgens eie diskresie argiefstukke vir navorsing en/of kopiering
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beskikbaar te stel, en doeltreffende kontrole uit te oefen;
4.2.2.10 leiding te gee met betrekking tot die metodiek van navorsing en
kerkgeskiedskrywing;
4.2.2.11 die noodsaklikheid van die versigtige hantering van argiefstukke by
navorsers tuis te bring;
4.2.2.12 met diskresie toe te sien dat argiefstukke nie uit die argief gaan nie;
4.2.2.13 aan versoek i.v.m kerkhistoriese publikasies - as diens aan die teologiese
wetenskap en middel tot getuienis oor God se dade - binne ‘n redelike tyd
gevoig te gee;
4.2.3 aan elke gewone vergadering van die sinodale argielkommissie oor sy
werk versiag doen;
4.2.4 binne sy eie r~ssort sinodale vergaderinge met adviserende stem bywoon.
4.3 Die Skriba van die Sinodale Kommissie
Die skriba van die sinodale kommissie moet
4.3.1 die oorspronklike handelinge van die sinode en die notule van die sinodale
kommissie, asook alle bylaes, so gou moontlik na die vergadering in goeie
orde aan die betrokke argivaris besorg;
4.3.2 van tyd tot tyd alle argiefmateriaal insluitend korrespondensie aan die
betrokke argivaris laat toekom.
4.4 Kommissies, Inrigtings en ander Instansies
4.4.1 Elke sinode handhaaf sy eiendomsreg op al die stukke van sy kommissies,
inrigtings en ander instansies;
4.4.2 alle permanente sowel as tydelike kommissies van die sinode, asook alle
amptenare, verteenwoordigers, inrigtings en ander instansiës wat verslae moet
lewer, moet die algemene argiefvereistes van hierdie reglement eerbiedig;
4.4.3 skribas van alle sinodale instansies moet binne twee maande na die afloop
van die sinode die handelinge van hul vergaderinge, saam met al die betrokke
bylaes en voorts alle argiefmateriaal onder hul sorg, aan die betrokke argivaris
besorg.
4.5 Die Algemene Sinode
Die Algemene Sinode benoem ‘n argiefkommissie wat uit die argivarisse van
die onderskeie samestellende sinodes bestaan, met die voorsitters van die
sinodale argiefkommissies as hul sekundi Hierdie kommissies vergader al om
die ander jaar tensy dringende werksaamhede meer vergaderings vereis Die
doelstellings en funksies van die Algemene Argiefkommissie is;
4.5.1 die formulering van ‘n algemene argiefbeleid vir die Kerk;
4.5.2 die koordinering van die werksaamhede van die onderskeie sinodale
argiewe.
4.5.3 die lewering van onderlinge dienste soos die uitruil van stukke, die maak
van fotografiese en fotostatiese afdrukke en die reeling vir bind- en hersteiwerk
4.5.4 Leiding met betrekking tot die publiseer van belangrike kerkhistoriese
materiaal.
4.5.5 advies met betrekking tot die vernietiging van efemere stukke;
4.5.6 om toe te sien dat die stukke van die Algemene Sinode en sy kommissie
in die daarvoor aangewese kerkargief bewaar word;
4.5.7 om gereeld aan die Algemene Sinode van sy werksaamhede versiag te
doen en sake van algemene argiefbelang aan die sinode voor te lê.
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B.BYLAE: RIGLYNE T~Jf DIE ARGIEFREGLEMENT
1 ALGEMEEN
1.1 Gegewens moet deeglik nagegaan word voordat ‘n inskrywing in enige
register gemaak word.
1.2 Die korrekte naam van ons Kerk is Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Die name en vanne van persone en die name van gemeentes moet volledig
en korrek verstrek word Aikortings soos BFN vir Bloemfontein en PE vir Port
Elizabeth, en populêr-gebruikte maar nie-amptelike name soos “Groote Kerk”
vir Kaapstad en “Bosmanstraatkerk”vir Pretoria is ontoelaatbaar.
Die korrekte name verskyn in die Kerk se Jaarboek.
1.3 Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van name vir inskryw
ing in die register te verseker~ moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop
die bewys vertoon wat by die registrasie van die kind se geboorte uitgereik
is en voor belydenisaflegging moet die kandidaat sy/haar doopseel inlewer.
1.4 Datums word volgens die agtsyferstelsel en die orde van dag,maand, jaar
geskryf, byvoorbeeld 3 April 1918 as 03.04.1918 en 15 November 1977 as
15.11.1977.
1.5 Geen herhalingstekens soos “do of “ditto” is toelaatbaar nie.
1.6 Inskrywings geskied in alfabetiese orde Vanne soos Van der Merwe en
Van Rensburg kom onder die Letter V, maar by ‘n van soos Janse(n) van
Rensburg, waar die Janse(n) ‘n dccl van die van uitmaak en die betrokke
persoon dit self so gebruik, kom dit onder J.
1.7 Inskrywings word nie genommer nie.
1.8 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reel tussen
twee inskrywings in die doop- of lidmateregister oopgelaat nie. Hoogtens mag
daar tussen registrasies wat met verskillende letters van die alfabet begin, ‘n
reel oopgelaat word.
Om dieselfde rede begin die inskrywings van elke volgende nuwe jaar of ter
myn nie telkens op ‘n nuwe bladsy nie, inaar hulle word slegs deur die ooplaat
van ‘n reel, met of sonder die toevoeging van die jaartal, aangedui of geskei.
1.9 Opmerkingskolom
1.9.1 Inligting wat in die opmerkingskolom van die doopregister verstrek word,
moet verkiarend wees ten opsigte van buitengewone omstandighede wat die
kerkr~gte1ike posisie van die doopouers, dopeling of bedienaar van die doop
raak, of wat op die wese van implikasie van die sakrament betrekking bet.
Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ‘n belydende lidmaaat van die
Kerk is nie, of om ‘n ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet
die doopregister dit aandui dat die betrokke ouer nie die doopgelofte afgelê
het nie In so ‘n geval word met die opmerking “moeder/vader lê alleen gelofte
af” volstaan.
1.9.2 As algemene reel geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of ‘n
stigma dra nie Opmerkings soos “buite-egtelik” of “vader onbekend” is
heeltemal ontoelaatbaar.
1.9.3 Doopregister: In die geval van iemand na belydenis gedoop, deur
doopouers aangeneem of na ouderdom 7 gedoop, word slegs die betrokke
bepalingsnommer aangeteken
1.9.4 Lidmaatregister: Waar die Kerkraad tevrede is dat ‘n lidmaatsertifikaat
onopspoorbaar is en die lidmaat ‘n verklaring ingedien bet, word in die
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opmerkingskolom aangeteken: Verkiaring ingedien Kerkraaclshesluit
(datum).
1.10 Wysiging en/of aanvulling (rektifikasie).
1.10.1 Rektifikasie beteken om ‘n fout in die register by - JOHANNIS tot
JOHANNES of 20 April tot 21 April reg te stel. Naamsverandering heteken
om ‘n hepaalde voornaam of van, by PETRUS deur HERMANUS of CON
RADIE deur NIENABER soos dikwels by aanneming geheur, te vervang.
Versuimde registrasie is die aanvulling in doop- en lidmaatregister wat deur
versuim direk na die gebeurtenis agterweë gebly het.
1.10.2 Aansoeke word in tweevoud op die voorgeskrewe vorms en met die
nodige bewysstukke/stawende dokumente ingedien by die kerkraad van die
gemeente waar die doop plaasgevind het, of in die geval van lidmaatskap,
by die kerkraad van die gemeente waar die inskrywing versuim is of waar
die betrokke lidmaat tans aangeteken staan.
1.10.3 Ten opsigte van ‘n regstelling en naamsverandering is die vereiste
bewysstukke/stawende dokumente o.a ‘n identiteitsdokument, terwyl daar vir
‘n versuimde inskrywing skriftelike verklarings verkry moet word van twee
betroubare en ongesensureerde lidmate dat die betrokke persoon wel gedoop
is of belydenis afgelê het, saam met ‘n doop of lidmaatskaart/boekie of ‘n foto
van die gebeurtenis, indien beskikbaar.
‘n Skriftelike verkiaring deur die leraar wat die doop waargeneem het, vergesel
van ‘n afdruk van die betrokke bladsy in die doopkladboekie, kan in die geval
van ‘n versuimde doopinskrywing in plaas van bogenoemde verklarings in
gelewer word. In die geval van versuimde lidmaatingskrywing is ‘n verklar
ing deur die betrokke leraar plus die lidmaatkaart in plaas van die verklar
ings aanvaarhaar.
1.10.4 Nadat die kerkraad die aansoek in ‘n wettig gekonstitueerde vergader
ing nagegaan en goedgekeur het, word dit en die bewysstukke met ‘n aanbevel
ing na die ring/ringskommissie verwys, wat na goedkeuring een van die vorms
na die betrokke kerkraad en die ander een,saam met die bewysstukke, na die
argivaris stuur.
1.10.5 Die skriba van die kerkraad bring die goedgekeurde wysiging in die
oorspronklike register aan en die argivaris sien toe dat dit in die afskrifte in
die sinodale argief gebeur.
1.10.6 Geen skrappings in die register is toelaatbaar nie, maar die juiste
besonderhede word met rooi ink bo die foutiewe naam/name en/of datum (wat
eweneens rooi onderstreep word) ingeskryf. In die opmerkingskolom kom die
nodige wysiging, ook met rooi ink, byvoorbeeld “Ringskommissie (naam)
goedgekeur . . (datum).. “Die amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer
dit met vermelding van sy amp.
1.10.7 By versuimde registrasie word ná goedkeuring die inskrywing in die
register van die lopende jaar gedoen, met die verduidelikende opmerking daar
by (“versuimde registrasie”) asook ‘n verwysnota in die register by die jaar
waar die inskrywing moes plaasgevind het.
1.10.8 ‘n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is moet direk reggestel en
deur die skriba/registerhouer geparafeer word. In die afskrifte word die kor
rekte besonderhede dan sonder meer oorgeskryf.
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2 DIE DOOPREGISTER
2.1 Naam en Van
2.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar identi
teitsdokument verskyn.
2.1.2 Die dopeling se van word eerste ingeskryf en daarna die voile name.
2.1.3 Slegs die moeder se nooiensvan word saam met haar vollename ingeskryf
en nie haar getroude van nie, maar as haar getroude van dieselfde is, word
“geb” duidelikheidshalwe voor haar van geskryf, by “Anna Maria geb Dip
penaar”, indien die vader se van ook Dippenaar is.
2.1.4 Alle voorname van ouers en dopeling word voluit geskrywe.
2.2 Buite-egtelike kind
2.2.1 Die dopeling word langs die gewone weg geregistreer.
2.2.2 Slegs die naam van die moeder word ingeskryf. Indien dit ‘n weduwee
of geskeie vrou is, verskyn haar wettige van met die nooiensvan tussen hakies
Die reel vir die vader se naam word oopgelaat.
2.3 Aangenome kind
2.3.1 Waar ‘n dopeling voor die doopbediening aangeneem is, word die dopel
ing onder die van van die aannemende ouers ingeskryf, terwyl die name van
die aannemde ouers voluit in die ouerskolom verskyn.
2.3.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy dus
‘n ander van kry, word die voorgeskrewe weg vir rektiflkasie gevoig Onder
geen omstandighede mag die name van die oorspronklike ouer(s) geskrap word
nie. In die opmerkingskolom word die nommer van die kerklike bepaling waar
volgens gehandel is, aangedui.Terwille van die alfabetiese orde moet ‘n ver
wysing in rooi ink van die ou van na die nuwe van in die betrokke register
gemaak word, by Jooste (kyk Van der Merwe) By die uitreiking van ‘n doopseel
word die voile name van die aannemende ouers sonder meer ingevul.
2.4 Voiwassenedoop
2.4.1 In die geval van ‘n voiwassene wat gedoop word, word die name van
die ouers voluit ingeskryf.
2.4.2 Die doopinskrywing van ‘n getroude vrou geskied onder haar man se
van met “geb .. (nooiensvan)” daarby.
2.4.3 Indien die name van die ouers nie bekend is nie, word daar in die ouer
skolom “name nie beskikbaar nie” geskryf.
2.5 By hertroue
2.5.1 In die geval waar ‘n weduwee of ‘n geskeide vrou weer trou en die kinders
uit die vorige huwelik nog gedoop moet word, word die kinders geregistreer
onder die naam van die natuurlike (biologiese) vader (met die opmerking:
“oorlede op ...“ of “geskei op ...“ wat die geval mag wees) en die moeder se
name en nooiensvafl.
2.5.2 Alleen indien die huildige vader langs geregtelike wee die kinders op
sy naam laat oorpiaas het, kan die kinders by die doop onder sy naam
geregistreer word. In so ‘n geval moet die dokumentere bewys aan die betrokke
kerkraad voorgelê word.
2.5.3 Indien so ‘n aanneming eers na die doop plaasvind, moet langs die
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voorgeskrewe weg aansoek om naamsverandering in die doopregister gedoen
word (kyk bep 2.3.2)
2.6 Doopgetuies
2.6.1 Die inskrywing van die name van doopetuies word ontmoedig omdat
dit eintlik geen kerklike dod dien nie.
2.6.2 Minstens die eerste naam van die doopgetuie word voluit geskryf. In
hierdie geval word die getroude van van die vrou ingeskryf.
3 DIE LIDMAATREGISTER
3.1 Aflegging van geloofsbelydenis
3.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die lidmaat
word in die betrokke kolom ingeskryf.
3.1.2 ‘n Vrouelidmaat se nooiensvan word deurgaans in die lidmaatregister
behou, aan hoeveel gemeentes sy ook al mag behoort en hoeveel maal sy ook
al mag trou. Telkens word haar geldende getroude van in hakkies bygevoeg
(by nou Odendaal).
3.2 Oorgekom/vertrek
3.2.1 In die geval van ‘n lidmaat wat by wyse van attestaat of bewys van lid
maatskap uit ‘n ander gemeente kom, word die naam van die betrokke ge
meente in die regte kolom ingeskryf. Die datum van geboorte word verkry
en in die betrokke kolom ingeskryf. Die datum waarop die naam in die ere
diens afgelees is, word in die register as datum van oorkoms aangeteken.
3.2.2 In die geval van ‘n vertrekkende 1idma~t word die datum wanneer en
die gemeente waarheen hy vertrek in die betrokke kolom ingeskryf op die plek
waar die naam oorspronklik in die register ingeskryf is. Die geboortedatum
word op die attestaat/bewys van lidmaatskap ingeskryf.
3.2.3 Waar ‘n persoon uit ‘n ander kerk of sekte oorkom en na die voorgeskrewe
prosedure lidmaat van die gemeente word, word die korrekte naam van die
vorige kerk of sekte in die kolom VAN WAAR geskryf en in die opmerk
ingskolom die verwysing na die betrokke bepaling van die Kerkorde waar
volgens gehandel is en die datum van die kerkraadsbesluit in die opmerk
ingskolom aangeteken.
3.2.4 Wanneer ‘n getroude vrou met attestaat/bewys van lidmaatskap uit ‘n
gemeente van die Ned Geref Kerk of ‘n ander susterkerk na die gemeente
oorkom, word haar name en van volgens punt 3.1.2 in die register ingeskryf.
3.2.5 Aangesien ‘n predikant se akte van demissie ook sy attestaat is, word
sy bevestigingsdatum as die datum van sy oorkoms aangeteken. Waar ‘n leraar
sy emeritaat aanvaar word die gegewens op die betrokke dokument vir
registrasie gebruik.
3.3 Verlies lidmaatskap en herregistrasie.
3.3.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronklike
registrasie geskied, word in die opmerkingskolom aangeteken: “Lidmaatskap
verval, Kerkraadsbesluit .. (datum) “.
3.3.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike registrasie
geskied, word by die oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom, die
verwysing na die kerkraadsnotule en datum aangeteken. Met vermelding van
die naam, jaar van inskrywing en kerkraadsnotuledatum, word die saak per
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brief aan die argivaris oorgedra vir aantekening in die registerafskrif.
3.3.3 Wanneer so ‘n persoon weer lidmaat word, word hy/sy opnuut ingeskryf.
4 REGISTERAFSKRIFTE
4.1 Alle afskrifte moet ‘n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike
registerinskrywings wees. As ‘n register egter gebrekkig aangelê is, beteken
dit nie dat die gebreke in die afskrifte herhaal moet word nie. Die gegewens
in die register moet m.a.w in hul korrekte vorm oorgeskryf of getik word. Die
argiefkommissie van die kerkraad moet die aftkrifte nagaan: deur al die
besonderhede in die doopregister met die in die doopkladboek te vergelyk;
deur die name in die lidmateregister met die attestate/lidmaatsetifikate en iys
van name van persone wat belydenis afgelê het, te vergelyk; deur die teenblaaie
van die lidmaatsertifikaatboek en attestaatboek met die lidmaatregister te
vergelyk; deur die besonderhede in die afskrifte noukeurig met die in die
register te vergelyk.
Die parafering en hantekening van die kommissie beteken dat die afskrifte
nagegaan, waar nodig gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer is. Alle
wysigings moet ook geparafeer word.
4.2 Op die voorbiad verskyn slegs die naam van die gemeente en die tydperk
waaroor die afskrifte strek. Die naam van die gemeente en die jaartal word
verder op elke bladsy aangedui.
4.3 L6 die binneblaaie soos ‘n boek oop. Begin met die inskrywings op die
agterkant van die eerste blad en gaan dan voort soos dit in die register voorkom.
Nommer die bladsye so dat wanneer die”boek” oop lê, die registrasieruimte
op elkeen van die twee velle dieselfde nommer kry.
4.4 Daar mag geen bladsye tussenin oopgelaat word nie. Moet dus nie elke
letter van die alfabet op ‘n nuwe bladsy begin nie. Hoogstens mag daar tussen
die name wat met verskillende letters van die alfabet begin, ‘n reel oopgelaat
word.
4.5 Geen gewone regstelling mag bo-oor ‘n skryffout van die registerhouer
aangebring word nie. Die fout moet liggies deurgehaal en die regstelling daarbo
ingeskryf en geparafeer word LW: ‘n Gewone regstelling of korreksie is geen
wysiging of rektifikasie nie.
4.6 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder die laaste inskrywing
sertifiseer die argiefkommissie van die kerkraad dat die afskrifte ‘n korrekte
en getroue weergawe van die oorspronklike register is. Elke binne-bladsy word
ook regs onder deur die kommissie klein en netjies geparafeer.
4.7 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie en word in ‘n groot
koevert aan die ring se argielkommissie besorg.
4.8 Waar die stukke van die gasheer-gemeente by ‘n ringsitting nagegaan word,
moet die ring se argielkommissie die volgende nasien: notules (kerkraad,
kerkraadskommissies, gemeentelike aksies): verslae van kerkraadskommissies;
doop- en lidmateregisters; attestate en lidmaatsertifikate; teenblaaie van attestate /lidmaatsertifiakte en doopseels uitgereik; konsistorieboek; kerkraad
sregister; afkondigingsboeke; verlofregister; korrespondensie; liassering.
4.9 Die argivaris gee aan die gemeentelike skribas/registerhouers leiding oor
die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief,
die vernietiging van efemere stukke en die inlewering van gemeentelike stukke
by die argief - o.a deur van tyd tot tyd ‘n konferensie van gemeenteskribas
ringsgewys te hou.
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5 STANDAARDAFKORTINGS VIR REGISTERS
Met die oog op die beperkte ruimte in registers heskikbaar kan die volgende
afkortings gebruik word.
V
AGS
Apostoliese Geloofsendingkcrk
V
Afr
=
Afrikaans(e)
Arg.
=
Argivaris
Art.
Artikel
Bapt. Kerk
=
Baptistekerk
Bel.
V =
Belydenis (van geloof)
Bep.
=
Bepalilng
Bi. V
=
V Bladsy
CPSA
Church of the Province of South Africa (Anglikane)
Dupi
=
Duplikaat
Dupi Inskr.
Duplikaat-Inskrywing
Fout.Insk.
Foutiewe Inskrywing
Geh.
=
Gehandel
Gel.
=
Gelofte
Gem.
=
Gemeente
GereE Kerk
Gereformeerde Kerk
Ingel.
=
Ingelewer
Inskr.
V
=
Inskrywing
KO
=
Kerkorde
KR
=
Kerkraad
KRbesl.
Kerkraadsbesluit
KRgoedk.
Kerkraadsgoedkeuring
KRnot.
=
Kerkraadsnotule
Kaap.
=
Kaapland
LM
=
Lidmaat
LMsert
=
Lidmaatsertifikaat
LMskap.
=
Lidmaatskap
Luth. Kerk
=
Lutherse Kerk
Met. Kerk
Metodistekerk
NGKA
=
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (swart Kerk)
N. Tvl.
=
Noord-Transvaal
Ned. Geref.
Kerk
=
Nederduitse Gereformeerde Kerk
Ned. Herv.
Kerk
=
Nederduitse Hervormde Kerk van Afrika
0. Tvl
=
Oos-Transvaal
0.V.S.
Oranje-Vrystaat
Oorl.
=
Oorlede
p.
=
pagina (bladsy)
P.Prot
=
Pinkster-Protestante
Presb.Kerk
=
Presbiteriaanse Kerk
Reg.
=
Registrasie/Register
SWA/Nam.
=
Suidwes-Afrika/Namibië
Sin.
=
Sinode/Sinodaal(-ale)
Skr.
=
Skriba
Skrif.
=
Skriftelik
Toest.
=
Toestemming
v.
=
van
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ver.
yen.
vers.
vers.reg.
Vol. Ev.
W. Tvl.

=
=
=
=
=
=

verander
verloor
versuim(de)
versuimde registrasie
Volle Evangelie (Kerk)
Wes-Transvaal

