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VOORWOORD 
 

 
Met waagmoed het die Sinode van Oos-Transvaal gedurende 1999 besluit om op ’n nuwe 
wyse te funksioneer.  Na ’n deeglike teologiese besinning oor die rol en taak van die 
Kerkverband is die eerste lyne getrek.  Jaarliks word hierdie prentjie verder ingekleur. 
 
Die sinodesitting is die geleentheid waartydens die veranderde werkswyse die 
opsigtelikste is.  Ons hou van die gesprek om die tafels.  Ons wil graag by enige 
geleentheid ons kommentaar op ’n indekskaart kan neerskryf.  Ons geniet dit om telkens 
na ’n ander formaat, met eie reëls, oor te skakel - of dit nou inligtingsformaat, 
konferensieformaat of die besluitnemingsformaat is. 
 
Verlede jaar het die Voetsool sinodesittings as ’n verdere tree bygekom.  Vanjaar word 
daarop voortgebou. 
 
Die fokus val nie op die Bedieninge nie, maar op die Diensgroepe, wat die sake uit die 
Voetsool sinodesittings verder gevoer het.  Dit was weer ’n verdere tree om ander persone 
te betrek om die stukke voor te berei. Neem gerus deel aan die gesprekke oor die sake 
wat vandag op lidmate se harte is. 
 
En dan is daar die verslag voor die vraelys.  Nog ’n eerste, om die besluite van die 
Algemene Sinode op so ’n wyse te toets.  Tydens die sinodesitting word kommentaar en 
aanbevelings uit die resultate van die vraelys, aan die Algemene Sinode saamgestel. 
 
Laastens, die hoogtepunt - ons toewydinsgeleenthede.  Vanjaar word dit verder uitgebou 
vir gelowiges, wat graag wil hoor wat die Here vir ons sê. 
 
Almal wat deel van die familie-fees gaan hê, kom stap saam op dié pad. 
 
 
 
 
Ds HJ van der Schyff 
Uitvoerende Amptenaar 
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EMBLEEM SINODESITTING 2005 
 

EMBLEEM? 
 
Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat 
die Sinodesittings telkens deur ’n 
embleem aangedui word, wat ’n verband 
met die inhoud van die sitting het. 
 
 
ONTWERPSPAN 
 
Die Ontwerpspan het ’n embleem laat 
ontwerp vir die sinodesitting 2005.  Hierdie 
embleem moes by ons bestaande 
embleem aansluit;  ’n verband met die 
Voetsool sinodesittings hê en ook by die 
sentrale tema aansluit. 
 

ONTWERP 
 
In die ontwerp wat goedgekeur is, is die 
volgende simboliek te vind 
 
Een:  Die eenheid onder mense.  Die drie 
figure is bymekaar. 
 
Twee:  Kyk op na die lig en hoop.  Die drie 
figure kyk op na die ligte deel van die 
driehoek. 
 
Drie:  Die heilige Drie-eenheid, deur die 
driehoek verbeeld. 
 
Vier:  Vuur van die Heilige Gees.  Die 
figure vorm vlamme. 

TEMA 
 
Die sentrale tema van die sinodesitting 2005 is:   
 
Christus, die hoop vir vandag Hebreërs 3 vers 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voetsool sinodesittings 
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KAART NA PIERRE VAN RYNEVELD 
 
Hierdie kaart dui aan waar die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld geleë is.  ’n Manier om die terrein 
te bereik, is om vanaf die Witbank-snelweg die Hans Strydom-afrit te neem.  Nadat die pad bokant die N1 
Pietersburgpad verby is, word by die eerste robot links gedraai.  Volg dan die kaart verder. 
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Woorde en Melodie:   
UK Trümpelmann, Augustus 1999 
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WAARDES VAN DIE SINODE 

 

 

EEN:  Coram Deo: 'n Lewe in die teenwoordigheid van God in navolging 

van Christus. 

 

 

TWEE: Prinsipieel-teologies gegronde besluit-neming op grond van die 

Skrif en die Belydenis van die Kerk. 

 

 

DRIE: Verhoudingsgerigtheid binne die raamwerk van die 

familiemetafoor. 

 

 

VIER:  Kontekstuele sensitiwiteit in die lig van veranderende 

omstandighede. 

 

 

VYF:  Erkenning van die diversiteit in die Sinode:  gemeentes, geslagte, 

    

 

 

       
 



 
 
Werksaamhede van die Sinode 
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WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE 
 

 

EEN:  Visionêre leierskap 

 

 

TWEE: Bedieningsvennootskappe 

 

 

DRIE: Netwerkbestuur 

 

 

VIER:  Kommunikasie en Bemarking 

 

 

VYF:  Verhoudingsbou 
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1.  OPENING EN KONSTITUERING 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop die 
opening en konstituering plaasvind.  Dit word as gelese beskou.  Daar word 
slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Opening en 
Konstituering wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 1.5 Die Voorsitter verklaar die vergadering wettig gekonstitueerd. 

 
 
 
 

 
 



 
 

1.  Opening en Konstituering 
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1.  OPENING EN KONSTITUERING 
 
 

1.1 REGISTRASIE  
 
1.1.1 Registrasie geskied DV op Sondag 16 
Oktober 2005, tussen 15:45 en 16:45.  
 
1.1.2 Registrasie vind by die gemeentesen-
trum van Pierre van Ryneveld plaas.  By die 
ontvangsruimte word tafels geplaas, om die 
registrasie te doen. 
 
1.1.3 Proses tydens registrasie 
 
1.1.3.1 Almal kan registreer, indien hulle 
geloofsbriewe in orde is.  Die geloofsbriewe, wat 
ontvang is, se name verskyn by 
punt 1.3.5. 
 
1.1.3.2 Indien afgevaardigdes 
se name nie in die Agenda 
verskyn nie, kan hulle by die 
Uitvoerende Amptenaar aanmeld, 
met die nodige geloofsbrief.  
Toevoegings en wysigings tot die 
afgevaardigdes,  word vanaf 
15:30 ontvang. 
 
1.1.3.3 Gemeentes se afgevaardigdes registreer 
by tafels, wat volgens die gemeentes se name 
gerangskik is. 
 
1.1.3.4 Tydens die registrasie word ’n lêer met 
stukke aan elke afgevaardigde oorhandig.  Hierdie 
lêer  bevat ook die tafel-indelings. 
 
1.1.3.5 Daar word ook naamplaatjies met elkeen 
se noemname uitgedeel.  Dit is ter wille van die 
familie saamwees. 
 
1.1.4 Na die registrasie 
 
1.1.4.1 Na afloop van die registrasie word foto's 
van die afgevaardigdes geneem.  Benewens die 
persone wat nog nie afgeneem is nie, is daar ook 
baie ou "kiekies" van veral die predikante.  Nuwe 
foto's word ook geneem. 
 
1.1.4.2 Koffie en tee is daarna beskikbaar wees. 
 
1.1.4.3 Afgevaardigdes word versoek om reeds 
teen 16:45 hulle plekke aan die tafels, volgens die 
tafel-indeling, in te neem.  Die tafels word in die 
gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld 
geplaas. 
 
1.1.5 Laat registrasie 
 
1.1.5.1 Ons Familiereëls sê steeds: 

 
"Persone wie se name nie op die presensielys 
verskyn nie, mag nie deelneem aan die 
vergadering, voordat hulle geloofsbriewe by die 
Uitvoerende Amptenaar van die Sinode ingedien 
en hulle teenwoordigheid aangeteken is nie. 
(Familiereëls - Reglement van Orde punt 3.1.1, 
bladsy 101.) 
 
1.1.5.2 Afgevaardigdes wat nie tydens 
registrasie teenwoordig was nie, moet dus sodra 
hulle opdaag, by die Uitvoerende Amptenaar 
registreer. 
 
1.2 NAGMAALSDIENS 
 
1.2.1 Die Nagmaalsdiens begin om 18:30 in 
die kerkgebou van Pierre van Ryneveld. 
 
1.2.2 Die prediker is dr Stephan Joubert van 
Moreletapark. 
 
1.2.3 Die Bediening vir Aanbidding hanteer 
die liturgie van die Nagmaalsdiens. 
 
1.2.4 Die Kerkraad van Pierre van Ryneveld 
sorg vir die bediening van die tekens, waar nodig. 
 
1.2.5 Daar is ruimte vir besoekers tydens die 
Nagmaalsdiens.  Hulle kan op die boonste vlak sit.  
 
1.3 KONSTITUERING 
 
1.3.1 Die konstituering vind om 17:00 plaas.  
Dit word deur die Voorsitter van die Sinodale 
Diensraad, dr Johann Ernst hanteer. 
 
1.3.2 Die konstituering vind plaas deurdat die 
Uitvoerende Amptenaar die lys van die 
afgevaardigdes wat teenwoordig is, voorlê. 
 
1.3.3 Die Uitvoerende Amptenaar lê die lys 
skriftelik ter tafel.  Slegs die aantal afgevaardigdes 
en die aantal teenwoordiges word genoem om te 
bevestig dat die vergadering wettig kan 
konstitueer. 
 
1.3.4 Volgens punt 3.1.3 van die Reglement 
van Orde moet minstens twee derdes van die 
afgevaardigdes teenwoordig wees.  Die volledige 
presensielys verskyn in die Notule. 
 
1.3.5 Die naamlys van afgevaardigdes wat 
reeds ontvang is, volg hierna.  (Die volledige lys 
van die afgevaardigdes soos gewysig en aangevul, 
verskyn in die Handelinge). 
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1.4 GEMEENTES 
 
1.4.1 Silverton het met 
Skuilkrans-Pretoria een geword.  
Die aantal gemeentes in die 
Sinode is dus nou 88. 

 
1.4.2 Kragveld het niemand na die 
sinodesitting afgevaardig nie.  Daar is dus 
persone uit 87 gemeentes afgevaardig. 
 

  
 Predikante          Ouderlinge/diakens 
 Afgevaardig/sekundi Primarii Sekundi 
 (Sekundi in hakies 
 onder die naam) 
Alkmaar CJ van der Merwe GM Lubbe CC Oosthuizen 
Amersfoort JPM Maree PWC van Zyl JJ Boshoff 
Amsterdam JP Pienaar TR Purcocks CM Pienaar (s) 
Badplaas         - FH Botha H Steyn 
Barberton MA Crouse J Boshoff H du Plessis 
 CJ Truter SCJ de Nuyssen (s) H Muller 
Belfast BD Blom DHP Boers JG Korff 
 JH Potgieter MJV Prinlsoo HB Marais  
Blinkpan SJ Heine M Goosen (s) H van Tonder 
   L Bothma (s)  
Breyten         - JS Rautenbach ME Rautenbach (s) 
Bronkhorstspruit PJ Fourie JF Venter IB Kok 
Burgersfort JPT Koen E Koen (s) CJ Wilsenach 
 (CC Lourens)   
Carolina MF Prinsloo JFW Liebenberg D Fischer 
 (JFW Liebenberg)    
Chrissiesmeer GJB Brink JF Cilliers JJ Rautenbach  
Debruinpark-Ermelo FdeV Davel HJ Daneel FC Benecke 
 DF Ehlers J Theron WE Ritson 
Dennesig CR van Vuren PO Skinner D Keller (s) 
Doornkoof JH Ernst JG Coertze DJ Pretorius 
 CJ Lindeque JL Kruger ME Venter (s) 
 GP Maritz EM Mouton (s) 
 GJ Oberholzer AC Reid (s) 
 E Rademeyer D Sutherland (s)  
 A Venter D Venter (s) 
Elarduspark JJH du Plessis CJ Bosman  
 LE Westhof FJJ Labuschagne   
Ermelo FJ Retief WP Jacobsz EM Pretorius (s) 
 PJG van Niekerk PC de Wit JPJ Steyn 
Ermelo-Oos AF Botha A Vermeulen IJ van der Merwe 
Garsfonteinpark A Badenhorst GJ Coertze M Janse van Rensburg (s)  
 LL Bosman A Driescher TG Loubser (s) 
 EP Büchner (s) HPJ Meyer 
 JG Burger   JM Olivier 
 JHF Taute SSB Steyn 
Goedgegun-Swaziland         - CJW Louw (s) 
 (FvZ Louw)    
Graskop         - MJ Venter (s) JJ Prinsloo 
Gravelotte         - 
 (JJV Smith) MR de Klerk    
Groblersdal HPW Groenewald PF Coetzee DJ Viljoen 
 JA van Eeden S Ferreira JH Vorster 
Halfweghuis EC Immelman AT Nagel JC Kruger  
Hazyview MG Willemse HA Alberts G Droste 
Hendrina HF Olivier SJ Nel JA Durr 
Kampersrus PJ Dorey DA Scholtz LJ Oberholzer 
Kloofsig WAG Nel GJ Marais EP Pienaar 
Komatipoort WJ Nortjé SG Vermaak AC Pretorius (s) 
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Kragveld         - 
Krielpark J Fourie PH van Rooyen 
Krugerwildtuin C Louwrens WL Crafford J Pressly 
Laeveld  KM Schultz 
Letsitele PJ Grobler AJ Lategan SJ Viljoen 
Lydenburg CL Venter SJP Loots WCB Davel 
Lydenburg-Suid PL Bezuidenhout J Bezuidenhout (s) AM van der Spuy (s) 
 (LW de Jager) 
Lynnwoodrif PA du Toit PGJ Meiring HJO Erasmus 
 J Potgieter R Murray CJ Loedollf 
 J van Schalkwyk JM van Schalkwyk (s) JJ van Zyl 
Lyttelton EP Meylahn (s) SS Saayman  LT van Wyk 
 E Naudé GS Maré LJ Watermeyer (s) 
Lyttelton-Noord GF du Toit T Krige W Klerck 
Lyttelton-Oos F Schoeman AE van Rensburg(s) WJ Haywood 
   JM van As 
Machado-Boven MJ Heaney ND Prinsloo O van Niekerk 
Malelane UK Trümpelmann GS du Plessis AE Visser (s) 
 (AM Louw) (s)   
Marble Hall HA Bester PG Anker S Potgieter (s) 
 FC de Witt CM van Niekerk EM Buys (s) 
Merlindale         - GH Theron AE Smuts (s) 
Meyerspark FJL Ellis GJJ Breyl JC Jordaan 
 WIC Liebenberg CD Bredenkamp DAJ Loubser 
 DJ Venter AG du Toit FJ Lotz 
Middelburg, Transvaal JP Hattingh T Markram SF Smit (s) 
 JC van Rooyen CM Smit (s) T Weilbach (s) 
Middelburg-Kanonkop JH Boshoff GC Engelbrecht L Gravett 
 JC Marais PJC Myburgh SP Steenkamp 
Middelburg-Suid T Erasmus AJJ du Preez (s) MA Schulze (s) 
 GJ van Niekerk L Hoek 
 FM van Vuren (s) LC Smith (s) 
 WE van Wyk EM van Niekerk (s) 
Middelburg-Wes C Bester JL Pretorius  
 NFS Mulder 
 PG Otto 
Monumentpark-Wes WC de Klerk JHJ de Witt  
 J Dill D Smuts-Erasmus 
Moreletapark E Meyer (s) JF de Villiers JS Andersen 
 H Saayman FA du Toit 
 DE van der Spuy PR Kruger 
 SJ Visser A Rautenbach  
Morgenzon DD Claassens LM du Toit DB Jansen van Rensburg 
Nelspruit JJE le Grange FP Crotz 
 TA Marais I vdV Venter 
Nelspruit-Suid DS Botha GD du Plessis 
 J Strydom JNR Bosman 
 JS van Heerden JJ van Zyl 
Nelspruit-Westergloed S Maritz L Kotze WA McDonald 
 JA van Zyl 
Nooitgedacht JJ Mey WJC Badenhorst PJ Adendorff 
Ogies DH Nieuwoudt CE Nieuwoudt (s) CJJ van Eeden  
Ohrigstad         - AW Doyer PJ Viviers 
Olifantsfontein HC van Zyl HI van der Westhuizen(s) N Fourie 
Paardekop         - PC Poley 
 
 
Phalaborwa CS Schoeman JA Klopper MJM van Greunen (s) 
 RA Stanton EG van der Westhuizen(s)  JA Jacobs 
 MHO van Heerden 
 JH Wandrag 
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Pierre van Ryneveld AR Fick L Jackson (s) E Lewis (s)  
 PG van Maarleveld JJ le Fleur R Opperman 
 JAN Venter WHJ Pretorius WO Solomon 
Piet Retief H van Blerk AS Olivier HFC Malan  
 RAP van Niekerk JH Pretorius AJ van den Berg 
Pongola PJ Botha PH Marais MLL Mostert 
 (JJ Erlank)   
Premiermyn MC de Bruyn DJ Brink EW Marais 
Pretoria-Faerie Glen A Fitzgerald RJP van Tonder E Jacobs (s) 
 JH Fourie PJ van Zyl (s) DP van Vuuren 
 HJ van der Schyff 
Pretoria-Garsfontein R Wasserman LM Louw (s) CJ Homann  
 JM van der Merwe HF Stander GB Muller 
  CGM van Tonder (s) WC Smit  
Pretoria-Oosterlig A Botha AH Heunis W Backer  
 (HC Nienaber) 
 FP Fourie JW Mostert CH Groenewald 
 (PWleR van Niekerk) 
 LK Louw BJM Vorster JS Strydom 
 (GG Lindenberg) 
Rayton OPJ Olivier H Krause H Brisley 
 LJ Pienaar AJW van Wyk HPC Steyn 
Rietkuil         - JF Malan W Bronkhorst 
Roossenekal         - FW Conradie JJ Joubert 
Sabie D Louw GC Maritz CHJ Schutte 
 (SJP Loots) 
Silverton 
Silvertonkruin LJ Brittz H Liebenberg JA Knoesen 
Skuilkrans-Pretoria JH Bisschoff NH Boezaart 
 AM Meiring HJ de Villiers (s) 
 LF Meiring (s) PD Potgieter 
 AJ Pienaar W Schnetler 
 ACJ van Niekerk J Stander (s) 
Tygerpoort, Pretoria FJ Clasen DJ Pretorius EJ Bezuidenhout (s)
 DJDreyer 
 WJ Pietersen 
Tzaneen G van Zyl J Steyn ERE Vosloo 
Tzaneen-Wolkberg D Botha HC Rossouw DM Roelvert 
Valleisig GF van der Berg MTF Fourie SP Bezuidenhout 
 ADF van der Wart PF Marais BJE Taute 
 JC van Rooyen AW Wessels  
Verwoerdburgstad MC Engelbrecht RS du Preez (s) Z Engelbrecht (s) 
 JA Pienaar A König L Schmidt 
 JS Venter AJP Pitzer K van Heerden 
 C Woite KWJ van Heerden M Vermaak 
Volksrust EC le Roux HB Laas J Mellet 
Volksrust-Suid CH Herbst HJ Posthumus J Groenewald 
Wakkerstroom PJC de Jager FJ du Plessis AMC Theron 
Witbank BW de Wet JCG Bouwer (s) HJ Gouws 
 PA Malherbe IJ Kriel E van den Heever (s) 
 JvS Momsen JC van As (s) GJS Venter 
Witbank-Klipfontein LPJ Cloete DG Howard GJ Gerber 
 IHR Kilian AM Jansen GC Oosthuizen 
 AM Nel GJ Potgieter ABF Steyn 
Witbank-Panorama WA Esterhuizen JJ Groenewald JJ Jacobs 
 JJ van Eyssen CM Venter (s)  JJ Venter 
 
Witbank-Suid HG Bester EM de Wet (s) JF de Wet 
 FL Steenkamp M Fourie (s) JCA du Preez 
 HPJ van Wyk J Grobler N Toerien 
Witbank-Vallei JH Grobler JJ Joubert CJH Minne 
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Witrivier JJ de Jager M Pelser (s) A Bester 
 GJS Doyer WP Pienaar PG Reyneke 
 BN Swart J van Tonder JCS Schutte (s) 
 
1.5 VERKLARING 
 
Die Voorsitter verklaar die sinodesitting wettig 
gekonstitueerd, na aanleiding van die getal 
afgevaardigdes wat aangemeld het. 
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14      Agenda 2005  

2.  ONTWERPSPAN VIR DIE SINODESITTING 2005 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop die 
sinodesitting gereël is.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van 
die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die reëlings van die 
Ontwerpspan wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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2.  ONTWERPSPAN VIR DIE SINODESITTING 2005 
 

Die verhaal agter hierdie sinodesitting moet vertel word . . . . 
 

2.1 BEPLANNING VAN DIE 
ONTWERPSPAN 
 
2.1.1 Die beplanning vir sinodesitting 2005 het 
reeds op 9 Februarie 2004 begin.  Die kommentaar 
uit sinodesitting 2003 is bespreek en die volgende 
het duidelik geblyk: 
 
Een: Tyd vir tafelgesprekke is 
ononderhandelbaar. 
 
Twee: Die waardes van die Sinode moet sterk 
uitgebou word. 
 
Drie: Die gemeentes en hulle sake moet al 
meer op die tafel kom. 
 
2.1.2 Ander Sinodes se sinodesittings is 
besoek en besef dat daar voortdurende vernuwe 
moet word. 
 
2.1.3 Samevattend het dit geblyk dat die fokus 
op die gemeentes en hulle behoeftes moet wees.  
Die stem van die lidmate, is besonder, moet 
gehoor word.     
 
2.2 VOETSOOL SINODESITTINGS 
 
2.2.1 Gedurende 2004 is die byeenkomste 
gehou, om die gemeentes se hart te hoor.   Vyf 
geleenthede is tussen Augustus en November 
2004 gehou, waar verteenwoordigers van 82 van 
die 89 gemeentes teenwoordig was.  ’n Totaal van 
432 lidmate het deelgeneem.  

 
2.2.2 Die Voetsool sinodesittings is ingedeel 
volgens die grootte van die gemeentes, soos dit in 
die predikante weerspieël is: 
Een en minder leraar gemeentes 

Twee leraar gemeentes 
Drie en meer leraar gemeentes.  
 
2.2.3 Die gemeentes is vooraf gevra om oor 
drie vrae te besin.  Dit het oor elkeen se konteks, 
die belewenisse van die werklikheid en roeping as 
gemeente gehandel.  Die vrae is ook tydens die 
Voetsool sinodesittings hanteer:  
  
Een: Hoe gaan julle gemeenskap oor vyf (5) 
jaar lyk? 
 
Twee: Watter sake leef tans in die harte van die 
lidmate? 
 
Drie: Hoe maak julle gemeente tans ’n verskil 
in die gemeenskap? 
 
2.2.4 Die geleenthede is op Saterdae gehou.  
Daar is op positiewe verhale gefokus en selfs 
visuele aanbiedinge van gemeentes se 
werksaamhede vertoon. 
 
2.2.5 Elke geleentheid is op ’n eiesoortige  
manier deur die Ontwerpspan hanteer, hoewel die 
waardes en manier van doen van die Sinode 
deurlopend dieselfde aandag gekry het.  Dit het die 
hantering van die spiritualiteit (Coram Deo), 
verhoudingsbou (Familiesake) en die gebruik van 
multi-media ingesluit.  Gesprekke het rondom 
tafels plaasgevind en die kostes vir die gemeentes 
was minimaal.   
 
2.3 SAKE OP DIE HART VAN DIE 
LIDMATE 
 
2.3.1 Die terugvoer en die aanduiding van die 
prioriteite is noukeurig aangeteken.  Hiervolgens 
het die Ontwerpspan die gesprekke soos volg 
saamgevat:     
 
Vraag een:  Hoe lyk die gemeenskap na 5 jaar? 
 
Een: Baie meer multi-kultureel. 
 
Twee: Die Kerk het ’n taak, maar meeste 
oordeel dat dit steeds volgens die tradisionele 
bedieningstyl moet geskied. 
 
Drie: Gemeentes is onseker oor die aard van 
hulle eie plek in die nuwe gemeenskap. 
 
Vraag twee:  Wat leef nou in die harte van die 
lidmate? 
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Een: Kommer oor die jeug en gesinne – die 
jeug soek rolmodelle! 
 
Twee: Neem sterk standpunt in oor die Woord. 
 
Drie: Onsekerheid oor bykans alles, plus 
ontnugtering oor die Kerk se werk. 
 
Vier: Veranderinge skep spanning – bestuur 
dit, plus maak ruimte vir die verskillende 
spiritualiteite. 
 
Vyf: Die effek van Kerkhereniging is 
onduidelik  
 
Vraag drie:  Watter verskil maak die gemeente in 
die gemeenskap? 
 
Een: Daar kan wel ’n verskil in die 
gemeenskap gemaak word, maar saam met dié 
wat, in nood verkeer. 
 
Twee: Gesamentlike projekte moet aangepak 
word om te deel in mekaar se vaardighede. 
 
Drie: Skep netwerke met hulle wat reeds 
bedrewe is, al is hulle selfs nie deel van  die NG 
Kerk nie. 
 
Vier: Toerusting van lidmate om veranderinge 
te kan hanteer, is belangrik. 
 
2.3.2 Die evaluering 
van die Ontwerpspan van 
die Voetsool sinode-
sittings, was soos volg: 
  
Een: Dit was ’n 
droom wat waar geword 
het!  Daar is ’n nuwe 
rigting binne die Kerk 
gewaag, wat prakties kon 
realiseer en die pad vir 
die toekoms aandui. 
 
Twee: Dit was vir almal 
’n besondere ervaring.  
Daar het ’n lekker gesindheid geheers en die 
lidmate het met groot opgewondenheid 
deelgeneem.  Dat lidmate kon praat, gehoor word 
en hulle harte op die tafels kon sit, was van groot 
waarde. 
 
Drie: Deur die geleenthede is verwagtinge 
geskep.  Wat gaan nou gebeur?  Die terugvoer is 
baie belangrik.  Die lidmate moet op hoogte gehou 
word van dit, wat met hulle insette gebeur. 
 
Vier: Die deelnemers het groot waardering vir 
die Coram Deo-geleenthede en die tafelgesprekke 
gehad. 

 
Vyf: Daar is begrip vir mekaar ontwikkel en 
ook tot die besef gekom dat ander met dieselfde 
probleme / uitdagings te doen het.  Die gemeentes 
staan nie alleen nie. 
 
Ses: Die lidmate se omstandighede bepaal 
ook hulle belewenisse.  Opvallend was veral die 
verskil tussen die plattelandse en stedelike 
gemeentes van drie en meer leraars. 
 
Sewe: Die gemeentes deel die besef dat die 
Kerk na buite gerig moet wees.  Almal is met 
projekte in die gemeenskap besig. 
 
Agt: Die lidmate se belewenis van ons tyd, 
word deur groot onsekerheid gekenmerk. 
 
Nege: Deur die Voetsool sinodesittings is vir 
meer lidmate geleenthede geskep om meerdere  
vergaderinge te ervaar en daaraan deel te neem.  
Lidmate het dit bygewoon, wat gewoonweg nie 
sinodesittings kan bywoon nie.  Ander predikante 
kon leiding neem, as dié wat dit tradisioneel doen.  
Meer predikante kon ook by die Coram Deo-
geleenthede betrek word. 
 
2.3.3 Die groot sake, wat by al die geleenthede 
in die gesprekke uitgekom het was, was:  
 
Een: Soeke na Geestelike leierskap. 
 

Hieronder het die 
volgende geval: Die 
aard van geestelike 
leierskap in die 
gemeentes; roeping 
(bestaansrede) van die 
gemeente;  toewyding 
van die lidmate en 
predikante; versorging 
van die predikante en 
verbintenis aan God. 
 
Twee: Die konteks 
waarin die Kerk bestaan 
 
Die volgende is gevra:  

Die funksionering van die Kerk/gemeente in ’n 
sekulêre staat; ’n multi-kulturele samelewing; die 
Kerk in ’n Afrika-konteks; die Handves van 
menseregte, wat geen diskriminasie op grond 
van taal, geslag, seksuele oriëntasie en geloof 
duld nie. 
 
 
 
 
Drie: ’n Praktiese Christelike lewenstyl te 
midde van uitdagings op ekonomies-politieke 
gebied, sowel as op moreel-geestelike gebied. 
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Die volgende is hieronder verstaan: Die effek 
van Swart Ekonomiese Bemagtiging 
(regstellende aksie onder andere) en 
grondhervorming; armoede en werkloosheid; 
misdaad, geweld, veiligheid en trauma; Bybelse 
waardes en lewenstyl; morele verval, korrupsie 
en bandeloosheid.  
 
2.4 WAT HET DIE ONTWERPSPAN 
GEHOOR? 
 
2.4.1 Op grond van die "groot sake", is agt (8) 
Diensgroepe saamgestel.  Dit is:  
 
Een ’n Diensgroep in verband met geestelike 
leierskap. 
 
 Roeping (bestaansrede van die gemeente) 
 Toewyding van lidmate in die gemeente 
 
Twee: ’n Diensgroep oor die sekulêre en multi-
kulturele samelewing. 
 
 Die funksionering van die 

gemeente in ’n sekulêre staat, 
te midde van ’n handves van 
geen diskriminasie op grond 
van geslag, taal, seksuele 
oriëntasie en geloof. 

 
 Die funksionering van die Kerk 

met Europese wortels in ’n 
multi-kulturele Afrika-konteks 
te midde van verreikende sosio-politieke 
veranderinge. 

 
 Dit alles aan die hand van die 

Gereformeerde verstaan van die Skrif en die 
Belydenis. 

 
Drie: ’n Diensgroep vir praktiese Christenskap 
in ’n veranderende omgewing. 
 
 Bybelse waardes en lewenstyl met 

verwysing na morele verval, korrupsie, 
bandeloosheid, misdaad, geweld, veiligheid, 
trauma, Vigs en die onderwys. 

 
Vier ’n Diensgroep oor Kerkhereniging en die 
Belhar Belydenis. 
 
 Dit sluit ook verhoudinge met ander 

denominasies in, sowel as samewerking met 
nie-kerklike organisasies. 

 
Vyf: ’n Diensgroep oor die effek van Swart 
Ekonomiese Bemagtiging, grondhervorming, 
werkloosheid en armoede. 
 

Ses: ’n Diensgroep oor die standpunt van 
gemeentes oor homoseksualiteit en die hantering 
van dié lidmate in gemeentes. 
 
Sewe:  ’n Diensgroep oor kleiner lidmatetal en 
krimpende bronne. 
 
 Daar word op Volhoubare bediening gefokus. 
 
Agt: ’n Diensgroep in verband met die 
verdwyning van die jeug en die veroudering van 
gemeentes. 
 
 Die fokus val op die volgende aspekte:  Hoe 

om ouer en jonger lidmate saam in die 
eredienste te akkommodeer, sowel as 
geloofsvorming. 

 
 
2.4.2 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die 
oorkoepelende tema vir die sinodesitting 2005 
moet wees:  
 
Christus, dié hoop vir vandag Hebreërs 3 vers 16 

 
2.4.3 Daar is ook besluit dat 
elke verslag doelbewus die 
boodskap moet dra:  Christus, dié 
hoop vir vandag! Die uitgangspunt 
van die beplanning is ook dat op 
die gemeentes en hulle behoeftes 
gefokus word.  
 
2.4.4 ’n Embleem is vir die 
sinodesitting ontwerp.  Dit word 

oral gebruik.  In die Agenda is dit op elke bladsy te 
sien.  Let op die beskrywing van die embleem, 
soos dit in die voorwoord opgeneem is. 
 
2.5 INRIGTING VAN DIE 
SINODESITTING 
 
2.5.1 Die sinodesitting 2005 word doelbewus 
op die werk van die agt Diensgroepe gefokus.  
Daar is besef dat min van die sake reeds 
afgehandel kan word.  Hierdie is egter ’n 
geleentheid om doelbewus aan die verskillende 
uitdagings aandag te gee.  
 
2.5.2 Die klem word nie tydens  die 
sinodesitting op die werksaamhede van die 
Bediening gelê nie.  Hulle gee egter elkeen 
inligting oor hulle terreine deur. 
 
2.5.3 Daar word egter doelbewus gefokus om 
die waardes van die Sinode op talle maniere uit te 
beeld. 
 
2.5.4 Die Ontwerpspan het geoordeel dat daar 
’n  natuurlike  gang  van sake is, soos deur die vol- 
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volgende skets getoon word: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5 Geestelike leierskap is in die sentrum.  
Daarna word sake hanteer wat die Gemeentes 
raak; daarna die Kerkverband en uiteindelik die 
gemeenskap. 
 
2.5.6 Die verloop is dus soos volg: 
 
Sentrum          - Geestelike leierskap 
Gemeentes      - Jeug en Veroudering 
  Volhoubare bediening 
    Homoseksuele lidmate 
Kerkverband     - Teologiese opleiding 
  Kerkhereniging 
Gemeenskap     - Praktiese Christenskap 
  Swart Ekonomiese Bemagtig- 
  ing en grondeise 
  Multi-kulturele samelewing       
 
2.5.7 As gevolge van die inrigting van die 
sinodesitting, kan die verslae van die Diensgroepe 
nie in presies hierdeie volgorde hanteer word nie. 
 
2.5.8 Oorsigtelike beeld 
 
’n Kort inleidende video is saamgestel, 
om aan te dui hoe die wêreld en die 
sinodale gebied verander het.  Dit toon 
ook hoe die sinodesitting by die 
Voetsool sinodesittings aansluit.  Daar 
kan ook tydens die sitting telkens 
“teruggeblaai” word, om die verband 
met die geheel te toon. 
 
2.5.9 Waardes van die Sinode 
 
Die Ontwerpspan het doelbewus beplan om die 
waardes visueel uit te beeld.  Afgevaardigdes word 
telkens herinner dat die Sinode daarvolgens 
funksioneer.  Daar is ’n aantal video-insetsels 
gemaak. 
 
2.6 KERKSPIEËL 2004 
 

2.6.1 Gedurende Maart 2004 is die opname 
van Kerkspieël 2004 gedoen.  Een van die 
afdelings was:  "Wat in die lidmate se harte leef?"   
Hierdie vraag is aan die predikante gevra en die 
antwoorde is hulle waarneming of aanvoeling. 
 
2.6.2 Kerkspieël 2004 stel dit op bladsy 126 
soos volg: 
 
"Die aandag word getrek deur die groep wat 
sentreer rondom ’n lewensgevoel van onsekerheid, 
wat  op verskeie vlakke opereer.  Daarnaas is daar 
die behoefte vir ’n verdiepte spiritualiteit en 
geloofs-praktyk en ander behoeftes rakende die 
geloof en Kerk." 
 
2.6.3 Die sake is in die volgende volgorde 
weergegee: 
 
Een: ’n Lewensgevoel van onsekerheid, wat 
op verskillende vlakke uitloop - 18.3%. 
 
Twee: ’n Behoefte aan ’n verdiepte spiritualiteit 
en geloofspraktyk  - 14,9%.  (Dit sluit in: geestelike 
herlewing, om God te beleef en om ’n verskil in die 
wêreld te maak.)   
 
Drie: Algemene behoeftes in verband met 
geloof en die Kerk - 10,5%.  (Dit is onder andere 
pastorale versorging, geestelike tuiste, soeke na 
stabiliteit, soek antwoorde en ’n eie identiteit.) 
 
Vier: Negatiwiteit oor geloof en die Kerk - 
7,9%.  (Onder andere dat die Kerk nie relevant of 
geloofwaardig is nie, die Kerk verander te veel of 
te stadig.)  
 
Vyf: Misdaad, wat vrees, kommer en 
onveiligheid insluit - 7,7%. 

 
Ses: Verwarring op Kerklike en 
geloofsgebied - 5,9%.  (Dit sluit 
uitsprake van teoloë en besluite van 
Sinodes in, so ook onsekerheid oor 
Skrifgesag en verskillende modelle en 
spiritualiteite.) 
 
Sewe: Werkloosheid en finansies.  
(Wat ’n swakker finansiële posisie tot 
gevolg het.) 
 

2.6.4 Hierdie gevolgtrekking is gedurende 
September en Oktober 2004 getoets, deur tydens 
die Voetsool Sinodesittings vir die lidmate self te 
vra wat  in hulle harte leef.  Vergelyk punt 2.3 
hierbo. 
 
2.6.5 Daar is ’n opvallende ooreenkoms tussen 
die sake wat hier genoem is en dit wat tydens die 
Voetsool sinodesittings geïdentifiseer is.  
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PRAKTIESE REËLINGS 
 

2.7 DATUM EN PLEK VAN DIE 
SINODESITTING 
 

2.7.1  Reeds tydens 2004 is bepaal dat die 
sinodesitting DV vanaf 16 tot 19 Oktober 2005 sal 
wees.   
 
2.7.2 Pierre van Ryneveld se gemeente-
sentrum is weer gekies.  2005 is juis die jaar, 
waarin hulle hulle mondigwording vier. 
 
2.7.3 Die Sinodale Diensraad het ’n plek buite 
Pretoria oorweeg.  Uiteindelik is geoordeel dat die 
Voetsool sinodesittings ’n hele aantal plekke buite 
Pretoria, die geleentheid gebied het om 
vergaderinge van die Kerkverband aan te bied.  
 

INDELINGS 
 

2.8 SITTINGSTYE 
 
2.8.1 Sittingstye op Sondag 16 
Oktober 2005 
 
15:30 - 17:00 Registrasie 
17:00 - 17:45 Sitting 
17:45 - 18:30 Ligte ete 
18:30 - 19:45 Nagmaalsdiens   
19:45 - 21:00 Aandsitting 
 
2.8.2 Sittingstye op Maandag 17 Oktober 
2005 
 
09:00 - 11:00 Eerste Oggendsitting 
11:00 - 11:30 Verversings 
11:30 - 13:00 Tweede oggendsitting 
13:00 - 14:00 Middagete 
14:00 - 15:45 Eerste middagsitting 
15:45 - 16:15 Verversings 
16:15 - 18:00 Tweede middagsitting 
18:00 - 19:00 Aandete 
19:00 - 21:00 Aandsitting 
 
2.8.3 Sittingstye op Dinsdag 18 Oktober 2005 
 
 
09:00 - 11:00 Eerste Oggendsitting 
11:00 - 11:30 Verversings 
11:30 - 13:00 Tweede oggendsitting 
13:00 - 14:00 Middagete 
14:00 - 15:45 Eerste middagsitting 
15:45 - 16:15 Verversings 
16:15 - 18:00 Tweede middagsitting 
18:00 - 19:00 Aandete 
19:00 - 21:00 Aandsitting 
 
2.9 SKEMA VAN WERKSAAMHEDE 

 
2.9.1 Breë beplanning 
 
Die Ontwerpspan het die volgende breë 
beplanning gedoen: 
 
2.9.1.1 Sondag 16 Oktober 2005 
 
Registrasie 
Konstituering 
In Memoriam 
Nagmaalsdiens 
Ontwerpspan 
Geestelike Leierskap 
 
2.9.1.2 Maandag 17 Oktober 2005 
 
Praktiese Christenskap 
Volhoubare bediening 
Homoseksualiteit 
Jeug en veroudering 

Bedieninge 
Algemene inligting 
Teologiese opleiding 
 
2.9.1.3 Dinsdag 18 Oktober 2005 
 
Grondhervorming en Swart ekonomiese 
Bemagtiging 
Bedieninge 
Sekulêre en multi-kulturele samelewing 
Algemene inligting 

Oop gesprek 
Kerkhereniging en die Belhar belydenis 
Samevatting en afsluiting 
 
2.9.2 Die volledige besonderhede van die 
beplanning, word tydens die registrasie beskikbaar 
gestel. 
 
2.9.3 Inligting van ander werksaamhede 
 
Inligting van werksaamhede, wat nie die fokus van 
die Bedieninge is nie, word ook gegee.  Dit sluit 
onder andere gesamentlike wersaamhede in.  Dit 
is werksaamhede soos die Christelike 
Welsynsraad, Kerklike Media, Argief, Kuratorium 
van die Teologiese Fakulteit (UP) en die 
Bybelgenootskap. 
 
2.9.4 Verkiesing 
 
2.9.4.1 Aanvanklik het die Ontwerpspan 
geoordeel dat geen verkiesings tydens die 
sinodesitting hoef plaas te vind nie. 
2.9.4.2 Dit blyk egter dat afgevaardigdes na die 
volgende sitting van die Algemene Sinode verkies 
moet word. 
 

VERSLAE 
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2.10 AANBIEDING VAN DIE 
VERSLAE 
 
2.10.1 Die Bedieninge se verslae word 
hoofsaaklik ter wille van kennisname voorgehou. 
 
2.10.2 Die fokus val op die verslae van die agt 
(8) Diensgeroepe, wat na aanleiding van die 
Voetsool sinodesittings saamgestel is. 
 
2.10.3 Die verslae van die Bedieninge is nie die 
fokus van die sinodesitting nie.  Dit word vir 
kennisname en kommentaar voorgehou.  Dit word 
tussen die verslae van die agt Diensgroepe 
behandel. 
 
2.10.4 Kommentaar kan op Indekskaarte 
geskryf word.  Daar word gepoog om die 
kommentaar spoedig vir almal beskikbaar te stel.  
Dit word teen borde aangebring, sodat elkeen dit 
kan lees. 
 
2.11 FORMAAT VAN DIE SINODE-
SITTING 
 
2.11.1 Daar word weer tussen die drie formate 
onderskei, wat ook tydens die vorige sinodesittings 
gebruik is.  Dit is: 
 
Inligtingsformaat 
Konferensieformaat 
Besluitnemingsformaat 
 
2.11.2 Elke saak wat ter tafel kom, word volens 
een van die drie formate hanteer.  Elke formaat 
geskied ook volgens eie reëls. 
 
2.11.3 Inligtingsformaat 
 
2.11.3.1 Tydens die 
inligtingsformaat word sake ter 
wille van inligting hanteer. 
 
2.11.3.2 Hierdie formaat is nie ter wille van 
konferensie of besluitneming nie. 
 
2.11.3.3 Afgevaardigdes kan kommentaar of vrae 
op indekskaarte aanteken, sodat dit verder hanteer 
kan word. 
 
 
 
 
 
2.11.4 Konferensieformaat 
 
2.11.4.1 Tydens die konfe-
rensieformaat word sake 
bespreek. 

 
2.11.4.2 Tydens hierdie formaat word van 
tafeltente met besprekingsvrae gebruik gemaak.  
Tafelgesprekke word gebruik, om soveel as 
moontlik afgevaardigdes te betrek. 
 
2.11.4.3 Hierdie formaat is nie vir besluitneming 
nie. 
 
2.11.5 Besluitnemingsformaat 
 
2.11.5.1 Tydens die besluit-
nemingsformaat geld die reëls  
van die formele "huis"-
vergadering. 
 
2.11.5.2 Almal moet die Voorsitter ondersteun om 
by die reëls te bly. 
 
2.11.5.3 Elkeen kry net een spreekbeurt en 
hoogstens drie minute word per persoon 
afgestaan. 
 
2.11.5.4  Stemming vind deur middel van die 
gelyktydige opsteek van die groen, rooi en geel 
kaarte plaas. 
 
2.11.5.5 Die Sinode het in die verlede reeds 
bepaal dat prosesse belangriker as besluite is.  
Daarom kan die Voorsitter ’n saak, waaroor die 
uitslag nie sondermeer duidelik is nie, terug verwys 
vir verdere ondersoek en verslag aan die volgende 
sinodesitting. 
 
2.11.6 Elke Diensgroep het ’n bepaalde doel 
met elke deel van hulle verslag.  Daarom behoort 
die vergadering dit te respekteer.  Indien 
byvoorbeeld net inligting deurgegee word, behoort 
die sinodesitting nie besluite af te forseer nie.  Bly 
dus by die betrokke formaat, soos die Diensgroep 
versoek het. 
 
2.11.7 Die Ontwerpspan is van oordeel dat elke 
afgevaardigde gedurig op hoogte moet wees van 
die "formaat" van die vergadering.  Daarom word 
gepoog om elke verslag so aan te bied, dat almal 
weet wanneer dit inligting of konferensie of 
besluitneming is. 
 
2.11.8 Oop gesprek 
 
2.11.8.1 Die Ontwerpspan het geoordeel dat die 
sinodesitting met ’n verdere aspek versterk kan 
word.  Daarom is besluit om ’n geleentheid vir “oop 
gesprek” te reël. 
 
2.11.8.2 Hiermee word nie weer teruggeval na die 
ou manier van doen nie.  Nee, dit is juis ’n verdere 
tree op die nuwe pad, wat ingeslaan is. 
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2.11.8.3 Hierdie gesprek word gevoer volgens ’n 
aantal riglyne, waaroor ooreengekom is.  Dit is 
soos volg: 
 
Een: Geleentheid word vir ’n aantal sprekers 
van die vloer af gegee.  Hierdeur word die saak 
ingeleie en beredeneer. 
 
Twee: Daar word ook geleentheid vir 
tafelgesprek gegee en terugvoer word verkry. 
 
Drie: Hierdie oop gesprek word volgens die 
Konferensieformaat en nie die Besluitnemings-
formaat gevoer nie. 
 
Vier: Indien besluite vereis word, word dit 
hanteer volgens die Sinode se werkswyse, wat 
vereis dat voldoende inligting beskikbaar is.  ’n 
Diensgroep kan aangestel word om navorsing te 
doen en feite bymekaar te maak. 
 
Vyf: Die tema vir die oop gesprek is: “Is die 
NG Kerk nog ’n Gereformeerde Kerk?” 
 
2.12 BESKRYWINGSPUNTE 
 
2.12.1 Volgens gebruik kan beskrywingspunte 
ingestuur word. 
 
2.12.2 Die volgende werkswyse vir 
beskrywingspunte en sake wat ’n uitgebreide 
studie vereis word gevolg: 
 
Punt een: Ontvang die beskrywingspunt. 
 
Punt twee: Stuur die stuk na die betrokke 
Bediening/Diensgroep. 
 
Punt drie: ’n Eerste rondte van studie vind plaas, 
met terugrapport tydens die sinodesitting. 
 
Punt vier: Bespreking tydens die sinodesitting, met 
rigtingwysing vir die verdere studie/hantering. 
 
Punt vyf: Verdere studie deur die Diensgroep, 
saam met die persone wat die 
beskrywingspunt  ingedien het. 
 
Punt ses: Finale terugrapport by 
die volgende sinodesitting en 
afhandeling van die 
beskrywingspunt. 
 
2.13 LAATSTUKKE 
 
2.13.1 Die sinodesitting word 
in detail beplan.  Daarom  kan stukke waarvan die 
Ontwerpspan nie bewus was nie, nie sommer 
goedsmoeds hanteer word nie. 
 

2.13.2 Die sitting word ook so beplan dat 
besluite, slegs na ’n volledige ondersoek geneem 
word. 
 
2.13.3 In die lig hiervan word laatstukke ontvang 
en na een van die Bedieninge verwys vir studie en 
verslag tydens die volgende sitting.  
 
2.14 STUKKE VOOR DIE 
VERGADERING 
 
2.14.1 Geen stukke word uitgedeel, sonder die 
toestemming van die Dagbestuur van die Sinodale 
Diensraad nie.  Dit geld sowel die stukke vir 
behandeling, as bloot inligtingstukke. 
 
2.14.2 Al hierdie stukke word deur die 
Diensspan versprei. 
 
2.15 HANTERING VAN DIE NOTULE 
 
2.15.1 Sorg van die Notule 
 
2.15.1.1 Die Uitvoerende Amptenaar is saam met 
die Notule diensgroep verantwoordelik vir die 
opstel en kontrolering van die Notule. 
 
2.15.1.2 Die besluite van die Sinode word volledig 
in die Notule opgeneem.  Aanbevelings en 
voorstelle wat nie aanvaar is nie, word ook 
genotuleer, maar word nie soos die besluite, in vet 
letters gedruk nie. 
 
2.15.1.3 Die Sinode het reeds gedurende 1991 
besluit dat die name van voorstellers en 
sekondante nie genotuleer word nie. 
 
2.15.2 Goedkeuring van die Notule 
 
2.15.2.1 Slegs vyf kopieë van die Notule word per 
tafel voorsien.  Afgevaardigdes reël onderling om 
dit na te gaan. 
 
2.15.2.2 Afgevaardigdes kan verbeteringe van die 
Notule skriftelik aan die Notule diensgroep 

deurstuur.  
 
2.15.2.3 Die Notule word aan die 
sinodesitting vir goedkeuring 
voorgelê, soos die skema dit 
aandui. 
 
2.15.2.4 Redaksionele wysiging 
word slegs in die Notule 
reggestel, sonder aankondiging in 
die vergadering. 

2.15.2.5 Twee stelle van die goedgekeurde Notule 
word telkens deur die Dagbestuur van die Sinodale 
Diensraad onderteken. 
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RONDOM DIE TAFELS 
 
2.16 VERHOUDINGS 
 
2.16.1 Een van die waardes 
van die Sinode is 
verhoudingsgerigtheid.  Dit sluit 
aan by die familiemetafoor.  
 
2.16.2 Die sinodesitting is so 
beplan dat daar geleentheid vir 
die uitbou van verhoudings is.  
Daarvoor word die ronde-
tafelgesprekke juis gebruik. 
 
2.16.3 Tydens etenstye en met tee/koffie 
geleenthede, kan verhoudinge ook opgebou word. 
 
2.17 WYDINGSGELEENTHEDE 
 
2.17.1 Daar word daagliks vir drie 
wydingsgeleenthede voorsiening gemaak. 
 
2.17.2 Die Bediening vir Aanbidding het die 
beplan en lei dit. 
 
2.17.3 Die verskillende geleenthede is so 
beplan dat dit verskillende spiritualiteite kan 
weergee. 
 
2.17.4 Die doel van die wydingsgeleenthede is 
om in die lig van ons omstandighede op God te 
fokus, van Sy teenwoordigheid bewus te word, na 
Sy stem te luister en Hom te aanbid.  Die 
wydingsgeleenthede wil ’n klimaat skep, waarbinne 
die hele sitting kan plaasvind.  
 
2.18 TAFELINDELING 
 
2.18.1 Sitplekke aan die tafels word steeds 
alfabeties, volgens die afgevaardigdes se vanne 
toegeken.  
 
2.18.2 Die Ontwerpspan poog hiermee om aan 
die diversiteit van die Sinode uitdrukking te gee. 
 
2.18.3 Die alfabetiese indeling word tydens 
registrasie aan almal oorhandig. 
 
2.18.4 Sekundi sit op die plekke, wat vir hulle 
primarii aangedui is. 
 
2.18.5 By sekere geleenthede word daar van ’n 
alternatiewe tafelindeling gebruik gemaak.  Die 
indelings word in die lêer voorsien en daar sal 
duidelik genoem word, wanneer dit gebruik moet 
word.   
 
2.19 TAFELLEIERS 

 
2.19.1 Tafelleiers word gebruik, sodat die 
gesprek kan vlot en almal betrek word.  Hulle reël 

ook die terugvoer. 
 
2.19.2 Hulle is vooraf 
geïdentifiseer en het reeds 
saam vergader. 
 
2.19.3 Hulle name word 
tydens registrasie beskikbaar 
gestel.  Elke tafel word versoek 
om ook ’n hulpleier aan te wys.  
Hierdie persoon kan verkieslik 
’n ouderling of diaken wees. 

 
2.20 TAFELGESPREKKE 
 
2.20.1 Die doel van die tafelgesprekke is om 
maksimum deelname te verseker. 
 
2.20.2 Die besprekingsvrae vir die tafel-
gesprekke, verskyn op sowel die skerms as die 
tafeltente.  Na so ’n bespreking word dikwels 
terugvoer aan die hele vergadering gegee. 
 
2.20.3 Terugvoer oor die gesprekke 
 
Terugvoer moet kort en bondig wees.  Die persoon 
wat terugvoer gee, mag nie sy eie opinie gee, 
maar die mening van die groep.  Verskillende 
persone kan terugvoer gee. 
 
2.21 PARKERING 
 
2.21.1 Daar is voldoende parkering op die 
terrein beskikbaar. 
 
2.21.2 Pierre van Ryneveld het bykomende 
sekuriteitswagte gehuur. 
 
2.22 VERBLYF, VERVERSING EN 
ETES 
 
2.22.1 Gemeentes is self vir die vervoer en 
verblyf van hulle afgevaardigdes verantwoordelik. 
 
2.22.2 Pierre van Ryneveld het slaapplek en 
ontbyt by gemeentelede, teen ’n billike tarief 
beskikbaar gestel.  Die reëlings hiervoor kan die 
gemeentes met Pierre van Ryneveld tref. 
 
2.22.3 Al die afgevaardigdes geniet middag- en 
aandetes en verversings by die saal.  Pierre van 
Ryneveld  is hiervoor verantwoordelik.  Die koste 
hiervan vorm deel van die koste vir die 
sinodesitting. 
 
2.23 AGENDABOEKE VIR DIE 
SINODESITTING 
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2.23.1 Die inhoud van die Agenda is nie 
vertroulik nie.  Gedeeltes kan daaruit aangehaal 
word.   
 
2.23.2 Agendaboeke word aan elke leraar 
voorsien. 
 
2.23.3 Die leraars, sowel  as die ouder-
linge/diaken afgevaardigdes ontvang hulle 
Agendaboeke via die gemeentes. 
 
2.23.4 Die hele Agendaboek word tydens die 
sinodesitting as gelese beskou. 
 
2.24 HANDELINGE VAN DIE 
SINODESITTING 
 
2.24.1 Die Handelinge word aan die gemeentes 
voorsien, volgens die getal afgevaardigdes. 
 
2.24.2 Vir elke leraar word die Handelinge 
voorsien, tensy die gemeente anders aandui. 
 
2.25 STEMPROSEDURE OOR SAKE 
 
2.25.1 Die klem van die 
vergadering val nie op 
besluite of stemming nie.  ’n 
Familie wil eerder 
eenstemmig wees. 
 
2.25.2 Indien daar wel 
gestem word, geskied die 
stemming deur die opsteek van kleurkaarte. 
 
Groen -  positief (gaan voort met die saak) 
Geel - onseker (verdere besinning is nodig of 

die saak word terug verwys.) 
Rooi - negatief (die saak word afgestem.)  
 