REGLEMENT 18
REGLEMENT VIR DIE AFSTIGTING VAN GEMEENTES
1 IN BELANG VAN DIE KERK
Dit is in die belang van die Kerk en die Koninkryk van Chritus dat die ge
meentes, in ooreenstemming met di~ natuurlike uitbreiding van die Kerk,
sal vermeerder en so georganiseer sal word dat die bearbeiding van die lidmate met die meeste vrug kan geskied.
2 WIE AFSTIGTING MAG VOORBEREI
2.1 Lidmate
Lidmate van een of meer gemeentes mag nie sonder die verlof van die kerkrade
maatreëls neem of ywer vir die afstigting van ‘n gemeente nie, maar mag
wel, as hulle die behoefte aan die stigting van ‘n nuwe gemeente voel, ‘n
skriftelike versoek in verband daarmee aan hulle kerkraad of kerkrade rig.
2.2 Die Kerkraad(e)
Die kerkraad of kerkrade mag self die noodsaaklikheid van die afstigting van
‘n nuwe gemeente aanvoel en besluit tot die voorbereidende stappe.
2.3 Die Ring
2.3.1 As die Ring dit nodig ag
Waar die ring dit nodig ag, kan hy aan een of meer kerkrade opdrag gee om
die stigting van ‘n nuwe gemeente te ondersoek.
2.3.2 As die Kerkraad(e) weier
As die versoek van lidmate (vgl.2.1.) deur die kerkraad(e) geweier word, kan
hulle hul daarna tot die ring wend, en indien die ring oordeel dat daar vol
doende redes vir sondanige versoek bestaan, kan hy die kerkraad(e) opdrag
gee om die afstigting van ‘n nuwe gemeente te ondersoek.
3 PROSEDURE DEUR DIE KERKRAAD
3.1 Voorwaardes vir Afstigting
Die kerkraad moet hom vergewis dat daar:
3.1.1 Die moontlikheid vir ‘n natuurlike en duidelike afgebakende gerneente
bestaan;
3.1.2 die getalle van die lidmate en hul drakrag dit regverdig;
3.1.3 daar ‘n geskikte en bevredigende sentrurn vir die gerneente bestaan.
3.2 Toestemming deur die Kerkraad.
Wanneer die kerkraad horn tevrede gestel het oor die wenslikheid en nood
saaklikheid van afstigting, gee by toesternrning dat die nodige voorbereidende
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stappe gedoen kan word.
3.3 Teken van Afstigtingsvorm
Die kerkraad gee opdrag dat die kerkraadslede in die betrokke dele wat wil
afstig die nodige afstigtingsvorm (vorm 17), deur die belanghebbende lidmate
laat voltooi en onderteken.
3.4 Vereiste Persentasie
Waar 75 persent van die lidmate in die betrokke dele wat wil afstig die
afstigtingsvorm onderteken het, moet die kerkraad die aansoek voor die ring
lê, maar vir afstigting word minstens 50 persent van die handtekeninge van
die bel4nghebbende lidmate vereis.
3.5 Meer as een Kerkraad
Ingeval die nuwe gemeente ook dde van ander gemeentes sal insluit, moet
die kerkraad onverwyld met die ander betrokke kerkrade onderhandel.
4- PROSEDURE DEUR DIE RING
4.1 Skriftelike Aansoek
Die kerkra~td of kerkrade rig ‘n skriftelike aansoek aan die skriba van die ring.
4.2 Ingeval van meer as een ring
Waar die lidmate van die nuwe gemeente onder meer as een ring val,moet
die aansoek en stukke voor al die ringe dien en besluit hierdie ringe onderl
ing, na goedkeuring van die aansoeke tot watter ring die nuwe gemeente sal
behoort, welke ring dan die afstigting waarneem.
4.3 Vereiste Stukke
Die aansoek van kerkraad(e) by die ring moet vergesel wees van die volgende
stukke:
4.3.1 Die afstigtingsvorm onderteken deur minstens 50 persent van die
belanghebbende lidmate en ‘n waarborg van minstens R35 000.
4.3.2 Die voorgestelde naam en grenslyne van die nuwe gemeente.
4.3.3 ‘n Waarborg om by die Predikante- en Weduweepensioenfonds aan te
sluit.
4.3.4 ‘n Waarborg van die leraar. se lewensonderhoud volgens die heersende
salarisskaal van die Algemene Sinode, vry woning of woningtoelae wat hiermee
gelykstaan en ‘n vakansiebonus soos bepaal (vgl.Bep.13.2).
4.3.5 Omskrywing van die bruidskat wat geskenk word (vgl. Regi. 13.4.4.2.).
4.3.6 Die voorwaardes vir afstigting, indien enige.
4.3.6.1 As daar twee of meer leraars in die gemeente(s) is en die aantal leraars
as gevoig van die afstigting verminder moetword, kan dit as voorwaarde gestel
word dat een van die betrokke leraars beroep moet word.
4.3.6.2 In die geval waar die aantal leraars deurafstigting verminder moet
word, kan dit ook as voorwaarde van afstigting gestel word,dat alle skenkings
aan die voorgestelde gemeente eers uitbetaal word wanneer ‘n vakature in
getree het.
4.3.6.3 Die ringskomrnissie moet ‘n herwaardering van die eweredige bydrae
maak ingevolge waarvan die huwe gemeente ‘n bepaalde gedeelte van die ewer
dige bydrae van die moedergemeente sal oorneem en die moedergemeente
se bydrae dienooreenkomstig verminder word. Ook van moontlike uitstaande
sinodale verp1igtin~e.
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4.3.7 ‘n Verkiaring dat daar aan die bepalinge van die reglement vir afstigting
van gemeentes voidoen is.
4.4 Vergewis
Die ring moet homseif vergewis van die volgende:
4.4.1 Of die geestelike bearbeiding van die belanghebbende lidmate die
afstigting verg;
4.4.2 of die aanbevole plek die geskikste sentrum vir die nuwe gemeente sal
wees;
4.4.3 of die belanghebbende lidmate finansieel strek en gesond genoeg is om
die afstigting moontlik te maak;
4.4.4 of die grenslyne duidelik en noukeurig beskrywe is;
4.4.5 of al die nodige en vereiste stukke deur die kerkraad voorgelê is.
4.5 Beswaardes
Dit staan ‘n minderheid, wat beswaar teen die afstigting mag h~, vry om hul
sienswyse by wyse van ‘n versoekskrif aan die ring voor te le.
4.6 Goedkeuring en Opdrag
Wanneer die ring homseif vergewis het en tevrede is, keur hy die aansoek
om afstigting goed en dra die verdere uitvoering daarvan aan die ringskom
missie op.
4.7 Ringsbesluit bindend
Die besluit van die ring is bindend op die beianghebbende lidmate wat onder
die nuwe gemeente val.
5 PROSEDURE DEUR DIE RINGSKOMMISSIE
5.1 Belê Vergadering
Die ringskommissie belê onverwyld op ‘n sentrale pick ‘n vergadering van
die belanghebbende lidmate om die afstigting te voitooi.
5.2 Kennisgewing van Vergadering
Kennisgewing van hierdie vergadering geskied deur alkondiging op twee
opeenvolgende Sondae en ‘n berig in die ampteiike kerkorgaan.
5.3 Geleentheid vir ondertekening van Afstigtingsvorm
Lidmate wat nog nie die afstigtingsvorm onderteken het nie, word op hierdie
vergadering die geleentheid gegee om dit te onderteken.
5.4 Verklaring en Aankondiging
Die ringskommissie verkiaar dan amptelik dat die gemeente gestig is, en kondig
aan die naam van die gemeente, die grense van die gemeente, die ring waar
toe die gemeente behoort, die naam van die konsulent van die gemeente, asook
die afstigtingsvoorwaardes.
6 VERKIESING VAN KERKRAADSLEDE
6.1 Onder leiding van Ringskommissie
Die eerste kerkraad word op die stigtingsvergadering onder leiding van die
ringskomniissie gekies.
6.2 Getal kerkraadslede
Die getal kerkraadslede word deur die ringskommissie bepaal.
6.3 Wyse van Verkiesing
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6.3.1 Opsteek van Hande
Die stemming geskied met opsteek van hande.
6.3.2 Groslys
Eers word ‘n grqslys vir ouderlinge en diakens afsondcrlik op voordrag van
die ringskommissie, met reg van byvoeging deur die vergadering, gevorm.
6.3.3 Suiwering van Groslys
Die voorsitter van die ringskommissie suiwer die groslys (vgl.bep.5.1.).
6.3.4 Stemming
Nadat die groslys gesuiwer is, word daar vir elke persoon afsonderlik gestem
en die wat die meeste op hulle verenig, word verkose vcrklaar.
6.3.5. Lot beslis
Die heifte van die gekosenes sal na ‘n dienstyd van een jaar en die gedeelte
van die jaar waarin die afstigting plaasgevind bet, aftree, en hierdie getal word
deur die lot aangewys.
6.3.6 Besware
Besware teen gekose lede, indien enige, moet onverwyld na die verkiesing en
voor die bevestiging van die lede skriftelik by die skriba van die ringskom
missie ingedien word, en indien daar teen die verkiesing van een of meer van
die verkose lede beswaar gemaak word, word hulle bevestiging uitgestel totdat die kerkraad geleentheid kry om dit te oorweeg.
6.3.7 Bevestiging
Die bevestiging van die lede van die kerkraad geskied, sonder afkondiging,
op die eerste Sondag na die afstigting, of so gou moontlik daarna.
6.3.8 Tydelik in plek van Kerkraad
Intussen tree die ringskommissie o~ in die plek van die kerkraad.

7 GRENSE
7.1 Wie aan nuwe Gemeente behoort
Alle lidmate binne die aangekondigde grense, behaiwe diegene wat om
buitengewone redes spesiale verlof van die ring(e) ontvang het om onder die
moedergemeente(s) te ressorteer, is vanaf die datum van afstigting lidmate
van die nuwe gemeente.
7.2 Grense genotuleer
Die ringskriba neem ‘n volledige en noukeurige beskrywing van die grense
van die nuwe gemeente in sy notule op ter wille van die argief.
7.3 Wysiginge alleen met grondige redes
Wanneer die grense van ‘n gemeente eenmaal vasgestel is deur die ring, word
wysiginge alleen as gevoig van ernstige en gegronde redes aangebrirlg.
7.4 Prosedure by wysiging
Aansoek om wysiging van grense word eers aan die betrokke kerkrade voorgel~
vir hul goedkeuring, daarna aan die ring(e) vir hul goedkeuring, daarna word
die wysiging deur die ringskriba gestuur aan die skriba van die sinode wat
verslag aan die sinode doen.
8 PROSEDURE DEUR DIE RINGSKRIBA
8.1 Aan Argivaris
Die ringskriba stuur die oorspronklike notule, met die grense noukeurig
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genotuleer met al die stukke, na die argivaris vir bewaring en hou self ‘n
afskrif van die notule
8.2 Aan Kerkraad
Die ringskriba maak ‘n uittreksel uit die notule, waarin al die besonderhede
in verband met die afstigting,sowel as die gemeentegrense, vermeld word, en
stuur dit aan die kerkraad van die nuwe gemeente wat dit in hul notuleboek
opneem ter wille van die historiese waarde maar ook vir naslaan en
navorsingdoeleindes.
8.3 Aan Skriba van die Sinode
Die ringskriba gee aan die skriba van die sinode kennis van die naam,
stigtingsdatum, eerste kerkraadslede, naam van konsulent en grenslyne van
die nuwe gemeente vir publikasie in die amptelike kerkorgaan.
8.4 Aan Saakgeiastigde
Die ringskriba gee aan die saakgelastigde kennis van die afstigting van die
nuwe gemeente met besonderhede oor die naam en stigtingsdatum en die
saakgelastigde gee hiervan kennis aan die Registrateur van Aktes.
8.5 Aan die Jaarboek
Die ringskriba stuur die berig van die afstigting aan die Jaarboek vir publikasie
met vermelding van die naam van die gemeente, die stigtingsdatum en die
konsulent.
9 KOSTE IN VERBAND MET AFSTIGTING EN VERANDERING VAN
GRENSE
Die koste in verband met afstigting word deur die sinodale kas gedra, terwyl
koste by die verandering van grense van bestaande gemeentes deur die
belanghebbende persone of kerkrade gedra word.
10 GESKILLE OOR AFSTIGTING

10.1 Beroep op Ring
10.1.1 Deur Lidmate
Geskilie van lidmate met die kerkraad oor afstigting word voor die ring geiê
vir beslissing.
10.1.2 Deur Kerkrade
Wanneer daar geskille tussen kerkrade ontstaan oor afstigting, wend hulle hul
ook tot die ring vir beslissing.
10.2 Beroep op Sinode
10.2.1 Deur Kerkrade
Wanneer daar geskilie tussen kerkraad(e) en ring(e) ontstaan, wend die
kerkraad(e) hom tot die sinode of Sinodale Kommissie vir beslissing.
10.2.2 Deur Ringe
Wanneer daar geskille tussen ringe ontstaan, wend ringe hulle hul tot die sinode
of Sinodale Kommissie vir besiissing.
11 SAMEGESTELDE ATTESTAAT/LIDMAAT5ERTJFu<~AT
Die kerkraad(e) van die gemeente(s) waarvan daar afgestig word, voorsien
die kerkraad van die nuwe gemeente van ‘n volledige lys van die voile name
van al die lidmate binne die grense van die nuwe gemeente(vgl. bep. 26.8).
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12 KERKLIKE EIENDOMME EN FONDSE
Vir die aankoop, registrasie en ander inligting oor eiendomme en inligting
iii verband met fondse, raadpleeg reglement 13 en 14.
13 BEROEP
Die Kerkraad van ‘n nuutgestigte gemeente moet binne drie maande
na afstigting ‘n leraar beroep.

REGLEMENT 19
REGLEMENT VIR DIE KOMBINASIE VAN GEMEENTES
1 DEFINISIE
Kombinasie beteken dat twee of meer gemeentes selfstandig voortbestaan, maar
vir die uitvoering van sekere werksaamhede ten bate van die Koninkryk van
God as genote met mekaar kontraktuele ooreenkomste aangaan.
2 PROSEDURE
2.1 In alle gevalle van kombinasie word ‘n geskrewe ooreenkoms opgestel en
aan die betrokke kerkrade vir goedkeuring voorge1~.
2.2 Nadat die kerkrade die ooreenkoms goedgekeur het, word die ooreenkoms
aan die betrokke ring/ringskommissie vir bekragtiging voorge1~. Nadat
laasgenoemde bekragtiging verkry is, of op ‘n datum wat in die ooreenkooms
bepaal word, word die ooreenkoms van krag.
2.3 Die ooreenkoms kan, na wedersydse kennisgewing, gewysig of beeindig
word indien al die betrokke kerkrade, in hul aparte vergaderinge, hul goedkeur
ing daaraan beg.
3 T.o.v. FAMILIE VAN N.G. KERKE
Gemeentes van die Ned.Geref. Kerk in Oos-Kaapland mag wanneer omstan
dighede dit vereis ‘n kontraktuele ooreenkoms aangaan met ‘n gemeente van
ander kerke in die familie van N.G. Kerke waardeur die dienste van een leraar
vir die kontrakterende gemeentes verkry word. Sodanige ooreenkoms moet
voldoen aan al die vereistes van die betrokke kerke in hierdie verband.

REGLEMENT 20
REGLEMENT VIR DIE EENWORDING VAN GEMEENTES
1 BETEKENIS
Dit is wanneer ‘n gemeente nie meer selfstandig wil of kan voortbestaan nie
en ontbind om by ‘n ander gemeente ingelyf te word.
2 PROSEDURE
2.1 Goedkeuring deur Kerkrade
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Die kerkraad van die gemeente wat wil ontbind, moet ‘n besluit tot ontbin
ding neem en die kerkraad van die gemeente waarby die betrokke lidmate
ingelyf wil word, moet toestemming tot inlywing gee.
2.2 Voorwaardes vir Ontbinding en Inlywing
Die betrokke kerkrade moet oor die voorwaardes vir ontbinding en inlywing
ooreenkom.
2.3 Approbasie deur betrokke Gemeentes
Die ooreenkoms waartoe die kerkrade geraak het, moet vir approbasie op twee
opeenvolgende Sondae aan die betrokke gemeentes bekend gemaak word.
2.4 Goedkeuring deur Ring(e)
Nadat approbasie van die gemeentes verkry is, word die aansoek om ontbin
ding en inlywing van die betrokke gemeente sowel as die goedkeuring tot in
lywing van die ander gemeente aan die ring(e) voorgelê vir goedkeuring.
2.5 Naam van Gemeente
Die naam van die gemeente waarby ingelyf word, word behou of ‘n gepaste
nuwe naam waartoe die betrokke kerkrade met mekaar ooreengekom het.
2.6 Grense
Omdat hier van ‘n verandering van grenslyne sprake is en die grenslyn van
die inlywende gemeente uitgebrei moet word om die lidmate wat ingelyf word,
in te sluit, moet die aansoek van die inlywende kerkraad voor die ring vergesel
wees van ‘n duidelik beskrywing van die nuwe grenslyne.
2.7 Bekendmaking aan die Gemeentes
Op die eersvolgende Sondag na goedkeuring deur die ring(e) word die ont
binding en inlywing aan die betrokke gemeentes bekend gemaak.
2.8 Kennisgewing aan die Skriba van die Sinode
Die skriba van die ring gee die skriba van die sinode kennis van die ontbin
ding van die gemeente, asook van die nuwe grenslyne van die inlywende ge
meente vir berig aan die saakgelastigde en die amptelike kerkorgaan.
2.9 Samestelling van die Kerkraad
Die inlywende gemeente word uitgebrei met die nodige aantal wyke en
kerkraadslede vir die nuwe wyke word op die gewone manier aangevul.
2.10 Eiendomme, Fondse en Skulde
2.10.1 Die kerkraad van die gemeente wat ontbind, pleeg met die ringskom
missie en die Sinodale Kommissie vir Administrasie oorleg, ten einde advies
ten opsigte van die hantering van hul eiendomme fondse en skulde te ont
yang voordat enige besluit geneem word.
2.10:2 In die geval van gemeentes wat ontbind, maar waarvan die kerklike
eiendomme nog vir kerklike gebruik reserveer word, word die onroerende eien
domme van die ontbinde gemeente op die naam van die inlywende gemeente,
volgens die vereistes van die akteskantoor, geregistreer. Alle ander roerende
eiendomme, fondse en skulde gaan op die naam van die inlywende gemeente
oor.
2.10.3 Aan kerkrade van gemeentes wat ontbind en waarvan die kerklike eien
domme vervreem word, word die reg verleen om enige fondse wat na ontbin
ding bestaan in oorleg met die Sinodale Kommissie vir Administrasie in son
danige sinodale fondse, vir doeleindes soos ooreengekom, te belê.
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie het die reg om fondse wat so
bewillig word vir die toegewings t.o.v. die verpligtinge teenoor sinodale
werksaamhede in berekening te bring en wel volgens ‘n formule soos deur
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die Sinodale Kommissie vir Administrasie, met inagneming van omstan
dighede en die bepaalde reglement besluit.

REGLEMENT 21*
REGLEMENT VIR DIE REELING VAN DIE OPLEIDING EN
LEGITIMASIE VAN EVANGELIEDIENAARS
1. Ooreenkoms met die universiteit
Die funksionering van die teologiese fakulteit aan ‘n universiteit word by wyse
van skriftelike ooreenkorns tussen die betrokke sinode(s) en die universiteit
bepaal, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besluite van die Algernene
Sinode soos in hierdie Reglement vervat nie.
2 Samestelling en funksies van die kommissies betrokke by die teologiese

opleiding
2.1 Die kuratorium
2.1.1 Samestelling
Die kuratorium word saarngestel uit verteenwoordigers van die sinode(s) binne
xvie se gebied die teologiese fakulteit gelee is. Die getal lede in ‘n kuratorium
word bepaal deur die betrokke sinodes (Wes-Kaapland, Transvaal en Oranje
Vrystaat). Ander sinodes het die reg om op eie koste elk een verteenwoor
diger in die kuratoriurn te benoern.
2.1.2 Funksies
2.1.2.1 Opleiding
Die kuratoriurn dra sorg vir, beheer en hou toesig oor die opleiding en die
verpligte voortgesette opleiding van evangeliedienaars (KO art 5.3.)
2.1.2.2 Studente
Die kuratorium dra finale verantwoordelikheid vir die keuring, begeleiding,
toesighouding oor~ eksarninering en aanbeveling vir toelating tot die
evangeliebediening van alle teologiese studente binne sy sinodale gebied. Hy
kan hierdie verantwoordelikheid deur ‘n subkommissie(s) behartig. Hy word
in hierdie taak bygestaan en geadviseer deur die raad van dosente. Saam hou
hulle voortgaande toesig oor studente se akaderniese vordering en hulle leer
en lewe. Die kuratorium kan ‘n student tydelik of permanent stuit in sy studie
met die oog op toelating as bedienaar van die Woord en enige ander
dissiplinêre rnaatreëls teen horn instel wat hy wenslik rnag ag.
2.1.2.3 Dosente
2.1.2.3.1 Die kuratorium neem die leiding ten opsigte van die beroeping van
dosente.
2.1.2.3.2 Die kuratoriurn hou toesig oor die leer en wandel van die dosente
in teologie en gee wanneer daar nadelige gerugte tot sy kennis kom, daarvan
kennis aan die voorsitter van die ring binne wie se gebied die betrokkene(s)
woon.
2.1.2.3.3 Die kuratoriurn hou toesig oor die dosente in die uitoefening van
hulle ampspligte. Indien na die oordeel van die kuratorium, waar so bepaal
deur ‘n betrokke sinode, op hulle voorlegging en ook na die oordeel van die
sinodale kornmissie of van die sinode, ‘n dosent om een of ander rede onbevoeg
of ongeskik bevind word orn sy arnpspligte tot bevrediging van die Kerk uit
te voer, versoek die kuratoriurn horn orn kragtens die ondernerning van dosente
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onmiddellik sy betrekking as dosent neer te 1~.
2.1.2.3.4 Hierdie toesig hef nie die normale toesig van die universiteitsowerheid
op nie. Noue skakeling tussen Kerk en universiteit is te alle tye ‘n vereiste.
2.2 Subkommissies van die kuratorium
2.2.1 Die begeleidingskommissie
2.2.1.1 Elke kuratoriurn benoem ‘n kommissie(s) wat die teologiese student
begelei en wat die kuratorium adviseer ten opsigte van die keuring, toesig
en begeleiding van studente tydens die tydperk van hulle voorbereiding vir
die evangeliebediening.
2.2.1.2 Aan die einde van die eerste fase van die teologiese opleiding stuur
~enoernde kommissie ‘n vertroulike versiag deur na die betrokke kutatoriurn
van die fakulteit waar die student sy studie wil voorsit. Hierdie versiag moet
inligting bevat oor die kandidate se
1 volgehoue voornerne om vir predikant te studeer;
2 kerklike meelewing tydens die studie vir die eerste graad van opleiding;
3 akaderniese- en ander prestasie sowel as hulle lewens- en wêreldbeskoulike
oortuigings;
4 persoonlikheidstoerusting vir die bediening. Persoonlikheids- en moontlike
sielkundige problerne moet pertinent vermeld word.
2.2.2. Die eksamenkommissie
2.2.2.1 Samestelling
Die kuratoriurn benoern in opdrag van die sinode ‘n eksamenkommissie wat
bestaan uit soveel lede as wat hy nodig ag uit bevoegde persone aan horn
voorgelê deur die onderskeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die
kuratorium hoef te wees nie (KO art 5.6.).
2.2.2.2 Funksies
Die eksarnenkommissie neem die proponentseksamen asook Colloquium Doc
turn af en beveel die kandidate wat in die eksamen slaag, by die kuratorium
aan vir legitirnasie deur die Algernene Regskornrnissie, en voer sodanige op
dragte uit soos deur die kuratoriurn aan horn opgedra.
2.3 Sinodale kommissie vir begeleiding
Die kornrnissie bestaan sover rnoontlik uit predikante van die ring binne wie
se gebied die universiteit val, sowel as lede van die kuratorium en eksamenkom
missie wat in die betrokke sinodale gebied in die bediening staan. Hierdie
komrnissie hou in die betrokke gebied toesig oor die aard van die kursus rnet
die oog op die vereistes van die teologiese opleiding (KO art 5.4.).
2.4 Die raad van dosente
Die dosente van die fakulteit vorm ‘n raad van dosente(KO art 5.3.3.)
2.5 Kieskolleges
Die kieskollege word saamgestel soos die betrokke sinode(s) bepaal. Ander
sinodes het die reg om elkeen een verteenwoordiger op eie koste te benoern.
3 Doserende personeel aan die teologiese fakulteit
3.1 Beroeping
3.1.1 Vereistes
Die kuratorium neern die leiding ten opsigte van die beroeping van dosente
en rnoet saarn met die kieskollege toesien dat op die groslys alleen die name
verskyn van persone wat:
3.1.1.1 predikant- en proponentstatus in die Nederduitse Gereformeerde Kerk
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het en wat verkieslik reeds in ‘n gemeente bevestig was.
3.112 die nodige kwalifikasies vir die betrokke ~05 besit;
3.1.1.3 goeie getuienis aangaande hulle bekwaamheid en godsvrug het; en
3.1.1.4 onbetwyfelbare voorstanders van die Gereformeerde leer is.
3.1.2 Prosedure by beroeping
3.1.2.1 Elke lid van die kieskollege het die reg om vroegtydig skriftelik
nominasies vir ‘n vakature in te dien.
3.1.2.2 By die sluitingdatum vir nominasies suiwer die kuratorium die iys en
stel die kuratoriurn ‘n norninasielys op met ‘n volledige curriculum vitae van
elke kandidaat, wat betyds in die hande van die lede van die kieskollege vir
bestudering gestel word. Hierdie stukke dien as vertroulike inligtingstukke
met die oog op die beroeping.
3.1.2.3 Die kieskollege bring ‘n beroep uit nadat aan die bepalinge van die
betrokke sinode(s) uitvoering gegee is en die voorwaardes van die universiteit
nagekom is.
3.1.2.4 Nadat die kieskollege die beroep uitgebring het, word die name in die
amptelike kerkblad gepubliseer met die oog op approbasie deur die hele
kerkverband.
3.1.2.5 Nadat cfle dosent die beroep aanvaar het, onderteken hy ‘n ooreenkoms
wat deur die sinode goedgekeur is en daarna word sy naam aan die univer
siteit voorgelê.
3.1.2.6 ‘n Eertydse predikant wat as teologiese dosent bevestig word, se
predikantstatus word met sy bevestiging herstel.
4 Teologiese opleiding
4.1 Eerste Fase
4.1.1 Toelating
Toelating geskied deur die kuratorium of ‘n kommissie van die kuratorium,
en ten opsigte van studente aan ‘n universiteit waar nie ‘n teologiese fakulteit
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk bestaan nie, deur die sinodale kom
missie van begeleiding van die betrokke sinode.
4.1.1.1 Die betrokke kommissie roep alle voornemende teologiese studente wat
binne hul gebied wil inskrywe orn hulle vir die bediening voor te berei, op
om voor horn te verskyn ten einde as studente met die oog op die evangeliebe
diening toegelaat te word.
4.1.1.2 Die kornmissie se taak behels.
4.1.1.2.1 ‘n Ondersoek na aanleiding van
1 ‘n geskrewe verkiaring van die kandidaat met betrekking tot sy redes waarom
hy die evangeliebediening as roeping kies;
2 ‘n skriftelike verkiaring aangaande sy sekerheid van geloof en persoonlike
ondervinding van die genade van God;
3 ‘n onlangse vertroulike versiag van sy leraar;
4 ‘n skriftelike verklaring dat sy attestaat/bewys van lidrnaatskap ingelewer
is by die gerneente waar hy woon.
5 ‘n skriftelike verkiaring aangaande sy kerklike meelewing;
6 skriftelike verslae aangaande sy liggaamlike en sielkundige weistand.
4.1.1.2.2 advies en inligting oor kursusse, akademiese vereistes vir toelating
tot die bediening en beurse/lenings.
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4.1.1.2.3 reelings met die plaaslike kerkraad met betrekking tot toesig oor die
kandidaat se leer en lewe.
4.1.2 Akademiese vereistes vir die eerste fase
4.1.2.1 ‘n Baccalaureus-graad moet aan ‘n erkende universiteit verwerf word.
4.1.2.2 As deel van ‘n sodanige Baccalaureus-graad of aanvullend daarby, word
welslae in die volgende vakke vereis;
(a) Hebreeus 11 en Grieks 11 (of Grieks hA of Grieks 11B) of ‘n ander
goedgekeurde tweejarige kursus in Hebreeus of Grieks.
(b) Teologiese Studies 111 of ‘n gelykwaardige driejarige teologiese kursus of
kursusse.
(c) Bybelkunde 111 of ‘n gelykwaardige kwalifikasie, indien die kandidaat nie
nor die vereiste in 6B) vermeld, beskik nie.
(d) Waar ‘n fakulteit dit nodig ag, word van studente verwag om tydens die
tweede fase van opleiding, bepaalde ontbrekende komponente aan te vul.
4.1.2.3 Kandidate moet hulle voorts op hoogte stel van die afsonderlike vereistes
van elke fakulteit.
4.2 Tweede Fase
4.2.1 Toelating
Toelating geskied deur die kuratorium of ‘n kommissie van die kuratorium
in samewerking met die raad van dosente; die finale besluit berus egter by
die kuratorium.
4.2.1.1 Aansoek om toelating
Wanneer ‘n kandidaat die eerste fase van sy teologiese opleiding voltooi het,
en hom te Stellenbosch, Pretoria of Bloemfontein vir die finale fase aanmeld,
moet sy aansoek vergesel wees van:
‘n bewys van akademiese kwalifikasies soos in 4.1.2.1. en 4.1.2.2. vereis; ‘n
mediese~verslag.
4.2.1.2 Vertroulike versiag
Die kuratorium en die subkommissie oorweeg die aansoek in die hg van
vertroulike verslag van die kommissie in punt 4.1.1. genoem. Hierdie versiag
kan ook ‘n vertroulike sielkundige versiag insluit.
4.2.2 Vereiste kursusse
4.2.2.1 Die inhoud van die kursus behels die volgende en duur drie jaar:
Ou Testamentiese Wetenskap
Nuwe Testamentiese Wetenskap
Historiese vakke en Kerkreg, insluitende Vaderlandse Kerkgeskiedenis en
Gereformeerde Kerkreg
Dogmatologiese- en etiese vakke insluitend Gereformeerde etiek
Godsdiens- en Sendingwetenskap
Diakonologiese (amptelike) vakke
Spesialisering in ‘n bepaalde studiegebied, insluitend ‘n verhandeling oor ‘n
spesiale onderwerp.
Volgens behoefte kan ad hoc-vereistes ten opsigte van addisionele tale soos
Duits, Latyn of Frans gestel word.
Kandidate moet tydens hierdie studie bewys lewer dat hulle Afrikaans kan
besig op ‘n wyse wat voldoen aan die vereistes van die bediening.
Om tot die bediening toegelaat te word, moet ‘n kandidaat oor ‘n BTh-graad
of ‘n BD-graad of ‘n gelykwaardige kwalifikasie beskik.
4.2.2.2 Studente is verplig om die kursusse van die betrokke teologiese fakulteit
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gereeld by te woon en in die eksamens te slaag.
4.2.2.3 Praktiese Werk
‘Ièologiese studente moet na die voltooiing van BTh-1, die volgende ondernem
ing onderteken voordat hulle uitgaan om praktiese werk in gemeentes te doen:
Ek, die ondergetekende, onderskryf hiermee opreg en as voor die Here die
leer soos vervat in die Formuliere van Enigheid van die gereformeerde kerke,
naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leereëls. Ek verklaar met my hele
hart dat ek dit aanvaar en bely as in ooreenstemming met die Woord van
God; dat ek die leer getrou sal handhaaf; dat ek my op die bevordering van
godsdienskennis, Christelike sedes, orde en eendrag met alle ywer sal toelê,
en ek verbind my om, sou dit bevind word dat ek teen enige gedeelte van
hierdie verklaring en belofte gehandel het, my aan die uitsprake van die
bevoegde kerkvergadering te onderwerp.
5 Toelating tot die evangeliebediening
Die eksamenkommissie ondersoek kandidate met die oog op toelating tot die
evangeliebediening volgens onderstaande prosedures en vereistes.
5.1 Proponentseks amen
5.1.1 Tyd van Eksamen
Die eksamen word aan die einde van die finale jaar van die BTh- of BD
studie afgeneem. As tegemoetkoming aan studente kan die eksamen op ‘n
buitengewone tyd afgeneem word, indien die kuratorium dit nodig ag.
Die eksamenkommissie bepaal in oorleg met die raad van dosente gedurende
hoeveel dae die eksamen afgeneem sal word, hoeveel tyd aan elke yak bestee
word en ook of dit skriftelik of mondeling moet geskied.
5.1.2 Omvang van die Proponentseksamen
5.1.2.1 Die akademiese ondersoek word gedoen deur die dosente, desverkie
send met byvoeging van een lid van die eksamenkommissie vir elkeen van
die hoofafdelings van die vakke, wat aan die eksamenkommissie versiag moet
doen.
5.1.2.2 Die ondersoek na die bedieningsvaardigheid word deur die
eksamenkommissie gedoen met die oog op die volgende:
1. die geskiktheid van die kandidaat om die Kerk ooreenkomstig die Skrif
en die Belydenis te dien en sy innerlike gehegtheid aan die leer van die Kerk;
2 sy beweegredes om bedienaar van die Woord te word, en sy persoonlike
godsvrug.
3 sy bewaamheid in die beoefening van die predikkunde, ook deur mondel
inge voordrag wat, indien moontlik, voor ‘n lid van die eksamenkommissie
gelewer is. Met die oog hierop moet ‘n geskrewe proefpreek ‘n maand voor
die eksamen ingelewer word;
4 sy bekwaamheid in die beoefening van pastorale sorg, waarvoor die
eksamenkommissie insae het in die vertroulike versiag van die leraar(s) onder
wie die student sy praktiese werk in ‘n gemeente gedoen het.
5 Verder word die geskiktheid van die kanidaat in ‘n samespreking tussen
die eksamenkommissie en die raad van dosente bespreek. Die raad van dosente
bevestig skriftelik dat die kandidaat die voorgeskrewe kursusse met vrug gevolg
het, en die eksamen suksesvol afgelê het; dat hy minstens een maand onder
die toesig van ‘n diensdoende leraar van die Kerk ondervinding opgedoen
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het en van die praktiese aspekte van die gemeentelike bediening; dat hy onder
die toesig van een van die dosente ‘n proefpreek gelewer bet en dat sy gedrag
onbesproke is.
5.1.3 Bykomende vereistes
5.1.3.1 ‘n Verkiaring van die kerkraad onder wie se opsig die kandidaat staan
aangaande sy gemeentelike lidmaatskap en meelewing, die suiwerheid van
sy leer; die voorbeeldigheid van sy lewenswandel, en die onbespronkenheid
van sy sedelike gedrag;
5.1.3.2 ‘n mediese sertifikaat op ‘n voorgeskrewe vorm ten opsigte van goeie
gesondheid.
Bostaande stukke moet EEN maand voor die eksamen by die skriba van die
eksamenkommissie ingelewer wees. Die skriba 1€ by die aanvang van die
eksamen die stukice aan die eksamenkommissie voor.
5.1.4 Stemming
Oor die aanbeveling van die kandidaat vir die formele legitirnasie word deur
‘n volstrekte meerderheid van stemme, en wel met geslote stembriefies, beslis.
Die eksamenkommissie beveel die kandidate wat in die ondersoek geslaag het,
by die kuratorium aan vir sy beslissing. Die kuratorium lê die name van die
toegelate kandidate aan die Algemene Regskommissie vir legitimasie voor.
5.1.5 Afwysing van ‘n kandidaat
‘n Kandidaat wat afgewys is, kan volgens die diskresie van die kuratoriurn
weer op ‘n tyd deur die kommissie bepaal, tot die eksamen toegelaat word.
5.2 Colloquium Doctum (KO art 5.5.2.)
5.2.1 Vereistes vir toelating tot Colloquium Doctum
5.2.1.1 bewys van goeie sedelike gedrag deur middel van ‘n getuigskrif uitgereik
deur ‘n bevoegde instansie;
5.2.1.2 bewys van ‘n toelatingseksarnen soos vereis in 4.1.2.
5.2.1.3 bewys dat hy ‘n volledige teologiese kursus gelykstaande aan die ses
jarige teologiese opleiding aan ‘n teologiese opleidingsinrigting wat deur die
Ned Geref Kerk erken word, voltooi het;
5.2.1.4 bewys dat by deur die betrokke sinode/sinodale kommissie ondersoek
in met betrekking tot sy persoonlike geloofsekerheid, persoonlike ondervin
ding van die genade van God, roepingsbewustheid en geskiktheid vir die
evangeliebediening.
5.2.2 Inhoud van Colloquium Doctum
Die Colloquium Doctum is ‘n toets van die kandidaat se wetenskaplike
bekwaarnbeid, asook sy kennis van die Gereformeerde teologie en sy
gebegtbeid aan die leer van die Kerk en dit kan mondeling of skriftelik
afgeneern word.
5.2.3 Afwysing by die Colloquium Doctum
Indien iernand by die Colloquium Doctum deur die betrokke eksamenkorn
missie afgewys word, mag by horn na ses rnaande weer aanmeld vir
herondersoek.
5.2.4 Aanbeveling vir legitimasie
Nadat Colloquium Doctum tot bevrediging van die eksarnenkomrnissie afgelê
is, word die kandidaat by die kuratorium vir sy beslissing aanbeveel. Die
kuratorium 1€ die naam van die kandidaat aan die Algemene Regskornmissie
voor vir legitimasie.
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5.3 Legitimasie
5.3.1 Die Aigernene Regskommissie behartig die legitimasie van eertydse
predikante en proponente (KO art 6). Hierdie kommissie sien toe dat die
legitimasieverkiaring afgelê en onderteken word.
5.3.2 Plegtige toelating
Die geeksamineerde word met ‘n gepaste woord deur die aktuaris van die
Algernene Sinode of ‘n lid van die Algernene Regskommissie tot die
evangeliebediening toegelaat. In die reel geskied dit by geleentheid van ‘n openbare kerklike byeenkoms wat vir die dod as afsluiting van die jaar se
werksaamhede in oorieg met die kuratorium gereél is. ‘n Akte van legitimasie
namens die Algernene Regskomrnissie, onderteken deur twee lede van die kom
missie, word aan horn uitgereik.
5.3.3 Kennisgewing in die amptelike blad
Die gelegitimeerde verkry die titel van proponent. Van sy legitimasie word
in die arnptelike blad van die Kerk kennis gegee.
‘n Proponent is vanaf die oomblik van sy legitimasie beroepbaar.
5.3.4 Die bevoegdhede van ‘n proponent
Die status van ‘n proponent is deur ‘n reglement van die Algemene Sinode
in hierdie verband bepaal.
5.3.5 Ouderdomsbeperking vir beroeping
‘n Proponent is ni~ beroepbaar voordat hy die ouderdom van twee en twintig
jaar bereik het nie.
5.3.6 Eis aan studente met buitelandse studie
Studente van die Kerk wat in die buiteland studeer het, word nie gelegitimeer
voordat hulle hul proponentseksamen afgeiê het nie.
5.3.7 Vereistes vir verdere studie
Dit word van ‘n student verwag orn sy voile teologiese studie aan ‘n teologiese
fakulteit van die Ned Geref Kerk te voltooi. Indien hy begeer om sy studies
daarna, rnaar voordat hy gelegitimeer is, voort te sit, moet by vooraf verlof
daartoe van die kuratorium bekom.
5.3.8 Eise vir legitimasie van predikante of proponente uit kerke van
gereformeerde belydenis
Gewese lidrnate van ander kerke, wat ‘n teoiogiese opleiding ontvang bet aan
‘n inrigting van gereformeeerde belydenis en wie se bediening en/of lidmaat
skap in daardie kerk beëindig is, kan, nadat hulie iidrnate van ‘n Ned Geref
gerneente geword het, by die ring aansoek doen orn ‘n aanbeveling om tot
die evangeliebediening toegelaat te word.
Die ring win in ‘n sodanige gevai(ie) aHe rnoontlike inligting omtrent die kan
didaat in by die kerkrade en ringe van die Ned Geref Kerk waar by woonagtig
was sedert hy lidrnaat geword bet, asook van die omstandighede waarorn by
die bediening in die ander kerk verlaat het. Nadat die aanbevehng van die
ring deur die sinode of sinodale kommissie bekragtig is, moet hy horn wend
tot die kuratorium, wat beslis of die kandidaat tot aanvullende opleiding
toegelaat rnoet word en, indien wel, ook oor die vereistes van die aanvullende
opieiding.
Daarna ondersoek die eksamenkomrnissie horn rnet die oog op die rnoontlike
aanbeveling by die kuratoriurn vir legitimasie deur die Algernene
Regskornmissie.
5.3.9 Beroepbaarheid van predikante binne die familie van die Ned Geref
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Kerke
Predjkante van die farnilie van Ned Geref Kerke is beroepbaar binne die Ned
Geref kerk sodra ‘n leraar van die familie van Ned Geref Kerke met bewys
van lidmaatskap na ‘n gemeente van die Ned Geref Kerk oorgekorn het, en
horn by die Aigemene Regskomrnissie vir beroeping aangemeid bet.
5.3.10 Persone uit inrigtings van erkende kerke
‘n Persoon wat ‘n voiledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan inrigtings
van erkende kerke gevoig het, en wat na die eis van 5.3.8. ten opsigte van
lidrnaatskap van ‘n gemeente van die Ned Geref Kerk gehandel het, word
deur die kuratorium in oorleg met die raad van dosente aanbeveel indien bewys
gelewer word dat die opleiding van die betrokke kandidaat beantwoord aan
vereistes wat gelykstaande is aan die standaard van opleiding van die Ned
Geref Kerk. ‘n Sodanige aansoeker word dan toegelaat om die dccl van die
opleiding wat nog ontbreek, aan te vul om te voldoen aan die vereistes van
‘n volledige kursus en mag, na aflegging van die proponentseksamen (gewysig
volgens die bepaalde omstandighede) gelegitimeer word.
5.3.11 Persone uit inrigtings van nie-erkende kerke
Van persone wat ‘n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan inrigtings
van nie-erkende kerke gevolg het, word verwag om die voile teologiese studie
aan een van die fakulteite waar predikante van die Ned Geref Kerk opgelei
word te voitooi.
5.3.12 Persone uit nie-kerklike inrigtings of fakulteite
‘n Persoon wat sy teologiese opleiding geheel of gedeeltelik aan ‘n in
rigting/fakuiteit wat nie aan die Kerk verbind is nie en waar die Ned Geref
Kerk geen inspraak by die aanstelling van dosente of by die keuring, toesig,
dissiphne, opieiding en begeleiding van studente het nie, mod die voile
teoiogiese kursus aan een van die teologiese fakulteite waar predikante van
die Ned Geref Kerk opgelei word, voltooi alvorens hy gelegitimeer kan word.
5.3.13 Ouderdomsbeperking vir Legitimasie
‘n Persoon wat sestig jaar of ouer is, kan nie gelegitimeer word nie.
6 Voortgesette teologiese opleiding
6.1 Op grond van die besluit van die Algemene Sinode van 1978 is dit verplig
tend vir aile predikante wat die geintegreerde opleiding ondergaan het, om
op koste van huile kerkrade, nie later as vyfjaar na legitimasie nie, ‘n kursus
in voortgesette opleiding te voig:
6.2 Die woord verpligtend soos dit hierbo gebruik word, het nie die betekenis
dat dit wethk afdwingbaar is nie. Dit word egter as ‘n saak van groot beiang
beskou en lê ‘n baie sterk morele verpligting op predikante om hieraan gehoor
te gee. Die ringe moet deur middel van kerkvisitasie hieraan aandag gee.
7 Bykomende sinodale bepalinge
Die betrokke sinodes wat beheer oor die teologiese fakulteite uitoefen, kan
na geiang van piaaslike omstandighede en verhoudinge tot die universiteite
verdere bepalinge neerlê, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besluite
van die Aigemene Sinode soos in hierdie reglement vervat nie.
Dit geld beide vir die teologiese kursus en vir die funksies van die kuratoria,
waar die betrokke sinodes bepalinge het in verhand met die beroeping van
dosente, toesig oor dosente, en die verhouding tussen die teologiese fakulteit
en die departement Bybelkunde.
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REGLEMENT 22*
REGLEMENT VIR DIE STATUS VAN PREDIKANTE
EN PROPONENTE
1. ALGEMENE UITGANGSPUNTE
1.1 Met betrekking tot die amp van bedienaar van die Woord bestaan daar
twee vorme en status, naamlik die van proponent, dws ‘n persoon wat die
inwendige roeping ontvang het en wat voldoen bet aan die vereistes wat die
Kerk vir die evangeliebediening stel, en die van predikant, dws ‘n persoon
wat die inwendige sowel as die uitwendige roeping deur ‘n gemeente ontvang
het en bevestig is.
1.2 Sonder die uitwendige roeping deur die intitutêre kerk kan niemand
predikantstatus verkry of behou nie.
1.3 Indien ‘n leraar ‘n ~05 oorweeg waartoe hy wel geen kerklike roeping ont
yang het nie, maar wat na die oordeei van die Algemene Regskommissie ‘n
geestelike karakter dra, met die verkondiging van die Woord in regstreekse
verband staan en ten bate van die Ned Geref Kerk geag word, kan proponentstatus aan so ‘n leraar verleen word (KO art 11.2).
1.2 Voitydse studie is aanbevelingswaardig, mits dit nie ‘n onredelike las op
die predikantepensioenfonds lê en aldus die predikantekorps as geheel benadeel
me.
2 DIE STATUS VAN PREDIKANT
2.1 Die volgende persone het die voile status van predikant:
2.1.1 Persone wat die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Kerk
deurioop het, die vereiste eksamens met goeie gevoig afgeiê het, toegelaat is
tot die verkondiging van die evangelie en beroepbaar verklaar is; en
2.1.2 deur ‘n gemeente beroep en daarin bevestig is.
2.1.3 Aan hulle word namens Christus die bevoegdheid verleen tot die voile
ampswerk as predikant ingevolge artikel 9 van die Kerkorde.
2.1.4 Huile mag deel in die eer en waardigheid aan die amp verbonde en mag
die titel van bedienaar van die Goddelike Woord (V.D.M.) gebruik.
2.2 Die voigende persone bet ook die volle status van predikant, maar met
beperkte ampswerk;
2.2.1 Persone wat die teologiese opleiding voigens die voorskrifte van die Kerk
deurioop bet, die vereiste eksamens met goeie gevolg afgeiê het, toegelaat is
tot die verkondiging van die evangelie, beroepbaar verklaar en bevestig is, maar
2.2.2 wat nie op die oomblik aan ‘n gemeente verbonde is nie.
2.2.3 Aan hulie word namens Christus die bevoegdheid verleen tot gedeeitehke
ampswerk op uitnodiging van ‘n kerkraad, naamlik die verkondiging van die
Woord, die diens van die gebede en die bediening van die sakramente, die
kategetiese onderwys, die herderlike sorg en deelneming aan ampshandelinge
SOOS bevestiging van ampsdraers en die afneem van openbare belydenis van
hdmate.
2.2.4 Hulle is die volgende:
2.2.4.1 Professore en dosente aan die Kerk se drie teoiogiese opleidingsentra
2.2.4.2 Predikante in diens van die Kerk in breër verband, wat insluit
predikante in sinodale diens, predikante in diens van ‘n ring of ringe vir ‘n
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gemeenskaphke taak binne die ringsgebied, predikante in diens van die
Bybelgenootskap, die SAUK se Godsdiensdepartement, die Transwêreldradio
en die ACSV.
2.2.4.3 Emeriti, dit is diegene wat met voile eer weens ouderdom of verswakte
gesondheid uit die diens ontsiaan is.
2.2.4.4 Predikante wat besig is met voitydse studie en daartoe op aanbeveling
van hul ringe/ringskommissies die verlof namens die Kerk van die Algemene
Regskommissie verkry het.
2.2.4.5 Persone wat behoud van status met die oog op verdere studie verkry
het, moet binne ses maande na die verlening van sodanige statusbehoud deur
die Aigemene Regskommissie bewys lewer dat met die studie ‘n aanvang
gemaak is, en verder jaariiks in Oktober ‘n vorderingsrapport by die Algemene
Regskommissie indien, wat die tydperk van studie tot hoogstens vierjaar kan
verieng.
2.2.5 Huiie mag deel in die eer en waardigheid aan die amp verbonde en
mag die titel van bedienaar van die Goddelike Woord (V D M ) gebruik.
3 DIE STATUS VAN PROPONENT
3.1 Die volgende persone verkry die status van proponent in die Kerk:
3.1.1 Persone wat die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Kerk
deurloop bet, die vereiste eksamens met goeie gevoig afgelê het, toegelaat is
tot die verkondiging van die Woord en dus beroepbaar verklaar is.
3.1.2 Hulie word toegeiaat tot ‘n gedeelte van die ampswerk van predikant
naamhk die nie-amptelike verkondiging van die Woord en die diens van die
gebede.
3.1.3 Hulle het hulseif aangebied vir die amp van bedienaar van die Woord,
is deur die Kerk daartoe bevoegd ~ierk1aar en wag nou op ‘n beroep na ‘n
gerneente.
3.2 Aan die volgende persone word ook die status van proponent verleen.
3.2.1 Persone soos hierbo in 3.1.1. genoern, maar wat gevra het om tydeiik
nie beskikbaar te wees vir die amp nie omdat hulie besig is met verdere studie,
of as dosente in ‘n teoiogiese yak (Bybelkunde, Hebreeus en Grieks ingesluit)
aan ‘n inrigting vir hoer onderwys werksaam is.
3.2.2 Persone wat ander geestelike werk doen waarvoor hulle verlof namens
die Kerk van die Algemene Regkommissie verkry bet.
3.2.3 In albei gevalle het hulle slegs gedeeltelike ampsbevoegdheid, Sons in
3.1.2 hierbo.
3.2.4 Orndat niemand egter onbepaald die bevoegdheid as proponent kan
verkry sonder om horn inderdaad vir die bediening aan te bied nie, moet
suike persone aan wie die status van proponent verleen is, hulle elke twee
jaar by die Algemene Regskommissie aanrneld en met opgawe van redes aan
soek doen om verlenging van Status.
3.2.5 Solank hierdie persone die status van proponent het, is hulle beroepbaar.
3.2.6 Proponente wat behoud van status met die oog op studie verkry, moet
binne ses maande bewys lewer dat huile vir studie ingeskryf bet, en jaarliks
teen Oktober ‘n vorderingsverslag, gesertifiseer deur die promotoi aan die
Algemene Regskommissie voorlê met die oog op verlenging van die
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studietydperk tot ‘n maksirnum van vier jaar.
4 DIE STATUS VAN GELOWIGE
Ander persone wat wel ‘n teologiese opleiding deurloop het en toegelaat is
tot die verkondiging van die Woord, of wat reeds in ‘n gemeente bevestig is,
maar die bevoegdheid van predikant of proponent verloor of dit nog nie verkry
het nie, beklee die status van e]ke ander gelowige in die Kerk.
5 HOER BEROEP
Teen enige beslissing van die Algernene Regskornrnissie in verband met status
kan die betrokkene horn, met voorlegging van nuwe gegewens, tot ‘n volgende
vergadering van die Alg~mene Regskornmissie wend.
6 DIE WEGNEEM VA1~J REGTE EN VOORREGTE
Gelegitirneerdes aan wie behoud van status toegeken is, se status bly
onaangetas indien die Algernene Sinode later die voorwaardes vir die behoud
van status wysig, mits sodanige persone in leer en lewe bly voldoen aan die
algemene vereistes vir behoud van status en aan die besondere voorwaardes
wat oc3rspronklik by hulle behoud van status gegeld bet.
7 VERLIES EN HERSTEL VAN STATUS
7.1 Verlies van status
‘n Predikant of ‘n gelegitimeerde proponent verbeur sy status as evangelie
dienaar, en van hierdie feit gee die skriba van die Algernene Regskommissie
in die arnptelike orgaan kennis, indien by
7.1.1 ‘n werk wat nie onder artikel 11 van die Kerkorde inbegrepe is nie, aan
vaar (wat nie geld vir ‘n emeritus wat ingevolge die bepalinge van die betrokke
pensioenfonds emeritaat aanvaar bet nie) of
7.1.2 in ‘n politieke bestuurliggaam dien of horn as kandidaat in ‘n nominasie
of verkiesingstryd beskikbaar stel, of
7.1.3 horn deur woord en daad van die Ned Geref Kerk afskei, of
7.1.4 wanneer by sy bedanking om ander redes as siekte of ouderdom by die
plaaslike kerkraad indien en dit deur die kerkraad na raadpleging van die
ring of die ringskommissie aanvaar word, sonder dat of voordat by van die
Algemene Regskommissie verlof tot behoud van status ontvang het, of
7.1.5 skriftelik aan die skriba van die Algemene Regskomrnissie kennis gee
dat by die amp van bedienaar van die Woord neerlê of
7.1.6 geestelike dienswerk verrig waartoe hy van die Kerk geen roeping of sen
ding ontvang bet nie en waarvoor by geen verlof tot behoud van status van
die Algernene Regskommissie ontvang bet nie, of
7.1.7 deur ‘n sinode afgesit word.
7.2 Inlewering van akte van legitimasie
In alle gevalle van verlies van status moet die betrokke persoon sy akte van
legitimasie by die aktuarius van die betrokke sinode indien, wat dit op sy beurt
aan die skriha van die Algernene Regskommissie besorg.
7.3 Herstel van status
Legitimasie van ‘n persoon wat sy status verloor bet, mag slegs geskied
onderhewig aan die voorskrifte van artikel 66.3 van die kerkorde nadat aan
die vereistes van Colloquium Doctum voldoen is.
7.3.1 ‘n Evangeliedienaar wat met behoud van status uit die amptelike be
diening getree het, of ‘n proponent, bly beroepbaar en hoef nie by ontvangs
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van ‘n beroep Colloquium Doctum afte lê nie, rnaar moet die Belydenisskrifte
opnuut onderteken. Hierdie ondertekening geskied in die teenwoordigheid
van die voorsitter van die kerkraad, wat die betrokke stuk stuur na die aktuarius
van die sinode, wat dit aan die argief van die Algemene Sinode in Kaapstad
vir bewaring besorg.
73.2 ‘n Evangeliedienaar wat sy status verloor het deur afsetting of bedank
ing en vir herstel van status aansoek wil doen, moet die volgende prosedure
voig.
7.3.2.1 by moet skriftelik aansoek doen by die ring wat demissie verleen het,of
in geval geen amptelike demissie verleen is nie, die ring binne wie se gebied
die gemeente of liggaam in wie se diens by gestaan het onmiddellik voor sy
verlies van status, val.
7.3.2.2 Hierdie ring ondersoek die hele aangeleentheid grondig met in
agnemening van artikel 66.3. van die Kerkorde en win ook getuienis in van
al die kerkrade en ringe binne wie se gebied die betrokke persoon woonagtig
was sedert hy uit die bediening getree het.
7.3.2.3 Die ring voorsien ‘n gemotiveerde versiag met sy aanbevelings direk
aan die sinode of die sinodale kommissie binne wie se gebied die ring val
en lê alle ter saaklike stukke voor.
7.3.2.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie stuur na die ontvangs
daarvan die stukke na die aktuarius van die Algemene Sinode met die oog
op sy advies aan die sinode of sinodale kommissie.
7.3.2.5 Indien die sinode of die sinodale kommissie die aansoek weier, word
dit met opgawe van redes aan die applikant skriftelik berig. Teen die besliss
ing van die sinodale kommissie mag die applikant appél aanteken by die
volgende gewone sitting van die sinode of by ‘n later geleentheid ‘n nuwe aan
sock indien.
7.3.2.6 Indien die sinode/sinodale kommissie die aansoek goedkeur word die
applikant ingevolge 5.2.1.4.van die Reglement vir die reeling van die opleiding
en legitimasie van evangeliedienaars ondersoek, en indien die uitslag positief
is, word hy na die betrokke eksamenkommissie vir Colloquium Doctum ver
wys, of by die Algemene Sinode vir herstel van status aanbeveel.
7.3.2.7 Na bevredigende aflegging van Colloquium Doctum word by vir
legitimasie by die Algemene Regskommissie aanbeveel.
7.3.2.8 ‘n Eertydse predikant, wat in sy amp herstel word, word nie weer met
oplegging van hande bevestig nie.
8 HERTOELATING VAN GESKEIDES TOT DIE BEDIENING
Waar ‘n persoon wat ‘n predikant was en geskei is aansoek om hertoelating
tot die bediening doen, word die volgende riglyne deur die betrokke instan
sies in ag geneem:
8.1 In elke geval moet met die grootste omsigtigheid te werk gegaan word
en toegesien word dat die besluite van kerkvergaderinge met betrekking tot
egskeiding en hertrou behoorlik nagekom is.
8.2 Hierna kan hertoelating oorweeg word indien die betrokke persoon geskei
is omdat sy vorige vrou owerspel gepleeg het en dit bo redelike twyfel bewys
is dat hy die onskuldige party is.
8.3 Ander gevalle kan alleen oorweeg word waar geen huweliksontrou by die
man was of waar daar geen ergerlike omstandighede was nie.
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8.4 Waar dit van toepassing is, geld die vereiste dat daar duidelikc getuienis
van hartgrondige berou en bekering is, dat die kerklike tug tot sy reg gekom

het en dat die ampsherstel van die geskeide sonder skade vir die Kerk gedoen
kan word. In hierdie opsig word veral oorwegingc soos tydverloop, rugbaarheid,
algemene ontevredenheid en die getuienis van die Kerk in ‘n tyd van
toenernende egskeidings in aanmcrking geneem.
8.5 Ander gevalic van hcrstel na afsetting op grond van ergerlike sondes word
gedek deur artikel 66.3.4. van die Kerkorde.