2.25.3 Persone wat in die minderheid stem, kan 
aandui dat hy of sy dit gedoen het.  Hulle kan ook 
op ’n indekskaart hulle gemotiveerde mening oor 
die betrokke saak aan die Sinode deurgee vir 
oorweging deur die persone wat die saak verder 
hanteer.   
 
2.25.4 Hierdie kleurkaarte kan ook gebruik word 
om ’n mening te toets, of prioriteite te bepaal. 
 
 
 
 
2.26
 SELFO
NE 
 

2.26.1 Skakel asseblief alle selfone 
gedurende die sitting af. 
 
2.26.2 Tydens die vorige sittings het die gebruik 
van selfone steurend op die elektroniese stelsels, 
sowel as die afgevaardigdes ingewerk. 
 
 
2.27 MIKROFONE 
 
2.27.1 Steek die mikrofoon-kaart op, om ’n 
aanduiding te gee dat die tafel ’n mikrofoon nodig 
het.  Die Diensspan sal die mikrofoon voorsien. 
 
2.27.2 Die mikrofoon behoort lewend te wees, 
wanneer gepraat word.  Dit is nie nodig om daarop 
te tik of te blaas nie. 
 
2.28 HELPKAART 
 
Indien hulp benodig word, kan dié kaart opgesteek 
word.  Persone aan diens, sal die nodige hulp 
probeer verleen.   
 

PERSONE 
 
2.29 IN MEMORIAM 
 
Die name van die leraars wat sedert die vorige 
sitting oorlede is, word Sondagaand voorgelees en 
die Voorsitter lei die vergadering in eerbetoon. 
 
2.30 BESOEKERS 
 
2.30.1 Die Ontwerpspan het ’n aantal persone 
doelbewus genooi. 
 
2.30.2 Die verteenwoordigers van die VGKSA is 
genooi, om vir die hele sinodesitting teenwoordig 
te wees. 
 
2.30.3 Teologiese dosente en studente, wat 
binne die sinodale gebied woon, is ook genooi om 
iets van die familie saamwees te ervaar. 
 
2.30.4 Emeriti is genooi om steeds bande met 
die jonger lede van die familie te hê. 
 
2.31 JONGMENSE 
 
2.31.1 ’n Aantal jongmense is genooi, om 
tydens die hantering van die verslag van die 
Diensgroep, wat aan jeug en veroudering aandag 
gee, teenwoordig te wees. 
 
2.31.2 Die jongmense word sover moontlik by 
die tafels geplaas, sodat hulle ook aan die 
gesprekke kan deelneem. 
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3.  GEESTELIKE LEIERSKAP 
 

 
AGTERGRONDSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die saak van 
geestelike leierskap.  Dit word as gelese beskou.   
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die inligting oor 
geestelike leierskap wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Tefelgesprekke vind oor die verskillende aspekte plaas. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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3.  GEESTELIKE LEIERSKAP 
 

Waar vind ons ’n leier . . . ? 
 

3.1 AGTERGROND 
 
3.1.1 Een van die groot geïdentifiseerde 
behoeftes wat by die Voetsool sinodesittings na 
vore gekom het, was die behoefte aan sterk 
geestelike leierskap. 
 
3.2 ’N UITEENSETTING VAN DIE 
PROBLEMATIEK 
 
3.2.1 Die woord geestelike leierskap is ’n baie 
breë semantiese begrip.  Dit sou meer korrek wees 
om eerder van ’n gebrek aan Geesvervulde 
dinamiese kerklike leierskap te praat.  Die uitroep 
vir groter geestelike leierskap dui op drie 
belangrike sake: 
 
3.2.1.1 Gemeentelede 
beleef dat hulle tans nie  
hul roeping na behore 
vervul nie. 
 
3.2.1.2 Daar is ’n 
ongemak oor die wyse 
waarop verskeie dringende 
vraagstukke in verande-
rende tye aangespreek 
word. 
 
3.2.1.3 Daar is ’n gebrek 
aan genoegsame passie by 
die leiers. 
 
3.2.2 Agter bogenoemde lê ’n verdere drie 
basisprobleme: 
 
3.2.2.1 Onduidelikheid oor presies waar watter 
tipe leiding verskaf moet word.  (Verwerkte 
teologiese teorieë oor geestelike leierskap, 
roluitklaring van leiers, identifisering van 
verskillende gawes van lidmate en leraars.) 
 
3.2.2.2 Die onvermoë om wél suksesvol op 
verskillende vlakke leiding te gee.  
(Leierskapvaardighede, emosionele intelligensie-
vaardighede, visionering en roeping.) 
 
3.2.2.3 ’n Gebrek aan luister na God se stem en 
’n realistiese kyk na die eise van die tyd. 
(Verandering sélf het verander!  Dus sal nuut  word 
na die bestaande modelle vir leierskap gekyk moet 
word.) 
 

3.2.2.4 Om die probleem aan te spreek, sal 
oplossings op bogenoemde basisprobleme gevind 
moet word. 
 
OP PAD NA GEESVERVULDE DINAMIESE 
KERKLIKE LEIERSKAP . . .  
 

Oplossings vir die eerste basisprobleem 
 
3.3 GEESVERVULDE DINAMIESE 
LEIERSKAP DEUR MIDDEL VAN ’n 
LEIERSKAPSPAN 
 
3.3.1 In die uitwerk van ’n teorie vir kerklike 
leierskap, sal moet kers opgesteek word by drie 
bronne:  Die Woord, die tradisie en die konteks wat 

verteenwoordig word 
deur die hedendaagse 
kennis oor leierskap en 
vandag se uitdagings.  
Gemeentelede kyk 
gewoonlik na die 
predikant as die “werklike 
geestelike leier” van die 
gemeente. 
 
3.3.2 Moses moes 
ook al leer dat daar nie 
werklik ’n volhoubare 
plek is vir “lone rangers” 

nie.  Hy moes leiers aanstel om hom in die 
alledaagse take te help. 
 
3.3.3 Jesus sélf lei twaalf dissipels op om Hom 
behulpsaam te wees met die vestiging van die 
koninkryk van die Hemele. 
 
3.3.4 Die Heilige Gees word aan die kerk 
gegee om behulpsaam te wees met die opbou van 
die gemeente.  Die Heilige Gees gee op Sy beurt 
gawes aan verskillende persone in die gemeente 
om saam ’n leierskapspan te vorm wat leiding kan 
gee in die gemeente. 
 
3.3.5 “En dit is die gawes wat Hy gegee het:  
apostels, profete, evangeliste, herders en leraars.  
Sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir 
hulle diens en vir die opbou van die liggaam van 
Christus” Efesiërs 4 vers 12. 
 
3.3.6 “As ons leiding gee, dan met toewyding” 
Romeine 12 vers 8. 
 
3.3.7 “Aan elkeen word afsonderlik word ’n 
werking van die Gees gegee tot voordeel van 
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almal.  Vir die een die gawe om ’n wyse woord te 
spreek, aan ander om kennis te spreek, aan die 
een gesondmaking deur die Gees en ’n ander 
geloof.  Lê julle toe op die beste genadegawes.  
Julle is die liggaam van Christus.  En in die Kerk is 
daar mense aan wie God ’n bepaalde taak gegee 
het” volgens 1 Korintiërs 12 vers 7, 8, 27 en 28. 
 
Gevolgtrekking 1 – Dit volg dus logies dat die 
leierskap in die Kerk gesetel sal wees in ’n 
Geesvervulde leierskapspan. 
 
3.3.8. Met hierdie eerste 
gevolgtrekking, wil daar nie vir of 
teen die gebruik van ’n leierleraar 
geargumenteer word nie.  Die 
Bybelse beeld van leierskap is nie 
eenvoudig oral dieselfde nie, 
byvoorbeeld, in Matteus is daar 
sprake van ’n platterleierskapstyl, 
in Paulus se briewe is daar weer 
sprake van die presbiters én later 
sou hy weer vir Timoteus aansê 
om presbiters aan te stel.  Die situasie sou bepaal 
watter tipe leierskap die beste was.  Verskillende 
kontekste (stad, platteland) en veral die 
verskillende fases waarin ’n gemeente verkeer 
bepaal soms watter tipe leierskap in só ’n span 
dominant sal wees.  Dit is egter die Diensgroep se 
oortuiging dat leierskap in ’n span die beste vir 
vandag se situasie is.  
 
3.4 VERSKILLENDE LEIERSKAP-
FUNKSIES 
 
3.4.1 Daar kan nie van die leraar verwag word 
om die verantwoordelikheid vir totale leierskap én 
bestuur op sy skouers te neem nie.  Die take van 
leierskap en bestuur moet in die gemeente gedeel 
word. 
 
3.4.2 Die bestuurswetenskappe leer dat daar 
verskillende tipes leiers in ’n span kan wees én dat 
daar veral ’n verskil tussen leierskap en bestuur is. 
 
3.4.3 Navorsing leer dat net ongeveer een uit 
elke sewe persone, wat die 
gawe van leierskap ontvang het.  
Dit is dus baie moontlik dat die 
leraar geensins die gawe van 
leierskap ontvang het nie! 
 
3.4.4 Verder is daar ook 
verskillende soorte leiers met 
verskillende funksies, 
byvoorbeeld ’n visioenêre leier, met ongemak oor 
die status quo en wat alreeds die verbeterde 
situasie kan “sien,” transformerende leiers wat in 
staat is om groepe en gemeentes deur 
transformasie te neem en kreatiewe leiers het weer 

die vermoë om planne te beraam, oor hoe die 
probleem oorkom kan word. 
 
3.4.5 Vir die suksesvolle funksionering en die 
roepingsvervulling, is die ideaal dat ’n gemeente 
se leierskapspan met hierdie gawes sal 
funksioneer.  Dit is heel moontlik dat sommige 
leraars wél oor visioenêre en beïnvloedbare 
leierskap beskik, maar in die meeste gevalle sal dit 
nie so wees nie.   
 
3.4.6 Volgens die tradisionele Gereformeerde 

siening, is dit die predikant se taak 
om die gemeente te onderrig en 
daarvoor moet na die stem van die 
Here geluister word.  Dit is juis hier 
waar die prediker se taak ook 
primêr lê. Die nuutste navorsing 
van Kerkspieël bevestig hierdie 
verwagting: Volgens gemeentelede 
is hul verwagting dat leraars 
eerstens ’n prediker sal wees en 
daarna ’n toeruster.  Die predikant 

moet die leiers begelei om na die stem van God te 
luister en verder te moduleer, wat dit beteken om 
Geesvervulde mense en leiers te wees.  As 
voorbeeld van diensleierskap en in liefde.  Dít is 
die andersheid van die eg-kerklike leierskap! 
 
Gevolgtrekking 2 – Die predikant se taak in die 
leierskapspan, is om na die stem van God in 
verskillende situasies te luister en om aan die 
ander leiers te modelleer, wat eg-kerklike 
leierskap, in navolging van Christus en onder 
leiding van die Heilige Gees beteken: ’n 
Ruimteskeppende diensleierskap in die gees 
van liefde. 
 
3.5 LEIERSKAP EN BESTUUR 
 
3.5.1 Die bestuurswetenskappe leer verder dat 
daar ’n duidelike verskil tussen leierskap en 
bestuur bestaan.  Leiers is gewoonlik nie goeie 
bestuurders nie.  Daar is gemeentelede wat werklik 
die gawe van bestuur gekry het. 
 

3.5.2 Die bestuurspan moet 
uitgebrei word, sodat hierdie 
lidmate met passie die gawes wat 
die Gees gegee het, kan gebruik.  
Navorsing het bewys dat lidmate 
wat geleentheid in die gemeente 
het om take volgens hulle gawes 
te gebruik, baie gelukkiger is, as 
dié wat take moet verrig 

waarvoor hulle nie gawes ontvang het nie.   
 
3.5.3 Gawegeoriënteerde bediening vind 
redelik informeel in die NG Kerk plaas.  Te veel 
lidmate verrig take, waarvoor hulle nie gawes 
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ontvang het nie.  Dít verklaar dalk ’n gedeelte van 
passielose leiding van leiers én bestuurders. 
 
3.5.4 Dis algemeen bekend dat predikante 
meer en meer as bestuurders in gemeentes 
aangewend word.  Dit gebeur dwarsdeur die 
spektrum van gemeentes, van selgemeentes waar 
daar te min lidmate is om die take te verrig tot by 
groot gemeentes, waar dit noodsaaklik is dat die 
prosesse goed bestuur word. 
 
3.5.5 Dikwels kan die blaam voor deure van 
predikante sélf gelê word.  Soms voel hulle dit is 
nodig om die bestuur te behartig, omdat daar nie 
iemand beters is nie.  Soms is dit deel van die 
predikantkerk se oorblyfsels, dat predikante glo dat 
hulle alles vir almal moet wees.  Baie keer is dit ’n 
gebrek aan duidelike visie en duidelike roeping by 
predikante. 
 
3.5.6 Die resultaat is dikwels dat leraars al hoe 
minder tyd saam met die Here van die dinge 
deurbring.  Min tyd word aan persoonlike stiltetyd 
en gebed word spandeer.  Dít het dikwels tot 
gevolg dat predikante geestelik vervlak en verval.  
Dít lei tot ’n gebrek aan Geesvervuldheid en 
passieloosheid.  Bogenoemde laat ’n duidelike 
litteken op die eredienste en prediking, wat 
deurwerk na die gemeente toe.  Op dié wyse raak 
God se stem in die gemeente stil. 
 
Gevolgtrekking 3 – Lidmate wat die gawe van 
leierskap of bestuur besit, moet deel van die 
leierskapspan van ’n gemeente wees.  Duidelike 
taakomskrywings moet die onderskeie funksies 
onderskei.  Bogenoemde sal slegs moontlik wees, 
as gemeenteleiers gehelp word om ’n sinvolle 
gawebediening in gemeentes te vestig.  
 
Gevolgtrekking 4 – Leraars moet duidelikheid 
kry, oor presies wát hul take as leraars is.  Hulle 
moet hulle toespits op die take in die gemeente, 
wat hulle uitsluitlik kan verrig en dié take moet so 
suksesvol moontlik hanteer word.  Die ander sake 
moet aan lidmate met gawes daarvoor oorgelaat 
word.  Leraars moet toegelaat word om genoeg tyd 
met God te spandeer.  Mentorstelsels waar leraars 
se geestelike lewens gemonitor word, is 
noodsaaklik.  Leraars moet poog om in ’n 
volhoubare bediening met passie te staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossings vir die tweede basisprobleem 
 
3.6 OPLEIDING AAN VERSKIL-
LENDE LEIERS IN ’N LEIERSKAPSPAN 
 
3.6.1 Christus is die hoof van die Kerk vir wie 
Hy sy lewe afgelê het.  (Efesiërs 4 vers 23).  Onder 
Sy leierskap het elkeen in die span, ’n bepaalde 
taak.  Dit is leiers se verantwoordelikheid om te 
luister na wat die Koning van die kerk sê die taak 
van die Kerk in die wêreld. 
 
3.6.2 Jesus Christus het drie jaar geneem om 
twaalf dissipels in hul taak op te lei.  Die meeste 
Geesvervulde leiers het eers ’n tyd lank in 
nabyheid met God gelewe en opleiding ondergaan 
voordat hulle ’n verskil kon maak. 
 
3.6.3 Paulus, wat sélf as ’n uitstaande, 
Geesvervulde, passievolle en hardwerkende 
apostel gewerk het, het eers onderrig ontvang vir 
sy taak.  Sy lewe en opleiding as ’n Rabbi het 
natuurlik hiertoe bygedra.  Hyself het egter eers vir 
’n geruime tyd met God deurgebring en die 
geskrifte bestudeer (Handelinge 9 vers 17, 30 en 
31).  Paulus het ook nooit opgehou om sy 
medewerkers op te lei nie. 
 
3.6.4 Die talle briewe wat hy aan gemeentes 
geskryf het, is bewys daarvan.  “Maar jy 
(Timoteus), bly by wat jy geleer het.  Jy weet tog 
wie jou leermeesters was.  Die man wat in die 
diens van God staan, moet volkome voorberei en 
toegerus wees vir elke goeie werk”  2 Timoteus 3 
vers 14 en 17. 
 
Gevolgtrekking 5 – Leiers en bestuurders moet 
toegerus word vir hul taak as Geesvervulde 
kerkleiers.  Leiers moet veral leer om as 
gelowiges saam met hul predikant na God se stem 
te luister, sodat hulle leiding kan gee in nuwe 
kontekste, én om in liefde hul take te volvoer.  
Bestuurders moet groepsdinamika en prosesse 
verstaan en kan hanteer.  Hulle moet effektief kan 
beplan, organiseer en kontroleer. 
 

Oplossings vir derde basisprobleem 
 
3.7 ’N HOUDING VAN EERLIKE 
LUISTER NA DIE STEM VAN GOD VIR 
OPLOSSING IN NUWE OMSTANDIG-
HEDE 
 
3.7.1 Gemeenteleiers sal duidelikheid moet 
verkry oor presies waartoe die Here hulle geroep 
het.  Die kerk is die enigste organisasie wat vir sy 
nie-lede bestaan. 
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3.7.2 Die NG Kerk het ook ’n roeping in Afrika. 
Die kennis, liefde en vaardighede van lidmate kan 
’n groot verskil in Suid-Afrika maak.  Die “Seisoen 
van Luister” wil leiers juis behulpsaam wees om 
weer onbevange na die stem van die Here en die 
nood van die wêreld te luister. 
 
Gevolgtrekking 6 – Leiers moet gehelp word om 
weer onbevange na God se roeping vir Sy Kerk te 
luister.  Predikante het spesifiek die profetiese taak 
om die gemeenteleiers in hierdie luister voor te 
gaan. Eie agendas en volkskerkidees moet 
duidelik ontmasker word.  Die Kerk is nié ’n klub of 
’n vereniging nie.  Vir die lidmaatskap van die Kerk 
is met bloed van Christus betaal. 
 
3.7.3 Geesvervulde 
dinamiese kerklike 
leierskap sal nie oornag 
gevestig word nie, dit 
sal ’n proses van jare 
wees.  Intussen moet 
baie tyd spandeer word 
om leraars en kerkrade 
te help om ’n 
paradigma-skuif te 
maak. 
 
3.7.4 Leiers moet leer om selfleierskap toe te 
pas en eie verantwoordelikheid vir hul leierskap te 
aanvaar.  Leiers kan gehelp word om te werk aan 
die verbetering van byvoorbeeld ’n hoër 
emosionele intelligensie.  God werk deur mense 
met hul swakhede en tekortkominge. 
 
3.7.5 Hiermee saam is die konsep van self-
leierskap uiters belangrik.  Kundiges meen dat 'n 
leier ten minste die helfte van sy energie moet 
spandeer aan die opbou van sy eie kragte, 
motivering en visie-verheldering.  So waak hy/sy 
teen mismoedigheid, aggressie en self-
gesentreerdheid.  Ons kan hierdie verband dink 
aan die voorbeeld van Dawid (1 Samuel 30:6) en 
Jesus (Markus 1:35, Lukas 5:16 en 6:12). 
 
3.7.6 Van die groot uitdagings wat wag is 
onder andere met die eenwording van die familie 
van NG Kerke, die behoefte aan die fasilitering van 

’n dieper spiritualiteit by lidmate, die moontlike 
naamsverandering van die Kerk, nuwe volhoubare 
bedieningstrukture op die platteland, die hantering 
van die Vigs pandemie en dwelms.  
 
Gevolgtrekking 7 – Die nuwe uitdagings stel 
nuwe eise aan leiers van gemeentes.  Leiers sal 
geleer moet word om selfleierskap toe te pas 
om onder andere te help met die uitdagings wat 
voor die deur lê.  Leiers sal deur denkprosesse 
geneem moet word om nuut te dink oor 
bedieningstrukture op die platteland.  Leiers sal 
maniere moet vind om die kerk te begelei om 
betrokke te raak by die Vigs-pandemie en die 
groterwordende dwelmprobleem in die land.  
Leiers wat reeds antwoorde het, sal hul hande met 
passie moet opsteek om ander te help! 
 
3.8 AKSIESTAPPE 
 
3.8.1 Uitgangspunte 
 
3.8.1.1 Die wiel hoef nie weer uitgevind te word 
nie.  Daar moet gebou word op bestaande kennis. 
 
3.8.1.2 In die beplanning moet aangesluit word 
by bestaande programme, indien dit die teorie pas. 
 
3.8.1.3 Bestaande kragpunte soos leraars-
konferensies, leraarskringe en opleidings moet 
strategies gebruik word om bogenoemde 
uitdagings aan te spreek. 
 
3.8.1.4 Indien nodig, sal nuwe inisiatiewe 
geloods moet word. 
 
3.8.1.5 By aanbiedings moet die teorie prakties 
sigbaar word, lidmate moet byvoorbeeld gebruik 
word in opleiding om daardeur aan te dui dat 
lidmate bepaalde gawes besit en moet gebruik. 
 
3.8.2 Intervensies om Geesvervulde 
dinamiese kerklike leierskap in gemeentes te 
fasiliteer 
 
3.8.2.1 ’n Moontlike program 
 

    
 

Intervensie 
 

 
Waar 

 

 
Wanneer 

 

 
Doelwit 

 
 
Een: Gemeentes, leiers en leraars moet 
gehelp word om nuut te dink oor 
leierskap in gemeentes. Tekortkominge 
in die huidige leierskappraktyk moet 
ernstig besin word.   
 

 
Sinodesitting 
Leierskapseminare, soos 
by Moreletapark. 
Gesprekke by 
leraarskringe 

 
Oktober 2005 
2005 – 2006 
 
 
Mei 2006 

 
Verteenwoordiger 
van elke 
gemeente in 
Oos-Transvaal  
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Intervensie 
 

 
Waar 

 

 
Wanneer 

 

 
Doelwit 

 
 
Twee:  Gemeentes word bygestaan om 
in leierskapspanne te werk. Opleiding 
van leiers in verskillende vaardighede. 

 
Uitgee van CD of DVD 
oor 
leierskapfunksionering in 
spanne. 
Leierskapseminare oor 
roeping en visioenering. 
Konsultanthulp. 
 

 
2006 

 
Elke gemeente 

 
Drie:  Gemeentes word bygestaan in die 
ontwikkeling van ’n gawebediening en ’n 
Geesvervulde bediening. 

 
Opleiding/ werkswinkels 
en konsultasie deur 
begeleidingsgroep. 

 
2006 

 
Elke gemeente ’n 
gawebediening 
Jaartema 2007: 
Elke lidmaat ’n 
bediening! 
 

 
Vier:  Predikante moet begelei word om 
saam te dink oor hul rol as leraars. 
 

 
Excelsus 

 
2006 

 
Terugvoer van 
elke gemeente. 

 
Vyf:  Predikante en leiers se selfbestuur 
emosionele moet verhoog word. 
 

 
Predikantekonferensie 

 
2006 Wildtuin 

 
Alle predikante 

 
Ses:  Leraars moet leer om hul 
belewenisse en omgang met God te 
verdiep en uit te brei.  

 
Retraites: Emmaus, 
Excelsus, Taizé, Sentrum 
vir Spiritualiteit se lesings 

 
Seisoen van 
Luister 
Gebedstye  

 
Elke leraar moet 
jaarliks getuig 
van geestelike 
verdieping. 
 

 
Sewe:  Plattelandse gemeentes moet 
saamdink oor alternatiewe volhoubare 
bediening. 
 

 
Plattelandse 
voetsoolgesprekke en 
begeleidingsprosesse. 

 
2006/2007 

 
Alle plattelandse 
gemeentes in die 
situasie. 

 
Agt:  Gemeentes moet saamdink en leer 
by ander wat reeds intens betrokke is by 
die nood van die wêreld. 
 

 
Sinodesitting en 
konferensies 

 
2005/2006 

 
Elke gemeente 
vervul sy 
liefdesroeping. 

 
Nege:  Gemeentes wat nie op een of 
ander manier by ’n strategiese proses 
betrokke is nie, moet begelei word. 

 
Begeleidingspan vir 
onthoubare ontwikkeling 

 
2006/2007 

 
Alle gemeentes 
in Oos-Transvaal 
duidelikheid oor 
roeping en 
drome. 
 

 
3.8.2.2 Rome is weliswaar nie in een dag gebou nie, maar die Kerk het dringend nodig om aan hierdie 
saak aandag te gee.  Die program sal oor twee jaar strek.  Uit die aard van die saak is die werksaamhede 
van die Sinode om gemeentes behulpsaam te wees, interafhanklik.  Die Diensgroep sal graag saam met 
bestaande Bedienings wil werk, om die saak van Geesvervulde dinamiese kerklike leierskap vroeg reeds 
suksesvol op die tafel te plaas. 
 
3.8.2.3 “Wil jy ’n leier meet?  Moet dan nie die maatlyn om sy kop sit nie, maar om sy hart!”  John Maxwell. 
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3.9 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Dr Stefan Joubert 
Prof Coen Slabber 
Me Hantie Bezuidenhout 
Ds Freddie Schoeman 
Dr Lourens Bosman 
Dr Louis Louw 
Dr Deon Bester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deon  Bester Louis Louw Lourens Bosman 

Freddie Schoeman Hantie Bezuidenhout Coen Slabbert Stefan Joubert 
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4.  GEMEENTELIKE UITDAGINGS IN ’N SEKULÊRE EN MULTI-
KULTURELE SAMELEWING 

 
 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag word as inligting bedoel en as gelese beskou. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor spesifieke aspekte van 
die verslag wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 
 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Tafelgesprekke kan oor die moontlike gespreksvrae in punt 4.8 plaasvind. 
 
 
 
 

 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 4.9  Moontlike werkswinkels, na aanleiding van die terugvoer. 
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4.  GEMEENTELIKE UITDAGINGS IN ’N SEKULÊRE EN MULTI-
KULTURELE SAMELEWING 

 
Die tye het verander . . . . 

 
4.1 TYE VAN VERANDERING: 
CHRISTENDOM-PARADIGMA NA ’N 
SEKULÊRE STAAT 
 
1 Petrus 3 vers 15 en 16  “Wees altyd gereed om 
’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n 
verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.” 
 
4.1.1 Brian McLaren sê: “If we have a new 
world, we need a new church.  We have a new 
world!”  (The church on the other side).  Dit blyk 
meer en meer dat die Christelike geloof nie ’n 
lewende geloof onder invloedryke en ontwikkelde 
mense is nie.  Wat sou die redes hiervoor wees? 
 
4.1.2 Ons leef in ’n tyd wat as “post” getipeer 
word. As mense nie mooi weet hoe om iets te 
beskryf nie, definieer hulle dit in terme van post 
(“past”).  Dit is ’n reaksie op iets wat bestaan of 
gebeur het, sonder dat die inhoud daarvan duidelik 
beskryf kan word. 
 
4.1.2.1 Post-modern en post-
verligting verwys na die intellektuele 
en wetenskaplike geskiedenis, wat 
baie sterk op die rasionele kennis 
gefokus het. 
 
4.1.2.2 Post-koloniaal verwys na 
die sosiaal-historiese geskiedenis, 
waar groot moondhede hulle invloed na ander 
lande uitgebrei het deur dit te beset. 
 
4.1.2.3 Post-christelik en post-evangelies verwys 
na die teologies-kerklike geskiedenis, waar die 
Christelike geloof veral in die Weste sy 
oorheersende plek verloor het. 
 
4.1.2.4 Post-kerklik verwys na die kerklik-
indiwiduele geskiedenis, waar mense nog soek na 
geestelike ervarings, maar buite die gevestigde 
Kerke. 
 
4.1.3 Hierdie verskuiwings in wat die 
Christelike geloof ondergaan, is nou vervleg met 
die kulturele omstandighede waarin dit gedy het.  
Militêre, ekonomiese en tegnologiese magte het 
die sosiale, maar ook die kerklike en godsdienstige 
lewe van mense radikaal verander. 
 
4.1.3.1 Waar die Christelike godsdiens deel van 
die sosio-kulturele lewe in die Christendom 
paradigma was, is die godsdiens in ’n sekulêre 

samelewing uit die publieke sfeer na die private 
lewe van die indiwidu geban. 
 
4.1.3.2 Die Christelike waardes is vervang met 
algemene humanitêre waardes, soos wat dit tot 
uitdrukking kom in die Handves vir Menseregte. 
 
4.1.3.3 Die sogenaamde Christelike staat word 
in ’n liberale-demokrasie vervang met ’n regstaat. 
 
4.1.3.4 Die regstelsels van die regstaat berus op 
sekulêre (nie-Bybelse) uitgangspunte en staan nie 
los van politieke beïnvloeding nie. 
 
4.2 GLOBALISERING  
 
4.2.1 ’n Verdere kenmerk van die huidige tyd is 
die invloed van die proses van globalisering 
(internasionalisering).  Die wêreld het klein geword. 
 
4.2.1.1 Militêre en ekonomiese mag word meer 

deur die mag van die denke in die 
inligtingsera vervang. 
 
4.2.1.2 Eddie Gibbs verwys na 
die Inligtingstyd as ’n skuif van die 
Industriële Tyd na die Kwantum 
Tyd.  Die Prostestanisme kom uit 
die Industriële Tyd en word direk 
deur hierdie paradigmaskuif geraak 
(Church Next.  Quantum changes in 

Christian ministry). 
 
4.2.1.3 ’n Magdom inligting is onmiddellik vir 
almal beskikbaar.  In die gebruik en beheer van 
hierdie inligting word nuwe netwerke gevorm.  
Diegene wat die inligting kan ontsluit en gebruik tot 
hulle eie voordeel, is in ’n magsposisie. 
 
4.2.2 Met die verskuiwing van die plaaslike 
(lokale) omgewing na die globale wêreld, word 
mense meer en meer vervreem van hulle plaaslike 
omstandighede en tradisies.  Alle waardes word 
bevraagteken en is onderhandelbaar. 
 
4.3 IDENTITEITSKRISIS 
 
4.3.1 Enige verandering bring in ’n mindere of 
meerdere mate ’n identiteitskrisis.  Die gevestigde 
identiteit van ’n bepaalde politieke of staatsbestel 
ontlok ’n protes-identiteit by hulle wat daarteen in 
opstand is. 
 



 
 
4.  Sekulêre en multi-kulturele samelewing 
 
 

 
36                                                                             Agenda 2005  

4.3.2 Indien die opstand suksesvol is, is beide 
partye in ’n identiteitskrisis!  Die gevestigde 
identiteit is daarmee heen en die protesteerders 
het niks meer om teen te protesteer nie. 
 
4.3.3 Die onsekerheid van so ’n identiteitskrisis 
word onder andere hanteer deur ’n religieuse en 
kulturele fundamentalisme, lokale nasionalisme en 
etniese ontbondeling en plaaslike (territoriale) 
identiteit en groepsidentiteit (bendes). 
 
4.4 HISTORIESE ONTWIKKELING 
 
4.4.1 Die historiese ontwikkeling en 
gepaardgaande veranderinge, kan vanaf 1500 nC 
as die begin van die moderne tyd, kortliks soos 
volg beskryf word. 
 
1500 nC - Dit is die tyd van Columbus se 
ontdekkingsreise en die ontwikkeling van 
dieboekdrukkuns deur  Gutenberg (1610), die 
ontdekkings van Copernikus en  Galileo, die 
Reformasie van Luther en Calvyn en die opkoms 
van die Humanisme. 
 
1600 nC - Verligting (wetenskaplike tyd): Dit is die 
tyd van ontdekkingstogte, geldstelsels wat 
ontwikkel, kolonialisme, kapitalisme, siektes wat 
versprei (pokke), slawehandel en die vermenging 
van kulture as gevolg van handel en transport. 
 
1700 nC - Moderne tyd: ’n Model van die heelal 
met vaste wette, word ontwikkel.  Dit is die tyd van 
die opkoms van meganisasie en tegnologie.  
Hiërargiese sisteme met magstrukture word 
gevestig om invloed uit te oefen. 
 
2000 nC - Post-moderne tyd: Print 
Screen internet, New Science, nuwe 
wapens, nuwe spiritualiteit en nuwe 
sisteme van denke (Thomas Kuhn).  
Die Modernisme se fundamentele 
uitgangspunte word bevraagteken 
en verander na "spider web" 
benadering. 
 
4.4.2 Hierdie historiese veranderinge van die 
moderne na die post-moderne tyd raak die ganse 
wêreld.  Dit beïnvloed die Ooste wat in terme van 
lewe en dood dink;  Afrika wat in terme van gister 
en vandag dink en die Weste wat in terme van 
een en vele dink.  Die Post-moderne tyd neem 
hulle vertrekpunt in terme van vandag en môre. 
 
4.4.3 Die belangrike vraag is: Hoe oorleef ek?  
Daar word geglo dat die wêreld nie verander word 
deur mag nie, maar deur vriendskap 
(verhoudings).  Dit gaan nie meer om verowering 
en beheer nie, maar om te bewaar en te onderhou.  
Meganiese reduksie maak plek vir ekosisteme, 
organismes en sosiale  sisteme.  Die klem verskuif 

van die analitiese denke na groter, interaktiewe 
sisteme. 
 
4.4.4 In hierdie 
raamwerk van die 
wêreldgeskiedenis, is 
die geskiedenis van 
Suid-Afrika en spesifiek 
die NG Kerk ingeweef.  
In 1652, as deel van 
die koloniale uitbreiding,  kom Jan van Riebeeck 
aan die Kaap aan.  Die kontak met die Christelike 
geloof van Europa en die inheemse Afrika-
godsdienste word sigbaar in die vesting van die 
NG Kerk en die sendingwerk van die NG Kerk en 
ander Westerse kerkgenootskappe.  Verskillende 
wêrelde ontmoet mekaar met die eiesoortige 
politieke, ekonomiese en sosiale gevolge.  Met die 
oorgang na ’n nuwe regering sedert 1994 kom die 
verskille in lewens- en wêreldbeskouings weer 
opnuut na die oppervlakte.  Nie net die oorgang 
van die moderne na ’n post-moderne samelewing 
nie, maar ook die nuwe politieke bedeling na 1994 
stel eiesoortige eise aan die NG Kerk.  Elke 
gemeente leef in dié wêreld en moet plaaslik ’n 
verskil maak. 
 
4.5 VERANDERING EN REFORMA-
SIE 
 
4.5.1 Wat is die implikasies van die 
verwikkelinge vir ’n Kerk wat getrou wil bly aan die 
reformatoriese belydenis (tradisie), omdat geglo 
word dat dit in die Skriftuurlik gefundeerd is?   

 
4.5.2 ’n Ware reformasie 
vandag sal om meer vra as om net 
die Gereformeerde Belydenisskrifte 
na te sê.  Daar sal met die moed 
van die Reformatore opgetree moet 
word, deur hulle voorbeeld na te 
volg.  Protestant het vir hulle 
beteken om standpunt in te neem 
teen of teenoor.  Daar is standpunt 
ingeneem teenoor die Rooms-

Katolieke dogma en die vasgeloopte kerklike 
strukture, terwyl daar getuig is vir die koninkryk van 
God en sy geregtigheid. 
 
4.5.3 Leonard Sweat is van oordeel dat 1990 
die waterskeiding was in die oorgang van die 
denominasionele hoofstroomkerke na nie-
denominasionele  onafhanklike Kerke.  In die VSA 
word gereken dat 75% van die gemeentes 
sterwend is; 24% lidmate hersirkuleer tussen 
gemeentes (kerklike “musical saints”) en 1% groei 
uit die nie-kerklike en nie-christelike geledere. 
 
4.5.4 Reformasie in die lig van wat in die 
wêreld en in die Kerk gebeur, sou dan kon beteken 
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dat die Kerk ’n aanvoeling moet ontwikkel wat God 
besig is om in die wêreld te doen deur daar sy 
koninkryk te laat deurbreek.  Soms moet Hy 
afbreek, om weer te kan opbou.  Die Reformasie 
van Luther en Calvyn wou die suiwerheid van die 
Christelike geloof bewaar en het die klem laat val 
op die Christus wat was.  Die Kontra-Reformasie 
of Anabaptiste het die klem laat val op die 
verkondiging op die Christus wat kom.  Die nood 
van die wêreld vandag roep om ’n benadering van 
Christus wat in jou omstandighede teenwoordig is 
(inkarnasie). 
 
4.6 DIE FOKUS OP DIE ROL VAN 
DIE GEMEENTES 
 
4.6.1 Plaaslike gemeentes sal meer moet 
fokus op wat hulle as God se gestuurdes in die 
wêreld is, as om net te probeer om te oorleef deur 
die tradisionele bediening in stand te hou.  Die 
gevaar is om jou tradisie te behou en jou kinders te 
verloor.  Die lidmate sal die geloofstradisie alleen 
met integriteit kan oorvertel deur die betekenis 
daarvan voor te leef.  Egte spiritualiteit fokus op 
inkarnasie van Christus in die gemeenskap.  Die 
vraag vandag is: Hoe leef ek Christus vir ander 
mense? 
 
4.6.2 Die moderne jongmens hoor met hulle oë 
en sien met hulle vingers. Hulle soek na hulle 
antieke wortels, maar wil dit op ’n eietydse wyse 
ervaar ("ancient future").  Die bediening aan hulle 
sal die behoefte ernstig moet opneem.  Die Kerk 
moet ’n geloofwaardige alternatief bied op die 
sekulêre stroom van die wêreldse gees en 
lewenstyl. Dietrich Bonhoeffer het van ’n “holy 
worldliness” gepraat.  Dit beteken om “in touch” 
met die wêreld te wees, maar nie “in tune” nie.  Die 
Kerk is deel van die behoeftes van die wêreld, 
maar nie van hulle begeertes nie.  Die Kerk 
ontmoet die mense waar hulle is, maar word nie 
soos die wêreld nie. 
 
4.6.3 Die jeugwerk sal minder program-
gedrewe (gebed, Bybel-
studie, sosiale byeenkom-
ste) en meer interaktief op 
persoonlike vlak moet 
wees.  Die verskillende 
generasies (oud en jonk) 
hoort bymekaar en die 
geloofsvorming is’n lewenslange proses binne die 
gemeenskap van die gelowiges. 
 
4.6.4 Daar is nie meer so groot 
gemeenskaplike middel grond in denke en 
optrede, soos wat so maklik aanvaar word nie.  
Leonard Sweat sê die “bell curve is a well curve.”  
Mense leef in uiterstes.  Die Christelike waarheid lê 
in die ekstreme en slaag daarin om dit met mekaar 

te versoen.  Hulle het minder probleme met God as 
een en drie en met Jesus as waarlik God en 
waarlik mens.  Te midde van die kontraste bring 
die kruis van Christus vir hulle die balans. 
 
 
 
 
 
 
                       “Bell” en “well” kurwes  
 
4.6.5 Gemeentes moet sentrums word, wat 
mense toerus om die Evangelie op ’n effektiewe en 
toepaslike wyse uit te dra deur hulle voorbeeld en 
hulle getuienis.  Daar sal daarmee rekening gehou 
moet word dat baie mense vandag geen kerklike of 
Christelike agtergrond meer het nie.  Hulle is 
Bybels-ongeletterd, verstaan nie die kerklike rituele 
nie.  Hulle is baie agterdogtig teenoor die Kerk as 
instituut en baie selfbewus en bang om beskaam 
te word.  Hoewel daar geestelike behoeftes is, is 
dit baie vaag en ongedefinieerd. 
 
4.6.6 In die erediens sal mense die 
teenwoordigheid van God moet ervaar, omdat 
hulle die geleentheid kry om sinvol en kreatief 
daaraan te kan deelneem.  Woorde is nie genoeg 
nie, beelde en verhale maak ’n blywende indruk op 
hulle bewussyn en hulle moet die geleentheid kry 
om hulle verbondenheid aan medegelowiges te 
versterk.  Mense moet weer in verwondering kan 
kniel voor dié God wat groter is, as dit waarin hulle 
hulle kan indink of kan voorstel.  Hy is die Gans 
Andere God. 
 
4.6.7 Die leiers in die gemeente sal in die 
toekoms miskien minder soos ruimtereisigers 
wees, wat mense deur hulle visies na die sterre 
laat kyk en drome laat droom; minder soos 
bestuurders wat hulle met strategiese planne deur 
die wêreld stuur.  Die leiers moet bereid wees om 
deel te wees van ’n span wat die priesterskap van 
die gelowiges beoefen.  Hulle is eerder geestelike 

reisgenote, wat begrip het 
vir die diversiteit van die 
Kerk.  Hulle moet in staat 
wees om die tekens van 
die tyd reg te lees en die 
Kerk as sisteem in stand 
hou, waarbinne mense 
mekaar kan ondersteun en 

versorg. 
 
4.7 DIE KERK VAN DIE TOEKOMS 
 
4.7.1 In aansluiting en as samevatting by die 
meer uitgebreide uiteensetting wat gegee is, is dit 
goed om kennis te neem van wat prof Hentie 
Boshoff skryf oor die sewe makro 
samelewingstendense wat grootliks die NG Kerk 
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se rol in die volgende 10 jaar gaan bepaal. 
(Kerkbode - 24 Junie 2005) 
 
Een: Internasionalisme en die wêreld-dorp-
konsep bring mee dat die Kerk se boodskap slegs 
een van baie is wat lidmate hoor. 
 
Twee: Die postmoderne paradigma van 
kontekstuele waarhede en norme geld ook in 
godsdiens. 
 
Drie: Terwyl groepsindentiteit en gemeen-
skapsbetrokkenheid verswak, neem persoonlike 
groei en selfgerigtheid toe. 
 
Vier: Die diversiteit laat norme en waardes 
verwater, terwyl ’n hedonistiese (soeke na plesier) 
en “hoeke sny/short-cut”-leefstyl groei 
 
Vyf: Daar sal minder blankes wees en hulle 
gemiddelde ouderdom sal styg.  Die platteland en 
middestad/dorp sal ontvolk of demografiese 
verskuiwings ondergaan.  Dit sal die lidmatetal  
van gemeentes laat daal. 
 
Ses: Die onvermoë van die formele ekonomie 
om almal van werk te voorsien, lei tot plakkers en 
sosiale verval.   
 
Sewe: Die prioriteite van swart bemagtiging en 
regstellende aksies help wit strukturele 
werkloosheid, selfs armoede, aan. 
 
4.7.2 Hierdie tendense het ’n era van 
onsekerheid, kompleksiteit en diversiteit ingelui.  
Dit bring vier reaksies mee: 
 
Een: Ontken die realiteite en gryp terug na 
verlede (niks mag in die Kerk verander nie). 
 
Twee: Erken die realiteite met gelatenheid 
(maar met kritiek) of met weerstand (raak 
onbetrokke of skei hulle af). 
 
Drie: Erken die realiteite, maar verwerp die 
verlede en skep ’n nuwe orde van kulturele en 
godsdienstige vermenging (sinkretisme). 
 
Vier: Aanvaar die realiteite en neem Bybels-
verankerd aan die opbouproses deel. 
 
4.7.3 Die ideale reaksie is die vierde reaksie.  
Benewens die materiële eise om van Suid-Afrika ’n 
sukses te maak, gaan ’n sterk morele basis ’n 
belangrike bousteen in die proses wees.  Hierin 
kan die Kerk met die lidmate ’n sleutelrol speel.  
Om dit geloofwaardig te doen en terselfdertyd die 
lidmate te behou, sal dit op ’n “bottom up” en nie 
op ’n "top down"-wyse moet geskied. 
 

4.7.4 Prof Hentie Boshoff wys op ses 
fokusgebiede, wat volgens hom belangrik is. 
 
Een: Hulp aan lidmate en predikante om van 
die ou orde se eensydige regte, meerderwaardige 
wit houding van dink en doen afskeid te neem.  Dit 
is ’n voorwaarde om geloofwaardig sout en lig te 
wees.  Gesindhede en houdings tel dikwels meer 
as woorde en dade. 

 
Twee: Groter integrasie van die vertikale en 
horisontale godsdienslyne.  Daar gaan weerstand 
kom teen die siening dat die Kerk primêr by 
sending en evangelisasie betrokke moet wees, 
sonder om betrokke te raak by die fisiese en 
psigiese nood van mense. 
 
Drie: Konkretisering van 
die koninkryksvisie deur primêr 
met barmhartigheids- en 
morele probleme op plaaslike 
vlak te identifiseer waarin die 
Kerk ’n verskil kan maak.  Die 
grootste gevaar is om net op 
nasionale kwessies en groter 
sake, soos om byvoorbeeld op 
die eenheid tussen NG Kerk 
en VGKSA, te fokus.  Lidmate 
wil betrokke wees by plaaslike 
probleme wat hulle direk raak en waar hulle 
konkreet hulle geloof kan uitleef. 
 
Vier: Kapasiteitskepping oor gemeente- en 
selfs Kerkgrense heen.  Baie probleme is net te 
groot vir een gemeente se kapasiteit.  Die Staat 
befonds nie meer aksies, wat net deur een groep 
vir ’n deel van die bevolking gedryf word nie. 
 
Vyf: Uitreik na en betrek van groeiende 
middelklas mense van ander tale en kulture wat in 
gemeentes intrek.  Baie van hulle deel dieselfde 
waardes en aspirasies as ons kerklike 
gemeenskap. 
 
Ses: Groter klem in prediking en voorligting op 
etiek, as leiding in die uitlewing van die Christelike 
getuienis elke dag.  Die leiding moet egter 
gefundeerd wees en liefs via groepsgesprekke 
geskied.  Dit moet  aangevul word met 
voortgesette begeleiding en toerusting van die 
lidmate. 
 
4.8 MOONTLIKE BESPREKINGS-
VRAE 
 
4.8.1 Hoe raak die veranderinge die Kerk se 
hantering van die Skrif en die siening van die 
Belydenisskrifte?  (Sien: Gesprek oor 
Gereformeerdheid) 
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Henry van  
der Schyff 

Danie Dreyer 

4.8.2 Hoe raak die veranderinge die 
Kerk/gemeente se siening van hulle wesentlike 
roeping as Kerk?  (sien: 
Getuienis en Onderlinge 
Sorg) 
 
4.8.3 Hoe raak die 
veranderinge die Kerk se 
siening van leierskap?  
(sien: Geestelike 
leierskap) 
 
4.8.4 Hoe raak die 
veranderinge die Kerk se 
tradisionele 
bedieningspatrone en samestelling?  (sien: 
Volhoubare bediening) 
 
4.8.5 Hoe raak die veranderinge die rol en plek 
en die bediening aan die jeug?  (sien: Jeugwerk) 
 
4.8.6 Hoe raak die veranderinge die kerk se 
taak van prediking, geloofsvorming en toerusting? 
(sien: Teologiese Opleiding) 
4.8.7 Hoe raak die veranderinge die Kerk se 
huidige sieninge en praktyk van dienswerk en 
getuienis? (sien: Swart Ekonomiese Bemagtiging). 
 

Opmerking:  Die besprekingsvrae word rondom die 
tafels in groepe bespreek.  Die vrae word onder die 
tafels verdeel.  Terugvoering word op die 
indekskaarte gegee.  Die Sinodale Diensraad 
beoordeel die uitkoms en besluit oor die 
aanbieding van werkswinkels. 
 
4.9 AANBEVELINGS 
 
Een: Die Sinodale Diensraad evalueer die 
terugvoer van die sinodesitting. 
 
Twee: Indien daar ’n wesentlike behoefte 
bestaan, neem die Sinodale Diensraad die 
inisiatief in die reël van ’n werkswinkel(s) vir 
gemeentes, om in die lig van die huidige 
konteks waarin ons Kerk is, te besin oor die 
roeping van die Kerk, veral soos van 
toepassing op die leierskap, erediens, 
jeugbediening en geloofsvorming, praktiese 
getuienis en dienslewering. 
 
4.10 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Dr Danie Dreyer 
Ds Henry van der Schyff 
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5.  PRAKTIESE CHRISTENSKAP IN ’N VERANDERDE OMGEWING 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as agtergrondsinligting bedoel 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes kan kommentaar oor die sake op 
Indekskaarte lewer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Na aanleiding van punt 5.6 vind tafelgesprekke oor die riglyne van die Woord 
plaas. 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
 
Geen. 
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5.  PRAKTIESE CHRISTENSKAP ’N VERANDERDE OMGEWING 
 

Hoe lewe ons elke dag . . . . . ? 
 

Die verslag word in drie gelyke dele aangebied:  
 HIV/Vigs: PSA ’n Verhaal van hoop  
 Die gesin 
 Skrif 
  

DEEL EEN HIV/VIGS 
      
5.1 ’n VERHAAL VAN HOOP - 
PROJECT SUPPORT ASSOCIATION 
SOUTHERN AFRICA (PSA) 
 
5.1.1 Statistiek 
 
5.1.1.1 Suidelike Afrika is die sub-streek wat die 
meeste deur die HIV/VIGS epidemie geraak word, 
met die hoogste hoeveelheid HIV infeksies. Daar 
word beraam dat aan die einde van 2003 ’n 
beraamde 5,3 miljoen mense in Suid Afrika met 
HIV geleef het. (UNAIDS, 2004).  
 
5.1.1.2 Alhoewel slegs 2% van die wêreld se 
bevolking hier woon, huisves die streek ongeveer 
een derde van mense in die wêreld wat met HIV 
besmet is. 
 
5.1.2 Mpumalanga 
 
5.1.2.1 Die groot hoeveelheid swaar industrieë in 
die westelike hoëveld en die intensiewe boerdery-
bedrywighede in die oostelike laeveld het bygedra 
dat Mpumalanga  baie kwesbaar vir HIV/VIGS is. 
Hoofweë na Mosambiek, Swaziland, Limpopo en 
Natal deurkruis die streek. Armoede is prominent 
met hoë werkloosheid. ’n Groot hoeveelheid van 
die bevolking in die streek beskik nog nie oor 
gesondheidsfasiliteite en basiese sanitêre geriewe.  
 
5.1.2.2 In vergelyking met die res van Suid Afrika 
het die HIV-getalle in Mpumalanga geleidelik 
toegeneem sedert die vroeë 1990's (Figuur 1). Die 
2002 huishoudelike ondersoek het getoon dat 
21,7% van die streek se bevolking besmet is 
teenoor ’n nasionale gemiddelde van 17,7%. Die 
nasionale antinatale ondersoek het ’n syfer van 
32,6%  getoon vir 2003, teenoor die 27,9% vir die 
res van die land. Daar word beraam dat ongeveer 
650 000 mense in Mpumalanga tans met die virus 
besmet is.  
 
5.1.3 Agtergrond 
 
5.1.3.1 Die epidemie het gevestig in die 1990’s, 
terwyl die land op politieke en sosiale hervorming 
gefokus was. Reaksie op die epidemie was weinig 
gedurende die tyd en die hoeveelheid en tipe 

rolspelers was beperk tot die bronne beskikbaar. 
Daar was nie ’n werkbare nasionale strategiese 
HIV/VIGS-plan wat gefokus was op effektiewe 
gemeenskapswaardes nie.  
 
5.1.3.2 Die reaksie van Mpumalanga Provinsie 
was ook onvoldoende vir die toenemende getal 
infeksies. Teen die middel van die 1990's was die 
Nasionale Gesondheidsdepartement se fokus op 
gesondheidshervorming en ’n distrik-gebaseerde 
primêre gesondheidstrukture. Die meeste 
HIV/VIGS fondse gedurende die tyd het van die 
Nasionale Gesondheidsdepartement via die 
Provinsiale Departemente gekom, waar die 
administratiewe kapasiteit om dit te versprei en 
suksesvol te bestuur, beperk was. Ander nasionale 
fondse beskikbaar vir nie-regeringsorganisasies 
het die provinsies in ’n groot mate geïgnoreer tot 
voordeel van die groter metropolitaanse gebiede.  
 
5.1.4 Die privaat sektor raak betrokke 
 
5.1.4.1 Teen hierdie agtergrond het die privaat 
sektor die potensiële impak van HIV/VIGS op die 
werksmag en plaaslike gemeenskappe besef. In 
1996 het Anglo Coal ’n vergadering tussen 
Amcoal, Escom en Ingwe belê. Tydens die 
vergadering het Project Support Association 
Southern Africa (PSA) in assosiasie met die 
Universiteit van Zimbabwe ’n voorlegging gedoen 
van portuur-onderrigstrategieë wat suksesvol 
aangebied is in ander dele van Suidelike Afrika.  
Die voorlegging is aanvaar.  

Figuur 1 

 
5.1.4.2 Die doel van die projek was om die 
gemeenskap bewus te maak van HIV/VIGS en 
verwante sake. Hulle het hulle toegespits op 
voorkomende gedragsverandering. Daar is gebruik 
gemaak van portuur onderrig, wat lede van ’n 
gegewe groep gebruik om verandering in ander 
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lede van dieselfde groep te bewerkstellig. Die 
portuur-onderrig model maak gebruik van 
vrywilligers uit die gemeenskap wat opleiding 
ontvang om korrek oor die HIV/VIGS-kwessie te 
kan kommunikeer. Hierdie inligting word dan 
aangebied deur sang, musiek en kort dramas. 
Flitskaarte en persoon tot persoon dialoog word 
aangewend by versamelpunte in die gemeenskap 
soos onder andere sjebiens en bottelstore. Die 
doel is om die individu se optrede te verander deur 
hom toe te rus met kennis en inligting. Portuur-
onderrig poog ook om individue se uitkyk op die 
lewe en norme te verander.  
 