REGLEMENT 23*
DIE ALGEMENE SENDINGREGLEMENT
Aangesien die Algemene Sinode dit aan die Algemene Regskommissie opgedra
het om die voorgestelde reglement soos in die versiag van die ASSK na te
sien en aan die Algemene Sinodale Kommissie voor te lê vir goedkeuring,
word die bestaande teks van die reglement hier weggelaat. Die sinode ver
sock die SSK om sodra die goedgekeurde teks van die nuwe reglement
beskikbaar is, dit aän alle leraars en kerkrade deur te stuur.
REGLEMENT 24*

REGLEMENT VIR DIE UITOEFENING VAN DIE TUG EN DIE
BESLEGTING VAN GESKILLE
A. DIE UITOEFENING VAN DIE TUG
Klagtes en gerugte
‘n Tugondersoek vind plaas na aanleiding van:
1 Die indiening van ‘n kiag of klagtes per brief op die aanbevole vorm deur
‘n ongesensureerde lidmaat, ‘n kerkraad of ‘n kuratorium by die kerkvergader
ing wat ingevolge artikel 63 van die Kerkorde die opsig en tug oor die
aangeklaagde bet, of.
2 die kennisname deur ‘n lid of lede van ‘n kerkvergadering van ‘n
verspreidende nadelige gerug of gerugte aangaande diegene wat aan sy opsig
en tug onderworpe is.
3 ‘n Klaer mag die kiag teen ‘n aangeklaagde nie sonder die toestemming
van die betrokke kerkvergadering sowel as die aangeklaagde terugtrek nie.
1 DIE VOORLOPIGE ONDERSOEK DEUR ‘N KOMMISSIE
1.1 Bepalinge vir die Kerkraad
1.1.1 Na die ontvangs van ‘n kiag of ‘n nadelige gerug, benoem die kerkraad
‘n kommissie van ondersoek indien dit nodig geag word. Van sitting op
sodanige kommissie word persone wat in die eerste en tweede graad van enige
partye verwant is, uitgesluit.
1.1.2 Die kommissie van ondersoek voorsien aan die aangeklaagde of die persoon oor wie die nadelige gerug gaan, skriftelik die kiag of die inhoud van
die gerug, en roep die partye met hulle getuienis op om voor die kommissie
te verskyn met die oog op ‘n ondersoek na die kiag of die gerug. Die pro
sedure by die ondersoek is soos in 2,3 uiteengesit.
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Voetnota
Die volgende is die partye in die geval van ‘n ingelewerde kiag:
1.1 Die klaer, een of meer. Ingevolge KO art 63.3 kan enige kerkraad ook ‘n klaer
wees en afgevaardigdes van die kerkraad moet verskyn.
1.2 die aangeklaagde, een of meer.
In die geval van ‘n nadelige gerug.
2.1 Die aangeklaagde persoon/persone oor wie die nadelige gerug gaan.
2.2 Die met die gerug geassosieerde persoon (een of meer), dit wil se die persoon
wat self nie direk die voorwerp van die gerug is nie, maar wat veral in die geval van
sedelike sondes betrek is by die gerug.
LET WEL Die aanbringer of kennisnemer van die gerug is geen party nie.
1.1.3 Indien enige van die partye nie verskyn of wettige redes vir sy of haar
afwesigheid verstrek nie, gaan die kommissie met sy ondersoek voort en handel
met die gegewens tot sy beskikking.
1.1.4 Die kommissie van ondersoek stel daarna sy versiag op skrif, en dien
dit in by die voorsitter of skriba van die kerkraad vir oorweging en beslissing
deur die volgende gewone of buitengewone vergadering van die kerkraad.
1.2 Bepaling van die Ring
1.2.1 Die ringskommissie vergader so spoedig moontlik om die kiag of die
nadelige gerug te ondersoek. Indien enige lid van die ringskommissie in die
eerste of tweede graad aan enige van die partye verwant is, of by die aanvang
daarvan bewus is dat hy nie ononderbroke die ondersoek kan bywoon nie,
word die sekundus opgeroep.
1.2.2 In gevalle van beweerde ergerlike wangedrag deur ‘n ampsdraer het die
ringskommissie die bevoegdheid om, nadat ‘n klag ontvang is of van ‘n nadelige
gerug kennis geneern is, die betrokke arnpsdraer(s) in die diens te stuit, tensy
die ringskommissie van oordeel is dat die kiag of gerug van alle grond ont
bloot is. Die stuiting geskied met verantwoording aan die ring en met ken
nisgewing aan die betrokkene en aan die kerkraad of die bestuur van die hg
gaam in wie se diens hy staan.
1.2.3 Die ringskornmissie voorsien aan die aangeklaagde of die persoon oor
wie die gerug gaan ‘n afskrif van die klag of die inhoud van die nadelige gerug,
en roep die partye met hulle getuies op om voor die ringskommissie te ver
skyn met die oog op ‘n ondersoek na die kiag of gerug. Die prosedure by
die ondersoek is soos in 2.3 uiteengesit.
1.2.4 Indien enige van die partye nie verskyn of wettige redes vir sy of haar
afwesigheid verstrek nie, gaan die ringskomrnissie met sy ondersoek voort en
handel met die gegewens tot sy beskikking.
1.2.5 Indien die ringskomrnissie bevind dat die kiag of die gerug ongegrond
is, wys hy dit voorlopig van die hand met kennisgewing aan die partye. Hier
die bevinding bly van krag totdat die ring dit by sy eersvolgende vergadering
bekragtig of verwerp. Indien die ringskommissie oordeel dat die klag of gerug
nie sonder grond blyk te wees nie, stel hy sy versiag op skrif, en roep binne
‘n redelike tyd ‘n vergadering van die ring vir die finale ondersoek byeen.
Aan hierdie ringsvergadering lê die ringskornmissie alle stukke wat voor horn
gedien het, ter oorweging voor.
1.3 Bepalinge van die Sinode
1.3.1 Indien ‘n ring aanbeveel dat ‘n evangeliedienaar ingevolge artikel 64.4.3
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van die Kerkorde uit die diens afgesit moet word, word die sinode met ‘n
volledige advies van die tydelike regskornrnissie bedien.
1.3.2 Voor die tydelike regskornrnissie kan die aangeklaagde en die ringskorn
missie, indien die kommissie dit nodig ag of die partye dit self versoek, ver
skyn ten einde die geskrewe stukke deur beredenering toç te hg.
2 DIE FINALE ONDERSOEK DEUR ‘N KERKVERGADERING
2.1 Bepalinge van die Kerkraad
2.1.1 Indien ‘n aangeklaagde ‘n kiag teen of ‘n gerug aangaande horn of haar
ontken of bevraagteken, word die partye in kennis gestel van die datum, tyd
en plek van die finale ondersoek. Indien die aangeklaagde nie verskyn nie
en ook geen gegronde redes vir sy afwesigheid verstrek nie, behandel die
kerkraad die saak in sy afwesigheid sonder orn verder op sy verdediging te
wag. Indien die klaer of ‘n onrnisbare getuie afwesig is, en ‘n gegronde rede
vir sy of haar afwesigheid verstrek, word die ondersoek van die saak uitgestel
totdat die persone kan verskyn, met kennisgewing aan die partye.
2.1.2 ‘n Kerkraadvergadering wat die finale ondersoek waarneern, word met
‘n volstrekte meerderheid van die dienende lede gekonstitueer. Na die
konstituering suiwer die voorsitter die vergadering en die volgende moet hulle
onttrek:
1 die partye;
2 lede van die vergadering wat in die eerste of tweede graad aan enige van
die partye verwant is;
3 getuies.
Die lede van die ondersoekkommissie se sittingsreg word nie geraak omdat
hulle die ondersoek behartig het nie.
Die lede van die vergadering wat na die suiwering oorbly, gaan dan voort
met die finale ondersoek.
‘n Lid wat by die aanvang van die finale ondersoek sitting neem, behou sy
sittingsreg totdat die saak afgehandel is, behaiwe in die geval van afwesigheid
wanneer hy sy sittingsreg tydens die verdere duur van die ondersoek verbeur.
Kerkraadslede wat in die amp bevestig word solank die ondersoek van die
tugsaak voortduur, neem ook nie sitting by die behandeling van die saak nie.
2.1.3 By die finale ondersoek word die prosedure gevoig soos in 2.3 uiteengesit.
2.1.4 Indien ‘n lidmaat uit ‘n gemeente vertrek nadat ‘n klag of gerug
aangaande horn of haar by die kerkraad aanhangig gemaak is, en die kerkraad
vermoed dat daar grond voor bestaan, reik die kerkraad geen attestaat of bewys
van lidmaatskap aan die lidmaat uit nie, maar stuur die bewys van lidmaat
skap aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat horn of haar gaan
vestig, met toesending van al die stukke wat op die saak betrekking bet sodat
daardie kerkraad verder op die saak kan ingaan.
2.1.5 Wanneer ‘n lidrnaat onder sensuur is en na ‘n ander gerneente vertrek,
word deur die kerkraad aan die kerkraad van daardie gerneente kennis gegee
van die feit dat hy onder sensuur is.
2.1.6 Indien ‘n aangeklaagde skuldig bevind word, pas die kerkraad
tugmaatreels ingevolge artikel 64 1 en 2 van die Kerkorde toe.
2.2 Bepalings van die Ring
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2.2.1 Wat die kennisgewing van die ringsvergadering en die moontlike
afwesigheid van die partye betref, geld dieselfde bepalinge SOOS vir die kerkraad
(2.1.2) ook vir die ring.
2.2.2 Indien dit blyk dat minstens twee-derdes van die lede van die ring teen
woordig is, word verklaar dat die ring wettig gekonstitueer is. Na die opening
verklaar die voorsitter die vergadering as geslote en word die vergadering
gesuiwer. Die volgende moet hulle onttrek:
1 Die partye;
2 lede van die vergadering wat in die eerste of tweede graad aan enige van
die partye verwant is;
3 getuies.
Die lede van die ringskommissie se sittingsreg word nie aangetas nie, en die
lede wat na die suiwering in die vergadering oorbly; gaan voort met die onder
sock van die saak.
Wanneer die finale ondersoek ‘n aanvang geneem het, word vereis dat slegs
die afgevaardigdes wat vir die voile cluur van die finale ondersoek al die sit
tings bygewoon het, mag deelneem aan die beslissing en uitspraak van die
ringsvergadering.
2.2.3 Met betrekking tot getuienislewering en beredenering op die
ringsvergadering, geld dieseifde bepalinge 5005 vir die kcrkraad ook vir die ring.
2.2.4 Die prosedure by die ondersoek is soos in 2.3 uiteengesit.
2.2.5 Die rings beslis oor die saak by wyse van meerderheid van stemme,
notuleer sy uitspraak en maak dit aan die partye hekend. Indien die
aangeklaagde dit verlang, word aan horn ‘n afskrif van die bevindinge en die
uitspraak oorhandig.
2.2.6 Indien die aangeklaagde skuldig bevind word, pas die ring tugmaatreels
ingevolgde artikel 64.3 en 4 van die Kerkorde toe.
2.2.7 Indien ‘n ring dit wenslik ag, kan hy ‘n ander ring in dieselfde sinodale
gebied vra orn die voorlopige of finale ondersoek oor te neern en af te handel.
2.3 Prosedure vir Tugondersoek en Kerklike Geskille
(By ‘n kerklike geskil word die prosedure 5005 nodig aangepas).
2.3.1 Die klaer of die met-die-nadelige-gerug-geassosieerde persoon kry eerste
die geleentheid om ‘n kort uiteensetting van die kiag of gerug te gee, en daar
na desverkiesend getuienis daaroor aan te bied.
2.3.2 Die aangeklaagde of die persoon oor wie die nadelige gerug gaan, kry
daarna die geleentheid om ‘n kort uiteensetting van sy verweer te gee en daarna
desverkiesend getuienis daaroor aan te bied.
2.3.3 Die partye bet die reg van kruisondervraging.
2.3.4 Na aanbieding van getuienis kry eers die klaer of die-met-.die-nadelige
gerug-geassosieerde persoon, en daarna die aangeklaagde of die persoon oor
wie die gerug gaan die geleentheid orn die vergadering toe te spreek.
2.3.5 Behalwe waar enige van die partye nie verskyn of wettige redes vir sy
afwesigheid verstrek nie, mag geen getuienis of beredenering in die afwesigheid
van enige van die partye gelewer word nie. Wanneer ‘n getuie getuig moet
die ander getuies afwesig wees.
2.3.6 Daar kan van ‘n getuie ‘n instemmende antwoord op die volgende vraag
gevra word: “Beloof u, in die teenwoordigheid van die Almagtige God, dat
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u ondubbelsinnig en opreg die waarheid sal spreek, hetsy in die verkiaring
wat u aflé, betsy in die antwoorde wat u sal gee?”
2.3.7 Indien ‘n persoon op enige stadium voor of tydens ‘n ondersoek voor
die kerkraad/ring ‘n tugwaardige sonde erken en bely, kan die kerkraad/ring,
na die eis van omstandighede, tug op horn toepas. Indien die erkenning en
belydenis skriftelik geskied voordat die ondersoek begin, hoef die persoon nie
opgeroep te word om te verskyn nie. Dit word aan ‘n kommissie opgedra om
die uitspraak van die kerkraad/ring aan die betrokke persoon nor te dra.
2.3.8 Geen pleitbesorgers word toegelaat nie.
2.4 Bepalinge vir die Sinode
2.4.1 Die moderator vergewis hornself van die feit dat ‘n kworum teenwoor
dig is, verklaar die vergadering as geslote en daarna word die vergadering
gesuiwer.
Die volgende rnag nie sitting neern nie;
1 Klaer(s):
2 Persoon(e) wat met die gerug geassosieer word.
3 Verwante aan die partye in die eerste of tweede graad:
4 Getuies;
5 Afgevaardigdes van gerneentes van die ring wie se aanbeveling behandel
rnoet word;
6 Lede van die sinode wat reeds as lede van ‘n mindere vergadering of die
sinodale kommissie oor dieselfde saak uitspraak gedoen het. Die sittingsreg
van lede van die tydelike of permanente regskornrnissie bly onaangetàs.
2.4.2 Die sinode beslis met ‘n rneerderheidstern oor die saak na aanleiding
van die stukke en die bevindinge en aanbevelings van die tydelike regskom
missie in die geval van ‘n gewone sino.de, en die permanente regskommissie
in die geval van ‘n buitengewone siñod~, en stel daarna die betrokke ring en
die aangeklaagde van sy uitspraak skriftelik in kennis.
2.4.3 In die geval van afsetting gee dieskriba van die sinode onverwyld ken
nis aan die Algernene Regskommissie, wat die feit in die kerklike orgaan
publiseer.
2.4.4 Die skriba van die sinode gee in die geval van afsetting ook aan die
saakgelastigde kennis, sodat laasgenoemde die registrateur van huwelike daar
van kan verwittig.
3 APPEL DEUR ‘N BESWAARDE KRAGTENS ARTIKEL 65 VAN DIE
KERKORDE
3.1 Bepalinge vir die Ring
3.1.1 ‘n Appellant word by die aanvang van sy saak, hetsy by die ring, die
sinodale kommissie, sinode of Algemene Sinode, in kennis gestel van die feit
dat die eventuele koste van die saak van horn of baar gevorder mag word,
indien die betrokke vergadering so besluit. Die appellant moet dan sy skriftelike
instemming met die reeling betuig.
3.1.2 Kennis van appCl word skriftelik by die skriba van die ring ingedien,
nie later as 21 dae nadat by die uitspraak van die kerkraad ontvang het nie.
3.1.3 Die skriba van die ring moet binne 21 dae nadat by die kennisgewing
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van appél ontvang het, in besit wees van die appellant se skriftelike gronde
vir die appél, anders verval laasgenoemde se reg op appél.
3:1.4 Die kerkraad moet alle stukke wat op die appélsaak betrekking het,
die ringskommissie (op aanvraag) voorl~.
3.1.5 Die ringskommissie stel ondersoek in deur die partye voor horn te laat
verskyn, ten einde deur middel van beredenering en kruisondervraging alle
hg op die geskrewe grond vir appél te verkry. Die ringskommissie het die reg
om getuienislewering op onduidehike punte aan te vra.
3.1.6 Die ringskommissje stel sy bevindinge en aanbevehings op skrif en he alle
stukke wat op die appélsaak betrekking bet aan die volgende gewone of
buitengewone vergadering van die ring vir beshissing voor.
3.1.7 Die suiwering van die ringsvergadering en die sittingsreg van persone,
soos in 2.2.2 bepaal, geld ook vir die behandehing van ‘n appélsaak deur die
ring. Afgevaardigdes van die kerkraad teen wie se beslissing geáppelleer word,
of lede van die vergadering wat as kerkraadslede by die finale ondersoek op
die betrokke kerkraad sitting gehad het, bet geen sittingsreg op die ring vir
die behandeling van die appél nie.
3.1.8 Die ring oordeel op grond van die geskrewe stukke oor die saak, notuleer
sy bevindinge en sy uitspraak, en maak dit skriftehik aan die kerkraad en die
appellant bekend.
3.2 Bepaling vir die Sinodale Kommissie
3.2.1 Alleen persone wat ingevolge artikel 65 van die Kerkorde appélreg bet,
wend hulle met huh appél na die sinodale kommissie, en desverkiesend daar
na na die sinode.
3.2.2 Kennisgewing van appél t~en die uitspraak van die ring word, met
skriftehike kennis aan die ringskriba, skriftelik by die skriba van die sinodale
kommissie ingedien, nie later as 21 dae nadat die appellant die uitspraak van
die ring ontvang bet nie.
3.2.3 Binne 21 dae na die kennisgewing van appél moet die volgende stukke
in die besit van die skriba van die sinodale kommissie wees:
1 ‘n Afskrif van die ringsuitspraak waarteen geappelleer word;
2 ‘n uiteensetting van die gronde vir appél;
3 toehigtende en verduidehikende verklarings in skrif.
3.2.4 Die skriba van die sinodale kommissie verkry by die betrokke ringskriba
afskrifte van alle stukke wat voor die ring gedien bet, en stuur hierdie stukke
tesame met die stukke in 3.2.3 aangedui, na die skriba van die permanente
regskommissie van die sinode ter oorweging.
3.2.5 Indien die regskommissie dit nodig ag of daartoe versoek word, kan die
partye, in hierdie geval die appellant, die klaer of die met die gerug
geassosieerde persoon, en die ringskommissie namens die ring, voor hom ver
skyn ten einde deur beredenering die geskrewe stukke toe te hg. Die regskom
missie stel sy bevindinge en aanbevehings op skrif, en stuur ilit met al die
stukke wat voor hom gedien het, aan die skriba van die sinodale kommissie
terug.
3.2.6 Die voorsitter van die sinodale kommissie verklaar die vergadering geslote
en suiwer die vergadering op dieselfde wyse as in 2.4.1 aangedui, met dien
verstande dat die lede van die regskommissie se sittingreg nie beInvloed word
nie.
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3.2.7 Die sinodale kommissie beslis deur ‘n meerderheidstem oor die punte
van appél na aanleiding van die stukke en die bevindinge en aanbevelings
van die regskommissie en stel daarna die ring en die appellant skriftelik van
sy bevindinge en uitspraak in kennis.
3.2.8 Indien ‘n bedienaar van die Woord deur ‘n ring ingevolge artiekel 64.4.3
van die Kerkorde met ontslag uit die diens geskors word, word sy onslag uit
die gemeente as finaal beskou, ook al sou die sinode/sinodale kommissie daarna
sy appél handhaaf. In die laaste geval word hy onverwyld deur die betrokke
aktuarius beroepbaar gestel. Hy is nooit weer beroepbaar na die gemeente
uit wie se diens hy ontslaan is nie.

3.3 Bepalings vir die Sinode
3.3.1 Kennisgewing van appél teen die uitspraak van ‘n ring of van die sinodale
kommissie moet skriftelik by die skriba van die sinode ingedien word nie later
as 21 dae nadat die appellant die uitspraak van die sinodale kommissie ont
yang bet nie.
3.3.2 Die gronde vir appél en verdere skriftelike toeligtende verkiarings moet
binne 21 dae nadat kennis van appél gegee is, in die besit van die skriba van
die sinode wees, anders verval die appél.
3.3.3 Die sinode word bedien met ‘n volledige advies deur die permanente
regskommissie ingeval van ‘n buitengewone sinode of deur die tydelike
regskommissie ingeval van ‘n sinode. Voor hierdie kommissie kan, indien hy
dit nodig ag of daartoe versoek word, die betrokke partye soos in 3.2.5 aangedui
verskyn om deur beredenering en kruisondervraging die geskrewe stukke toe
te hg.
3.3.4 Die geslotenheid en suiwering van die sinode geskied op dieselfde wyse
as in 2.4.1 aangedui.
3.3.5 Die beslissing en die kennisgewing van die sinode geskied op dieselfde
wyse as in 2.4.1 aangedui.
3.3.6 Die beslissing en die kennisgewing aan die partye geskied op dieselfde
wyse as in 2.4.2. aangedui.
3.4 Bepalinge vir die Algemene Sinode
3.4.1 Alleen ‘n appellant wat aan die vereistes van atrikels 44.3. en 65.2. van
die kerkorde voldoen, bet reg van appél na die Algemene Sinode.
3.4.2 Die volledige appélstukke word minstens drie maande voor die vergader
ing in die hande van die skriba van die Algernene Sinode gestel, behalwe wan
neer stukke ingevolge die Reglement van Orde as ‘n spoedeisende saak deur
die vergadering aanvaar word na raadpleging en aanbeveling van die
Moderatuur.
3.4.3 Die vergadering word bedien deur ‘n volledige en beredeneerde advies
van die Algemene Regskommissie ingeval van ‘n Algemene Sinode. Hierdie
kommissie het die bevoegdheid om enige inligting of advies wat benodig word,
in te win.
3.4.4 Die volgende afgevaardigdes mag dan nie op die Algemene Sinode sit
ting neem nie.
1. Die klaer of lede van die kerkvergadering wat kia;
2. die aangeklaagde(s)
3. lede wat as lede van mindere vergaderinge reeds oor dieselfde saak uitspraak
gegee bet.
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4. lede wat in dieselfde saak of een of ander tyd as getuies opgetree het.
Die lede van die Tydelike of Algemene Regskommissie se sittingsreg bly
onaangetas.
3.4.5 Op ‘n geslote vergadering van die lede wat na die suiwering oorbly,
beoordeel die Algemene Sinode die saak deur ‘n twee-derde meerderheids
besluit van die aanwesige lede na aanleiding van die stukke en die bevindinge
en aanbevelings van die Tydelike of die Algemene Regskommissie, en stel daar
na die partye (skriftelik) van die bevindinge en die uitspraak in kennis.
4 OPHEFFING VAN DIE TUG OF VERDERE TUGMAATREELS
4.1 In die gevalle van voiharding in die sonde of verset teen kerklike
tugmaatreëls en die noodsaaklikheid van die toepassing van verdere
tugmaatreéls, of van die opheffing van bestaande tugmaatreëls kom ‘n nuwe
saak na yore en word dit behandel deur die personeel van die betrokke
kerkvergadering wat op die tydstip in diens is of daartoe afgevaardig word.
4.2 Die ander reëlings wat vir ‘n voorlopige en ‘n finale ondersoek geld, geld
ook in hierdie handelinge van die betrokke kerkvergaderinge.
5 KOSTE AAN TUGSAKE VERBONDE
5.1 As algemene reel geld dat die koste van tugsake na aanleiding van ‘n
nadelige gerug of ‘n klag by ‘n kerkraad en ‘n ring op die rekening van die
betrokke kerkvergadering kom, met dien verstande dat die partye self vir die
koste van hul onderskeie getuies verantwoordelik is.
5.2 Dat alleen appellante, betsy kragtens die tugreglement of die geskilregle
ment, en persone en instansies wat ‘n gravamen teen ‘n besluit van die
Algemene Sinode indien, geheel of gedeeltelik verantwoordelik gestel kan word
vir die vereffening van die koste van hul sake, tensy die kerkvergadering anders
besluit.
5.3 ‘n Vergadering wat oor ‘n appél beslis, word aan die einde van die vergader
ing met ‘n verslag deur sy kommissie vir finansies of in die geval van die
sinodale kommissie ‘n ad hoc-kommissie bedien, wat ‘n beraming van die
koste aan die tugsaak verbonde bevat.
Die volgende word bereken:
1 Koste verbonde aan die opstel en duplisering van stukke.
2 Koste van die versending of die verspreiding van stukke
3 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede van die ondersoekkommissies;
4 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede van die kerkvergadering volgens
die sinodale skaal in hierdie verband.
Professionele regskoste mag nie in berekening gebring word nie.
5.4 Nadat die beraming goedkeur is, besluit die vergadering aan wie betaling
moet geskied en wie die koste aan die tugsaak verbonde moet dra. Die skriba
behartig die administrasic van die koste.
5.5 Indien ‘n party aandring op ‘n buitengewone vergadering van die sinodale
kommissie of van die sinode of die Algemene Sinode vir die oorweging van
sy saak, moet hy, voordat van die vergadering kennis gee word, ‘n bedrag
as kostewaarborg inbetaal soos deur die verantwoordelike kommissie wat in
spoedeisende sake namens die betrokke kerkvergadering handel, vasgestel is.
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VORM VIR DIE INDIENING VAN KLAGTES
Klagtes met betrekking tot die ieweswandel en die leer
1 Klagtes mag by ‘n kerkraad in die vorm van ‘n brief ingekiec word, met
dien vertstande dat dit die voigende primêre gegewens bevat;
1.1 Dit moet behoorlik onderteken wees.
1.2 Dit moet die aangeklaagde(s) ondubbelsinnig aandui.
1.3 Dit moet die tugwaardige sonde waaroor gekia word, beskrywe.
1.4 Indien dit van toepassing kan wees, moet die tyd en pick van die beweerde
wandaad vermeld word.
2 Vir die inlewering van klagtes by die ring, kan die voigende vorm as ‘ii
leidraad gebruik word:
Aan die voorsitter van die Ring van
(1)
Die klag(tes) van
(2)
digde eerbied te kenne:
Dat die eerwaarde
(3)
Nederduitse Gereformeerde gerneente

gee met verskul
arnpsdraer van die

(4)
horn skuidig gemaak het aan die sonde van
(5)
deur op die dag van
die maand
(6)
van die jaar of daarorntrent, te
(7)
deur
(8)
tot groot skade en skande
van die godsdiens en van sy heilige amp. Mag dit u derhaiwe behaag om
te gelas dat hierdie aanklag gedien word op die weleerwaarde
(3)
en dat hy opgeroep word om te verskyn voor u
om horn daarop te verantwoord; en dat, as hy skuld erken, of as dit teen
horn vasstaan, sodanige sensuur op horn toegepas word as wat deur die
Woord van God en die kerklike bepalinge betreffende die tug van die Kerk
in sulke gevalle voorgeskryf word. Of, ingeval u anders mag oordeel, mag
dit u dan behaag om in die onderhawige geval te handel soos dit vir u
nuttig en gepas mag voorkom.
(9)