5.1.5 Mpumalanga Project Support 
Association  
 
5.1.5.1 Hierdie aksie, onder 
leiding van Corrie Oosthuisen 
het hulle ten doel gestel om:  
 
Een: Gemeenskappe, NRO’s 
en privaat besighede by te 
staan om HIV voorkomings-
programme  te ontwikkel, te 
bestuur en toe te sien dat dit effektief funksioneer. 
 
Twee: ’n Effektiewe, ekonomiese, sentrale 
fondswerwings en terugrapportstelsel op die been 
te bring;  wat fondswerwing kan doen en dit op 
toepaslike wyse versprei. 
 
Drie: Fondse te administreer deur deursigtige 
wedersyds-ooreengekome protokols.  
 
Vier: Pogings aan te wend om administratiewe 
kostes so laag as moontlik te hou, sonder om 
korrekte verslaggewing in die gedrang te bring.  
 
5.1.6 Uitbreiding van aktiwiteite 
 
5.1.6.1 In 1998 is die portuur-opleiding uitgebrei 
met ’n tuisgebaseerde Vigswees-sorgprogram, met 
behulp van fondse van die Nasionale 
Gesondheidsdepartement. Dit was maklik vir die 
personeel van PSA om die tuisgebaseerde 
sorgprogram onder hulle vleuels te neem, omdat 
daar so baie ooreenkomste tussen hulle 
bestaande werk en die sorgprogram is: 
 
Een: Die gemeenskap word steeds bestuur en 
ondersteun om die taak self uit te voer.  
 
Twee: Beide maak gebruik van vrywilligers. 
Portuuropleiers konsentreer op die taak van 
voorkoming, onderrig en die verspreiding van 
kondome terwyl die tuisgebasserde sorgprogram 
toegespits het op die versorging van die siekes, 
gestremdes, tuisteloses en wese. 
 

Drie: Hulle het reeds ondervinding gehad in die 
bestuur en toerus van gemeenskapsvrywilligers. 
 
Vier: Hulle het reeds die infrastuktuur in plek 
gehad om fondse te ontvang, te bestuur en te 
versprei. 
 
Vyf: Daar het reeds ’n goeie verhouding 
bestaan met die Departement van gesondheid.  
 
5.1.6.2 Teen die middel van  2000 was daar 
reeds 45 portuur opleiers en 22 tuisgebaseerde 
sorgprogramme op die been.  
    
5.1.7 Huidige suksesse 
 
5.1.7.1 Teen die einde van 2004 is 54 
programme gevestig by hoë transmissieareas in 
die gemeenskap en 13 jeugklubs is opgerig. Daar 
is reeds 65 tuisgebasseerde sorgprojekte en 48 
wees en kindersorgprojekte.  
 
5.1.7.2 Donasies neem toe, omdat die donateurs 
tevrede is met die ouditproses en verslaggewing. 
Die organisasie is besig om uit te brei na 
Swaziland, Oos Kaap, Noordwestelike Provinsie 
deur middel van tegniese ondersteuning en 
toerusting.  
 
5.1.7.3 Die organisasie werk nou saam met 
ander in dieselfde veld soos byvoorbeeld Masoyi 
en Thembalethu Home. Samewerking vind plaas 
met die USAID Horizons Projek wat die impak van 
van werkplekopleiding, portuurgroep-opleiding in 
Zimbabwe, Zambia en Suid Afrika ondersoek. 
 

DEEL TWEE - DIE GESIN 
 
5.2 GESINSPROBLEMATIEK 
 

 
5.2.1 In die huweliksformulier sê ons die gesin 
is die kern van die samelewing.  Die gesin het baie 
verander...  Die problematiek rondom die gesin is 
nou net so ingewikkeld en verstrengeld soos die 
gesin self. 
 
5.2.2 Die verandering in ons samelewing het ’n 
invloed op die gesin. As ons kyk na veranderde 
wetgewing ten opsigte van die regte van die 
ongehude vader. Regte van homoseksuele 
persone en enkellopendes, wat nou ook kinders 
mag aanneem, ensovoorts.  
 

“100 years from now, it will not matter what car you 
drive - how many companies you owned or how 
much money you earned - BUT IT MAY MATTER 
WHAT influence you had on the life of ONE CHILD” 
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5.2.3 “In my gebied is die verkragting van jong 
dogters skrikwekkend hoog.”  Die woorde van ’n 
maatskaplike werker. 
 
5.2.4 Wat bedreig die gesin: 
 
Een: Die hoë egskeidingsyfer en die ewe hoë 
hertrou syfer. 
 
Twee: Geweld teen vroue en kinders (wat 
verkragting en seksuele misbruik, insluit). 
 
Drie: Alkoholmisbruik en dwelm misbruik 
 
5.2.5 As maatskaplike werkers besef die CMR 
dat egskeidings styg. Ons betrokkenheid by 
egskeidings neem toe, as gevolg van konflik 
tussen partye veral ten opsigte van kinders. 
Hersaamgestelde gesinne se dinamika veroorsaak 
ook toenemend maatskaplike intervensie. 
 
5.3 GESINSGEWELD 
 
5.3.1 In een studie is bevind dat 43% van alle 
vroue wat geslaan word, uiteindelik doodgeslaan 
word. 
 
Ons vra: Waarom bly sy?  Waarom vra ons nie: 
“Waarom hou mense aan om hulle lewensmaats 
en kinders te mishandel?” 
 
5.3.2 Waarom vind geweld plaas? 
 
Patriargale samelewing - gebrek aan mag 
Sosiale modellering 
Skaamte en sielkundige probleme 
Stres en woede 
Gebrek aan vaardighede (ons vind soms dat mans 
met tegniese vaardighede nie so verbaal bedrewe 
is nie, hy verloor 
die verbale geveg 
... maar nie die 
fisiese een nie). 
Neurologiese 
probleme 
Interpersoonlike 
verhoudingsprobl
eme 
Misbruik van 
middels (50% van 
alle gevalle) 
 
5.3.3 Redes waarom vroue bly? 
 
Vrees vir hul lewe 
30% van die wat loop, word doodgemaak 
Vrees dat kinders sal seerkry 
Ontvoering van kinders (50% van alle ontvoerings) 
Toesig en beheer - meer geneig tot aansoek - en 
slaag 
Onregverdige regstelsel 

“Damned if you do - damned if you don’t ” 
Gebrek aan bronne en ondersteuningstelsels 
Beloftes dat hy sal verander, Kerk en geloof. 
Meer beheer oor ’n bekende situasie as ’n 
onbekende. Verlating neem haar uit haar 
gemaksone. 
 
5.3.4 Verskeie navorsing in VSA wys die 
verband tussen vroue slaan en kindermishandeling 
uit.    
 
Een: Persentasies wissel tussen 70% en 40% 
van mans wat hul vroue slaan, slaan ook hul 
kinders.  Daar is ook ’n verband tussen die graad 
van mishandeling, indien vrouemishandeling 
ernstig van aard is, is die kindermishandeling in 
dieselfde gesin ernstig. 
 
Twee: Studies wys tussen 27% en 75% verband 
tussen bloedskande en gesinsgeweld. 25% van 
swanger tieners is blootgestel aan gesinsgeweld.   
 
Drie: Depressie onder tieners hou verband met 
gesinsgeweld. 
 
Vier: 50% van vroueslaners slaan hul swanger 
eggenoot en dit is ook die hoof oorsaak van 
aangebore gebreke.  
 
Vyf: 63% van Amerikaanse mans (seuns) 
tussen 11 tot 20 wat aangekla word vir moord, 
vermoor sy moeder se slaner (pa/kêrel). 
 
Ses: Dit is nie net mans wat geweld teen 
kinders pleeg nie. 53% is vaders en 28% is 
moeders. 
 
5.3.5 ’n Interessante verskynsel in vandag se 
kleuterskole is dat waar ’n verwysing na ’n 
arbeidsterapeut altyd die uitsondering was, dit 
vandag eerder as die reël geld. In ons kontak met 
skole, word toenemend gevind dat ’n baie hoë 
persentasie kinders Ritalin gebruik.  
 
5.4 ALKOHOLMISBRUIK EN 
DWELMMISBRUIK 
 
5.4.1 Of substans-misbruik die simptoom van 
’n ander probleem, of die hoof probleem van ’n 
individu is, is nie altyd seker nie. Wat wel duidelik 
is, is dat die hele gesin geraak word, indien 
middels misbruik word. My ervaring in ons dorp is 
dat dit vir ouers al hoe meer aanvaarbaar is om vir 
jong kinders drank te gee, byvoorbeeld by ’n 15de 
verjaardagpartytjie. 
 
5.5 SLOT 
 
5.5.1 In maatskaplike werk beleef ons baie dat 
al die verskynsels in een gesin voorkom - die multi-
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probleem gesin. Daar is ook baie ander 
verskynsels, wat die gesin bedreig wat nie alles 
gedek kan word nie. 
 
5.5.2 Die vraag wat by die samelewing en 
gemeentelid ontstaan is: Wat is die Kerk se 
antwoord hierop? 
 

DEEL DRIE - PRAKTIESE CHRISTENSKAP 
 
Inleiding:  Spreuke 1:1 tot 33 
Tafeltent 1:  Oortreder - owerspelige vrou 15 min 
Tafeltent 2:  Slagoffer  - (Eie poging) 15 min 
Afsluiting:  Video-insetsel   
(Uitdeelstuk aan die einde) 
 
5.6 EKSEGESE 
 
Inleiding: Eenvoud van die heilswerking van God is 
die hoop vir die wêreld. 
 
Indeling: vier perikope 
 
5.6.1 Perikoop Een:  (Spreuke 1:1 tot 7) 
 
Doel - kennis/wysheid deur middel van onderrig/ 
/opvoeding.  (Spreuke 1:1 tot 3) 
 
Ontwikkel goddelike sin vir: 
Regverdigheid 
Reg 
Billikheid 
 
Bevoordeeldes - jonk en oud (Spreuke 1:4 tot 6) 
Jonk:  het nie kennis nie, dit moet aangeleer word. 
Oud:  verdiep  (Efesiërs 3:18 en19) 
 
Normatiewe opmerking:  (Spreuke 1 vers 7) 
Kennis/wysheid/opvoeding begin met dien van die 
Here.  Dwase minag dit 
 
5.6.2 Perikoop Twee  (Spreuke 1:8 tot 19) 
 
Konteks: Universele geloofsgemeenskap.  
Verbondsgesin - pa, ma en kind(ers) 
 
Beide ouers verantwoordelik vir opvoeding.  
Kinders die begunstigdes. 
Goeie opvoeding versier 
’n kind.  (Spreuke 1:8 en 9) 
 
Nadelige verleiding van 
sondaars wil ons vervreem 
van ons verbondsopvoeding 
(twee skrikwekkende 
voorbeelde - moord en roof 
- word genoem ter wille van 
afskrikwaarde) 
 

Indien kwaad nie vermy word nie, lei dit tot die 
dood.  (Spreuke 1:10 tot 19) 
 
5.6.3 Perikoop Drie 
 
Opmerking: - Die personifikasie van wysheid as ’n 
vrou  wat nie met krag en geweld dwing nie, maar 
deur wyse woorde oortuig. Vervul in Christus (1 
Korintiërs 1:24). 
 
Roep almal op alle lewensterreine op tot ’n 
alternatiewe lewenswyse  (1 Korintiërs 1:20 tot 21). 
 
Wêreldse wysheid spreek van onkunde en word 
bedryf deur grootpraters en swape.  (1 Korintiërs 
1:22). 
 
’n Ontvanklikheid om reggehelp te word bring 
oorvloedige wysheid en insig  (1 Korintiërs 1:23). 
 
5.6.4 Veralgemeende toepassing 
 
5.6.4.1 Wanneer goddelike wysheid en die dien 
van die Here afgewys word, lei dit tot allerlei angs, 
nood, kwellinge en ongeluk. Dus ’n chaotiese en 
vernietigende lewenswyse/samelewing. Die dood 
is die finale produk van so ’n wanordelike 
lewenswyse. Alle pogings is tevergeefs ten spyte 
van selfversekerdheid.  (1 Korintiërs 1:24 tot 32 ). 
 
5.6.4.2 Die wat na God se wysheid luister, word 
hiervan bewaar  (1 Korintiërs 1:33). 
 
5.7 OPSOMMENDE TOEPASSING 
 
5.7.1 Die alternatiewe lewenswyse wat die 
Kerk aan die wêreld voor leef, is die van ’n 
verbondsgesin waar pa en ma (terwyl hulle self 
besig is om te verdiep in kennis en insig) hulle 
kinders opvoed om in ’n verhouding van 
gehoorsaamheid aan God te leef, omdat dit ware 
wysheid is. Hierdeur word ons beskerm van die 
gevolge van dwase wêreldse besluite, wat 
uiteindelik vernietigend is en op die dood uitloop. 
 
5.7.2 Sonde en sondaars staan teenoor 
Goddelike wysheid en wil verlei met allerlei 

oortuigende argumente tot die teendeel. 
 
5.7.3 Die gehoorsame aanvaarding 
van Wysheid om daarvolgens te lewe, 
verseker dat misleidende “wysheid” met 
onderskeidingsvermoë herken sal word 
deur ’n ingeoefende sin vir reg, 
regverdigheid en billikheid. So word ons 
teen onsself en die invloede van die 
wêreld beskerm. 
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Dit is uiteindelik die verbondsgesin/Kerk se wese 
en roeping om in alle omstandighede en teenoor 
alle mense hierdie alternatief voor te leef en voor 
te hou, omdat dit alleen die pad van uitredding uit 
die doolhof van menslike wysheid bied. 
 
5.7.4 Daarom is Christus, die wysheid van 
God, die enigste hoop vir die wêreld. (1 Korintiërs 
1:17) 
 
Hierdie is dus ’n 15 minute “crash-course” oor 
verbondsgesinne. Ons trek net die breë lyne. Die 
kleinskrif kan self ingevul word. Onthou: werk altyd 
met algemene waarhede. Die uitsonderlike en 
bizarre is presies dit, uitsonderings! Opvoeding is 
nie die aanleer van spesifieke gedragspatrone nie, 
maar die inlei van die kind in die teenwoordigheid 
van die Lewende en Alwyse God. 

5.8 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Ds Piet Hattingh 
Ds Piet Otto 
Prof Piet Meiring 
Dr Mike Heaney 
Ds Arno Meiring 
Ds Erik Immelamn 
Mevrou Corrie Ludwig 
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6.  KERKHERENIGING EN DIE BELYDENIS VAN BELHAR 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die saak van 
Kerkhereniging en die Belydenis van Belhar.  Dit word as gelese beskou.   
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die inhoud wil lewer, 
kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt 6.1.4.3   Gebeure op plaaslike vlak. 
 
Punt 6.2.5   “Een Kerk” 
 
Punt 6.7.6.5   Twee modelle 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 6.3.2   Bepaling van prioriteite 
 
Punt 6.7.6.6   Voorkeur vir modelle 
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6.  KERKHERENIGING EN DIE BELYDENIS VAN BELHAR 
 

Om die saak van Kerkhereniging en die  Belhar belydenis  aan die orde te stel 
 

6.1 DIE PROSES 
 
6.1.1 Na afloop van die sinodesitting in 2003 
het die Bediening vir Getuienis herstruktureer en 
is daar besluit op sewe fokusareas.  Vir elke 
fokusarea is ’n Diensgroep op die been gebring, 
waarvan Kerkeenheid een is.  Hierdie Diensgroep 
het verskeie vergaderings gehou, besoeke 
gebring, vraelyste uitgestuur en inligting versamel.  
Die besoek 
van dr Coenie 
Burger was 
deel van 
hierdie 
Diensgroep 
se 
werksaamhed
e, asook deel 
van die 
Algemene 
Sinode se konsultasieproses. 
 
6.1.2 Hierdie Diensgroep het ook uitvoering 
gegee aan besluite van die Algemene Sinode en 
hulle hantering van die saak, sowel as ons eie 
Sinodale Diensraad se optrede. 
 
6.1.2.1   Hier kan ons kennis neem van die 
Noordelike Konvent, die daaropvolgende 
gesprekke en die bosberaad wat plaasgevind het.   
 
6.1.2.2 Hierdie Diensgroep het veral  aan die 
gedagtes, probleme, vrese en voorstelle wat 
vanuit die Voetsool sinodesittings na vore gekom 
het, aandag gegee. 
 
6.1.2.3   Dit is ook ’n opdrag van ons eie Sinode 
dat alle sake rakende Kerkhereniging en die 
Belydenis van Belhar, soos wat dit tydens die 
Voetsool sinodesittings na vore gekom het, tydens 
dié sinodesitting, hanteer moet word. 
 
6.1.3 Die komende sinodesitting is deel van 
die konsultasieproses en juis ’n baie belangrike 
deel van die proses.  Die Diensgroep se 
verwagting is dat ons gedurende hierdie “Seisoen 
van Luister” sal vra na God se wil en sal luister, 
maar ook na mekaar sal luister, met die hoop en 
verwagting dat ons ver sal vorder op die pad 
vorentoe. 
 
6.1.4 Op plaaslike vlak 
 
6.1.4.1 Enige sinvolle Kerkeenheid, word 
bepaal deur dit wat op plaaslike vlak gebeur. 
 

6.1.4.2 Daar is reeds voldoende aandag gegee 
aan die besluite van die Algemene Sinode, die 
optrede van die Sinodale Diensraad en die werk 
van die Diensgroep van die Bediening vir 
Getuienis. 
 
6.1.4.3 Dit is nodig dat gebeure op plaaslike 
vlak met mekaar gedeel word:  In sommige 
gemeentes is daar verhale van goeie 
samewerking en gesamentlike getuienis.  In 
sommige gemeentes word frustrasies ervaar, 
omdat die samewerking nie op dreef kan kom nie.  
In nog ander gemeentes gebeur daar om verskeie 
redes niks nie.  Dit alles moet gehoor word. 
 
 
Bespreek aan tafels wat gemeentes tans ten 
opsigte van Kerkeenheid op plaaslike vlak doen 
en skryf alles op indekskaarte neer. 
 
 
6.2 BYBELSE PERSPEKTIEWE 
 

CORAM DEO 
 

Sing: Lied 164 vers 1 en 2 
Lees: Johannes 17 vers 20 tot 23 

Sing: Lied 260 vers 7 en 11 
Gebed: Voorganger reël dit 
Sing: Lied 478 vers 1 tot 4 

 
6.2.1 In die Novum Testamentum Graece van 
Nestle-Aland kom in Johannes 17 vanaf vers 20 
tot 23 die volgende woorde voor: 
 
6.2.1.1 ίνα: “dat” ses (6) maal en as subjektief, 
vertaal as dat, sodat, mag, sal, ensovoorts. 
 
6.2.1.2 έν: “een” vier (4) maal. 
 
6.2.1.3 ώσιν: “wees” vier (4) maal en as 
subjunktief van die werkwoord ειμι.  Hierdie 
woorde het betrekking op mekaar en beteken dat 
in die konteks: . . . Dat (Onderwerp = hulle wat tot 
geloof in My sal kom) een mag wees. 
 
6.2.1.4 Die betekenis van hierdie woorde is dus  
almal wat tot geloof gekom het in Jesus Christus 
as die Gestuurde van die Vader (binne die 
Johannes konteks) en nou glo, een sal wees.  
Hierdie begrip een, moet hier in sy wydste 
moontlike konteks gelees word, en behoort nie 
onvoorwaardelik ingeperk te word nie. 
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6.2.2 Voorts is dit duidelik binne die breër 
konteks van die Bybel dat hulle wat tot geloof in 
Jesus Christus gekom het, wat die Kerk van 
vandag is, weer in sy wydste vorm, een sal wees. 
 
6.2.2.1 Die toetsvraag bly egter vir wie en 
watter Kerk en op watter vlak hierdie Skrifwoord 
geldig is en toegepas moet word.  Natuurlik is dit 
van toepassing vir gemeentes en ringe binne die 
Sinode van Oos-Transvaal, sowel as die 
algemene sinodale verband waarin ons staan.   
 
6.2.2.2 Verder onderskei prof JH Heyns in sy 

boek Die Kerk, 1977, 
bladsy 124 tussen “die 
onsigbare Kerk, die 
sigbare Kerk en die 
toekomstige Kerk.”  Hy 
betoog dan dat enige 
van hierdie drie 
perspektiewe op die 
Kerk in hul eensydigheid 
verwerp moet word en 
dat die moment van 
waarheid, wat in elke 
perspektief aan die orde 
gestel word, deur die 

geloof aanvaar moet word.  Die Kerk moet dus as 
geloofswaarheid in die Skrif altyd verstaan word 
as onsigbaar, sigbaar en as toekomstige 
werklikheid. 
 
6.2.3 Die onsigbare Kerk: “ . . . dat hulle in 
Ons mag wees.” 
 
Die een wees van die Kerk is ’n geestelike 
werklikheid en dus ’n werklikheid wat primêr 
alleen vir die geloof en deur die geloof toeganklik 
is. 
 
6.2.4 Die sigbare Kerk: “ . . . sodat die wêreld 
kan glo.” 
Die een wees van die Kerk is ook ’n sigbare en 
empiries waarneembare werklikheid in die wêreld 
en word ekumenies uitgedruk in die Kerkverband 
deur elke gelowige lid se verbondenheid met 
Christus wat gestuur is. 
 
6.2.5 Die toekomstige Kerk (eskatologiese 
Kerk: “ . . . sodat hulle volkome een sal wees.” 
Hier beteken die een wees van die Kerk ’n groei / 
bou proses deur die werking van die Heilige Gees 
en sy gawes aan mense, dat die einddoel 
eskatologies bepaal word, wanneer Christus alles 
en in almal sal wees. 
 
bespreek in tafelgroepe:  Die Bybelse begrip “een 
Kerk” aan die hand van die perspektiewe op dié 
Kerk as sigbaar, onsigbaar en eskatologies. 
 

6.3 DIE PROBLEEM GESTEL 
 
6.3.1 Die NG Kerk ten opsigte van die 
gemeentes, kerkverband, verband ten opsigte van 
die familie en selfs die ekumeniese verband, skiet 
sekerlik nog ver tekort, gemeet aan die Bybelse 
perspektief van die eskatologiese einddoel van 
die Kerk “om volkome een te wees.”  Die fokus 
tans en vir die doeleindes van hierdie 
sinodesitting, gaan oor die hereniging met die 
familie Kerke, naamlik die Reformed Church in 
Africa (RCA), NG Kerk in Afrika en die VGKSA 
(Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider- 
Afrika). 
 
6.3.2 Daar is verskeie faktore wat aanleiding 
gegee het tot die huidige situasie van verskillende 
Kerkverbande en dieselfde faktore speel nog 
steeds ’n deurslaggewende rol in die proses van 
Kerkhereniging binne die familie van NG Kerke. 
 
Elke lid bepaal nou numeries vanaf 1 tot 20 in 
kolom een wat die belang van die faktore moet 
wees en in kolom twee wat die grootste 
struikelblok is.   
 
 Een Twee 
Bybelse gegewens   
Leiding van die Heilige Gees   
Gebed   
Kerkgeskiedenis   
Sendinggeskiedenis   
Kerkregte   
Belydenisskrifte   
Sondige verskeurdheid   
Kultuur   
Volkstradisie en taal   
Geografie   
Demografie   
Etnisiteit   
Ekumene   
Politiek   
Finansies   
Postmodernisme   
Globalisering   
Sosiaal maatskaplik (HIV/Vigs, 
geweld, ensovoorts 

  

Modelle en strukture   
 
6.3.3 Die Diensgroep sal hiervolgens weet 
waaraan om verdere aandag te gee. 
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6.4 GEVOLGTREKKINGS 
 
6.4.1 Kerkhereniging vir die familie van NG 
Kerke is oor die algemeen binne die Sinode van 
Oos-Transvaal ’n saak wat leef in die harte van 
die lidmate. 
 
6.4.2 Daar is al genoeg nagedink oor 
Skrifgegewens ten opsigte van Kerkeenheid, en 
daar moet gewaak word teen eensydigheid 
wanneer Kerkeenheid ter sake is. 
 
6.4.3 Die drievoudige perspektief op die 
eenheid van die Kerk, naamlik dat die Kerk 
sigbaar, onsigbaar en eskatologies is, moet altyd 
verreken word, en een perspektief mag nie 
verabsoluteer word nie. 
 
6.4.4 Daar is vele faktore wat ’n rol speel en in 
ag geneem moet word. En omdat die belang van 
hierdie faktore by rolspelers en na gelang van 
lewenskonteks/gemeentekonteks - byvoorbeeld 
stad/platteland en Wes-Kaap/Mpumalanga, kan 
verskil, moet daar deeglik na mekaar geluister 
word, met die doel om die ander te akkommodeer. 
 
6.4.5 Tans heers daar onwilligheid by vele 
lidmate om oor te gaan tot Kerkhereniging, 
aangesien te veel faktore nie duidelik genoeg 
uitgeklaar is nie, en vele vrae nog onbeantwoord 
is. 
 
6.4.6 Daar heers ’n ongemaklikheid rondom 
die gespreksgenote, aangesien daar ’n 
oorheersende gevoel is dat die VGKSA se 
Moderatuur dominerend en dwangmatig optree en 
nie noodwendig namens lidmate praat nie en ook 
nie al die faktore aanspreek nie.  Daar heers ook 
’n gevoel dat VGKSA die doelpale bly verskuif. 
 
6.4.7 Daars heers ’n dringendheid by 
gemeentes om so gou as moontlik duidelikheid te 
kry oor die model en die plek van die Belhar 
belydenis. 
 
6.4.8 Die Algemene Sinode het sedert 1990 
vele besluite geneem oor Kerkhereniging en 
versoek sedert daardie tyd dat gemeentes, ringe 
en Sinodes deel sal wees van die konsultasie 
proses en hul kommentaar en aanbevelings 
beskikbaar sal stel. 
 
6.4.9 Die Sinode van Oos-Transvaal is 
verbind tot die konsultasie proses en wil sy stem 
laat hoor. 
 
6.5 AKSIEPLANNE 
 
6.5.1 Die Diensgroep vir Kerkeenheid gaan 
voort om die saak van Kerkhereniging te hanteer 

en spesifiek die sake wat 
vanuit die sinodesitting na 
vore kom. 
 
6.5.2 Gemeentes word 
versoek om 
verteenwoordigers te stuur 
na die vergaderinge van die 
Diensgroep vir Kerkeenheid. 
 
6.5.3 Die Sinode van Oos-Transvaal hanteer 
as deel van die konsultasie proses – die besluite 
van die Algemene Sinode oor die Belydenis van 
Belhar en die model. 
 
6.6 BELYDENIS VAN BELHAR 
 
6.6.1 Gee terugvoer oor die vraelyste en 
Algemene Sinode se besluit. 
 
Tafeltent bespreking:  Gee julle mening oor die 
besluit van die Algemene Sinode dat die Belhar 
Belydenis nie deur almal in ’n nuwe Kerkverband 
hoef onderskryf te word nie. 
 
Terugvoer kan gegee word per indekskaart en die 
Sinode se mening kan getoets word met 
kleurkaarte. 
 
6.7 MODEL 
 
6.7.1 Model volgens 2004 se besluit 
 
Die besluit van die Algemene Sinode 2004 lui 
soos volg:  
 
“Ons stel voor dat die presbiteriaal – sinodale 
kerkregeringstelsel as model vir die organisering 
van die nuwe een Kerkverband gebruik word.  Dit 
beteken dat al die gemeentes as selfstandige 
gemeentes ingevoeg word in Ringe, Sinodes en 
Algemene Sinode.  In die proses moet ruimte 
gelaat word vir onderhandeling, nuwe 
moontlikhede en ’n groei na mekaar.” 
 
6.7.2 Kommentaar op die besluit van 2004 
 
6.7.2.1 Hierdie besluit is ’n skielike radikale 
wysiging op die besluit van 1994, soos deurgegee 
en hanteer is in die amptelike inligtingstuk “Sodat 
almal een kan wees . . .” en daarom moet dit 
gemeet word aan die 1994 voorstel. 
 
6.7.2.2 Die model beklemtoon twee 
eensydighede naamlik die selfstandigheid van 
gemeentes aan die een kant, en die 
outokrasie/sinodokrasie van die Algemene Sinode 
aan die ander kant, wat sal besluit hoe Ringe en 
Sinodes nou moet struktureer 
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6.7.2.3 Die model hou die gevaar in van ’n 
radikale outonomie of independentisme van 
gemeentes, want die besluit impliseer dat 
gemeentes selfstandig en outonoom bly en kan 
besluit, met ander woorde ook of hulle deel wil 
wees al dan nie van die nuwe kerkverband.  Die 
model hou beslis die saad van skeuring in hom 
vas. 
 
6.7.2.4 Hierdie model is die model van die 
VGKSA wat neerkom op integrasie van Ringe, 
Sinodes en Algemene Sinode en wat duidelik 
skeuring in die hand gewerk het as die 
voortbestaan van die NG Kerk in Afrika ontleed 
word. 
 
6.7.2.5 Hierdie model skiet te kort ten opsigte 
van hoe diversiteit geakkommodeer sal word 
betreffende taal en kultuur.  Dit is logies en 
vanselfsprekend om af te lei dat die meerderheid 
sal bepaal wat die gebruiks- en skryftaal in 
meerdere vergaderings sal wees. 
6.7.2.6 Dit is vanselfsprekend om af te lei dat 
hierdie integrasie model verreikende finansiële 
eise gaan stel aan gemeentes. 
 
6.7.2.7 Dit sou raadsaam wees om die 
samestelling van Ringe, Sinodes en die Algemene 
Sinode voor besluitneming duidelik uiteen te sit en 
daaraan skiet die voorstel te kort. 
 
6.7.3 Model volgens 1994 se besluit 
 
Die eerste model wat voorgestel is en wat reeds 
’n lang pad kom, is die besluit van die Algemene 
Sinode 1994, wat aan al die gemeentes, Ringe en 
Sinodes gekommunikeer is deur middel van die 
amptelike inligtingstuk “Sodat almal een kan wees 
. . .” 
 
6.7.4 Die besluit lui soos volg:   
 
“Die Algemene Sinode keur die 
Riglyne vir ’n model vir een 
verband in die NG Kerkfamilie” 
tesame met die Kerkorde 1994 
goed as gespreksbasis en 
verwys dit vir oorweging na die 
te stigte Gesamentlike 
Kommissie.” 
 
6.7.5 Die riglyne is soos 
volg: 
 
6.7.5.1 Lidmaatskap van die 
huidige gemeentes van die 
Familie van NG Kerke is oop vir 
alle gelowiges wat die belydenis van die betrokke 
gemeente aanvaar.  Dit beteken dat lidmate oor 
en weer by gemeentes van die ander Kerke kan 
inskakel. 

 
6.7.5.2 Gemeentes, ringe en Sinodes binne die 
Familie van NG Kerke kan na behoorlike 
ooreenkoms, inskakel by gemeentes, ringe en 
Sinodes van ander Kerke en word dan volledig 
deel van daardie Kerk. 
 
6.7.5.3 Kerkrade, ringe, Sinodes en Algemene 
Sinodes wat dit so verkies, gaan voort om te 
funksioneer soos dit tans die geval is, met behoud 
van huidige name, bepalinge en reglemente. 
 
6.7.5.4 Strukture vir samewerking tussen 
gemeentes, kerkrade, ringe en Sinodes moet tot 
stand gebring word sonder om die Kerkregtelike 
posisie van Kerkvergaderings in die gedrang te 
bring. 
 
6.7.5.5 Evangeliedienaars is oor en weer 
beroepbaar. 
 
6.7.5.6 As uitdrukking van die een Kerkverband, 
word ’n verenigde Sinode vir die NG Kerk, die NG 
Sendingkerk, die NG Kerk in Afrika en die 
Reformed Church in Africa voorgestel, waar daar 
oor sake van gemeenskaplike belang op ’n basis 
van konsensus besluite geneem kan word. 
6.7.5.7 Hierdie Sinode word saamgestel uit al 
die bestaande Sinodes van die vier Kerke in punt 
6.7.5.6 genoem, volgens ’n stelsel van 
proporsionele verteenwoordiging.  (Opmerking:  
Die naam van genoemde Sinode is nog onseker, 
aangesien “Algemene Sinode” nie gebruik kan 
word nie, omdat daar vir die voorsienbare 
toekoms wel ook nog Algemene Sinodes van die 
betrokke kerke sal wees, en “Nasionale Sinode” 
onpresies is vanweë die feit dat twee van die 
“bestaande sinodes” (Namibië en Midde-Afrika) 
buite die RSA se nasionale grense lê. 
 
6.7.5.8 Die bestaande Algemene Sinodes (van 
die NG Kerk en van die NG Kerk in Afrika) besluit 

self of en wanneer hulle wil 
ontbind. 
 
6.7.5.9 As saambindende 
liggaam vir al die lede van die NG 
Kerkfamilie (binne- en buitelands) 
kan gedink word in terme van ’n 
Bond van NG Kerke. 
 
6.7.5.10 Namate die groeiproses 
na groter sigbaarmaking van 
Kerkeenheid vorder, kan verdere 
aandag aan bykomende strukture 
gegee word.  Sake soos die 
belydenisskrifte, juridiese 

probleme, ensovoorts sal deurlopend moet 
aandag kry. 
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6.7.6 Kommentaar op die model van 1994 
 
6.7.6.1 Die grootste wins van hierdie model is 
dat dit die vanselfsprekende model is, ’n groter 
verband vir ’n groter Kerk en dat al die huidige 
Kerkverbande en selfs nog meer daarby kan 
aansluit en dat slegs die besluite van die 
Algemene Sinode daarvoor nodig is. 
 
6.7.6.2 Binne hierdie model behou gemeentes, 
ringe en Sinodes hul selfstandigheid en word daar 
ruimte gelaat vir groei na mekaar toe op al drie 
hierdie terreine. 
 
6.7.6.3 Die voorgestelde stigting van ’n Verband 
Sinode of Eenheid Sinode, kan dan 
Gereformeerde Kerke waarvan die 
Belydenisskrifte verskil, akkommodeer en ook taal 
en kultuur kan in elke Kerkverband behoue bly en 
daar kan ook geen twis oor geboue en finansies 
bestaan nie. 
 
6.7.6.4 Die model is ook ’n oop model waar 
gemeentes, ringe en Sinodes met mekaar kan 
ooreenkom om op daardie vlak een te word. 
 
6.7.6.5 Die een enkele nadeel is dat die VGKSA 
nie die model wil aanvaar nie en verdere gesprek 
dus nodig sal wees. 
 

Tafeltent bespreking:  Bespreek die voordele, 
nadele en probleme verbonde aan die twee 
modelle en gee terugvoering by wyse van 
indekskaarte. 
 
6.7.6.6 Stembrief:  Elke lid van die vergadering 
bring sy stem uit op die volgende stembrief deur 
een kruisie te trek. 
 
2004 Model  
1994 Model  
Beide onvoldoende  
 
6.7.6.7 Die Diensgroep vir Kerkeenheid hanteer 
die uitslag van die stemming verder en gee ter 
saaklike inligting deur aan die Algemene Sinode. 
 
6.8 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
VIR KERKEENHEID 
 
Ds Lieze Meiring 
Ds Jan van Zyl 
Ds Danie Louw 
Dr Mike Heaney 
Ouderling Gert Maritz 
Ds Henk Boshoff 
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7.  GRONDEISE EN SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING 

 
 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die saak van 
Grondsake en Swart Ekonomiese Bemagtiging.  Dit word as gelese beskou.  
Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die inhoud wil lewer, 
kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt 7.4  Tafeltente oor die rol van die Kerk. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 7.5  Die verdere optrede in verband met die saak. 
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7.  GRONDHERVORMING EN SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING 
 

Dit is die realiteite van die dag . . . 
 

7.1 INLEIDING 
 
7.1.1 Die Sinodale Diensraad het ’n 
Diensgroep, bestaande uit di Lemmer Venter, 
Daan Botha en Willem Nortjé, aangewys om die 
aangeleentheid van grondeise te ondersoek.  
Gedurende 2005 het ds Thinus Prinsloo van die 
kant van die Ontwerpspan ook by 
die groep ingeskakel. 
 
7.1.2 Hierdie Diensgroep kom 
telkens net meer onder die indruk 
van die enorme omvang van 
hierdie twee sake.  ’n Gesprek is 
ook met dr Kobus Gerber van die 
Algemene Sinode gevoer, ten 
einde uit te vind wat reeds op die 
Algemene Sinodale vlak ten opsigte van hierdie 
twee ingrypende sake gedoen word.  ’n Vraelys is 
ook in hierdie verband aan gemeentes gestuur.  
Ongelukkig het min gemeentes die vraelys voltooi, 
wat die insameling van inligting vir die Diensgroep 
bemoeilik. 
 
7.1.3 Die Voetsool sinodesittings het duidelik 
aangetoon dat daar by lidmate onrus heers oor die 
effek van grondhervorming en Swart Ekonomiese 
Bemagtiging (SEB). 
 
7.2 UITEENSETTING VAN DIE 
PROBLEMATIEK 
 
7.2.1 Grondhervorming en SEB raak die hele 
samelewing, onder meer lidmate van die NG Kerk 
en ’n aantal gemeentes.  Lidmate en gemeentes 
op die platteland word uiteraard meer deur 
grondhervorming geraak.  Bykans elke lidmaat en 
gemeente word egter deur SEB geraak. 
 
7.2.2 Grondhervorming en SEB is nie per sé 
verkeerd nie.  Dit is ’n belangrike Bybelse beginsel 
dat elke mens ’n menswaardige bestaan gegun 
word.  Inisiatiewe deur die Regering wat hierdie 
beginsel bevorder, moet verwelkom word.  Dit is 
egter belangrik dat hierdie inisiatiewe op ’n 
verantwoordelike wyse deurgevoer word. 
 
7.2.3 SEB is die Regering se program 
waarvolgens swart Suid Afrikaanse burgers 
ekonomies bemagtig moet word.  Die Regering 
beplan om dit op twee maniere te doen: 
 
Een: Daar word van groter besighede vereis 
om swart vennote in te neem. 

 
Twee: Eenmansake hoef nie ’n swart vennoot in 
te neem nie maar word by wyse van ’n puntestelsel 
by SEB ingeskakel.  Dit behels dat so ’n besigheid 
punte verdien, deur byvoorbeeld swart mense in 
hulle bestuurstruktuur te hê en hulle voorraad aan 
te koop van besighede wat voldoen aan die SEB-

vereistes. 
 
7.2.4 Waar besighede nie 
voldoen aan die vereistes ten opsigte 
van SEB nie, sal sekere 
penalisasiemaatreëls ingestel word.  
Daar sal van bykans elke instansie, 
byvoorbeeld prokureurs, konstruksie-
maatskappye, boerderye, slaghuise, 
vakansieoorde, ensovoorts vereis 

word om aan SEB te voldoen.  Dit is duidelik dat 
elke kantoor en besigheid in ons samelewing in die 
toekoms ingrypend deur SEB geraak gaan word. 
 
7.2.5 Die Grondeise- en SEB-proses is aan die 
gang.  Die presiese omvang en implikasies van 
hierdie twee aangeleenthede is egter nog nie 
heeltemal duidelik nie. (Verwys die onlangs 
gehoue Land Summit Conference.) 
 
7.2.6 Die grondhervormingsproses verloop, 
vanweë sake soos tekorte aan personeel en 
fondse, baie stadiger as wat die Regering 
aanvanklik verwag het.  Derhalwe bestaan daar ’n 
geweldige  ’n onsekerheid by boere en 
boeregemeenskappe asook plattelandse 
gemeentes oor wat die presiese uitwerking van 
grondhervorming op hulle gaan wees.  Boere met 
geregistreerde grondeise kan nie uitbreidings aan 
hulle boerdery aangaan nie.  In sommige gevalle, 
waar daar reeds verder met die eis gevorder is, 
kan hulle ook nie plant nie, omdat hulle nie weet 
presies wanneer die plaas ontruim sal moet word 
nie.  Hulle kan egter ook nie los bates, soos 
byvoorbeeld implemente, verkoop nie, omdat die 
moontlikheid bestaan dat daar nie met die eis 
deurgegaan sal word nie.  Sulke belewnisse lei 
soms tot geweldige verbittering en verarming by 
persone wat geraak word. 
 
7.2.7 Die Wet op Swart Ekonomiese 
Bemagtiging is reeds voltooi.  Die Wet self sê egter 
nie veel nie.  Die presiese vereistes en implikasies 
sal in die “Code of Good Conduct” uitgespel word.  
Laasgenoemde is egter nog nie voltooi nie.  Dit 
maak dit ook moeilik om te sê presies hoe lidmate 
en gemeentes hierdeur geraak gaan word. 
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Lemmer Venter Daan Botha Willem Nortjé Thinus Prinsloo 

7.2.8 Grondhervorming kan, indien die eise 
wat ingestel is, deurgevoer word, op ’n beduidende 
aantal gemeentes binne die Sinode van Oos-
Transvaal (onder andere Badplaas, 
Kampersrus en Komatipoort) ’n 
geweldige uitwerking hê.  Die 
lidmatetal van hierdie gemeentes kan 
drasties daal. 
 
7.2.9 Aan die DAT van hierdie 
twee sake kan nie iets verander word 
nie.  Die proses is aan die gang.  HOE 
lidmate en gemeentes dit HANTEER, 
is van groot belang. Daaroor sal die 
Kerk riglyne vanuit die Skrif en die 
Etiek moet gee.  Dit is ook belangrik dat die 
werklike feite en aspekte rakende die twee wette 
deurgegee word, aangesien vele gerugte die 
rondte doen.  Gemeentes en Kerkrade moet ook 
begelei word tot ’n spesifieke pastorale 
betrokkenheid by lidmate wat hierdeur geraak 
word. 
 
7.2.10 Verhale van beide spektrums gryp jou 
aan die hart.  Gemeenskappe wat verdeeld is deur 
die feit dat sommige wil verkoop en ander nie en 
waar die verskillende groepe mekaar ondermyn, 
kom voor.  Verdeeldheid bestaan ook tussen 
verskillende Landbouorganisasies.  Daar bestaan 
gevalle waar boere tot so lank as 2 jaar vir hulle 
geld wag, nadat hulle reeds koopkontrakte 
onderteken het.  Boere wat nie meer voluit kan 
boer as hulle plase “gegazetteer” is nie, word 
negatief geraak.  Plaaswerkers sit in baie sulke 
gevalle, as gevolg van die sloerende proses, 
sonder werk.  By Sapekoe teelandgoed naby 
Tzaneen is ± 3 000 arbeiders afbetaal omdat 
boerdery, as gevolg van ekonomiese 
omstandighede en die dreigende grondeise wat 
die hele Magoebaskloofgebied raak, gestop is. 
 
7.3 DIE KERK SE TAAK 
 
7.3.1 Die vernaamste taak vir die Kerk is om 
lidmate wat hierdeur geraak word, te begelei om 
Christus se hoop te beleef. 
 
7.3.2 Gemeentes wat negatief deur 
grondhervorming geraak word, sal ook moet besin 
oor nuwe wyses van bediening en die oorlewing 
van die gemeentes. 

7.3.3 Dit is ook belangrik dat die Kerk se stem 
gehoor word waar verhale van onreg, 
ontoereikendheid, swak administrasie en vele 

meer na beide kante plaasvind. 
 
7.3.4 Voortgaande studie oor 
hierdie twee aangeleenthede is nodig 
ten einde die Kerk in staat te stel om 
pro-aktief voor te berei op die volle 
omvang van grondhervorming en SEB. 
 
7.4 HANTERING VAN DIE 
SAAK TYDENS DIE 
SINODESITTING 

 
7.4.1 Die Sinode bespreek die saak aan die 
hand van tafeltente. 
 
7.4.2 Persone wat by die verdere verloop van 
die saak betrokke wil wees, skryf hulle name op 
indekskaart. 
 
7.5 AANBEVELINGS 
 
Een: Die Sinode gee ’n aanduiding met die 
opsteek van kleurkaarte, of daar ’n behoefte 
bestaan om ’n konferensie te hou, waar oor die 
sielkundige effek, teologies-etiese en praktiese 
implikasies van grondhervorming en SEB besin 
word. 
 
Groen - Daar is ’n behoefte aan ’n konferensie. 
 
Geel - Onseker, vind eers meer uit. 
 
Rooi - Daar is nie ’n behoefte aan ’n konferensie 
nie. 
 
Twee: Die Sinodale Diensraad word versoek 
om die reëlings te koördineer. 
 
7.6 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Ds Lemmer Venter 
Ds Daan Botha 
Ds Willem Nortjé 
Ds Thinus Prinsloo 
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KAART wat grondeise in Mpumalanga aandui - Die donker gekleurde gedeeltes, is gedeelte waarop 

grondeise geregistreer is. 
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8.  VRAELYS IN VERBAND MET HOMOSEKSUALITEIT EN 
KERKHERENIGING 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop 
Vraelyste hanteer is, sowel as die agtergrond tot die saak.  Dit word as 
gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verloop van die 
proses wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Die resultate van die Vraelys (nommer 25) word bespreek. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Moontlike kommentaar en aanbevelings aan die Algemene Sinode word 
hanteer. 
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8.  VRAELYS IN VERBAND MET HOMOSEKSUALITEIT EN 
KERKHERENIGING 

 
Die gemeentes kon hulle sê sê . . . 

 
8.1 BESLUIT TOT ’N VRAELYS 
 
8.1.1 Na afloop van die sitting van die 
Algemene Sinode 2004 was daar reaksie van 
gemeentes op sommige van die besluite.  Die 
kontensieuse sake waaroor die reaksie veral was, 
is Homoseksualiteit en Kerkhereniging. 
 
8.1.2 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat al die gemeentes geleentheid gegee moetword 
om te reageer.  Indien daar op ’n gestruktureerde 
wyse reageer word, kan sinvolle 
tendense bepaal en afleidings 
gemaak word. 
 
8.1.3 Daarom is geoordeel om 
’n vraelys aan al die gemeentes te 
stuur, wat deur die kerkraadslede 
en/of leiersgroep ingevul kon word.  
Dit was nie prakties moontlik om 
elke lidmaat die geleentheid te 
bied, om te reageer nie.  Daar is 
tog geoordeel dat die leiersgroep wel die 
gemeente se mening sal weerspieël. 
 
8.1.4 Die vraelys is op ’n wetenskaplike wyse 
deur die samestellers van Kerkspieël opgestel.  Drr 
Jan Bisschoff en Kobus Schoeman het ook die 
vraelyste verwerk en die verslag word as ’n aparte 
punt hanteer.  (Vergelyk punt 21)  Tydens die 
sitting word ook geleentheid gebied om die 
resultate van die vraelys verder toe te lig. 
 
8.1.5 Die samewerking van die Sinodes van 
Noord- en Suid-Transvaal is in die voltooiing van 
die vraelys verkry.  Hierdeur kan die 
mening/houding van die Sinode van Oos-
Transvaal se leiersgroep, ook met dié van die 
ander twee Sinodes vergelyk word. 
 
8.1.6 Tydens die sinodesitting word die 
resultate van die vraelys hanteer.  Dit gee ’n 
aanduiding wat die houding/mening van 
gemeenteleiers oor die sake is. 
 
8.1.7 Die doel van die Sinodale Diensraad is 
soos volg:  
 
8.1.7.1 Bied tydens die sitting die geleentheid 
om die resultate te bespreek. 
 
8.1.7.2 Bepaal watter kommentaar en 
aanbevelings aan die Moderamen van die 
Algemene Sinode gegee word. 

 
8.1.7.3 Bepaal wat die gemeentes se behoeftes 
vir die proses vorentoe is.  Die Sinode wil mos tot 
nut van die gemeentes wees. 
 
8.1.8 Daar word geoordeel dat daar op die 
volgende wyse tot nut van die gemeentes kan 
wees: 
 
Een: Hulp en leiding kan gebied word vir die 
hantering van die persone, wat deur die polemiek 

negatief beïnvloed is.  Persone kan 
aandui dat hulle hiermee wil help. 
 
Twee: Hulp en leiding kan 
gebied word vir die hantering van 
die persone, wat die probleem het.  
Persone kan ook aandui dat hulle 
hiermee wil help. 
 
8.1.9 ’n Verkorte vraelys kan 
moontlik tydens die sitting deur 

elke afgevaardigde (weer) ingevul word, sodat die 
houding/mening van die afgevaardigdes op hierdie 
stadium bepaal kan word. 
 

HOMOSEKSUALITEIT 
 
8.2 HOMOSEKSUALITEIT EN DIE 
SINODE VAN OOS-TRANSVAAL 
 
8.2.1 Sinodesitting 2001 
 
8.2.1.1 Die Bediening vir Onderlinge Sorg het ’n 
“Diensgroep vir Homoseksualisme” saamgestel.  In 
die Agenda word soos volg vermeld:  
 
Een: Die Diensgroep het relevante literatuur 
deurgewerk en die verslag van die Kommissie vir 
Leer en Aktuele Sake van die Sinode van Wes- 
Kaapland, as kerndokument geneem. 
 
Twee: Die volgende stukke is opgestel: Die stem 
van die Bybel in ons gesprek met homoseksuele 
mense; Enkele riglyne waarvolgens daar met 
persone van homoseksuele oriëntasie in 
verhouding getree kan word en Homoseksualisme: 
’n Ander bril om deur te kyk. 
 
Drie: Bogenoemde stukke word aan persone 
van homoseksuele oriëntasie voorgelê vir 
kommentaar.  Die kommentaar sal in ’n dokument 
verwerk word, wat ook versprei sal word. 
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Vier: Een eksemplaar van die studiestukke, is 
per gemeente saam met die Agenda van die 
Sinode uitgestuur.  
(Agenda 2001, bladsy 58) 
 
8.2.1.2 Verskillende amendamente is op die 
aanbevelings ontvang.  ’n Groep persone het ’n 
gesamentlike aanbeveling voorberei, wat 
goedgekeur is: 
 
Na aanleiding van die verslag van die Diensgroep 
vir Onderlinge Sorg, oor mense met ’n 
homoseksuele oriëntasie: 
 
Een: Die Sinode van Oos-Transvaal spreek  
opregte deernis uit met mense wat ly, as gevolg 
van ’n homoseksuele oriëntasie. 
 
Twee: Die Sinode versoek die Diensgroep vir 
Onderlinge Sorg om die gesprek oor hierdie saak 
verder te fasiliteer deur  
 
 Gespreksgeleenthede, konferensies en 

seminare te skep, waarin die verskeidenheid 
van teologiese standpunte gehoor kan word. 

 
 Gespreksgeleenthede met gelowiges met ’n 

homoseksuele oriëntasie, te inisieer. 
 
 Die volgende sinodesitting te dien met riglyne 

oor die verantwoordelike pastorale begeleiding 
van mense met ’n homoseksuele oriëntasie. 

 
Drie: Die Sinode dra dit aan predikante, 
kerkrade en gemeentes op om, waar die behoefte 
bestaan, mense met ’n homoseksuele oriëntasie 
sonder veroordeling pastoraal te versorg. 
(Handelinge 2001, bladsy 165 en 166) 
 
8.2.2 Sinodesitting 2002 
 
8.2.2.1 Die verslag van die Diensgroep was nog 
nie gereed nie. 
 
8.2.2.2 Die volgende voorstel is tog goedgekeur:  
 
Een: Die Sinode gee opdrag aan die 
Diensgroep wat oor homoseksualiteit besin, om die 
volgende sinodesitting (in oorleg met die 
Diensgroep vir Leer en Lewenstyl) met teologies-
etiese en pastorale standpunte te bedien. 
 
Twee: Indien daar nie eenstemmigheid in die 
werkgroep is nie, moet daaroor verslag gedoen 
word. 
(Handelinge 2002, bladsy 172) 
 
8.2.3 Sinodesitting 2003 
 

8.2.3.1 Die Diensgroep se werk is afgehandel, 
maar twee verslae is aan die sinodesitting 
voorgehou.  Vergelyk 
Agenda 2003, bladsy 
92 tot 103 en bladsy 
104 tot 130. 
 
8.2.3.2 ’n Aantal 
voorstelle is verwys, 
sodat ’n gesamentlike 
voorstel voor die sinodesitting gelê kan word.  Dit 
is soos volg goedgekeur:  
 
Saambindende Uitgangspunte 
 
Punt een: Die Sinode het met deernis geluister 
na die verhale van lidmate van die Kerk, wat 
hulleself beleef as homoseksueel georiënteer en 
tegelyk die begeerte het om hulle Christenskap 
binne die geloofsgemeenskap van die Kerk uit te 
leef. 
 
Punt twee: Die Sinode erken met spyt dat daar 
dikwels in die verlede nie genoeg sensitiwiteit en 
begrip vir die situasie van persone met ’n 
homoseksuele oriëntasie binne Kerklike geledere 
was nie. 
 
Punt drie: Die Sinode onderskryf die 
saambindende uitgangspunte wat deur die 
Diensgroep vir Homoseksualiteit geformuleer is, 
naamlik: 
 
 dat alle mense, ongeag oriëntasie, geslag, ras 

en kulturele agtergrond met respek en 
medemenslike liefde bejeën en behandel moet 
word; 

en 
 dat persone wat verskillende standpunte oor 

homoseksualiteit huldig, mekaar nie in die 
proses van besinning sal verloor nie; 

en 
 dat homoseksualiteit ’n komplekse 

aangeleentheid is en dat mense dit verskillend 
beleef; 

en 
 dat alle mense onderworpe is aan die 

gebrokenheid van hierdie sondige wêreld en ’n 
behoefte het aan verlossing in Christus.  Alle 
mense moet streef na die heelheid in Hom. 