NB. In die ruimte deur die syfers in die bestaande vorm aangedui, moet die
volgend ingevul word:
1 Die naam van
2 Die naam van
3 Die naam~n
4 Die naam van
5 Die naam van

die
die
die
die
die

ring by wie die kiag ingedien word.
klaer, een of meer.
aangekiaagde(s).
gemeente waar hy ‘n ampsdraer is.
kwaad wat bedryf is, by. dronkenskap;
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6 Die datum.
7 Die plek waar die sonde bedryf is.
8 Die wyse waarop die sonde gepleeg is. As daar verswarende ornstandighede
bykom, soos dat die sonde in die openbaar gepleeg is, of op die dag van die
Here, of dat die wandaad, by. dronkenskap, ‘n gewoonte of hebbelikheid
geword het, dan moet dit hier meegedeel word.
9 Handtekening van die klaer(s)
B

DIE BESLEGTING VAN KERKLIKE GESKILLE

1 BEPALINGE VIR DIE KERKRAAD
1.1 In gevalle van geskille tussen lidmate van die gerneente wat onder die aan
dag van die kerkraad korn, benoem die kerkraad, indien hy dit nodig ag, ‘n
kommissie uit sy midde wat dit as sy eerste taak moet sien om die geskil op
‘n broederlike wyse by te lé.
1.2 Oordeel die kerkraad dat dit nie nodig is om eers ‘n kommissie van onder
soek aan te stel nie, of indien die kommissie wat benoem is, nie die geskil
op ‘n broederlike wyse kan bylê nie, word die partye opgeroep orn hulle geskil
aan die kerkrrad vir beslissing voor te lê.
1.3 By die ondersoek deur die kerkraad geld die prosedure soos in Bepaling
2.3 van die Reglement vir die Uitoefening van Kerklike Tug uiteengesit. Die
kerkraad beslis oor die geskil, notuleer sy bevinding sowel as die gronde daar
voor en gee skriftelik aan die partye daarvan kennis.
2 BEPALINGE VIR DIE RINEG
2.1 ‘n Belydende lidrnaat of ‘n kerkvergadering wat horn deur die beslissing
van die kerkraad verontreg voel, of wat meen dat die bcsluit in stryd is met
die Skrif~ die Belydenis of die Kerkorde, mag binne 21 dac nadat hy die besluit
van die kerkraad ontvang het, skriftelik by die skriba van die ring waarbinne
die betrokke gemeente ressorteer, kennis van appél teen die besluit gee met
skriftelike kennisgewing aan die skriba van die kerkraad (vgl. 23.2 van die
Kerkorde).
2.2 ‘n Appellant word by die aanvang van sy saak in kennis gestel van die
feit dat die eventuele koste van die saak van horn of haar gevorder mag word
indien die betrokke vergadering so besluit. Die appellant rnoet dan sy skriftelikn
insternming met die reeling betuig.
2.3 Die appellant moet binne 21 dae nadat hy kennis van appél gegee het,
die ringskriba voorsien van ‘n duidelike, skriftelike uiteensetting van die gronde
~van sy appél anders verval sy reg op appél.
2.4 Die skriba van die ring verkry by die kerkraad alle stukke ‘Nat op die ap
pél betrekking het en besorg dit aan die ringskommissie.
2.5 As eerste instansie neem die ring geskille tussen kerkraadslede, tussen
kerkrade, en tussen kerkrade en lidmate van die gemeentes in behandeling.
2.6 Die ringskornrnissie vergader so spoedig moontlik en roep die partye wat
in die geskil betrokke is op om hulle geskil aan die ringskornmissie vir besliss
ing voor te 1€. By ‘n ondersoek deur die ringskommissie geld die prosedure
in Bepaling 2.3 van die Reglement vir die Uitoefening van Kerklike Tug uit
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eengesit vir sover dit van toepassing is. Indien die ringskomrnissie ‘n
bevredigende skikking tussen die partye kan bewerkstellig, is die aangeleent
heid sonder meer afgehandel.
Indien die ringskornrnissie oordeel dat die geskil deur die ring behandel moet
word, stel hy ‘n versiag vir die ring op en roep so spoedig moontlik ‘n vergader
ing van die ring byeen, met oproeping van die betrokke partye en hul getuies.
2.7 By die ondersoek deur die ring geld die prosedure uiteengesit in Bepaling
2.3 van die Reglernent vir die Uitoefening van Kerklike Tug vir sover dit van
toepassing is. Aan die hand van die beredenering en/of getuienis wat voor
horn gelewer is, sowel as aan die hand van die ringskornrnissie se versiag korn
die ring tot ‘n bevinding wat by saam met die gronde daarvoor notuleer.
Skriftelike kennis hiervan word aan die partye gegee.

3 APPEL TEEN DIE BESLISSING VAN DIE RING
Appél teen die beslissing van die ring mag deur ‘n belydende lidrnaat of ‘n
kerkvergadering wat horn deur die besluit veronreg voel, of wat rneen dat die
besluit in stryd is met die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde, by die skriba
van die sinodale kommissie en desverkiesend daarna by die skriba van die
sinode aangeteken word, en dieselfde prosedure wat bepaal is rnet betrekking
tot appélle in tugsake word ook in appélle met betrekking tot geskille deur
die sinodale kommissie en die sinode gevoig.
4 APPEL TEEN DIE BESLISSING VAN DIE SINODE
Ingevolge artikel 44.3 van die Kerkorde kan alleen sake in verband met
leergeskille of geskille tussen sinodes onderling of tussen sinodes en rnindere
vergaderinge by wyse van hoer beroep voor die Algernene Sinode dien.
Dieselfde voorskrifte met betrekking tot die behandeling van leertug deur die
Algemene Sinode, is ook met betrekking tot die behandeling van geskille van
toepassing.
5 GRAVAMEN TEEN ‘N BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE
5.1 ‘n Ongesensureerde lidmaat of ‘n kerkvergadering wat beswaar op grond
van die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde teen ‘n besluit van die Algemene
Sinode het, rnag sy beswaar by wyse van ‘n memorandum aan die sinode
of sinodale komrnissie waaronder by ressorteer voorlê. Die sinode of sinodale
kornrnissie oorweeg die beswaar en indien dit gehandhaaf word, word dit by
wyse van ‘n beskryfwingspunt aan die Algemene Sinode vir oorweging
voorgelê.
5.2 Die indiener van ‘n gravamen word by die aanvang van sy saak in kennis
gestel van die feit dat die eventuele koste van die saak van hom of haar gevorder
rnag word indien die betrokke vergadering so besluit. Die indiener van die
gravamen rnoet dan sy skriftelik instemming met die reeling betuig.

6 VERDERE BESLUITE MET BETREKKING ‘TOT DIE BOSTAANDE
6.1 Dat hierdie Reglement die prosedures en besluite van die verskillende
sinodes met betrekking tot die tug en die geskilprosedures vervang.
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6.2 Dat die wysiginge wat aan hierdie Reglement deur die Algemene Sinode
aangebring mag word, in werking tree sodat die Acta van die Algemene Sinode
verskyn. Intussen word alle tugsake en sake met betrekking tot kerklike geskille
volgens die bestaande reglemente behandel.
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3. VORMS

VORM 1

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
DOOPSEEL

Die ondergetekende, leraar/skriba van die Ned. Geref. gemeente
sertifiseer dat die sakrament van die heilige doop, soos aangeteken
in die doopregister van die gemeente, bedien is op

19

aan
gebore

19

VADER
MOEDER
GETUIES
Uitgereik te
vandag

19
Leraar/Skriha
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VORM2
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
VERKORTE DOOPSEEL
Die ondergetekende, leraar/skriba van die Ned. G~ref. gemeente
sertifiseer hiermee dat dit uit die
doopregister van die gemeente blyk dat die sakrament van die heilige
doop aan die kind
gebore

bedien is op

Datum

Leraar/Skriba

VORM3
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
00 S-KAAPLAND
AANSOEK OM VERANDERINGE EN/OF VERSUIMDE
REGISTRASIE IN DOOPREGISTER

19
DIE VOORSITTER
DIE KERKRAAD NED. GEREF. GEMEENTE

Weleerwaarde Heer
Ondergetekende wens hiermee aansoek te doen vir die volgende ver
andering of inskrywing in die doopregister van u gemeente:
VOLLE NAAM VAN KIND (soos tans in doopregister)
GEBORE

GEDOOP
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VADER
MOEDER
NAAM VAN LERAAR DEUR WIE KIND GEDOOP IS
EK VERSOEK DAT DIE VOLGENDE VERANDERING AANGE
BRING WORD (skryf volledig en duidelik in hoofletters):

orn die volgende redes

Handt~kening van Applikant
AANBEVELING VAN KERKRAAD
Die kerkraad het die aansoek oorweeg en wil aanbeveel dat die ring
die verandering goedkeur. Die kerkraad het die volgende bewysstukke
voor horn gehad (vgl. regi. 17.2.5;6 Handleiding vir die Skriba van die
kerkraad insake Doop- en Lidmateregister, punte 1.9 en 1.10):
1
2
3
19
Skriba van Kerkraad

BESLUIT VAN RING OF RINGSKOMMISSIE
Die ring of ringskornrnissie van
het soos voig besluit
19
Skriba van Ring

L.W.:
1. Aansoek orn verandering moet in DUPLIKAAT by die betrokke
kerkraad ingelewer word. Na goedkeuring deur die kerkraad stuur die
skriba die vorms na die skriba van die ring. Na goedkeuring deur die
ring stuur die skriba van die ring een vorm na die kerkraad en een na
die argivaris in Kaapstad.
2. Aansoeke moet vergesel wees van alle nodige bewysstukke.
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VORM4
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
ATTESTAAT
Ons, die ondergetekendes, daartoe gemagtig deur die kerkraad ver
klaardat

)

(geboortedatum/s
belydende lidmaat/lidmate van die Ned. Geref. gemeente

is en getuig dat hy/sy/
hulle sover aan ons bekend, gesond in leer en lewenswandel is.
Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
word hiermee versoek om
genoemde lidmaat/lidmate as sodanig te erken, onder sy opsig te
neem en tot gebruik van die sakramente toe te laat.
Adres van lidmaat/lidmate

Namens Kommissie van die kerkraad:

Datum

VORM5
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
REISATTESTAAT
TRANSIT ATTESTATION
Hiermee word verklaar dat/It is hereby certified that
1
2
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3.
belydende lidmaat(e) is van die
NEDERDUITSE
is/are professing member(s) of the
GEREFORMEERDE KERK
(gemeente/parish)
en dat hy/sy/hulle gesond is in leer en lewe.
and that he/she/they is/are sound in profession of doctrine and in
conduct.
Waar hy/sy/hulle op verskeie plekke in die buiteland op reis is, of vir
korter of langer tyd op verskeie plekke in die buiteland sal vertoef,
word hy/sy/hulle aan die sorg en toesig van die betrokke kerkraad(e)
van die gemeente(s) van gereformeerde of evangeliese protestantse
belydenis opgedra en aanbeveel vir toegang tot die sakramente.
Whereas it is his/her/their intention to be en route to or to sojourn at
several places abroad for shorter or longer periods, he/she/they is/are
committed to the care and pastoral supervision of the Consistory(ies)
concerned of Churches of Reformed or Evangelical Protestant Confes
sion and recommended for the privilege of participation in the Sacra
ments.
Maak asseblief die nodige aantekening hieronder.
Kindly make the relevant annotations hereunder.
GEGEE TE
GIVEN AT
op
on
Namens die Kerkraad:
On behalf of the Consistory

Gemeentel
Congregation

Kerkverband/
Denomination

V OORSITTER/SKRIBA
CHAIRMAN/SCRIBE

Datum van
aanmelding/
Date of
presentment

Opmerkings/Remarks
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Handtekening
van leraar/
Signature
of Minister

Datum van
vertrek/
Date of
departure

Handtekening
van leraar/
Signature
of Minister

VORM6
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
BEWYS VAN LIDMAATSKAP
Ons, die ondergetekendes, daartoe gemagtig deur die kerkraad, ver
klaar dat

)

(geboortedatum/s
belydende lidmaat/lidmate is van die Ned. Geref. gemeente

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
word hiertnee versoek om hom,’haar/hulle as sodanig te erken en onder
sy opsig te neem.
Adres van lidmaat/lidmate
Namens kerkraad:
Datum

Voorsitter/Skriba

VORM7
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
VERKLARING VIR ONDERTEKENING DEUR LIDMATE
VAN ANDER ERKENDE KERKE
Ek, die ondergetekende
verklaar hiermee dat ek die leer van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk van harte toegedaan is en my voorgeneem het om, deur die
genade van God, by hierdie leer te bly, die sonde te versaak en ‘n
Christelike lewe te lei.
So ook onderwerp ek my aan die kerklike opsig en tug.
Handtekening
Leraar
Datum

Gemeente
19
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VORM8
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
VERKLARING INSAKE LIDMAATSKAP
Ondergetekende leraar/skriba van die Nederduitse Gereformeerde
gemeente

verklaar hiermee dat

tot op
19
Nederduitse Gereformeerde Kerk was.
Gegeete

Iidmaat/lidmate van die

op

19
Leraar/Skriha

VORM9
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
OOS-KAAPLAND
AANSOEK OM VERANDERINGE EN/OF VERSUIMDE
REGISTRASIE EN LIDMATEREGISTER
19
DIE VOORSITTER
DIE KERKRAAD NED. GEREF. GEMEENTE
Weleerwaardè Heer
Ondergetekende wens hiermee aansoek te doen vir die volgende ver
andering of inskrywing in die lidmateregister van u gemeente:
VOLLE NAAM VAN LIDMAAT (Soos tans in lidmateregister)
DATUM VAN OORKOMS NA HUIDIGE GEMEENTE
GEBOORTEDATUM VAN LIDMAAT
Datum van TOELATING tot Openbare Belydenis
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19

Datum van AFLEGGING van Openbare Belydenis
Gemeente waar as lidmaat bevestig
Naam van leraar deur wie bevestig
EK VERSOEK DAT DIE VOLGENDE VERANDERING AANGE
BRING SAL WORD (Skryf volledig en duidelik in hoofletters):

om die volgende redes

Handtekening van Applikant
AANBEVELING VAN KERKRAAD
Die kerkraad het die aansoek oorweeg en wil aanbeveel dat die ring
die verandering goedkeur. Die kerkraad het die volgende bewysstukke
voor horn gehad (vgl. regi. 17.2.5;6 Handleiding vir die Skriba van die
kerkraad insake Doop- en Lidmateregister, punte 1.9 en 1.10):
1
2
3
Skriba van Kerkraad
BESLUIT VAN RING OF RINGSKOMMISSIE
Die ring of ringskomrnissie van
het soos voig besluit
19
Skriba van Ring

L.W.:
1. Aansoek orn verandering moet in DUPLIKAAT by die betrokke
kerkraad ingelewer word. Na goedkeuring deur die kerkraad stuur die
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skriba die vorms na die skriba van die ring. Na goedkeuring deur die
ring stuur die skriba van die ring een vorm na die kerkraad en een na
die argivaris in Kaapstad.
2. Aansoeke moet vergesel wees van alle nodige bewysstukke.

VORM 10
DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
PLEGTIGE LEGITIMASIE-VERKLARING
Ek, die ondergetekende
toegelaat tot die openbare bediening van die Woord in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk deur die Algemene Regskommissie wat daartoe gemagtig
is, verklaar hiermee in alle opregtheid voor die Here dat ek van harte gb
dat al die artikels en stukke van die leer vervat in die Belydenisskrifte en For
muliere van Enigheid — naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis (Oc~n
fessio Belgica), die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leereëls, dr;ur
die Sinode van Dordrecht in die jare 1618 en 1619 aangeneem — ooreenk?m
met die Woord van God. Ek belowe om die voornoemde leer ywerig en voihar
dend te leer en in my wandel getrou te handhaaf, sonder om jets teen die
leer; hetsy regstreeks of onregstreeks, te leer of te skrywe. En net soos ek hier
die leer te goeder trou aanneem en van harte gb, so verwerp ek alle dwalinge
wat teen hierdie leer stry, en beloof ek om dit te weerlê, tee te spreek en alles
in my vermoë te doen om dit uit die Kerk te weer. Ek beloof om my op die
uitbreiding.van die ryk van die Verlosser deur die bevordering van godsdiens
kennis, Christelike sedes, orde en eendrag met alle ywer toe te lê, en om my
aan die verordeninge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te hou.
En indien dit mag gebeur dat ek later enige beswaar of ander insig om
trent hierdie leer kry, so bebowe ek dat ek dit nóg openlik nóg heimlik sal
voorstaan, leer of verdedig deur prediking of geskrif alvorens ek dit aan die
sinode sal openbaar om aldaar nader ondersoek te word.
En indien enige bevoegde kerklike liggaam te eniger tyd, ten einde die
enigheid en suiwerheid van die leer te bewaar; dit goedvind om ‘n nadere
verkiaring van my gevoele omtrent een of meer van die voormelde artikels
te eis, so belowe ek hiermee plegtig dat ek altyd daartoe gewillig en bereid
sal wees.
En indien dit bevind word dat ek teen enige gedeelte van hierdie verkiaring
en belofte dienaangaande gehandel bet, so belowe ek om my aan die uitsprake
van die bevoegde kerkvergaderinge te onderwerp.
Ook verklaar ek plegtig voor God dat ek, om ‘n standplaas te verkry,
geen ooreenkoms aangegaan of gifte gegee het of ooit sal aangaan of gee nie;
dat ek nie daarvan bewus is dat dit deur iemand van my kant af in my belang
aangegaan of gegee is, of aangegaan en gegee sal word nie; dat ek ook nim
mer ‘n standplaas sal soek of aanvaar waarvan ek mag vermoed dat dit deur
enige voorwaarde, belofte of watter middele ook al van ‘n voorafgegane
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ooreenkoms aan my opgedra word nie.
Ek verbind my deur my handtekening tot al die voormelde.
Geteken

te

op

19

Geteken in my teenwoordigheid
(Namens die Algemene Regskommissie)

VORM 11
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
AKTE VAN LEGITIMASIE
Aangesien

voldoen het aan ~I die vereistes vir toelating tot die diens van die
V~oord SOOS neergelê deur die Algernene Sinode van die Ned. Geref.
Kerk, van goeie getuienis is en die voorgeskrewe ampsbeloftes plegtig
afgelê en onderteken bet, word by hiermee toegelaat as Bedienaar van
die Woord.
Voorsitter
Skriha
ALGEMENE REGSKOMMISSIE
Gegee te
op

VORM 12
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
BEROEPSBRIEF VIR LERAARS
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Geagte broer
Die Kerkraad van die Ned Geref Gemeente
stel u hiermee in kennis dat u vandag deur die kerkraad tot herder en leraar
van hierdie gemeente beroep is.
Indien die Here u lei om hierdie beroep aan te neem is dit ons begeerte dat
u so gou moontlik sal oorkom om die leraarsamp hier te beklee ooreenkomstig
die Woord van God, volgens die verordeninge van die Ned Geref Kerk, in~
sonderheid deur die Evangelie te verkondig, die sakramente te bedien, die siekes
en ander noodlydendes te vertroos, huisbesoek te doen, die kategetiese arbeid
na behore te verrig, die kerkraad as voorsitter te dien en alle pligte wat met
u voorsitterskap en amp in die algemeen saarnhang — sowel binne die gemeente
as op die breër kerklike terrein en in die samelewing
nougeset na te kom,
met verantwoording aan die kerkraad terwyl u altyd ‘n voorbeeld is in leer
en lewe. Verder:
1. U word daarop gewys dat u moet voldoen aan die vereistes van die regle
ment vir die Predikant en Weduweepensioenfonds van die Ned Geref Kerk
in Suid-Afrilca. Dit is ook vir u verpligtend om die voorgeskrewe persoonlike
bydraes tot die fonds te maak.
2. ‘n Leraar wat gedek is deur die pensioenfonds van die Ned Geref Kerk in
Transvaal of die Ned Geref Kerk in die OVS en ‘n beroep aanneem na ‘n ge
meente wat deelhebber is aan die pensioenfonds van die Ned Geref Kerk in
Suid-Afrika sal gedek word deur laasgenoemde op voorwaarde dat die pen
sioenfonds vanwaar by kom ‘n oorbetaling doen volgens die aktuariële tabel
soos onderling deur die fondse ooreengekom. Agterstallige bydraes aan die fonds
vanwaar hy kom, sal verrekenbaar wees teen die oorbetaling wat gemaak moet
word en is betaalbaar met rente soos bepaal deur die kommissie voordat
aanspraak op voordele uit die fonds gemaak kan word.
3. Met die aanname van die beroep moet u bewys van die deethebbende sinode
lewer dat u pensioenaandeel in orde is.
Die kerkraad beloof u van sy kant al die agting, liefde en medewerking wat
die reggesinde evangeliedienaar toekom.
Die emolumente aan hierdie standplaas verbonde — ten einde u van wêreldse
beslommeringe en sorge te vrywaar — is die volgende:
1. Vry woning waarby water, ligte en krag ingesluit is/’n Woningstoelaag van
R
per maand.
2. Lewensonderhoud volgens die salarisskaal van die Algemene Sinode of sy
Fondsekommissie.
3. ‘n Telefoon vir amptelike gebruik.
4. Pensioenvoorregte ooreenkomstig die reglement vir die Predikante- en
Weduweepensioenfonds van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika.
5. Reistoelaag minstens volgens sinodale besluit.
6. Betaling van 50 persent van die premie van ‘n mediesehulpskema.
7. Ander reelings
Hoogagtend u broeders in Christus.
Voorsitter
Lede van die kerkraad.
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VORM 13
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
AKTE VAN BEVESTIGING
Aangesien die weleerde heer
op

in ooreenstemming met al die betrokke

bepalinge deur

met oplegging van

hande bevestig is tot herder en leraar van die gemeente
binne die ressort van die Ring
van
word hiermee verklaar
dat die genoernde broeder die status beklee van ‘n bedienaar van die
Woord in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, en dat hy deel in al
die voorregte en verpligtinge aan die amp verbonde. Die Sinode bid
die bevestigde die rykste seen van God toe in die uitoefening van
hierdie heilige en heerlike amp ooreenkomstig die Kerkorde en Bepa
linge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Gegeete
op
Actuarius Synodi

VORM 14
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
AKTE VAN DEMISSIE
Die kerkraad van die Ned. Geref. gerneente
het die stukke in verband met die beroep van die weleerwaarde beer
na die gemeente
gesien, en getuig hierrnee in waarheid dat hy horn gedurende sy ver
blyf in ons midde onberispelik in leer en wandel op ‘n wyse wat ‘n
Evangeliedienaar waardig is, gedra het. Op sy versoek ontslaan die
kerkraad horn hierrnee op ‘n vererende wyse van alle betrekking tot
die kerkraad en die gerneente aihier, en oorhandig aan horn hierdie
Akte van Demissie wat ook dien as sy attestaat, en wens horn daarby
van harte toe dat hy in sy nuwe werkkring met die rneeste vrug mag
arbei en steeds die ryke seen van die Here rnag geniet.
Die broeder word vergesel deur sy eggenote
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en die volgende belydende lidmate

en die volgende dooplidmate

Gegee op

19

deur die kerkraad van

die Nederduitse Gereformeerde gemeente
en geldig vanaf

19

Geteken namens die kerkraad
Voorsitter
Skriba
Gegee in teenwoordigheid van my/ons as gekommitteerde/s van die
Ring van
1
2
L.W. Hierdie akte kan volgens omstandighede gewysig word, by. be
noeming as predikant in sinodale diens of as hoogleraar, verdere
studie ens.