 
Punt vier: Die Sinode oordeel dat alle mense wat  
glo, hulle Christenskap in die Kerk behoort uit te 
leef, ongeag hulle seksuele oriëntasie. 
 
Verskillende sienings  
 
Punt vyf: Die Sinode is nie eenstemmig oor die 
manier waarop ’n homoseksuele oriëntasie 
verstaan en hanteer behoort te word nie.  Dit blyk 
veral duidelik uit die twee teenstrydige verslae uit 
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 die geledere van die Diensgroep vir 
Homoseksualiteit.  Sommige meen dat die 
beoefening van homoseksualiteit sonde is en dat 
die enigste aanvaarbare opsie ’n lewe van 
seksuele onthouding (selibaat), of ’n verandering in 
oriëntasie is, terwyl ander oordeel dat dieselfde 
norme in ’n homoseksuele verhouding moet geld, 
wat in ’n heteroseksuele huwelik geld. 
 
Proses  
 
Punt ses: Die Sinode erken hiermee dat ons nie 
’n eenstemmige antwoord kan gee op ’n hoogs 
ingewikkelde vraagstuk nie en oordeel dat die 
proses van besinning met die oog op uiteindelike 
besluitneming moet voortgaan.  Die klem moet 
egter verskuif na ’n ernstige poging om die 
teenoorstaande standpunte op ’n eerbare en 
verantwoordelike wyse nader aan mekaar te bring.  
Die uitgangspunte bly steeds ’n ernstige en 
afhanklike soeke na die wil van God en ’n 
onvoorwaardelike liefde vir die medemens. 
 
Punt sewe: Die Sinode stuur die verslae van beide 
Diensgroepe deur na AKLAS, as standpunte vanuit 
ons Sinode, tesame met besluite een tot vier 
hierbo. Die Sinode begroot om ’n verteenwoordiger 
van beide groepe te finansier met die oog op hul 
insette by AKLAS. 
 
Punt agt: Die Sinode oordeel dat besinning oor 
die manier waarop ’n homoseksuele oriëntasie 
deur Christene hanteer behoort te word, nou 
doelgerig op alle vlakke van die Kerklike 
gemeenskap en veral in gemeentes gevoer moet 
word. 
 
Punt nege: Die Sinode beveel aan dat die 
volgende op verskillende maniere gedoen kan 
word, ten einde die besinning te bevorder en 
tegelyk ’n gesindheid van pastorale begrip en 
aanvaarding te kweek: 
 
 Simpatieke individuele pastorale gesprekke 

met homoseksuele lidmate. 
 
 Gesprekke met familielede en huweliks- of 

lewensmaats van homoseksuele persone. 
 
 Groepgesprekke/ondersteuningsgroepe 

waaraan almal, hetero- en homoseksueel, kan 
deelneem. 

 
 Gesprekke oor Skrifhantering. 
 
Punt tien: Die Sinode dra dit aan die Bediening vir 
Onderlinge Sorg op om die voortgesette proses te 
fasiliteer en daaroor terugvoer te gee. 
(Handelinge 2003, bladsy 235 en 236) 
 

8.2.3.3 Die mening van die Sinode word na 
aanleiding van die volgende besluit bepaal. 
 
Die Sinode besluit om die mening van die Sinode 
te bepaal deur die steun vir of teen verslag 8 of 9 
deur stemming te toets. 
 
Die Sinode besluit om die uitslag van die stem-
ming na AKLAS vir hulle kennisname deur te gee. 
 
Die mening word bepaal deur die opsteek van 
kleurkaarte. 
 
Groen - ten gunste van Verslag 8 
Geel - onseker of nie ten gunste van een van die 
twee verslae nie 
Rooi - ten gunste van Verslag 9 
 
Die uitslag van die meningsbepaling was soos 
volg: 
 
Groen: 22 – Verslag 8 
Geel:  86 
Rooi: 123 – Verslag 9 
 
Die Voorsitter rig ’n pastorale woord. 

 
 
8.3 HOMOSEKSUALITEIT EN DIE 
ALGEMENE SINODE  
 
8.3.1 Algemene Sinode 1986 
 
8.3.1.1 Die verslag van die Algemene 
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid 
(AKDB) bevat ’n studie oor homoseksualiteit 
(Agenda Algemene Sinode, bladsy 355 tot 363.) 
 
8.3.1.2 Die Algemene Sinode besluit soos volg: 
(Bekend as Homoseksualiteit:  Wat sê die Kerk)  
 
Die Algemene Sinode aanvaar die voorlegging in 
BYLAE E as beleidstandpunt van die Ned Gerf 
Kerk en dra dit aan die AKDB op om dit in die 
praktyk geïmplementeer te kry.  Dit behels onder 
andere: 
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Een: Homoseksualiteit is in die lig van die 
Skrif ’n afwykende vorm van seksualiteit. 
 
Twee: Homoseksuele praktyke en ’n 
homoseksuele verhouding moet afgewys word as 
in stryd met die  wil van God, soos in die Heilige 
Skrif geopenbaar. 
 
Drie: Die Kerk het ’n eiesoortige 
verantwoordelikheid teenoor die homoseksuele.  
Dit het ten doel geloofsgroei in Christus en ’n lewe 
van gehoorsaamheid aan God, volgens die norme 
en sy Woord, tot eer van sy Naam. 
 
Vier: Die homoseksuele lidmaat mag nie op 
grond van sy afwykende gerigtheid, as sodanig, 
die belewing van die gemeenskap van die heiliges 
en die geleentheid tot diens in belang van die 
koninkryk van God ontsê word nie. 
 
Vyf: Die AKDB word opgeroep om indringend 
te besin oor die implementering en koördinering 
van Bybel-gefundeerde hulpdienste en 
hulpprogramme vir lidmate met homoseksuele 
probleme. 
 
Ses: Leraars behoort op hoogte te wees met 
die besondere probleme waarmee die 
homoseksuele lidmaat te doen het, sodat hulle in 
hulle dienswerk hierdie nood kan ontmoet en die 
gemeente en ampsdraers kan opwek tot begrip en 
bewoënheid ten opsigte van diegene wat op 
hierdie wyse ly. 
 
Sewe: Kerkrade word opgeroep om hulle 
steeds te beywer vir die bevordering van gesonde 
huwelike en gesinsverhoudinge. 
 
Agt: Ouers word aangemoedig om vir beraad 
aan te klop, wanneer hulle ’n afwykende seksuele 
ontwikkeling by hulle kinders opmerk. 
 
Nege: Te midde van die hedendaagse 
idealisering van seksualiteit en seksuele vervulling 
vir elke mens, moet die Bybelse beginsels met  
betrekking tot seksualiteit en huwelik onbevrees 
verkondig word. 
 
Tien: Die Algemene Sinode dra dit aan die  
AKDB op om met die betrokke 
staatsdepartement(e) te onderhandel oor 
finansiële ondersteuning vir spesialistiese kerklike 
dienste gerig op die spesifieke nood van die 
homoseksuele mens. 
(Handelinge 1986, bladsy 672)  
 
8.3.2 Algemene Sinode 1990 
 
8.3.2.1 Die AKDB berig dat hulle besig is om die 
besluit uit te voer. 
 

HOMOSEKSUALITEIT: STAATSHULP 
Die AKDB-publikasie “Homoseksualiteit - Wat sê 
die Kerk” is as vertrekpunt gebruik vir die 
uitvoering van die opdrag van die Algemene 
Sinode 1986 om met die owerheid te onderhandel 
“oor finansiële ondersteuning vir spesialistiese 
Kerklike dienste op die spesifieke nood van die 
homoseksuele mens.” 
 
Die bevriesing van poste en subsidies 
(voorsienbaar vir ten minste 8 jaar) deur die 
owerheid as gevolg van die huidige finansiële 
situasie in die land, het enige poging tot uitbreiding 
van subsidies ter syde gestel.  Intussen gee die 
SKDB's aandag aan die program van aksie soos 
die Algemene Sinode 1986 dit goedgekeur het.  
Terselfdertyd werk ’n komitee van die AKDB aan 
die bybring van bogenoemde studie op grond van 
nuwere navorsing, wat aan die lig gekom het en 
dus ook aan die bybring van die formulering van 
die beleid. 
(Agenda 1990, bladsy 353) 
 
8.3.3 Algemene Sinode 1994 
 
Daar is nie na 
Homoseksualiteit in die 
Agenda of die 
Handelinge verwys nie. 
 
8.3.4 Algemene 
Sinode 1998 
 
Daar word slegs by die Algemene Kommissie vir 
Leer en Aktuele Sake (AKLAS) gemeld dat daar 
onder “diverse sake” ook aan Homoseksualteit 
aandag gegee is. 
 
8.3.5 Algemene Sinode 2002 
 
8.3.5.1 ’n Verslag van AKLAS oor die saak dien 
(Agenda Algemene Sinode 2002, bladsy 246 tot 
254.) 
 
8.3.5.2 Die volgende besluit word geneem, 
sowel as ’n interpretasie van die besluit: 
 
Een: In die lig van die voortgaande besinning, 
verklaar die Algemene Sinode dat ons ons nie 
langer sonder meer kan vereenselwig met die 
verslag, Homoseksualiteit: Wat sê die kerk (1986) 
nie.  In die lig van voortgaande besinning verklaar  
die Algemene Sinode dat daar in die Kerk ernstige 
meningsverskil ontstaan het oor sy ingenome 
standpunt oor homoseksualiteit. 
 
INTERPRETASIE VAN BESLUIT EEN 
Die  Algemene Sinode verstaan dit so, dat hy met 
die aanvaarding van besluit Een erken word dat 
daar rede is om weer te besin oor die standpunt  
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oor homoseksualiteit.  Alhoewel die besluit van 
1986 geldig bly totdat dit herroep word, bring die  
aanvaarding van die amendement mee dat daar ’n  
nuwe, oop situasie ontstaan het, in afwagting op ’n 
standpunt by die volgende Algemene Sinode. 
 
Twee: Sonder miskenning van die feit dat daar 
in die samelewing verhoudings bestaan en tot 
stand kom tussen lede van dieselfde geslag, 
handhaaf die Algemene Sinode die standpunt dat 
slegs die verbintenis tussen een man en een vrou 
volgens ons verstaan van die Skrif as ’n huwelik 
beskou kan word. 
 
Drie: Die Algemene Sinode erken met 
hartseer en berou dat ons in die verlede deur 
veroordelende gesindhede en liefdelose optrede ’n 
aandeel gehad het aan die vervreemding van 
homoseksuele gelowiges.  Ons bevestig dat ons 
nie die integriteit van medegelowiges bloot op 
grond van ’n homoseksuele oriëntasie in twyfel wil 
trek nie.  Graag verseker ons hulle van die NG 
Kerk se opregte pastorale bewoënheid en verklaar 
dat hulle hartlik welkom in ons gemeentes is. 
 
Vier: Die Algemene Sinode waarsku in ’n tyd 
van seksuele losbandigheid met groot erns om die 
Godgegewe gawe van die seksualiteit te gebruik 
op ’n wyse wat die Gewer eer en medemens 
koester.  Dit impliseer dat hetero- en 
homoseksuele promiskuïteit ten sterkste 
veroordeel word. 
 
Vyf: Die Algemene Sinode dra dit op aan die 
Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om 
’n grondige en omvattende studie te doen oor 
homoseksualiteit met die oog op die volgende  
Algemene Sinode.  Die Kommissie betrek ook 
ander Kommissie en deskundiges by die besinning 
oor hierdie saak.  Veral moet gepoog word om ook 
gelowiges met ’n homoseksuele oriëntasie, asook 
gelowiges  wat bely dat hulle deur God se genade 
van ’n homoseksuele ingesteldheid en leefwyse 
bevry is, by die ondersoek te betrek.  Die 
Algemene Sinode versoek AKLAS om hierdie 
studie te onderneem binne die raamwerk van die 
meer omvattende antropologiese vraag na die rol 
van die seksuele as sodanig, in die lewe van mens 
en maatskappy. 
 
Ses: Die Algemene Sinode versoek 
ampsdraers en kerkvergaderings om met groot 
omsigtigheid en respek teenoor alle 
medegelowiges die aangeleentheid te hanteer in 
afwagting op die besluite van die volgende 
Algemene Sinode.  Op almal wie se pad kruis met 
persone met ’n homoseksuele oriëntasie, word ’n 
beroep gedoen om hulle in die styl en gesindheid 
van Jesus Christus te aanvaar. 
(Handelinge Algemene Sinode 2002, bladsy 551 
en 552) 

8.3.6 Algemene Sinode 
2004 
 
8.3.6.1 ’n Verslag van 
AKLAS dien oor die saak.  
(Agenda Algemene Sinode 
2004, bladsy 138 tot 150.) 
 
8.3.6.2 Die volgende 
besluit word geneem: 
 
Een: Dit is die roeping van die Kerk om die 
Evangelie van Jesus Christus in alle 
omstandighede en aan alle mense te bring.  
Daarom is dit die Kerk se taak om die lig van God 
se Woord ook op die terrein van menslike 
seksualiteit te laat val, sodat die boodskap van 
hoop en bevryding in Jesus Christus ook met 
betrekking tot hierdie aspek van die lewe 
tuisgebring kan word. 
 
Twee: Dit is ook die roeping van die Kerk om 
sonder vooroordeel, bewus van ons eie 
gebrokenheid, ons lidmate op te roep en te 
begelei, om in waarheid met liefde en deernis voor 
God met mekaar om te gaan.  In die lig hiervan vra 
die Algemene Sinode verskoning aan alle 
homoseksueles en hulle families, binne en buite 
die Kerk, vir elke geval waar die Kerk sulke mense 
in die verlede, onder andere as gevolg van ’n 
gebrek aan leiding, seergemaak en veronreg het 
en waar God se liefde nie in die Kerk se optrede 
raakgesien kan word nie. 
 
Drie: Die Algemene Sinode is diep geraak 
deur die pyn en lyding, verwerping en 
eensaamheid van persone wat op een of ander 
wyse met die werklikheid van homoseksualiteit 
gekonfronteer is. Daarom onderneem ons om met 
mekaar saam op weg te gaan, deur: 
 
 In liefde mense te ondersteun op persoonlike 

vlak en die nodige ondersteuningsisteme op 
alle vlakke daar te stel. 

 
 Met die middele tot ons beskikking die nodige 

pastorale begeleiding te verskaf, as daar ’n 
behoefte is. 

 
 Saam te besin oor wat ’n Bybels-gefundeerde 

pastorale model is om homoseksuele persone 
te versorg. 

 
Vier: Die Algemene Sinode erken dat daar in 
die Kerk verskillende vertolkings is van die 
beskikbare Skrifgegewens oor homoseksualiteit.  
Ons onderneem om die gesprek en studie oor 
hierdie saak met groot erns voort te sit met die oog 
daarop om die Kerk en ons lidmate op die mees 
verantwoordelike manier te dien. 
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Vyf: Volgens ons verstaan van die Skrif kan 
slegs die verbintenis tussen een man en een vrou 
as ’n huwelik beskou word. (Handelinge, Algemene 
Sinode 2002: bladsy 624, 12:11, punt 2.) 
 
Ses: In aansluiting by die Algemene Sinode 
van 2002, bevestig die Algemene Sinode 2004 dat 
sowel heteroseksuele as homoseksuele 
promiskuïteit ten sterkste veroordeel word. 
 
Sewe: Die Algemene Sinode is daarvan oortuig 
dat alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, 
ingesluit is in God se liefde en dat hulle op grond 
van hulle doop as volwaardige lidmate van die 
Kerk aanvaar behoort te word.  Dit is ons 
oortuiging dat ons alle mense se getuienis oor 
hulle geloof en toewyding, sowel as oor hulle 
seksuele oriëntasie, ernstig moet opneem en hulle 
integriteit moet aanvaar. 
 

Hierdie besluit vervang die vorige besluit van die 
Algemene Sinode oor homoseksualiteit en word 
nou die amptelike standpunt van die NG Kerk. 
(Handelinge 2004, bladsy 433) 
 
8.3.6.3 Hierdie besluite het dié polemiek 
veroorsaak, wat tot die vraelys aanleiding gegee 
het. 
 
8.4 RESULTAAT VAN DIE 
VRAELYS 
 
Die resultaat van die vraelys, word as ’n aparte 
verslag in die Agenda ingebind. 
 
8.5 DIE VRAELYS 
 
Die vrae van die vraelys was soos volg: 
 
 

 
Afdeling 3: Homoseksualiteit 

 
Eerste vrae: 
 

In die huidige debat oor homoseksualiteit, kom die 
volgende standpunte gereeld na vore.  Gee asseblief u 
eerlike mening oor die volgende stellings 
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V44 Die Kerk het in die verlede mense met 

homoseksuele oriëntasie seergemaak. 1 2 3 4 5 

V45 

Die Kerk het reg opgetree deur verskoning te 
vra aan alle homoseksueles en hulle families, 
binne en buite die Kerk, waar God se liefde nie 
in die Kerk se optrede raakgesien kan word 
nie. 

1 2 3 4 5 

V46 
Dit is moontlik dat die beskikbare 
Skrifgegewens oor homoseksualiteit 
verskillend vertolk kan word.   

1 2 3 4 5 

V47 Slegs die verbintenis tussen een man en een 
vrou kan as ’n huwelik beskou word.  1 2 3 4 5 

V48 Praktiserende homoseksualiteit is teen die leer 
van die Bybel. 1 2 3 4 5 

V49 Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, 
is ingesluit in God se liefde. 1 2 3 4 5 

V50 

Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie,  
behoort op grond van hulle geloofsbelydenis 
as volwaardige lidmate van die Kerk aanvaar 
te word.   

1 2 3 4 5 

V51 
Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, 
se getuienis van hulle geloof en toewyding, 
moet aanvaar word. 

1 2 3 4 5 
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Tweede vraag: Homoseksuele paartjies kan in die huwelik bevestig word.  Wat is u standpunt in die 
verband?  Motiveer asseblief. (V52)  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Derde vraag: Gee asseblief, kortliks, u standpunt oor homoseksualiteit. (V53)  

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 

KERKHERENIGING 
 
8.6 BESLUITE OOR 
KERKHERENIGING 
 
8.6.1 Verskillende vergaderinge van die NG 
Kerk het die afgelope jare besluite oor 
Kerkhereniging geneem.  Aanvanklik is daar van 
Kerkvereniging gepraat, maar die wese van die 
saak is dieselfde. 
 
8.6.2 Die besluite is op verskillende vlakke 
bespreek en verskeie Kommissies het aan die 
praktiese beplanning van die Kerkhereniging 
gewerk. 
 
 
8.7 BESLUITE ALGEMENE SINODE 
2004 
 
8.7.1 Die volledige besluit was: 
 
1. Inleiding 
 
Die NG Kerk is hartseer en verleë omdat ons na 
baie jare se gesprekke oor Kerkhereniging nog nie 
veel gevorder het nie.  Terwyl daar faktore is wat 
die proses werklik baie moeilik maak, weet ons dat 
dit nie ’n verskoning is nie. 
 
By die Algemene Sinode het ons voor die 
aangesig van die Here, opnuut oortuig geraak van 
die belangrikheid van kerkeenheid en ons wil 
onsself met nuwe toewyding daaraan wy.  Ons glo 
dat die Here van ons vra om so spoedig moontlik 
ou breuke te heel en as volle familie van Kerke 
byeen te kom in een kerkverband.  Ons glo ook dat 
’n verdeelde Kerk baie moeilik die roeping wat die 
Here vir ons as Kerk het, sal kan uitvoer.  Ons 
huiwer om dit te sê, maar ons oordeel dat versuim 
in hierdie verband nie net sal beteken dat ons die 
Here gefaal het nie, maar ook ons Suider-
Afrikaanse samelewing – en miskien veral die 
kinders en jongmense. 
 
Ons pleit by die ander Kerke van die NG Kerk-
familie vir ’n ínklusiewe herenigingsproses, waarin  

ons poog om sover moontlik, almal wat deel is van 
ons Kerke, saam te neem op die pad vorentoe. 
 
Ons is verbind aan die VGKSA, wat vir ons sê dat 
die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is en 
dat hulle dit sal wil inbring in die nuwe verband.  
Ons is egter ook verbind aan die NGKA en die 
RCA, wat vir ons sê dat hulle nie kans sien om 
Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie. 
 
Wat ons eie Kerk betref, het ons ’n 
verantwoordelikheid teenoor baie predikante en 
lidmate wat gereed is vir ’n hegte eenheid en 
graag Belhar sou wou onderskryf, maar ook baie 
predikante en lidmate wat om verskillende redes 
nie kans sien om Belhar as belydenisskrif te 
onderskryf nie. 
 
Ons glo dat ons ’n verantwoordelikheid teenoor al 
hierdie groepe het en sou onsself wou gee vir ’n 
proses waarin ons so gou as moontlik een word in 
’n “ruim huis” wat plek maak vir almal van ons – 
met die baie waaroor ons saamstem, maar ook dit 
waaroor ons verskil. 
 
Ons glo dat dit ironies sal wees as ons rondom ’n 
belydenisskrif wat juis die eenheid van die Kerk 
bely by ’n punt kom, waar ons die Kerk maar laat 
skeur, omdat ons nie meer glo dat die Here ons 
almal bymekaar kan hou en in een herenigde Kerk 
kan saambring nie.   
 
Ons pleit by ons broers en susters vir ’n spoedige 
hereniging in ’n ruim en breë eenheid waarin ons 
mekaar aanvaar en aanneem met al ons bagasie, 
en ook kans kry vir ’n groeiproses, waarin ons 
mekaar leer ken en leer liefkry. 
 
Ons bied die volgende voorstel aan die ander lede 
van die familie aan, as ons aanbeveling oor hoe 
ons mekaar iewers in die middel kan ontmoet en ’n 
pad saam kan begin loop.  Ons gaan ook so 
spoedig moontlik met ons eie gemeentes in 
gesprek tree oor hierdie voorgestelde proses vir 
Kerkhereniging. 
 
Ons hoop dat ons spoedig “iewers in die middel” 
een nuwe herenigde Kerk kan vorm waar ons  
almal saam voor Christus buig en voor mekaar en 
as ’n saam-kerk die pad vorentoe aanpak. 
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2. Verbintenis tot Kerkhereniging 
 
Die NG Kerk herbevestig sy ernstige en duidelike 
verbintenis tot die herstel van een Kerkverband 
met die ander drie Kerke van die Familie, naamlik 
die VGKSA, die NGKA en die RCA.  Hierdie 
verbintenis is gegrond in die oortuiging dat die 
Here dit van ons vra – ter wille van sy eer 
(Johannes 17 vers 23) en ter wille van ons 
gesamentlike roeping (Efesiërs 4 vers 4) en 
getuienis in Afrika nóú.  Ons glo dat ons as Familie 
bymekaar hoort, mekaar nodig het en saam ’n 
wesenlike taak te vervul het in ons lande.  
 
3. ’n Keuse om 
gou weer op gang te 
kom met die proses en 
saam te groei na groter 
eenheid. 
 
3.1 Die NG Kerk is 
jammer dat die 
herenigingsproses sloer.  Ons is oortuig dat daar 
genoeg gronde is, waarom ons spoedig met die 
Kerkherenigingsproses kan begin: 
 
 Een: Ons het ’n gedeelde geskiedenis en 

weet almal dat ons bymekaar hoort. 
 
 Twee: Al die Kerke aanvaar reeds die 

formuliere van eenheid as ’n 
gemeenskaplike belydenisbasis. 

 
 Drie: Die Algemene Sinode het reeds in 

1998 gesê dat die wesenlike inhoud van die 
Belharbelydenis aanvaar word. 

 
 Vier: Daar bestaan in baie gemeentes, 

ringe en sinode reeds baie goeie 
samewerkingsverbande en strukture en op 
sommige plekke is daar reeds 
eenheidstrukture opgerig. 

 
3.2 Ons is van oordeel dat hierdie sake 
genoeg geloofskonsensus bied, sodat ons saam 
weer die proses op pad na een Kerkverband kan 
begin.  Ons doen ’n beroep op die ander Kerke 
van die familie dat ons so gou doenlik die 
voorbereidende proses op gang sal kry. 
 
3.3 Ons glo dat ons so ’n pad nie alleen 
aanpak nie. Die getuienis van ander wat die pad 
reeds geloop het, help ons om ons vertroue te stel 
op die versoenende krag van die Evangelie van 
Christus, wat ons steeds nader aan mekaar kan 
bring en ons kan laat groei in ons liefde en begrip 
vir mekaar. 
 
4. ’n Pad wat baie geduld, begrip en 
tegemoetkomendheid van almal vra 

 
Die geskiedenis leer ons dat verenigingsprosesse 
tussen Kerke nooit eenvoudig is nie.  Dit vra van 
alle betrokkenes geestelike toewyding, geduld, 
liefde en veral tegemoetkomendheid.  Dit beteken 
dat ons almal bereid sal moet wees om mekaar 
iewers in die middel te ontmoet.  In die proses sal 
ons deurentyd moet rekening hou met vrae en 
onsekerheid wat mense het en dit met groot 
geduld, sensitiwiteit en baie gesprek hanteer. 
 
5. Die Belharbelydenis 
 
Omdat die Belharbelydenis, ’n belydenisskrif van 
een van die familiekerke is, stel ons voor dat dit as 
een van die belydenisskrifte in die herstelde 
Kerkverband opgeneem word (vergelyk besluit 
Algemene Sinode 1998).  Ons is steeds oortuig dat 
die wesenlike inhoud van Belhar (ons verbintenis 
aan die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor 
die eenheid van die Kerk, oor geregtigheid en 
versoening) baie wyd aanvaar word (vergelyk 
Algemene Sinode besluit 1998).  Dit impliseer nie 
dat alle gemeentes, predikante, kerkraadslede, en 
lidmate van die nuwe verband, dit vanselfsprekend 
as belydenisskrif hoef te onderskryf nie. 
 
Ons is oortuig dat die verskille oor Belhar, meer te 
doen het met historiese, emosionele en simboliese 
faktore, as met die wesenlike inhoud self.  Dit is 
baie belangrik dat ons oor al hierdie faktore sal 
praat, sodat ons nie “by die verlede stilstaan nie” 
(Jesaja 43 vers 18), maar saam kan fokus op ons 
roeping vandag en in die toekoms.  Ons verbind 
onsself hiertoe. 
 
6. Model: ’n verenigde Kerkverband van 
selfstandige plaaslike gemeentes 
 
Ons stel voor dat die presbiteriaal-sinodale 
Kerkregeringstelsel as model vir die organisering 
van die nuwe een Kerkverband gebruik word.   Dit 
beteken dat al die gemeentes as selfstandige 
gemeentes ingevoeg word in ringe, Sinodes en 
een Algemene Sinode.  In die proses moet ruimte 
gelaat word vir onderhandeling, nuwe 
moontlikhede en ’n groei na mekaar.   
 