VORM15
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
AKTE VAN DEMISSIE BY EMERITAAT
Die ringskommissie van die Ring van
het die stukke in verband met die emeritaat van die weleerwaarde
heer

herder en leraar van die gemeente
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• gesien (of, het verstaan dat die
weleerwaarde heer

van plan is orn

sy diens as herder en leraar van die gemeente
neer te lê) en ontslaan horn hierrnee op ‘n vererende wyse van sy diens
in genoernde gerneente en wens horn van harte toe dat die rus van sy
dienswerk vir horn nuttig en genoeglik mag wees en dat hy steeds
Gods rykste seen rnag geniet.
Gegee op

19

deur die ring van

en geldig vanaf

19

Onderteken deur:
Voorsitter
Skriba

VORM

16

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
OOS-KAAPLAND
GELOOFSBRIEF
VIR RING EN SINODE
Die kerkraad van die Nederduitse Gereforrneerde gemeente
het op sy vergadering van

19

tot sy verteenwoordigers na die aanstaande vergadering van die (ring!
sinode)
19

wat gehou sal word op
en volgende dae, te

die volgende broeders aangewys (verstrek ash. voile name):
PREDIKANT(E)
1
Adres
2
Adres
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3.
Adres
en
PRIMARIUS OUDERLING(E)/DIAKEN(S)
1
Adres
2
Adres
3
Adres
of
SEKUNDUS OUDERLING(E)/DIAKEN(S)
1
Adres
2
Adres

Adres
Hierdie broeders het opdrag om by die genoemde vergadering die
kerkraad in alles te verteenwoordig en aan die beraadslaginge en he
sluite oor alle sake wat wettig ter tafel kom, namens die kerkraad deel
te neem, in onderworpenheid aan die Woord van God die belydenis en
kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Met toebidding van Gods rykste seen op die werksaamhede van die
vergadering.
Datum

19

Voorsitter
Skriba
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VORM 17
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
OOS-KAAPLAND
AFSTIGTINGSVORM
Ons die ondergetekendes, lidmate van die Nederduitse Gereformeer
de gemeente

rig hiermee ‘n versoek

aan die ring van

vir die afstig

ting van ‘n nuwe gemeente vir die wyke
En aangesien volgens die kerklike bepalinge van ons ‘n waarborg ver
eis word vir die instandhouding van die gemeente sowel as vir die
lewensonderhoud en woning van ‘n leraar vir die nuwe gemeente, so
getuig ons met hierdie akte dat ons, die ondergetekendes, gedurende
ons verblyf in hierdie gemeente ons jaarliks verantwoordelik stel vir
die bedrag agter ons naam.
Aldus gedoen en geteken op die datums hieronder vermeld:
Datum

Handtekening ~dres van Gemeenteli
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Bedrag

VORM 18
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
VORM VIR DIE INDIENING VAN KLAGTES BY DIE
KERKRAAD
KLAGTES MET BETREKKING TOT DIE LEWENSWANDEL
EN LEER
Klagtes mag by die kerkraad in die vorm van ‘n brief ingeklee word,
met dien verstande dat dit die volgende primêre gegewens hevat:
1. Dit moet behoorlik onderteken wees.
2. Dit moet die aangeklaagde(s) ondubbelsinnig aandui.
3. Dit moet die tugwaardige sonde waaroor gekla word. beskrywe.
4. Indien dit van toepassing kan wees, moet die tyd en plek van die
beweerde wandaad vermeld word.

VORM 19
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
VORM VIR DIE OPROEP VAN AANGEKLAAGDES
Aangesien daar by die kerkraad/ring ‘n kiag (gerug) teen u

(1)

ingedien is dat u u skuldig gemaak het aan die

sonde van

(2)

op die

dag van die maand

(3)

van die jaar

of daaromtrent, so word u hiermee opgeroep om met u getuies te
verskyn voor ‘n vergadering van die

(4)

wat gehou Sal word in die

(5)

Nederduitse Gereformeerde gemeente
op

(7)

19

van die
(6)

om

uur ten einde u

op die gemelde klag (gerug) te verantwoord.
Gegee te

(8)

op
19
Namens die kerkraad/ring
(9)
Skriba
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N.B. In die ruimte deur die syfers in die bestaande vorm aangeduj
moet die volgende ingevul word:
1. Die naam van die aangeklaagde.
2. Die naam van die kwaad wat bedryf is, by. dronkenskap.
3. Die datum wanneer die kwaad bedryf is.
4. Kerkraad of ring.
5. Plek van vergadering.
6. Die naam van die gerneente waar die vergadering gehou word.
7. Die datum en tyd van die vergadering.
8. Die plek en dagtekening.
9. Handtekening van die skriba.

VORM 20
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
VORM VIR DIE OPROEP VAN GETUIES
(1)

Hiermee geskied kennisgewing dat u

as getuie gehoor sal word insake die kiag (gerug) teen

.

.

dat hy horn skuldig gernaak het aan die sonde van

.

(2).

(3)

Derhaiwe word u opgeroep orn te verskyn voor die vergadering van die
(4)

indie

(5)

van die Nederduitse Gereforrneerde gerneente
op
Gegee te

(7)

19
(8)

om

(6)
uur.

op
19
Narnens die kerkraad/ring

(9)
Skriba
NB. In die ruimte deur die syfers in die bostaande vorm aangedui,
moet die volgende ingevul word:
1. Naam van the getule.
2. Die naam van die aangeklaagde.
3. Die naam van die kwaad wat bedryf is, by. dronkenskap.
4. Kerkraad of ring.
5. Plek van vergadering.
6. Die naam van die gemeente waar die vergadering gehou word.
7. Die datum en tyd van die vergadering.
8. Die plek en dagtekening.
9. Handtekening van die skriba.
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VORM21
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN
OOS-KAAPLAND
VORM VAN SKULDBEWYS INSAKE PREDIKANTE- EN
WEDUWEEPENSIOENFONDS
Volgens ‘n besluit van die kerkraad van die Nederduitse Gereformeer
de gemeente

geneem op sy verga

dering van
19
erken die kerkraad hiermee
dat hy aan die saakgelastigde van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afri
ka aan inleggeld vir ‘n aandeel van die Predikante- en Weduweepen
,

sioenfonds verskuldig is die som van R
In verband met hierdie skuld verbind die kerkraad horn orn:
1. rente daarop te betaai teen
persent per jaar;
2. die skuld jaarliks met een tiende van die bedrag te verminder;
3. op drie maande voorafgaande kennisgewing die hele bedrag wat
nog verskuldig is, in te betaal.
Geteken te

op hierdie

dag van

19....
Voorsitter van die Kerkraad

VORM22
KONSEPOOREENKOMS VIR GEBRUIK DEUR KERKRADE
BINNE DIE FAMILIE VAN NED. GEREF. KERKE IN GEVAL
VAN GELYKTYDIGE DIENS VAN DIE LERAAR IN TWEE
GEMEENTES
Akte van ooreenkoms opgestel tussen die kerkraad van
hierna genoem Kerkraad A en die kerkraad van.
hierna genoem
Kerkraad B insake gelyktydige diens in beide gemeentes.
.

.

.

1. Kerkraad A onderneem om ‘n leraar aan Kerkraad B beskikbaar te
stel vir bepaalde diens verbonde aan die amp, 5005 hieronder nader
omskrywe.
2. Kerkraad B onderneem om sodanige leraar te aanvaar as sy leraar
met voile ampsbevoegdheid en sal aan hom die verskuldige agting en
gehoorsaamheid betoon wat aan ‘n volwaardige bevestigde leraar van
‘n gemeente volgens die bepalinge van die beroepsbrief toekom.
191

3. Kerkraad B onderneem om jaarliks R
by te dra ter hestryding
van die koste aan die pos verbonde.
4. Hy is verantwoordelik vir die taak van bedienaar van die Woord
volgens Kerkorde artikel 9 wat soos voig ten opsigte van die twee
gemeentes nader omskryf word:
.

.

5. Die leraar staan ten opsigte van tug onder die ring waaronder Kerk
raad A ressorteer.
6. Verder word ooreengekom dat ‘n gesamentlike kommissie van
Kerkraad A en Kerkraad B van tyd tot tyd saam vergader om alle
sake wat uit die ooreenkoms voortvloei, of ander sake van gesament
like belang te bespreek.
7. Die ooreenkoms bly van krag
7.1 Solank die betrokke leraar in die besondere diens staan of
7.2. totdat die twee kerkrade na onderlinge oorlegpleging die ooreen
koms beëindig of
7.3 totdat Kerkraad B instaat is of instaat gestel word om ‘n eie leraar
te beroep en bevredigende reèlings ten opsigte van die leraar in hier
die ooreenkoms genoem, waarmee hy ook moet saamstem, getref is.

ANDER VORMS
Daar bestaan die volgende ander vorms wat by die N.G. Kerk Boek
handel of saakgelastigde beskikbaar is:
1 Ringsvorms
1.1 Vorm A
1.2 Vorm B
1.3 Vorm C
1.4 Vorm D
1.5 Vorm E
1.6 Vorm F
1.7 Vorm G

—
—
—
—

—

—
—

Administrasie
Finansiële State
Leer en Aktuele Sake
Sending
Ampsbediening en Evangelisasie
Diens van Barmhartigheid
Jeug

2 Reis- en Verblyfkostevorm.

192

4. BESLUITE EN
SAKE VAN
ALGEMENE AARD

4 BESLUITE EN
SAKE VAN
ALGEMENE AARD
1 AFRIKA EVANGELIEBOND (A.E.B.)
1.1 Waarom teen die AEB
1 Die AEB het geen arnptelike belydenisskrif nie maar in hulle geskrifte kom
afwykende leerbeskouinge duidelik na yore.
2 Die AEB is ‘n spruit van die Methodisme en teologies gesien ‘n vorm van
Pelagianisme.
3 In hulle geskrifte ignoreer hulle normaalweg die leer van die Uitverkiesing.
Dit word of totaal afgewater of blatant verwerp.
4- Die beklemtoning van die vrye wil in die ewige lotsbestemming van die
mens. Die verlossing word nie slegs op die genade van God gebou nie maar
veelal op wat die mens doen.
5 Vir die AEB moet elke mens noodwendig op die Paulusmanier tot beker
ing kom en hy moet dit in hoofsaak self bewerkstellig.
6 In die heilsorde leer hulle dat die mens eers tot bekering moet kom en dan
skenk God op grond van die bekering die wedergeboorte.
7 Die AEB sien die heiligmaking nie as ‘n proses nie maar as ‘n tweede
genadedaad na die bekering-die sogenaamde Second Blessing.
8 Saam met hulle leer van die Second Blessing verkondig hulle ook die perfek
sionisme of geestelike peil van sondeloosheid.
9 Met die verwerping van die leer van die voiharding van die heiliges ont
neem hulle die kind van God die vreugde van geloofsversekering.
1.2 Keridike optrede teen AEB gesinde lidmate
Lidmate wat die AEB standpunte huldig en verkondig handel in stryd met
hulle lidmaatsbelofte waarmee hulle trou aan die belydenisskrifte van hul kerk
beloof bet en is derhalwe leertugwaardig.
1.2.1 Optrede teen lidmate
Die optrede teen lidmate wat AEB gesind is, hang af van hulle mate van
betrokkenheid by die AEB. In die geval van ‘n getroue hdmaat wat slegs by
geleentheid AEB byeenkomste bywoon moet die lidmaat langs die weg van
bearbeiding oortuig word van die leerafwykinge van die AEB. Indien ‘n lid
maat aan vermaning nie gehoor gee nie of ‘n prosehetmaker vir die AEB is
of ‘n vyandige gesindheid teen die kerk begin openbaar, moet die tug sy voile
loop neem.
1.2.2 Teen ampsdraers
Indien ampsdaers nie aan bestraffing gehoor gee nie en daar by hulle geen
berou oor hulle ieerfafwyking is nie, moet die ring oorgaan tot skorsing en
afsetting.
2 DIE BIDUUR
1 Die Sinode besluit dat die weekiikse biduur soos in die NG Kerk in swang,
skriftuurhk en histories verantwoord is;
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2 dat dit as ‘n besondere kleinood bewaar en beoefen sal word.
3 Die Sinode aanvaar die volgende vorm vir die gemeentelike biduur as
voorbeeld:
Gebed
Samesang
Skriflesing
Woordbediening, uitleg, Bybeistudie, -bespreking
Gebede
Samesang
Slotgebed
(Alg.Sin.1970,1974)

3 GROOTDOOP EN HERDOOP
I Die sinode verklaar dat die leer van die groot doop en herdoop van lidmate
van die kerk, ‘n dwaling ten opsigte van die leer is wat nie deur die kerk geduld
kan word nie.
2 Die sinode is daarvan bewus dat baie lidmate deur misleiding tot hul op
va~tings oor die grootdoop en herdoop kom en dring daarom by kerkrade
daarop aan om met groot sorg, liefde en geduld met sulke lidmate om te gaan,
ten einde hulle van hulle afwyking in die leer terug te bring.
3 Die sinode oordeel dat dit kerkregtelik verkeerd is om die lidmaatskap van
sulke lidmate eenvoudig vervalle te verklaar. Daar moet met sulke lidmate
gehandel word volgens die prosedure van die kerklike tug, tensy hulle hulself
aan die gemeenskap van die kerk onttrek en hulle lidmaatskap formeel opsê.
4 Die sinode oordeel dat die tug teen sulke lidmate aanvanklik nie verder as
vermaning en by voiharding daarin, nie verder as die onthouding van die
nagmaal behoort te gaan nie, omdat dit hier kan gaan om ‘n dwaling binne
die Christenskap wat nie noodwendig beteken dat die dwalende geen deel aan
Christus en sy ryk het nie. Wanneer daar egter volhard word in die dwaling
en dit blyk dat daar sprake is van hardnekkige verset teen die gesag van die
kerk of aan ‘n aantasting van die leer van die regverdiging deur die geloof
alleen, moet die tug met sy konsekwensies deurgevoer word.
5 Die sinode oordeel dat daar teen ampsdraers wat in hierdie opsig dwaal
strenger opgetree moet word as teenoor ander lede van die gemeente en dat
hulle in elk geval uit die amp geskors moet word tot tyd en wyl daar berou
is en hulle hulself betroubaar betoon het in die verdediging van die gesonde
leer.
4 DIAKENS TOT MEERDERE VERGADERINGE
Diakens kan soos ouderlinge ook na die ring, sinode en Algemene Sinode
afgevaardig word. (KO art. 30.1,33.1,33.2, en 40.1).
5 EGSKEIDING EN HERTROU
Die Sinode besluit in verband met egskeidirig en hertrou soos voig:
1 Die huwelik word erken as ‘n Godgegewe instelling wat in sy wese onont
bindbaar is, en daar bestaan nie werklike gronde vir egskeiding nie.
2 Alles moontlik moet gedoen word om ‘n gesonde huweliks- en gesinslewe
te bevorder.
3 In die hg van die Skrifbehoort egskeiding nie onder Christene plaas te vind
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nie. Vir Christene is die uitgangspunt en enigste begaanbare weg nie
egskeiding nie maar huweliksherstel waarby alle wee, hulpmiddels en raad
ernstig, biddend en voihardend benut moet word in die geloof dat God se
genade in Christus inderdaad streker as die sonde is en ons geroep word tot
versoening.
4 Indien voihardende en biddende herstelpogings met die aanwend van alle
beskikbare huip, uiteindelik nie slaag nie en die gebrokenheid van die huwelik
so ingrypend is dat ‘n egskeiding nie voorkom kan word nie, moet dit ons
tot diepe verootinoediging en skuldbelydenis bring in die wete dat selfs onder
heirdie omstandighede dit nooit as God se wil vir die huwelik beskryf kan
word nie, en daarom as ‘n ramp beleef moet word.
5 Indien egskeiding dan tog op hierdie wyse onafwendbaar word, moet in
tensiewe pastorale begeleiding deur die kerk aangebied word sodat egte betrou
betoon en vergifnis beleef kan word.
6 Indien pastorale begeleiding nie tot herou lei nie, moet oorgegaan word
tot die toepassing van die tug.
7 Hertrou na egskeiding met iemand anders as die oorspronklike huweliksmaat
sou eties gesproke en in die hg van die bestaande Skrifgetuienis moeilik as
‘n algemene praktyk aanvaar kan word en daarom moet so ‘n stap met baie
ernstige en verantwoordelike geloofsafhanklikheid voor God oorweeg word,
omdat huweliksherstel ook na die egskeiding ‘n prinsipiele moontlikheid moet
bly.
8 Die sinode doen ‘n ernstige beroep op sy ampsdraers om die slagoffers van
elke huweliksontbinding met begrip en deernis pastoraal te begelei in die strewe
na ‘n sinvolle en gelukkige nuwe lewe, hetsy op hulle eie of in ‘n moontlike
volgende huwelik.

6 HERTOELATING VAN GESKEIDES TOT DIE BEDIENING
Waar ‘n persoon wat ‘n predikant was en geskei is aansoek om hertoelating
tot die bediening doen, word die volgende riglyne deur die betrokke instan
sies in ag geneem:
8.1 In elke geval moet met die grootste omsigtigheid te werk gegaan word
en toegesien word dat die besluite van kerkvergaderinge met betrekking tot
egskeiding en hertrou behoorlik nagekom is.
8.2 Hierna kan hertoelating oorweeg word indien die betrokke persoon geskei
is omdat sy vorige vrou owerspel gepleeg het en dit bo redehike twyfel bewys
is dat hy die onskuldige party is.
8.3 Ander gevalle kan alleen oorweeg word waar geen huwehiksontrou by die
man was of waar daar geen ergerlike omstandighede was nie.
8.4 Waar dit van toepassing is, geld die vereiste dat daar duidelik getuienis
van hartgrondige berou en bekering is, dat die kerklike tug tot sy reg gekom
het en dat die ampsherstel van die geskeide sonder skade vir die Kerk gedoen
kan word. In hierdie opsig word veral oorweginge soos tydsverloop,
rugbaarheid, algemene ontevredenheid en die getuienis van die Kerk in ‘n
tyd van toenemende egskeidings in aanmerking geneem.
8.5 Ander gevalle van herstel na afsetting op grond van ergerhike sondes word
gedek deur artikel 66.3.4 van die Kerkorde.

195

7 KERKJAAR
Die Sinode besluit dat ringe versoek word om hul ringsvergaderinge so spoedig
moontlik na die af~iuiting van die finansiele jaar tc hou. (Aig.Sin. 1974).
8 KERKLIKE TUG - GROTER ERNS MET TOEPASSING
Die sinode rig dit as ‘n dringende werkroep tot die Kerk om baie groter ems
te maak met die daadwerklike toepassing van die Kerkiike tug soos beveel
in die Skrif en duidelik vervat in die Kerkorde en daarmee gepaardgaande
die getrouc funksionering van die herderlike amp. (Alg.Sin. 1966).

9 KERKMUSIEK IN DIE N.G. KERK
Aangesien daar in ons Kerk dikwels groot verwarring en onduideiikheid was
oor die pick, funksie en waarde van musiek in die erediens, sowel as nor die
aard en heoefening daarvan, ag die Sinode dit noodsaakhk om ‘n ordereëhng
te tref waardeur die spesifieke standpunt van die N.G. Kerk vasgele word.
Daarom bepaai die sinode 5005 voig:
1 Bewus van die feit dat musiek nor ‘n groot latente krag beskik ~vat die gods
diens in sy openbare en private gestaites ten goede, maar ook ten kwade, kan
beinvloed, oordeei die Sinode dat dit steeds in ‘n dienende funksie by die crc
dienste ca. godsdienstige byeenkomste van die N.G.Kerk ingeskakel moct word.
2 Uitgaande van die reformatoriese standpunte in die verband, aanvaar die
Sinode die gemeentesang as ‘n noodsaakhkc dccl van die diaicktick in die
erediens, en gevolghk as die belangrikste aspek van die kerkmusiek.
Aangesien die gemeentesang dan ook dcci moet uitmaak van die Bybeise gods
diens, moet die teks van kerkhedere ooreenkom met die Bybehnhoud en die
van die Belydenisskrifte. Die meiodieë behoort eenvoudig van omvang en ritme
te wees, sodat dit sonder mocite deur die gemeente gesing kan word. Aan
die ander kant mag dit ook nie weer gocdkoop en sonder artistieke waarde
wees nie. In die samevoeging van woord en toon gaan die woord voorop en
word die woord deur die toon gedra en bckiemtoon.
3 Die Psalm- en Gesangbock is die licderbron van die N.G kerk en daarvan
Inag nie willekeurig afgewyk word nie.
4 In die opieiding van leraars moet minstcns voorsiening gemaak word vir
‘n cicmentêre kennis van die kerkmusiek. Leraars moet ook daarop let dat
die kerkiied sinvol in die oggend - en aanddienstc ingeskakel word.
5 Ter wille van hulic vorming hicrin, is dit wenslik dat die kinders van elke
gemeente die offisicle kcrkliedcrc sistematies aaniecr. Die volwasse lidmate
behoort ook voortdurcnd met hierdie aspek van die kerkhke lewe in kontak
te bly deur middci van sangoefeninge voor die eredienste of tydens ander
bycenkomstc, sangdienste, kursusse en so meer.
6 Vir die leiding, begeleiding en ondersteuning van die gemeentesang word
die pyporrel, met sy dinamiese omvang en ryke kiankverskeidenheid, aanbeveel
as die geskikstc begeicidende instrument. Die bykomende musiek in die crc
diens (by. voor-, tussen- en naspeic) moet in die eerstc pick aansluit by en
instcm met die verkondiging van die cwigc Woord. Daarom is dit raadsaam
om vir die dod veral koraaivoorspelc te gebruik. Daarby moct die orrchs by
die keuse van stukke rckcning hou met die kerklike jaar. Die nciging om die
orrclspel tc gcbruik vir die vcrtoon van musikaic virtuositeit by die ercdiens
behoort nic aangemoedig tc word nic. By die opiciding van orrclistc vir die
N.G.Kcrk moct voorsiening gemaak word vir ‘n decglike kennis van die
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liturgiek.
7 Die kerkkoor het ook alleen ‘n dienende funksie in die erediens. Dii kan
behulpsaam wees by die aanleer van onbekende kerkliedere, dii kan ingeskakel
word by die beurtsang en dit kan help om sowel die sleur in die gemeentesang
te voorkom as die versteuring van ritme. Losstaande koorstukke sou in die
erediens alleen geregverdig wees indien dit by die prediking van die dag
aansluit. Die neiging om die erediens deur middel van die koor in ‘n konsert
te omskep, moet ten ene male gekeer word.
8 Die musikale inkleding van die huweliksdiens word bepaal deur die motiewe
van dankbaarheid, lof en aanbidding. Die gemeentesang en die orreispel dra
gesamentlik daartoe by om van die huweliksdiens ‘n kerklike fees te maak.
Die bekende huweliksmarse kan dus deur meer geskikte musiek vervang word
en solosang, met romantiese inhoud en opset, hoort nie tuis by die gods
dienstige plegtigheid in die kerkgebou nie.
9 Die begrafnisdiens en sy musikale gestalte word ook in ooreenstemming
met ons kerklike standpunt gebring. Die gemeentesang en die bykomende
musiek beklemtoon die motiewe van die Christelike geloof van oorwinning
oor die graf en die dood; van vertroosting, dank en aanbidding. Daarom word
dodemarse nie gespeel nie.
10 Die allernouste samewerking tussen leraar en orrelis is absoluut noodsaaklik
vir die verwesenliking van die bogenoemde ideale.
11 Die sinode dra dit aan sy betrokke kommissie op om toe te sien dat aan
hierdie riglyne uitvoering gegee word. (Alg.Sin. 1970)

10 GEBRUIK VAN DIE KERKSEEL
Die Sinode besluit dat die kerkseël uitsluitlik soos voig gebruik sal word:
1 op stukke wat deur die Scriba Synodi namens die Algemene Sinode of die
Bree Moderatuur~ of deur die skribas van kommissies van die Algemene Sinode
namens hulle kommissies uitgestuur word;
2 op kontrakte wat namens die Sinode aangegaan word;
3 op dokumente in verband met die legitimasie en bevestiging van proponente
en predikante.
4 op sertifikate van lidmaatskap en kerklike attestate;
5 op publikasies van die Algemene Sinode: agenda, handelinge, e.d.m.;
6 op hoekstene, monumente en wapens van die Kerk;
7 soos die Breé Moderatuur verder aan een of ander kerklike instansie verlof
verleen.
Aan die M.A.S. word verlof gegee om op hulle sinodale stukke gebruik te
maak van die Sinodale Seel, mits dii altyd vergesel gaan van die onderskrif;
Midde-Afrikaanse Sinode. (Alg.Sin.1966).

11 DIE KOOR
Die Sinode besluit dat die koor dien;
1 as ondersteuning van die gemeentesang;
2 om ‘n leidende rol te sped in die aanleer van kerkliedere;
3 om op te tree by beurtsang;
4 om handelinge en oorgaan van een handeling na die ander sinvol te begelei;
5 om saam met die gemeente en aanvullend daarop, op te tree. Waar die koor
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op hierdie wyse gebruik word, kry dit nie ‘n vaste pick as “item” nie, maar
kan op verskillende plekke in die erediens optree (Alg.Sin.1970).
12 NAGMAAL - PRIVATE BEDIENING
Die Sinode spreek hom onomwonde uit teen die private bediening van nagmaal
en herinner kerkrade dat volgens die Woord van God die Heilige Nagmaal
alleen pas in die boesem van die gemeente, waar dan ook die voorbereiding
geskied het en die Woord van God bedien is.
13 NUMERERING
Die Sinode besluit dat alleenlik die desimale numereringstelsel vir enige versiag
of offisiële stuk van die Kerk mag gebruik word. (Aig.Sin. 1970).
14 PENSIOENFONDS - AMPTENARE
Amptenare van die Ned.Geref.Kerk in Oos-Kaapland moet, indien hulle daar
voor kwalifiseer aansluit by die Pensioenfonds vir Kerklike Amptenare van
die Ned.Geref.Kerk in Suid-Afrika. Die reglement van hierdie fonds en alle
besonderhede daaromtrent is verkrygbaar by die saakgeiastigde van die
Ned.GereE Kerk in Suid-Afrika.
15 FORMULE VIR EWEREDIGE BYDRAES BASIS VAN TOEKEN
NING VAN PUNTE
Die sinode besluit dat die formule vir eweredige bydraes in sy geheel verval
en vervang word deur die volgende nuwe formule;
1 Inkomste
1.1 Bruto Inkomste
1.1.1 Totale inkomste (volgens vorm B) uit alle bronne plus
1.1.2 Inkomste uit sakegeboue en dergelike ondernemings
(Dit word verwag dat die boekhouding van alle sakegeboue, plase en sake
ondernemings apart van die gewone kerkboeke gehou sal word, maar dat die
state in verband daarmee aan die ring voorgelê sal word sodat by berekening
van punte vasgestel kan word of van die gemeentefondse daarin belê is en
of van die winste vir gemeentelike inkomste aangewend word);
plus
1.1.3 Inkomste uit trustfondse (Inkomste uit trustfondse wat die gemeente kan
aanwend vir sy eie of vir sinodale werksaamhede, moet in berekening gebr
ing word. Inkomste uit trustfondse waarvan die kerkraad slegs die beredderaar
is vir doeleindes en voordele anders as sy eie, of van die kerk in die algemeen,
word buite rekening gelaat):
1.1.4 Enige ander inkomste wat nie onder 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3 ingesluit is nie.
Die totaal van bostaande (1.1.1 tot 1.1.4) word genoem BRUTO INKOMSTE
1.2 Van Bruto Inkomste (1.1 hierbo) word die volgende bedrae afgetrek
1.2.1 Hulp uit Sinodale fondse.
1.2.2 Rente op lenings aan Sinodale Reserwefonds.
1.2.3 Erfiatings uit afgestorwe boedels.
1.2.4 Sinodale en Spesiale Kollektes (nie vir eweredige bydraes nie).
1.2.5 Gelde vir Versending (nie vir eweredige bydraes nie)
Bruto inkomste mm bostaande aftrekkings (1.2.1 tot 1.2.5) word genoem
BEREKENDE INKOMSTE.
1.3 By berekende inkomste (1.2 hierbo), word ‘n bedrag gelykstaande aan
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20% van berekende inkomste getel
Berekende inkomste plus bostaande 20% toeslag word genoem NETTO
BEREKENDE INKOMSTE.
1.4 Van netto berekende inkomste word die volgende bedrae afgetrek.
1.4.1 Vir elke predikantspos die werklike uitgawes aan lewensonderhoud, diens
bonus en motor of vervoertoelaag sons in Vorm B getoon. Alleen bedrae volgens
die skaal wat binne sinodale gebied geld, sal aftrekbaar wees. Vir ‘n vakante
predikantspns die bedrag van R30 000 met volmag aan die Sinodale Kom
missie vir Administrasie om hierdie bedrag aan te pas, indien die vakature
nie die volle finansii~1e jaar geduur het nic.
1.4.2 Vir goedgekeurde boufonds- en uitbreidingsfonds
insamelings tot op ‘n maksimum van 40% van berekende inkomste.
1.4.3 20% van skuld op noodsaaklike geboue tot ‘n maksimum van 40% van
berekende inkomste in enige jaar.
(Waar skuld aangegaan is vir die aankoop van grond of vir die oprigting van
noodsaaklike geboue of vir verdere gemeentelike uitbreiding, moet die ring
‘n gemotiveerde aanbeveling ten opsigte van so ‘n geval maak ten einde die
kantoor te help by berekening).
1.4.4 Reparasiekoste aangegaan in enige boekjaar, indien bo 10% van
berekende inkomste en tot ‘n maksimum van 25% van berekencle inkomste.
of
1.4.5 ‘n Reparasiefonds gelykstaande aan bostaande persentasies in 1.4.4 in
dien so ‘n fonds deur die ring goedgekeur word.
1.5 Plaaslike werksaamhede (uitgeslote kapitale uitgawes vir geboue)
(Bereken op 75% van bedrag van werklike uitgawes in die geval van Sen
ding, Diens van Barmhartigheid, Jeug en Evangelisasie).
1.5.1 SENDING vir elke R50 van herekende hedrag ,1 punt.
1.5.2 DIENS VAN BARMHARTIGHEID vir elke R50 van berekende bedrag
,1 punt.
1.5.3 JEUG vir elke R50 van berekende bedrag ,1 punt.
1.5.4 EVANGELISASIE vir elke R50 van berekende bedrag ,1 punt.
1.5.5 DIE VOLGENDE TUEGEWINGS word gemaak:
1.5.5.1 Uitgawes deur gemeentes aangegaan ten opsigte van gemeentelike
geboue van Sendinggemeentes as gevolg van die verskuiwing van nie-blanke
woonbuurte deur die Staat.
1.5.5.2 Bydraes deur gemeentes tot Sendingwerk in ringsverband word beskou
as plaaslike Sendingwerk.
1.5.5.3 Bydraes deur gemeentes vir Sendingwerk, Diens van Barmhartigheid,
Jeug en Evangelisasie wat tans op rekening van die hele sinode verrig word,
sal ook kwalifiseer vir korting onder hierdie hoof, mits die sinodale begroting
daardeur verminder word.
1.6 Netto berekende inkomste mm aftrekkings (1.4.1 tot 1.5.4 hierbo) word
genoem netto inkomste.
1.7 Op elke R100 van netto inkomste word 0,1 punt bereken.
2 Verdere Bepalings
2.1 Indien ‘n gemeente ‘n boufonds vir die oprigting van noodsaaklike geboue
wil skep, moet die toestemming van die ring aanvanklik verkry word en
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sodanige toestemming sal aanvanklik geldig wees vir ‘n tydperk van vyfjaar.
Indien ‘n gemeente na verloop van vyfjaar wil voortgaan met so ‘n boufonds,
moet die toestemming van die ring en die Sinodale Kommissie vir Ad
ministrasie verkry word.
2.2 Vir die daarstelling van ‘n uitbreidingsfonds moet ook die toestemming
van die ring vooraf verkry word.
Sodanige fondse sal slegs met die oog op toekomstige afstigting toegelaat word,
en vir ‘n maksimum tydperk van vyf jaar.
2.3 Vir die skep van reparasiefondse moet die toestemming van die ring ook
vooraf verkry word en sodanige toestemming sal slegs vir drie jaar geldig wees.
2.4 Indien insamelings vir boufondse, uitbreidingsfondse en reparasiefondse
nie gedurende die jaar aangewend word vir die doel waarvoor dit ingesamel
is nie, moet dit belê word en nie in ‘n gemeente se bankrekening gestort word
nie. By gebrek hieraan sal geen korting toegestaan word nie.
2.5 ‘n Gemeente met skuld word toegelaat om een keer in vierjaar ‘n spesiale
skulddelgingspoging of eenmalige insameling te hou.
2.5.2 Vir die betrokkejaar word inkomste van so ‘n gemeente bereken as die
gemiddelde inkomste van die voorafgaande 3 jaar plus die “spesiale jaar”.
2.5.3 Sodanige insameling mag slegs een keer per vier jaar geskied en mag
ook nie versprei word oor meer as een jaar nie.
2.5.4 Die bedrag wat spesiaal ingesamel word moet, om te kwalifiseer vir
vrystelling van punte, aangewend word om skuld te delg. So nie sal punte
normaalweg op so ‘n ingesamelde bedrag bereken word. (Om vir bostaande
te kwalifiseer moet die gemeente voor die betrokke “spesiale jaar” die toestem
ming van die ring en Sinodale Kommissie vir Administrasie verkry vir so
‘n spesiale jaar, met ander woorde nie eers nadat die betrokke insameling gehou
is nie).
3. PROSEDURE BY BEPALING VAN PUNTE
3.1 Kerkrade moet hul A en B-state in tweevoud voor die laaste dag van Mei
aan die sameroeper van die ring se Finansiele Kommissie stuur en
laasgenoemde besorg die oorspronklike state aan die saakgelastigde voor 15
Junie.
3.2 Die saakgelastigde bereken al die gemeentes se puntetoekenings aan die
hand van die punte-formule en besorg genoemde toekennings aan die voor
sitter van die rings se Finansiele Kommissie nie later nie as 15 Augustus. Saam
met die toekennings verskaf die saakgelastigde ook ‘n raming van die waarde
van ‘n punt.
3.3 Voor of tydens die jaarlikse vergadering van die ring, word die gemeentes
se puntetoekennings aan die afgevaardigdes van die gemeentes oorhandig.
3.4 Volgens kennis en indrukke deur die ring opgedoen, kan laasgenoemde
punte van ‘n hulpbehoewende of finansieel swakke gemeente se getal wegneem,
maar dit moet dan weer verdeel word onder die sterker gemeentes, volgens
die oordeel van die ring, sodat die totale aantal punte vir die ring nie ver
minder word nie.
3.5 Wanneer ringe, onder uiterste omstandighede, punte wat die ring vir som
mige gemeentes wil afgee, onmoontlik kan opmaak, sal die betrokke gemeentes
voor of op ‘n datum wat vooraf bepaal sal word, ‘n gemotiveerde aansoek
om vermindering van punte aan die ring of die ring se Finansiéle Kommissie
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voorlê. Sodanige aansoek saam met die aanbeveling van die ring of die ring
se Finansiële Kommissie word dan aan die saakgelastigde gestuur vir voorleg
ging aan die Sinodale Kommissie vir Administrasie.
3.6 Die sinode gee aan die Sinodale Kommissie vir Administrasie opdrag en
volmag om waar nodig aanpassings te maak vir klein en/of snelgroeiende en
hulpbehoewende gemeentes.
Die Sinodale Kommissie vir Administrasie oorweeg aansoeke om verligting
wat van gemeentes en/of ringe ontvang is, besluit tot welke mate verligting
toegestaan kan word en doen dan die finale berekening van punte wat vir
die volgende finansielejaar sal geld. ‘n Gemeente sal te alle tye vir ten minste
een punt verantwoordelik wees.
3.7 By afstigting sal die ringskommissie ‘n hertoekenning van bedrae maak
ingevolge waarvan die nuwe gemeente ‘n bepaalde gedeelte van die eweredige
bydraes van die moedergemeente sal oorneem en die moedergemeente se
bedrag dienooreenkomstig verminder sal word.
3.8 Indien daar onvoorsiene probleme in verband met die toepassing van enige
bepaling in die formule mag voorkom, sal die Sinodale Kommissie vir Ad
ministrasie die mag he om die aangeleentheid te ondersoek en ‘n bindende
beslissing hieromtrent te gee.

16 DIE GEE VAN TIENDES
Uit die Skrif is dit duidelik dat die OT-gelowiges langs die weg van verskilende
offergawes baie meer as een tiende van hulle inkomste aan die Here gegee bet.
Hiertoe was hulle, naas hulle vrywillige offers, wetlik verplig.
Die N.T.-gelowige is egter nie meer onder die uiterlike dwang van die wet
nie omdat dit in Christus vervul is en daarmee het ook die wetlike verpligting
tot die gee van offergawes vir die werk van die Here in ‘n nuwe hg te staan
gekom.
Ons gee nie uit die dwang van die wet nie, maar in die vryheid van die kind
van God, die vryheid wat ons in Christus besit.
In bierdie vryheid, waarin tewens die hoogste gebondenheid van die liefde,
spreek, vra die Christelike gemoed tog na ‘n skriftuurlike leidraad.
Aihoewel die bring van die tiende, en dit as ‘n absolute minimum (vgl. Mal.
3.8) alle wetlike dwang vir ons verloor het, vind die soekende gemoed tog
hierin ‘n van God geinspireerde voorbeeld en aanduiding in die O.T. Die kind
van die vryheid onder die nuwe verbond wil tog immers nie in sy offervaar
digheid agterstaan by die O.T. -gelowige nie. Hulle bet tog in die skemer van
die wet geleef terwyl ons in die volle middag van die evangelie verkeer.
Ons gee as mense wat alles ontvang het; “uit u hand bet ons dit aan U gegee”
(1 Kron. 29.14). Met alles wat ons is en het, behoort ms aan die Here (1
Kor. 4.7). Selfs al sou ons alles gee, bet ons nog niks verdien nie (Lukas 17.10).
En tog kom God ons in Sy grote barmhartigheid tegemoet met die belofte
van Mal. 3.10 in die roep van Sy genadetrou: “Beproef my tog hierin.” (Sinode
1975)
Aihoewel die Sinode die gee van tiendes nie beskou as ‘n wetlike verpligting
op lidmate nie, vind die Sinode genoeg gronde in die Skrif om sterk by sy
lidmate aan te dring om, uit liefde en dankbaarheid tot God vir hul eie verloss
ing, en in gehoorsaamheid aan die Here om Sy Koninkryk uit te brei, met
‘n blymoedige hart, ruim by te dra tot die werk van Sy Kerk en om die Bybelse
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leidraad van ‘n tiende te aanvaar as ‘n riglyn vir dergelike bydraes. (Sinode
1979).
17 AMPTELIKE VERKLARINGS NAMENS DIE KERK
1 Die Sinode beklemtoon dat amptelike verkiarings namens die Kerk slegs
deur die Sinode as sodanig uitgereik mag word. Gedurende die tydperk waarin
daar geen Sinode is nie, sal die Permanente kommissies van die Sinode verkiar
ings mag uitreik nor spoedeisende sake wat op hulle terreine lê, en die Sinodale
Kommissie nor algemene sake wat nie spesifiek tot die veld van een of ander
van die permanente kommissie behoort nie, desnoods deur spesiale vergader
ings te bela in tye van krisis, maar steeds met die uitdruklike verstandhouding
dat dergelike verkiarings die standpunt van die betrokke kommissie as sodanig
verteenwoordig en eers deur die Sinode bekragtig sal moet word.
2 Die Sinode versoek alle predikante en persone in amptelike posisies wat
verklarings oor Kerklike aangeleenthede uitreik, cm duidelik te spesifiseer dat
die verklarings wat hulie uitgereik bet net hulle persoonlike standpunt
verteenwoordig.
(Alg. Sin. 1962)
18 VRYMESSELARY
1 Geen vrymesselaar wat weier cm as sodanig te bedank sal in die toekoms
as lidmaat van die N.G.Kerk toegelaat word nie.
2 Lidmate wat tans tot die vrymesselaars behoort, moet deur kerkrade bearbei
en vermaan word cm as lede van die vrymesselary te bedank.
3 Geen vrymesselaar sal toegelaat word cm verder ‘n kerklike amp in ons
gemeentes te beklee nie.
4 Kerkrade en ringe word van hierdie besluite verwittige en dit word aan hulle
opgedra om in hierdie gees te handel.
(Aig. Sin. 1962)
19 wERELDBIDDAG VIR VROUE
Die Algemene Sinode besluit dat daar ‘n eie program vir die Werelbiddag
vir Vroue vir gebruik deur die Ned. Geref.Kerk opgestel word. Die sentrale
tema word nog behou maar die program word ingerig in ocreenstemming
met die Formuliere van Enigheid en volgens die liturgiese vorm van die Ned.
Geref. Kerk.

20 DOOP VAN KIND OUER AS 7 JAAR
I Die Kerkraad moet oortuig wees dat die ouers se gesindheid en meelewing
tans reg is. Die kind wat gedoop moet word, moet in staat wees cm, na gelang
van sy bevatlikheid, ‘n eenvoudige belydenis van instemming met die
Christelike waarheid af te lê, tesame met ‘n getuienis aangaande liefde tot
en geloof in Jesus Christus.
2 Die eenvoudige belydenis word deur die kind slegs by die dooponderhoud
afgelê, deur op die volgende vier vrae te antwoord:
Gb jy dat die Bybel die Woord van God is?
Gin jy dat God, die Vader die Skepper van hemel en aarde is?
Gin jy dat die Here Jesus Christus vir jou sondes gesterf het, dat Hy uit die
dood opgestaan het en het jy Horn lief?
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Gb jy dat die Heilige Gees in jou woon en jou lewe nuut maak?
3 Tydens die dooponderhoud word die kind voorberei op die vrae en hy ant
woord slegs met “ja”.
4 Van hierdie doopbediening(s) doen die kerkraad versiag aan die ring met
opgawe van redes.

21 LYS VAN SPESIALE KOLLEKTES EN BYDRAES WAT DEUR DIE
SINODE BY KERKRADE AANBEVEEL WORD
I Vir die bearbeiding van seelui in die hawens van Port Elizabeth en Oos
Londen (Sinode 1979).
2 Vir delging van skuld op kerkgebou vir Indiërs (Sinodes 1975 en 1979).
3 Vir die Evangelie aan die Eilande deur radioprogram F.E.B.A. (Sinode 1979).
4 Vir Christelike Lektuurfonds (Sinode 1979)
5 Vir lidmaatskap van Mema (Sinodes 1975 en 1979).
6 Kollektes vir die G.E.M. gelofiefonds op Geloftedag of op die vorige Son
dag (Sinode 1979)
7 Vir Sending onder Kommuniste (Sinode 1979)
8 Bydraes vir ACSV.
9 Vir instelling van ‘n aparte sinodale jeugpos (Sinode 1979).
10 Jaarlikse bydrae van R15 vir gratis traktaatjies aan die N.G. Kerk
Boekhandel Pretoria.
11 Vir die bearbeiding van andertaliges (Sinode 1979)
12 Vir die Maatskappy vir Europese Immigrasie (MEl.).
13 Jan Kriel Skool
14 Sendingnoodfonds.
15 Pastorale sielkundige en behandelingsentrum vir alkoholiste.
16 Teobogiese skool Ned Geref Kerk Sendingwerk
17 Minnie Hofmeyr Kollege

22 LYKVERBRANDING
Hoewel die sinode lykverbranding nie kan aanprys nie en voortdurend begra
wing as ‘n Bybelse gebruik by die lidmate propageer, staan dit leraars vry
om die Woord by geleentheid van verassing te bedien en word leraars versoek
om in elk geval die bedroefdes in dieselfde mate by te staan as tydens
begrafnisse.
23 CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST (CCC)

1 Waardering/erkenning
1.1 Die sinode verklaar dat daar veel in die materiaal van CCC is waarvoor
waardering uitgespreek kan word:
1.2 die evangeliese ywer wat CCC in die diens van die Koninkryk onder die
verskillende bevolkingsgroepe openbaar verdien vermelding;
1.3 dat die bereidheid van CCC tot gesprek oor die leerstellige inhoud en
werkswyse van CCC waardeer word.
2 Evaluering
In die hg van sy ervaring met en sy kennis van die belydenisgrondslag, be203

vind die sinode:
2.1 dit is veral die geestelike klimaat, instelling en wcrkswyse van CCC wat
die spanning met die Ned Geref Kerk meebring;
2.2 dat benewens die leervryheid (verdraagsaamhcid) wat by CCC aangetref
word, bepaalde aspekte van ons kerk se leer in die belydenisgrondslag van
CCC ontbreek, by. die verbonds- en doopsbeskouing, uitverkiesing,
pneumatologie en ekklesiologie;
2.3 dat CCC noodwendig vanweë sy aard en doelstellings op die terrein van
die kerk beweeg en daarom met die kerk in spanning korn;
2.4 die verskraling van die Bybelse verkondiging aangaande die heilsweg en
die tendens tot verswakking van die kerklike besef deur die CCC hou vir lidmate gevaar in.
3 Verhouding kerk/Campus Crusade
3.1 In die hg van die voorafgaande verklaar die sinode dat dit die onvervreem
bare roeping van die kerk (00k die Ned Geref Kerk) is om al sy ampte te
skool, toe te rus, te motiveer en te aktiveer in hulle getuienistaak.
3.2 Die sinode doen ‘n dringende beroep op CCC orn hierdie verant
woordelikheid en goeie reg van die Ned Geref Kerk te eerbiedig en horn nie
langer as ‘aanvuhlende diens ann die Kerk’ verantwoordehik te hou vir die
geestehike versorging van die hidmate van die Ned Geref Kerk nie.
3.3 Die sinode versoek predikante en kerkvergaderinge orn in beshuite oor die
verhouding tot CCC op plaaslike viak te handel in die hg van die besluite
van die sinode.
3.4 Die Algemene Sinode versoek hidmate en in besonder arnpsdraers van ge
meentes orn geen steun aan CCC te gee nie, weens die volgende redes.
3.4.1 CCC doen die werk wat Christus aan sy gemeente opgedra bet en kom
daarmee in mededinging en selfs botsing met die kerk.
3.4.2 CCC se opset kom neer op die van ‘n kwasi-kerk.
3.4.3 Die optrede van ondersteuners van CCC het al in baie gerneentes em
stige verdeeldheid veroorsaak.
4 Optrede na binne
Die sinode besluit dat:
4.1 die enigste ware en permanente oplossing daarin lê dat die Ned Geref
Kerk in elke plaaslike gerneente steeds meer moet word wat hierdie kerk in
belydenis en beleid sê dat hy is;
4.2 dat die AKAE op voortgaande basis moet werk aan beplanning vir
gemeentevernuwing;
4.3 dat ‘n emnstige beroep gedoen word op ahle kerkrade om rnet oorgawe en
biddend voort te gaan om te werk aan die opbou van die gemeente orn steeds
te groei na dit wat hulle reeds in Christus is;
4.4 dat kerkrade in die toerusting van lidmate soos in die geval van
kategesehandboeke gebruik rnoet maak van goedgekeurde toerustingsmateriaal
van die kerk;
4.5 dat kerkrade opgeroep word orn doelbewus toegeruste hidmate in te skakel
by ‘n volgehoue mens-tot-rnens aksie.
4.6 Lidmate word opgeroep orn hulle beskikbaar te stel orn toegerus te word
en diensbaar te word aan die ahlesoortreffende ideaal van die opbou van die
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gemeente.
24 NAGMAALWYN
1 Die Algemene Sinode handhaaf die standpunt dat gegiste wyn by die
nagmaal bedien word.
2 Orndat gegiste wyn by die gebruik van die nagmaal gevare vir die
gerehabiliteerde alkoholis inhou, kan daar op bepaalde plekke op elke
skinkbord - of in bepaalde bekers - druiwesap aan hierdie lidmate beskikbaar
gestel word.
3 In sy pastorale versorging wys die kerk die gerehabiliteerde alkoholis daarop
dat hy sonder enige verlies van God se genade horn van die gebruik van wyn
by die nagrnaal kan onthou.
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5 WOORDVERKLARING

5 WOORDVERKLARING
1 AD HOC
Tydelik, voorbereidende met bepaalde en beperkte opdrag.
2 AKTE VAN DEMISSIE
‘n Akte van Demissie is die amptelike losmaking van die band tussen die
predikant en sy gemeente deur die ring, en beteken nie noodwendig “eervol
ontslag” nie. Dit staan egter die kerkraad of ringskommissie vry om die woorde
“met eervol ontslag” in te voeg.

3 APPROBASIE
Dit is die stilswygende toestemming wat die gemeente of die Kerk in breëre
verband verleen tot die bevestiging van verkose persone in besondere ampte.
Dit is nie maar blote kennisgewing nie, dog die handhawing van die belangrike
kerkregtelike beginsel van die meelewing van die gemeente en Kerk in die
afsondering van persone vir die besondere ampte.
4 BESLISSENDE STEM
Die voorsitter beskik oor ‘n beslissende stem slegs as ‘n bepaling of reglement
dit uitdruklik aan hom toeken, anders nie. Sy gewone stem kan hy slegs
gelyktydig met die res van die vergadering uitbring en nie na die stemming
nie. Hy kan sy gewone stem aan die een kant en sy beslissende stem aan die
anderkant uitbring.
5 BESLISSING
Beslissing slaan op tugsake en kerklike geskille (vgl. punt 23 “uitspraak”).

6 BESLUIT
Besluit in kerk]ike taal slaan op bestuursake en sake van administratiewe aard.

7 BEVINDINGE EN AANBEVELINGS
Die terme bevindinge en aanbevelings word met betrekking tot die tug soos
voig verstaan;
7.1 Bevindinge
Bevindinge is gevolgtrekkinge wat bo redelike twyfel uit die beskikbare getuienis
gemaak word, by. met betrekking tot die feite van die saak en die opweging
van die getuienis wat voor die ondersoekkommissie gelewer is.
7.2 Aanbevelings
Aanbevelings is konkrete voorstelle wat op grond van die bevindinge aan die
kerkvergadering voorgelê word ter goedkeuring of amendering, by. met betrek
king tot die skuld van die aangeklaagde en indien dit van toepassing is, ‘n
daarby passende tugmaatre~1.
8 BONDSEELS
Dit is sakramente.
9 DISPENSASIE EN SUSPENSIE
9.1 Dispensasie
Dispensasie is die tydelike vrystelling of kondonasie deur die sinode, en in
een geval deur die ring van ‘n sekere bepaling (bep. 15.11.3).
9.2 Suspensie
Suspensie is die ophefling deur die sinode van ‘n sekere bepaling (by. die
tydelike opheffing van ‘n sinodale kollekte).
Suspensie sowel as dispensasie kan verleen word alleen in administratiewe sake
en nie in sake wat die konstitusie, leer of tug raak nie.
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10 DOOP - BUITENGEWOON
‘n Doopsbediening is buitengewoon as dit nie geskied by ‘n godsdiensoefen
ing wat deur die kerkraad erken word nie.
11 INTERIM
Tussentydse.
12 LEGITIMASIE
Legitimasie beteken wettigverklaring. Die legitimasie van ‘n predikant is die
verkiaring deur die Algemene Regskommissie namens die Algemene Sinode
dat die kandidaat of predikant wettiglik deur die betrokke kommissie tot die
predikdiens toegelaat en beroepbaar gestel is.
13 MEMORANDUM
Dit is ‘n uiteensetting van ‘n saak wat onder bespreking sal kom.
14 ONBERISPELIK
Onberispelik beteken (in Kerklike ondersoek by die ring) alleen dat hy horn
aan niks skuldig gemaak het waardeur hy as voorwerp van tug aangemerk
kan word nie.
15 PARTYE
By tugsake is die volgende partye
15.1 In die geval van ‘n ingelewerde kiag
15.1.1 Die klaer een of meer. Ingevolge kerkorde artikel 62.3 kan ‘n kerkraad
ook ‘n klaer wees, en afgevaardigdes van die kerkraad rnoet verskyn.
15.1.2 Die aangeklaagde, een of meer.
15.2 In geval van ‘n nadelige gerug
15.2.1 Die persoon, een of rneer, wat indien dit van toepassing is, met die
gerug geassosieer word, dit wil sê om wie die gerug sentreer. Let wel dat die
aanbringer of die kennisnemer van die gerug geen party is nie.
15.2.2 Die aangeklaagde, een of meer.
16 PRESENSIELYS (TEENWOORDIGHEIDSLYS)
Dit is die naamlys waaruit ‘n kerklike vergadering gekonstitueer is, met in
agneming van die getal lede wat later gedurende die sitting rnag verskyn of
vertrek.
17 SEKULERE AMP
Enige amp wat verskil van wat volgens die Woord van God en die Kerkorde,
Bepalinge en Reglemente van ‘n evangeliedienaar gevorder word, is ‘n sekulêre
amp.
18 SEKUNDUS
Sekundus is ‘n lid wat optree met al die regte en voorregte van ‘n prirnarius
lid wanneer laasgenoernde verhinder word om sy pligte te vervuL
19 SEKTE
Onder “sekte” verstaan ons ‘n vrywillige vereniging van persone wat hulle
van een of ander kerk met ‘n sekere organisasie en belydenis losgemaak het
en hulle voordoen as die ware Kerk op aarde.
20 SKORSING
Skorsing is die uitdiensstelling vir ‘n bepaalde of onbepaalde tyd van ‘n kerklike
ampsdraer en die ontsegging van lidrnaatsregte en voorregte van ‘n lidrnaat
insgelyks vir ‘n bepaalde of onbepaalde tyd.
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21 SWAER
Swaer is sowel die persoon wat met die suster van A as met die suster van
A se vrou getroud is, en hulle bly swaers ook nadat een of aitwee vroue oorlede
is.
22 TRUSTFONDSE
Dit is ge-oormerkte geld en volgens staatsreg mag dit net vir die saak waar
voor die skenker dit gegee het, gebruik word.
23 UITSPRAAK
Uitspraak is die bevinding van ‘n kerklike vergadering in ‘n tugsaak of kerklike
geskil.
24 IN OORLEG MET
Waar twee kommissies van die Sinode in oorleg met rnekaar tot beslissing
moet geraak (vergelyk regi. 11.13) beteken dit gesprek met mekaar om konsen
sus te bereik. Indien konsensus nie verkry word beslis die Sinodale Kommissie
of sy dagbestuur tensy anders bepaal.
25 VOLSTREKTE MEERDERHEID
‘n Voistreke meerderheid, is die meerderheid van die aantal stemgeregtigdes.
Indien die stemgeregtigdes ‘n gelyke is, is die volstrekte meerderheid een meer
as die heifte (Byv. 20-11). Indien hulle ‘n ongelyke getal is, is dit bloot die
meerderheid (Byv. 21-11).
Indien daar stemgeregtigdes is wat verlof van die vergadering verkry het om
buite stemming te bly, is dit ‘n volstrekte meerderheid van die aantal stemme
wat uitgebring is.
26 ONTSTENTENIS
T.o.v. persone beteken dit dat ‘n persoon wat ‘n sekere pos of amp beklee sy
plek geheel en al vakant gelaat het of betreklik lank afwesig is en derhaiwe
nie sy pligte kan nakom nie.
T.o.v. kerkvergadringe beteken dit dat sondanige vergadering ontbind of weens
sekere omstandighede so ontwrig is, dat dit nie wettiglik en amptelik kan op
tree nie.
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6. ALFABETIESE REGISTER

ALFABETIESE REGISTER
(Sien ook Inhoudsopgawe)
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1:
2:
3:
4:

Kerkorde Artikel
Bepaling
Reglement
AB = Algemene besluite
V=Vorm
W = Woordverklaring

A
AANSLAG (cf eweredige bydraes)
AANSPREEKVQRM
ADMINISTRASIE VAN FONDSE
ADVENT (cf Christeljke feesdae)
AFKONDIGING
Naam van beroepene
Name van kerkraadsjede
AFRIKAANSE C S V
Sinodale verteenwoordiger
AFSETTING
Deur die ring
Deur die sinode
AFSKRIFTE
Doop- en lidmaatregister
AFSNYDING
AFSTIGTJNG
Reglement vir
AFTREDE VAN LERAAR (cf Bedienaar van
die Woord)

1

3

2
1.13.2

57

57

14

7.5.4
15.3.2

35.9.12
64.3.3
64.4.4
27.10.3

17.4

64.1.3
18

AFWESIGHEID VAN BEKLAAGDE
By kerkraad
By ring
AKSIEDIENS (cf Sakrarnente)
AKTE
Van hevestiging
Van demissie
Van demissie by emeritaat
Van legitimasie
AKTUARIUS
Algemene Sinode
Reglement vir
Sinode
AMENDEMENTE
AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE
Kerkraadskommissie
Ringskommissie
Sinodale kommissie
AMPSDRAERS VAN VERGADER1NGE
AMPTE (besondere)
Bedienaar van die Woord
Diaken
Ouderling
ANDER KERKE
Aansoek om lidmaatskap uit
Aansoek uit familie NG Kerke
Algemene beleid
Gereformeerde Kerke
Hoofsaaklik Geref belydenis
Hoofsaaklik Prot belydenis
Nie-Christelike groepe
Nie-Prot Christelike kerke

241.1.3
24.1.2.4

V 13
V14
V 15
V 11
39
9
34.3.6
1.14
52
52.1
52.2
52.3
25
3.4.15
5-14
17
16

7-14
17
16
26.4.2
26.4.3
26.4.4.3
26.4.4.1.1
26.4.4.1.2
26.4.4.1.3
26.4.4.4.2.2
26.4.4.2.1

1
ANDERTALIGE GEMEENTES
APOLOGIE AAN VERGADERING
APPEL
Deur beswaarde by ring
By Sinodale Kommissie
By Sinode
By Algemene Sinode
ARGIEF~ REGLEMENT VIR
Algemene beginsels
Vir die kerkraad
Vir die ring
Vir die sinode
ARGIEFREGLEMENT, RIGLYNE
Algemene voorskrifte
Doopregister
Lidrnaatregister
Registerafskrifte
Standaard afkortings
ARGIEFSTUKKE
ATTESTAAT
By afstigting
Vorm vir
Reisattestaa~
B
BARMHARTIGHEIDSDIENS
Doel
Kerkraadskommissie vir
Predikant in sinodale diens
Ringskommissie vir
Sinodale kommissie vir

2

3

4

48.2
1.13.9
23, 65
24.3.1
24.3.2

24.3.3
24.3.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.B
17B.1
17B.2
17B.3
17B.4
17B.5
27.8
18.11
V 4
V 5
54
54.2
54.3
54.7
54.4
54.5

BEDIENAAR VAN DIE WOORD (cf ook
Predikant)
Aanvaar van ander lewenstaak
Aftreeouderdom, verpligte
Beroep van
Bevestiging van
Dernissie van
Dood van
Emeritering van
Krankheid
Legitimasie
Lewensonderhoud
Losmaak van band
Opleiding van
Ontevredenheid met
Optrede in ander gemeentes
BELYDENNISSKRIFTE
BELYDENIS (cf Kategese)
BEROEP (bedienaar van die Woord)
Besware teen
Goedkeuring van
Pligte van voorsitter by
Wie beroep
Wie is beroepbaar
Wyse van beroeping
BEROEPSBRIEF
Afsending van
Ondertekening van
Voorlegging aan ring van
Vorm van
BESKRYWINGSPUNTE
Na die ring
Na die Sinode
Na die Algemene Sinode

BESLUITE EN BESLISSINGS

11
7
8
14
14
5
13
12
5
12
10
1

14.1.1
7
8
8.1
14
14.1
13.4.2

V 15
V 12
V 14
V 15
21

V 10,11

13
12
21
12
1

7
7.6
7.8
7.5
7.3
7.2
7.4
7.8.2
7.3.4
7.8.1
V 12
31.6
35.5
3.6

W5, 6

1
BESLUITE VAN VERGADERING
BESWARE
Behandeling van
Teen beroep
Teen doop
Teen gekose kerkraadslede
BEVESTIGING
Akte van
Van kandidate
Kennisgewing van
Prosedure by
BIDUUR
BOEKHOUDING DEUR KASSIER
Van die kerkraad
Van die ring
BONDSEELS, ONTSEGGING VAN
BYDRAES (cf Eweredige bydraes)

2

3

4

1.17.1
15.9
7.6
49.1.11
15.8

8

8.7
8.5
8.6
8

V 13

AB 2
5
6
64

C
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
CHRISTELIKE FEESDAE
CHRISTELIKE LEKTUURFONDS
COLOQUIUM DOCTUM
D
DAGGELD SINODE EN KOMMISSIES
DEMISSIE
Akte van
Kerkraadsvergadering en
Oorhandiging van

AB 23
48.1
35.9.11
5.5.2

21.5.2
14.6.5.3
V 14,15
8.1.2
8.1.3

DIAKEN
Pligte van
Vergaderinge, sitting op
Verkiesing tot ouderling
DIENSTERMYN KERKRAADSLEDE
DISPENSASIE
Betekenis van
Deur ring
Deur sinode
DOOP (cf ook Sakramente)
Erkenning van
Grootdoop en herdoop
Van Apostelsektes
DOOPREGISTER
DOSENTE, RAAD VAN
E
EGSKEIDING EN HERTROU
Geskeidenes en die bediening
EIENDOMME
EKSAMENKOMMISSIE
EKUMENIESE BETREKKINGE
EMERITAAT (cf bedienaar van die Woord)
EREDIENS
Betekenis van
Formuliere vir
Inrigting van
Instandhouding van
Leiding van
Orde van
EVANGELISASIE (cf Ampsbediening en
evangelisasie)
EWEREDIGE BYDRAES

17

17.1

15

15.11.4
15.11

AB 4

W 9
15.11.3
35.3
49.1.14
AB 3
26.4.4.2.2.1
49.1.15
17
21.3.2

5

AB 5
AB 6
13
5
71

21.3.3

48.1
48.2
48.2
17.3
48.3
48.2

23

14

AB 15

1
F
FEESDAE, CHRISTELIKE
FINANSIELE KOMMISSIES
Van Kerkraad
Van Ring
Van Sinode
Van Algemene Sinode
FONDSE
Administrasiefonds
Beheer oor
Gemeentefondse
Predikante pcnsioenfonds
Ringsfondse
Sinodale fondse
FORMULIERE
Van Enigheid
Liturgiese
Ondertekening deur lidmate

2

3

4

48.1
57.1.1
57.1.2
57.1.3
57
14.6
14
14.2
12
14.3
14.4
1.1
48.2
V 7

G
GEBEDE, diens van die
GELOOFSBRIEWE
Vir ring
Vir sinode
GELOOFSBELYDENIS (cf Kategese en
belydenis)
GELOWIGES
Dienswerk van
Organisering van dienswerk
Status van

9.1
30.3
33.4

31.2.2
34.2.2

V 16
V 16

55
22.4

GEMEENTES
Afstigting van
Eenwording van
Grense van
Kombinasie van
Lidmaatskap
Optrede in ander
GEMEENTEFONDSE (cf Fondse)
GERUGTE
Indiening by kerkraad
By die ring
GESAG VAN KERKVERGADERINGS
GESKILLE, KERKLIKE
GETUIES, OPROEP VAN
Vorm vir
GESONDHEID VAN LERAAR (cf Bedienaar
van die Woord)
GODSDIENSONDERWYS
GROOTDOOP EN HERDOOP
H
HERDERLIKE SORG
HERSTEL
Evangeliedienaar
In geval van ergerlike sonde
Kerkraadslede
Lidmate
Van status
HERTOELATING VAN GESKEIDENES
TOT BEDIENING
HOER BEROEP (cf Appél)
HONORARIUM
Ampsdraers van Sinode
Huweliksbevestiger
Skriba van ring
HUGENOTE KOLLEGE
VERTEENWOORDIGER

18
20
18.7
19
26
10
24.1.1
24.1.2
20-23
2413
V 20
69
AB 3
51
66.3
66.4
66.2
66.1
22.7
AB 6
14.6.5.1
27.6
31.3.2.2
35.9.5

1
HUISBESOEK
Deur ampsdraers
Deur leraar
Deur ouderling
HUWELIKE
Honorarium vir bevestiger
Pug van leraar
HUWELIKSBEVESTIGER
Aansoek om aanstelling
Emeritus as

2

51
9.6

16.3
27.6
9.2
8.6.2.2
14.1.6.2

I
INLIGTINGSBURO
IN MEMORIAM KOMMISSIE
INSTITUUT VIR DOWES EN BLINDES
(DE LA BATSKOOL EN PIONIERSKOOL)
Sinodale kollekte
Verteenwoordiger in bestuur
ISRAEL EN ANDERTALIGES
Arbeid onder
Sinodale kollekte

10.22

16

35.8.6
11.19.14
35.9.6
52.4
11.9.11

J
JEUGBEDIENING (cf ook Kategese)
Jeugaksies op gerneentelike viak
Jeugkommissies
Kerkraadsjeugkommissie
Ringsjeugkommissie
Sinodale Jeugkommissie
Verantwoordelikheid van leraar

3

50
50.2.1.5
50.1
50.2.1.2
50.2.2
50.2.3
9.7

4

K
KASSIER
Van Kerkraad
Van Ring
KATEGESE EN BELYDENIS
Aflé van belydenis
Belydeniskias deur leraar
Leerplan
Doop by aflegging van
Ondersoek by aflegging
Ouderdom by aflegging
Persoonlike onderhoud
Tydperk van
Waar katkisante ressorteer
KENNISGEWING
By beroep van leraar
Van appél
Van emeritering
Van kerkraadsvergadering
Van ringsvergadering
Van sinodale vergadering
Van verkiesing van kerkraad
KERKJEUGAKSIES
KERKKANTOOR
KERKLIKE
Goedere
Ondersoek
Tug
KERKMUSIEK
KERKORDE, WYSIGING VAN
KERKRAAD
Amptenare van
Dienstermyn van
Finansiéle pligte teenoor leraar
Gewone en buitegewone vergaderinge
Grootte van
Kiesing van

27.12.1
31.3.2
50.2.1.4.12
50.2.1.4.8.3
50.2.1.4.9
50.2.1.4.12.4
50.2.1.4.11
50.2.1.4.10
50.2.1.4.11.1
50.2.1.4.8
50.2.1.4.6
7.5.3
24.3
14.1.2
27.2
31.1
34.1.1
15.5
50.2.1.5
57.2
13
31.7.1
58-66

24
AB 9

44.2
27.12
15.11
13.2
27.2
27.1.1
15

1
Kommissies van
Pligte teenoor ring
Pligte teenoor sinode
Samestelling
Taak van
Tuguitoefèning deur
Vakatures in
Voorsitterskap van
KERKRAADSLEDE
Beswaar teen verkose
Bevestiging van
Dienstermyn van
Getal
Kiesing van
Kieredrag van
KERKSEEL
KERKVISITASIE
KIESING
Van kerkraadslede
Van leraar
Van persone
KLAGTES
By kerkraad
By ring
By sinode
Vorm vir indiening van
KLEREDRAG VAN AMPSDRAERS
KOLLEKTES, SINODALE
KOMBINASIE VAN GEMEENTES
KOMMISSIES VAN DIE RING
KOMMISSIES VAN DIE SINODE
Permanente kommissies
Tydelike kommissies

2

3

4

1.20
27.10
27.11
27
27.5
24.1.1
15.12
28
15.8
15.10
15.11
27.1.1
15
1.7.1
AB 10
31.1
15
7.4
1.15.11

27.11.2
31.4
35.8
35.7

24.1.1
24.1.2
24.1.3
24
1.7
11.9
19

KONDONASIE
KONFERENSIE MET GEMEENTE
KONSTITUERING
Van ring
Van Sinodale Kommissie
Van Sinode
Van Algemene Sinode
KONSULENT
KOOR
KOSTE VAN KOMMISSIES
KWORUM
Kerkraad
Meerdere vergadering
Vir tugsake by kerkraad
Vir tugsake by ring
Vir tugsake by sinode
L
LANGVERLOF, PREDIKANTE
LEER EN AKTUELE SAKE
LEERGESKILLE
LEERSUIWERHEID
LEERTUG
LEGITIMASIE
LERAAR (cf Bedienaar van die Woord)
LIDMAATSERTIFIKAAT
Aan vertrokke lidmate
By afstigting
Vorm vir
LIDMAATSKAP
In geval van tug
Kerkverlating en
Verval van

50.2.1.4.10.3
31.7.11
31.2
35.8.1.5
34.2.4.1
3
28
AB 11
14.6.5.2
1.9.2.1
1.9.2.2
24.2.1.2
24.2.2.2
24.2.4.1

56
44.3
16.5
44.3
5

13.4.3
56

21.5.3

V 10

26.5.1
18.11
V 6
26.6
26.7
26.3

1
LIDMAATSREGTE EN VOORREGTE
LIDMAATREGISTER
LIDMATE
Buite grense
In buiteland (reisattestaat)
Uit ander kerke
LYDENSTYD
M
MAATSKAPPY EN KERK
M. E. I
MODERATUUR
Algemene Sinode
Algemene Sinodale Kommissie
Sinode
MOSIE V&N ORDE
N
NAAMSVERANDERING IN REGISTER
NAGMAAL (cf Sakramente)
Nagmaalwyn
N.G. KERK-UITGEWERS
Verteenwoordiger
NOMINASIELYS — GROSLYS
By heroep van leraar
By verkiesing van kerkraad
NOTULE
NUMERERING
NUWE GEMEENTE

2

3

4

26.9
17.3
26.10
V 5
26.4
48.1
68
35.9.14
39
40
34.3
1.16.1
17.1.10
AB 24
35.9.15

7.4.2
15.4.2
1.21
AB 13
18

0
OFFERGAWE BY EREDIENS
ONDERTEKENING
Van notule
Van ringstukke
ONDERWYS EN KERK
ONTEVREDENHEID MET LERAAR
OPENING VAN VERGADERINGE
Algemene Sinode
Ringsvergadering
Sinode
OPLEGGING VAN HANDE
OPSIG
Deur kerkraad
Deur ouderling
Kerklike
Oor gemeente
OPVOEDING EN ONDERWYS
ORDE
Kommissie van
Mosie van
Punt van
OUDERDOM
By aflê van belydenis
Verpligte aftree-ouderdom
OUDERLING
Lei van erediens deur
Pligte van
Verkiesing tot diaken
Vrystelling van diens
OWERHEID EN KERK

I
48.1
1.21.4
27.10.2
69
12

12
3.1
31.2.1
2.1

8.1.4

8.5.1.2

26
16
19
31.2
69
35.8.2

2.4.1
1.16.1
1.16.2

50.2.1.4.10
14.1.1
48.3.5
16

48.2
16
15.11.4
15.13

67

P
PASTORIE NA DOOD VAN LERAAR
PENSIOENFONDS
Leke-amptenare
Predikante

14.2.2.2
AB 14
12

1

2

3

4

PREDIKANTE (cf ook Bedienaar van die
Woord)
Afwesigheid uit gerneente
Pligte van
Status van
Verlof van
PRESENSIELYS
PROPAGANDA BY VERKIESING
PROPONENT
Bevestiging van
Status van
PROPONENTSEKSAMEN
PUBLISITEIT EN KOMMUNIKASIE
PUNT VAN ORDE
R
RADIOKOMMISSIE
REGERING
Van die kerk
Van ouderling
REGISTERS
Afskrifte van
Veranderinge in
REGLEMENTE
Opstel van
RINGSKOMMISSIE
REGTE EN VOORREGTE
REISKOSTE
Algemene Sinode
Ringskommissievergaderinge
Ringsvergaderinge
Sinode se kommissies

9.8
9
11

22.2
13.4
W 16
7.4.4

8.4

8.5
22.3
21.5
35.8.5
1.16.2
35.9.9

19
16
17.4
17.1.10
35.1,45.1
31.4
26.9
14.6.5.8
14.6.5.5
14.6.5.4
14.6.5.3

27.7

REKTIFIKASIES IN REGISTERS
REVISIE
Van bepalinge
Van besluite
RING
Ampsdraers van
Beskrywingspunte vir
Finansiële kommissie van
Fondse van
Kassier van
Kommissies van
Konstituering van
Reg tot sitting in
Stukkc vir
Taak van
S
SAAKGELASTIGDE
SAKE, KERKLIKE
SAKRAMENTE
Doop
Nagmaal
Nagmaal tydens sinode
Privaat bediening van Nagmaal
SEKUNDUS
SEKTE
SENDING
SENDINGKOMMISSIES
Kerkraad
Ring
Sinodale
SENDINGREGLEMEN~ ALGEMENE
SENSUUR (cf Tug)
SERKOS

355.4
1.17.4
31.3
31.6
31.4.2
14.3
7
31.4
31.2
30
27.10
31.7
10
21
49.1
49.2

49.1
49.2
2.6
AB 12
W 18
W 19

53

53
53.3

53.4
53.5
23
35.9.13

1
SINODE
Afgevaardigdes na
Afsluiting van
Agenda vir
Algemene
Amptenare
Beskrywingspunte vir
Biddag vir
Buitengewone
Byeenroeping van
Daggelde vir
Konstituering van
Krag van besluite van
Kworum vir
Moderatuur van
Permanente kommissies van
Reiskoste na
Taak van
Tyd en plek van
Tydelike kommissies van
Verslae van
Versoekskrifte aan
Verteenwoordigers van
Werksaamhede van
SINODALE RESSERWEFONDS
SITTINGSREG
SKORSING
SKRIBA
Kerkraad
Ring
Sinode

33

2

3

33
1.25
1.10
3
2.7

38
35.5
34.1.1.4
34.1.2
34

14.6.5.3
23

34.2
35.2
34.2.4
34.3
35.8
14.6.5.2

35
34.1.1.1
35.7
35.6
35.4
35.9
35
14.7
30.3
64, 66

24
27.12.1
31.3.2
34.3.7

4

SKULDBEWYS, PENSIOENFONDS
STAAT EN KERK
STATISTIEK, Datum vir
STATUS, PREDIKANT
STEMMING, IN VERGADERINGE
SUIWERHEID VAN LEER
SUSPENSIE
T
TEOLOGIESE KURSUS
TEOLOGIESE SEMINARIUM DE
COLIGNY
TIENDES
TRAKTEMENT VAN LERAAR
TUG
Dod van
Karakter van
Opheffing van
Prosedure vir uitoefening van
Prosedure voorlopige ondersoek
Prosedure finale ondersoek
Prosedure by appél
Prosedure by kerklike geskille
Tugmaatreels
Tugwaardige sondes
Voorwerpe van tug
Wie tug toepas

V 2
67
27.9
11
16.5
45.2

W 9
21.2
35.9.10
AB 16
13.2

58
59
66
24
24.1
24.2
24.3
24B
64
61
62
63

U
UITDIENSTREE
UITTREDE UIT SINODALE VERBAND

22
1.15

14
37

61

1

2

3

4

V
VAKATURES
Begin van
In Algemene Sinodale Kommissie
In Kerkraad
Langdurige
Ontstaan van
Vulling van
VERANDERING VAN STANDPLAAS
VERANTWOORDELIKEHEID VAN
BEROEPENDE GEMEENTE
VERENIGING EN KERK
VERKIESING KERKRAADSLEDE
VERKLARING
Amptelik namens kerk
Insake lidmaatskap
Vir ondertekening lidmate uit
erkende kerke
VERLOF TOT DOOP
VERSLAE AAN SINODE
VRYSTELLING VAN DIENS
VERSOEKSKRIFTE AAN SINODE
VERTROKKE LIDMATE
VERVAL VAN LIDMAATSKAP
VERVOERKOSTE BEROEPE LERAAR
VOORBEREIDINGSDIENS
VOORSITTER
Kerkraad
Ring
Sinode
VOORSTELLE
VROUEAKSIE
VRYMESSELARY

7.1.3
40.3
15.12.2
7.1.4
7.1.2
7.1.3
7.2.2
13
70
15
AB 17
V 8
V7
49.1.12
35.6
15.13
35.5
26.5.2
26.3
13.3
49.2.5
97
31.3.3
34.3.4

1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.14
55.2
15.1.3

AB 18

w
WANGEDRAG.
WERELDBIDDAG VIR VROUE
WOORDVERKLARING

61
AB 19
W