7. Gemeentes se reg om hul oor hul eie 
werk te besluit word erken  
 
Al die bestaande gemeentes van die verenigde 
verband, sal so behoue bly en almal saam die 
gemeentes van die nuwe verband wees.  
Gemeentes is onderling oop vir bywoning en 
lidmaatskap.  Waar meer as een gemeente in 
dieselfde gebied val, staan dit gemeentes vry om 
hulle onderlinge sake en samestelling spontaan en 
sonder voorskrif of dwang te reël volgens plaaslike 
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 behoeftes.  Kerkrade behou dus die 
besluitnemingsbevoegdheid oor die inrigting van 
die gemeente. 
 
8. Ander kwessies word gedurende die 
proses onderhandel 
 
Daar is ’n aantal sake waaroor saam onderhandel 
moet word as die voorbereidende proses aan die 
gang kom.  Dit sluit in die skryf van ’n nuwe 
Kerkorde, die naam van die Kerk, teologiese 
opleiding, organisasie van Kerklike 
werksaamhede, finansies en eiendomme, taal, 
ensovoorts.  Ons is bewus daarvan dat van hierdie 
sake baie sensitief en emosioneel van aard is en 
dat die onderhandelings hieroor met baie wysheid, 
oorleg en sensitiwiteit hanteer sal moet word.  Tog 
is ons van oordeel dat meningsverskille oor hierdie 
meer praktiese sake nie in die pad van 
Kerkhereniging behoort te staan nie. 
 
9. Wesenlike rol van gesamentlike 
gesprek en besinning op alle vlakke 
 
Ons glo dat die proses van Kerkhereniging 
indringende gesprekke en begeleiding op alle 
vlakke gaan vra – veral ook op grondvlak met 
gemeentes en lidmate.  Ons verbind onsself tot 
hierdie gesprekke en oordeel dat dit ’n groot wins 
gaan wees as van hierdie gesprekke ook saam 
gevoer kan word.  Ons is oortuig dat dit die proses 
sal aanhelp, as die gesprekke oor eenheid gevoer 
word in die lig van ons gesamentlike roeping in ons 
lande en ons gesamentlike geloof in die Evangelie. 
 
10. Kerkskeuring moet ten alle koste 
probeer vermy word 
 
Ons spreek die 
oortuiging uit 
dat ons in die 
herstel van 
een 
Kerkverband, 
Kerkskeuring 
na enige kant 
ten alle koste 
moet probeer 
vermy.  Dit het 
te dikwels 
gebeur – ook 
in ons 
Gereformeerd
e tradisie – dat Kerkverenigingsprosesse 
aanleiding gegee het tot Kerkskeuring, die vorming 
van nuwe Kerke en nuwe twiste.  Ons sal die 
proses so wil hanteer dat alle predikante, 
gemeentes en lidmate van die Kerke saam hierdie 
pad aanpak. 
 
 

11. Die byeenbring van alle 
Gereformeerde Kerke 
 
Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die 
familie ’n tree sal wees op pad na die byeenbring 
van alle Kerke van Gereformeerde belydenis in 
SA. 
 
12. Raadpleging van gemeentes 
 
Hoewel die Algemene Sinode en die Kommissies 
’n taak het om leiding te neem, onderhandelings te 
voer en voorstelle te maak ten opsigte van hierdie 
proses, bevestig ons weereens dat ons verbind is 
om ons gemeentes te raadpleeg en te toets, sodat 
ons saam hierdie pad kan loop.  Ons is oortuig dat 
ons Kerkskeuring ten alle koste moet probeer 
vermy.  Dit gaan waarskynlik vra vir ’n proses 
waarin ons vorentoe beweeg, maar heeltyd 
sensitief is en ruimte maak vir mense met 
huiweringe en vrae. 
 
13. Proses verder 
 
Vir die proses van raadpleging met die Sinodes en 
Kerkrade in die NG Kerk ten opsigte van die 
eenheidsproses in die NG Kerk-familie stel die 
Algemene Sinode die volgende riglyne: 
 
13.1 Die besluite van die Algemene Sinode 
van 2004 oor die herstel van een Kerkverband in 
die NG Kerk-familie (ASK verslag 13:4 punt 4.3) 
het die status van aanbevelings vir gebruik in die 
verdere verloop van die gesprek met hierdie 
familie. 
 
13.2 Hierdie aanbevelings word in ’n 
konsultasieproses deurgegee na die Sinodes, 
Kerkrade en gemeentes vir kommentaar en 
verdere aanbevelings.  Die konsultasieproses met 
kerkrade en gemeentes is die verantwoordelikheid 
van elke Sinode/Sinodale kommissie/Sinodale 
Diensraad/ Moderamen en word in oorleg met die 
ASK (plus ander kundiges) as die lede van die 
Taakspan vir Kerkhereniging uitgevoer, sodat die 
resultaat nie later nie as einde Januarie 2006 by 
die ASK is.  Die konsultasieproses gaan oor die 
volgende: 
 
 13.2.1 Die besluite oor Kerkhereniging van 

die Algemene Sinode 2004. 
 
 13.2.2 Die praktiese implikasies van 

elemente van die proses, soos gevisualiseer in 
hierdie besluite, plus die bepalings van Die 
Kerkorde (onder andere Artikel 36, 37 en 44) 
en die Algemene Sinode se besluit oor ’n 
moontlike konsensus of ’n tweederde 
meerderheid van Kerkrade (in 1998 en 2002).  
In dié verband is die volgende by punt 10 
(hierbo) van die besluite van 2004 belangrik:  
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 “Ons sal die proses so wil hanteer dat alle 
predikante, gemeentes en lidmate van die 
kerke saam hierdie pad aanpak.” 

 
13.3 Na die afhandeling van hierdie 
konsultasieproses, word die resultaat deur die 
taakspan verwerk en by die voortgaande gesprek 
in die NG Kerk-familie betrek.  Intussen is die 
aanbevelings van die Algemene Sinode 2004 
beskikbaar vir kommentaar vanuit die hele NG 
Kerk-familie en vorm dit deel van die gesprek en 
onderhandelings in die familie. 
 
13.4 Die toetsing van Kerkrade en Sinodes 
oor “finale” of eindvoorstelle vir die herstel van 
hierdie verband word gelaat, totdat ’n behoorlike 
proses van konsultasie en saampraat met Sinodes 
en gemeentes na die oordeel van die Algemene 
Sinode of die ASK plaasgevind het. 
 
13.5 Werklike Kerkeenheid staan of val by die 
wyse waarop dit op gemeentevlak sigbaar word.  
Daarom moet gemeentes gemotiveer en konkreet 
gehelp word om na gelang van hulle plaaslike 
omstandighede met die ander gemeentes van die 
NG Kerk-familie in hulle omgewing, asook binne 
ander samewerkingstrukture, daadwerklik saam te 
werk.  Aangesien hierdie ’n saak is wat binne die 
hele Kerkverband belangrik is, is dit ’n dringende 
prioriteit wat die ASK in samewerking met en deur 
Sinodes en ringe moet hanteer. 
 

8.7.2 Die reaksie deur die gemeentes het tot 
die vraelys aanleiding gegee.  Vergelyk punt 8.1.2 
hierbo. 
 
8.7.3 Benewens hierdie motief, het die 
Sinodale Diensraad ook geoordeel dat die vraelys 
’n onderdeel van die proses van konsultasie met 
die gemeentes kan wees.  (Punt 13 van die besluit 
van die Algemene Sinode.) 
 
8.7.4 Die konsultasie is ook deur die besoek 
van dr Coenie Burger gevoer.  Hy het by 
Skuilkrans-Pretoria en Sabie opgetree en die 
agtergrond tot die besluite gegee, sowel as vrae 
oor die proses beantwoord. 
 
8.7.5 Die vrae in die vraelys, wat spesifiek oor 
Kerkhereniging gehandel het, was: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling 2: Kerkhereniging 
 

1. Beoordeel asseblief elkeen van die volgende stellings oor die NG Kerk-familie so eerlik as moontlik: 
 

(NB: Let daarop dat hierdie vraeboog net so 
herhaal word, soos in die verlede.  Dit stel ons in 
staat om hierdie saak te vergelyk met resultate in 
die verlede verkry.) St

em
 b

es
lis

 
sa

am
 

St
em

 
Sa

am
 

O
ns

ek
er

 

St
em

 n
ie

 s
aa

m
 

ni
e 

St
em

 b
es

lis
 n

ie
 

sa
am

 n
ie

 

V13 Die bestaan van verskeie kerke in die NG 
Kerkfamilie is sonde. 1 2 3 4 5 

V14 Sigbare strukturele kerkeenheid is nie ’n 
Bybelse opdrag nie. 1 2 3 4 5 

V15 Ons gemeente is nie gereed vir 
Kerkvereniging nie. 1 2 3 4 5 

V16 
Ons gemeente moet self  oor eenwording 
met geografies aangrensende gemeentes 
van die NG Kerkfamilie kan besluit. 

1 2 3 4 5 

V17 Daar moet groter sigbare eenheid binne die 
NG Kerkfamilie kom. 1 2 3 4 5 

V18 
Ringe en Sinodes kan maar verenig, solank 
ons gemeente se samestelling net nie 
verander nie. 

1 2 3 4 5 
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2. As u aan lidmate van die NG Kerkfamilie dink, wat nie aan u eie bevolkingsgroep behoort nie, dui 
dan asseblief teenoor elk van die volgende stellings u houding aan: 

 

Volgens my eerste reaksie is ek bereid om … Ja Onse-
ker Nee 

V19 ’n bediening onder hulle te ondersteun. 1 2 3 
V20 ’n konferensie saam met hulle by te woon. 1 2 3 

V21 ’n begrafnis- of huweliksdiens saam met hulle by te 
woon. 1 2 3 

V22 ’n erediens saam met hulle by te woon. 1 2 3 
V23 saam met hulle Nagmaal te gebruik. 1 2 3 
V24 hulle as lidmate van my gemeente te aanvaar. 1 2 3 

 
3. Beoordeel asseblief elkeen van die volgende stellings in verband met Kerkhereniging so eerlik as 

moontlik 
 

 

St
em

 b
es

lis
 

sa
am

 

St
em

 
Sa

am
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ns
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ie
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V25 Die proses tot Kerkhereniging moet so gou as 
moontlik op dreef te kom.  1 2 3 4 5 

V26 Ek sal deel van ’n nuwe Kerkverband wil wees. 1 2 3 4 5 

V27 Die Belydenis van Belhar behoort een van die 
belydenisskrifte van die nuwe Kerkverband te wees. 1 2 3 4 5 

V28 Alle gemeentes, predikante, kerkrade en lidmate hoef 
nie die Belydenis van Belhar te onderskryf nie. 1 2 3 4 5 

V29 Ek sal self die Belydenis van Belhar onderskryf.  1 2 3 4 5 

V30 Elke kerkraad behoort die reg te hê om selfstandig oor 
die inrigting van hulle eie werksaamhede te besluit. 1 2 3 4 5 

V31 Alle kerkrade moet eers die nuwe Kerkorde goedkeur, 
voordat ’n nuwe Kerkverband gevorm word. 1 2 3 4 5 

V32 Die taal van die nuwe Kerkverband is nie belangrik 
nie.  1 2 3 4 5 

V33 Kerkhereniging behoort nie ’n groter finansiële las op 
gemeentes te plaas nie. 1 2 3 4 5 

V34 Pensioene van die predikante van die nuwe 
Kerkverband behoort dieselfde te wees. 1 2 3 4 5 

V35 
Die vergoeding van predikante van die nuwe 
Kerkverband behoort volgens ’n eenvormige sinodale 
riglyn te wees. 

1 2 3 4 5 

V36 Kerkskeuring behoort ten alle koste vermy te word. 1 2 3 4 5 

V37 
Dit is belangrik dat ’n twee-derde meerderheid van 
elke Kerkraad verkry moet word ten opsigte van die 
finale voorstelle. 

1 2 3 4 5 

 
4. Wat is volgens u waarneming tans die grootste hindernisse in die pad van kerkhereniging?  Noem 

asseblief dit wat dadelik in u gedagtes opkom (hoogstens drie sake).  (V38, V39, V40)  
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



 
 
8.   Vraelys in verband met Homoseksualiteit en Kerkhereniging 
 
 

 
68                                                                             Agenda 2005  

 
5. Gee, kortliks, u standpunt oor die Belydenis van Belhar. (V41, V42, V43)  
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
8.8 RESULTAAT VAN DIE 
VRAELYS 
 
8.8.1 Die resultaat van die vraelys, word as ’n 
aparte verslag in die Agenda ingebind. 
 
8.8.2 Tydens die sinodesitting word die 
resultaat van die vraelys bespreek.  Daar word ook 
bepaal watter kommentaar en aanbevelings aan 

die Moderamen van die Algemene Sinode gegee 
word. 
 
8.9 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Dr Johann Ernst 
Dr Johan van Schalkwyk 
Ds Henry van der Schyff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johann Ernst Johan van Schalkwyk   Henry van  
  der Schyff 
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9.  DIE VERDWYNENDE JEUG EN DIE VEROUDERING VAN 
GEMEENTES 

 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:  Die verslag word as inligting bedoel en as gelese beskou. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar oor spesifieke aspekte van 
die verslag wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 
 

 
 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Tafelgesprekke vind na aanleiding van tafeltente plaas.  Vergelyk punt 9.7. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGFORMAAT 
 
Geen. 
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9.  DIE VERDWYNENDE JEUG EN DIE  
VEROUDERING VAN GEMEENTES 

 
Wat gebeur met hulle . . . . . .? 

 
9.1.  INLEIDING 
 
9.1.1 Die Sinode van Oos-Transvaal het 
gedurende die laaste helfte van 2004 ’n reeks 
gedesentraliseerde Voetsool sinodesittings gehou, 
met die doel dat die stem van lidmate  oor die sake 
wat in die Kerk aan die orde is, gehoor moet word.  
Een van die aspekte wat baie sterk na vore gekom 
het en waarop uitgebrei sal word, is die 
jeugbediening en veral dan die probleem van die 
jeug wat besig is om te verdwyn.   
 
9.1.2 Al het die aspek van veroudering van 
gemeentes by die Voetsool sinodesittings ter 
sprake gekom, sal die bediening aan ouer lidmate 
nie in detail in hierdie verslag aan die orde kom 
nie, alhoewel in ’n paragraaf daarna verwys word. 
Nietemin sal na die rol van ouer lidmate deurgaans 
in die verslag verwys word. 
 
9.1.3 Inligting uit hierdie 
verslag mag dalk die indruk 
skep dat die Kerk se kinder- 
en jeugbediening in totaliteit 
ontspoor het.  Dit sou ’n 
wanvoorstelling wees.  Daar 
is talle gemeentes in die stad 
en op die platteland waar 
groot erns met hierdie 
bediening gemaak word, en 
waaruit die Sinode van Oos-
Transvaal baie kan leer.  
Hiervoor dank ons die Here.  
Kinder- en jeugbediening vra egter, omdat tye 
verander, ’n deurlopende evaluering.  Hierin wil die 
Sinode nie sy plig versaak nie.  
 
9.2  WAAR LÊ DIE PROBLEEM? 
 
9.2.1  Gegewens uit die Voetsool 
sinodesittings 
 
9.2.1.1 Uit verslae wat van die Voetsool 
sinodesittings ontvang is, is dit duidelik dat lidmate 
onder andere besorg is oor die bediening aan die 
steeds kleinerwordende getal kinders en 
jongmense in die Kerk wat toenemend verouder.  
Dit is verder duidelik dat gemeentes na oplossings 
vir hierdie probleem probeer soek.  
 
9.2.1.2  Die terugvoer van groepbespreking by 
die Voetsool sinodesittings 
 
Hoe hanteer ons die generasiegaping? 

Globalisering van die jeug. 
Toename in onbetrokkenheid van die jeug, indien 
niks hieraan gedoen word nie. 
Jeug het ander behoeftes waarby ons dikwels glad 
nie uitkom nie. 
Min of geen jongmense te sien op vergaderings 
(hulle word nie betrek nie). 
Gesinsprofiel wat aan die verander is. 
Bekommernis oor jongmense en kinders. 
Jeug se sake word nie aangespreek nie. 
Belewing van eredienste - vernuwing gevra. 
Jeug wil nie wêreldvreemd bedien word nie, maar 
in hulle konteks. 
Onsekerheid oor ons kinders se toekoms. 
Skuldgevoel by lidmate oor die moderne leefwyse 
en kinders wat verwaarloos word. 
Vra jongmense wat hulle behoefte is - luister na 
jongmense self. 
Gebrek aan respek. 
Vernuwing in die Kerk skep spanning tussen 

diegene wat wil vernuwe, en 
diegene wat dit nie wil doen 
nie. 
Die jeug het ’n soeke na 
praktiese Christenskap - hulle 
soek rolmodelle. 
Leiding hoe stres hanteer moet 
word - voorligting oor ouerskap 
en werksetiek. 
Bekommernis oor jongmense 
en kinders se deelname in die 
gemeente. 
Bekommernis oor die jeug wat 
verdwyn. 

Gebruik die jeug, sodat hulle betrokke voel. 
Betrek die jeug om so ook ouers te bereik. 
’n Betekenisvolle jeugbediening in ’n 
ouerwordende gemeente. 
Die belangrikheid van netwerke - ons leef nie op 
eilandjies nie. 
 
9.2.1.3 Wanneer in ag geneem word dat dit 
blykbaar nie vir gemeentes moeilik is om by die 
behoeftes van ouer lidmate uit te kom nie, dit nie 
vanself spreek dat dit ten opsigte van jonger 
lidmate die geval is nie.   
 
9.2.1.4 In die groter, hoofsaaklik stedelike 
gemeentes, is dit waarskynlik makliker om op alle 
vlakke van die gemeentelike bediening te 
diversifiseer.  Dieselfde is waarskynlik nie moontlik 
in alle plattelandse en veral kleiner gemeentes nie.  
Dit lei tot die persepsie dat die jeug nie oral die 
aandag kry waarop hulle geregtig is nie.   
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Statistiese gegewens 
 
9.2.2 Veroudering van die NG Kerk 
 
9.2.2.1 Uit die ondersoek wat deur Kerkspieël in 
2004  gedoen is, blyk  dat die belydende lidmatetal 
van die NG  Kerk sedert 1981 afgeneem het van 
912 380 tot 898 615.  Ook die aantal dooplidmate 
het oor dieselfde periode van 459 804 tot 279 890 
verminder.  Die NG Kerk het nie slegs kleiner 
geword nie, maar ook verouder.  Belydende 
lidmate het in 1981 65,4% (twee-derdes) van die 
totale aantal lidmate (belydende lidmate, 
dooplidmate en ongedooptes) uitgemaak.  In 2004 
was 75,8% (driekwart) belydende lidmate.  Waar 
doop- en ongedoopte lidmate in 1981 34,6%  (’n 
derde) van die totaal uitgemaak het, was dit in 
2004 24,2% (kwart). 
 
9.2.2.2 Die Staatsensus toon aan dat die blanke 
geboortekoers daal. Tussen 1996 en 2001 daal die 
groep 0 - 19 jaar met 108 271.  Die blanke 
bevolkingsgroep is duidelik besig om te verouder.  
Van 1996 tot 2001 styg die groep ouer as 60 jaar 
met 51 677.    
 
9.2.2.3 Hierdie proses van veroudering stel 
besondere eise aan die totale bediening van 
gemeentes - in besonder aan die jeugbediening, 
maar ook die versorging van ouer lidmate. 
 
9.2.3 Betrokkenheid by Kategese  
  
9.2.3.1 Die afname in getalle van kinders en 
jongmense is duidelik sigbaar, wanneer beskikbare  
statistiek oor kategese betrokkenheid bestudeer 
word. 
 
 1981 2004 
Junior kategese 158 583 80 495 
Senior kategese 109 761 64 506 
Belydenisklas 26 700 18 991 

 
9.2.3.2 Vir die Sinode van Oos-Transvaal lyk 
vergelykende syfers oor die afname in 
kategesegetalle tussen 1996 en 2004 so: 
 
 1996 2004 
Junior kategese 12 023 7 467 
Senior kategese 8 520 6 092 
Belydenisklas 2 280 1 875 

 
9.2.3.3 Die aantal dooplidmate daal van 2000 tot 
2004 met 10,75%.  Katkisante in die 
juniorkategese daal in dieselfde tydperk met 
32,9%, die senior kategese met 28,3% en die 
belydenisklas met 18,2%. 
 
 
 

9.2.4  Betrokkenheid by jeugaksies 
 
9.2.4.1 Betrokkenheid van die NG Kerkjeug by 
jeugaksies daal skynbaar baie. 
 
 1996 2004 
JKJA 38 644 20 146 
SKJA 28 534 14 761 
BKJA 11 127 6 033 

 
9.2.4.2 Vir die Sinode van Oos-Transvaal lyk die 
situasie so: 
 1996 2004 
JKJA 4 075 1 107 
SKJA 3 019 994 
BKJA 1 093 457 

  
9.2.5 Eredienste 
 
9.2.5.1 Geen statistiese gegewens is beskikbaar 
oor die erediensbywoning van die jeug nie. Daar is 
wel statistiek beskikbaar oor gemeentes wat 
kindereredienste vir kleiner kinders hou. 
 
9.2.5.2 Meer gemeentes hou kindereredienste.  
In 1993 is in 43% gemeentes kindereredienste 
gehou, teenoor die 57% in 2004.  In 2000 het 
44.5% kindereredienste net vir kleiner kinders 
gehou   In 2004  was dit 46,2%.  Die persentasie 
gemeentes wat eredienste vir kleiner kinders en 
hulle ouers hou, het van 2000 tot 2004 toegeneem 
van 9.0% tot 10.9%. 
 
9.2.6 Afleidings uit statistiese gegewens 
 
9.2.6.1 Die afleiding wat hieruit gemaak word, is 
dat die veroudering van die NG Kerk duidelik 
waarneembaar is in die afname van die getal 
dooplidmate en hulle betrokkenheid by die 
kategese en jeugaktiwiteite van die Kerk. Die 
styging in die persentasie belydende lidmate 
onderstreep dit ook. 
 
9.2.6.2 Daar kan ook met Kerkspieël 2004 se 
gevolgtrekking, dat die daling in dooplidmate 
weerspieël word in die daling van kinders in die 
kategese, saamgestem word.  Uit die statisiese 
gegewens hierbo, is dit verder duidelik dat daar ’n 
groep is wat nie meer deur die formele kategese 
bedien word nie. Die betrokkenheid van lidmate by 
die verskillende jeugaksies is in 2004 meer as die 
helfte minder as in 2000.  
 
9.2.6.3 Die vraag is egter of Kerkspieël tred hou 
met veranderinge wat in baie gemeentes 
plaasvind. In talle gemeentes is die JKJA, SKJA en 
BKJA lank reeds uitgedien en vervang deur ander 
vorms van bediening wat nie in Kerkspieël se 
verslag en statistiek verreken word nie. In talle 
gemeentes word groot moeite gedoen om ons 
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kinders en jongmense te bedien en hiervoor is ons 
baie dankbaar. 
  
9.2.6.4 Uit gegewens hierbo is dit duidelik dat die 
jeug nie net minder word nie, maar dat hulle dit 
waarskynlik ook moeiliker vind om hulle plek  in te 
neem op alle vlakke van die gemeentelike lewe in 
gemeentes wat vinnig verouder. Die probleme wat 
in hierdie opsig ervaar word, veral in kleiner 
gemeentes en op die platteland, is legio. Hoe 
maak ons voorsiening vir ’n betekenisvolle 
jeugbediening in ’n gemeente waar daar net ’n 
handjievol kinders/jongmense is, en die oorgrote 
meerderheid lidmate aan die verkeerde kant van 
50 is? Hoe kan verskillende spiritualiteite in so ’n 
opset bevredig word? Wat doen ons in gemeentes, 
veral op die platteland, waar kinders in koshuise 
woon en net naweke by hul ouerhuise is?   
 
9.2.6.5 As verder in ag geneem word dat die 
jeug opmerklik afwesig is in die 
besluitnemingsprosesse van gemeentes, ringe en 
sinodes, spreek dit nie vanself dat kerklike 
bestuursprosesse noodwendig ingestel is op die 
behoeftes van die jeug nie.  Die stemme van 
diensgroepe vir die jeug, wat die saak van die jeug 
behoort te bevorder, word nie oral deur die ouer 
kerklike struktuur voldoende gehoor nie.  Is dit dan 
verbasend dat die jeug verdwyn in hierdie 
verouderende opset? 
 
9.2.6.6 Ongelukkig is daar nie statistiese 
gegewens beskikbaar oor die getal kinders en 
jongmense wat by die eredienste en jeugaktiwiteite 
van ander Kerke inskakel, omdat hulle behoeftes 
in hulle eie gemeentes nie aangespreek word nie.  
Ons weet egter dat dit gebeur. 
 
9.2.7  Die ou tradisionele jeugbediening? 
 
9.2.7.1 Jeugbediening het eers in die afgelope 
eeu werklik deel geword van die Kerk se agenda. 
Getrou aan die modernisme, is die jeug egter 
eenkant “bedien,” weg uit die lewe van die 
gemeente. Die gemeente self het ook nie enige 
skuiwe gemaak om die jong generasie welkom te 
laat voel nie.  
 
9.2.7.2 Dit het die sogenaamde een-oor Miekie 
Muis tot gevolg gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.7.3 Die gevolg van hierdie siening van 
jeugbediening was die vervreemding van die 
jonger generasie van die kerk. Mark die Vries 
noem hierdie tipe jeugbediening ’n “orphaning 
structure.” Hoe beter die jeugbediening,  hoe 
minder die kans dat kinders in die hoofstroom van 
die gemeente opgeneem gaan word. 
Geloofsvorming vind tog plaas binne die 
geloofsfamilie, maar met hierdie benadering word 
die kinders  daarvan uitgesluit en bly dan ewig 
geestelike “tieners” wat verlang na die ervarings 
van hulle jeug. 
 
9.3. GELOOFSVORMING AS PRIO-
RITEIT 
 
9.3.1 Agtergrond 
 
9.3.1.1 Uiteraard sal al die sake wat by die 
Voetsool sinodesittings 
aan die orde gekom 
het, nie in hierdie 
verslag aan die orde 
kan kom nie.  Wat hier 
behandel word, moet 
egter gesien word as 
die eerste fase van ’n 
langtermynproses.   
 
9.3.1.2 Die doelstellings van die Kerk se 
jeugbediening het uiteraard met geloofsvorming te 
make.  Hierdie vorming vind deur middel van ’n 
aantal prosesse plaas.  Ons het verkies om in 
hierdie verslag die hele saak van geloofsvorming 
aan te spreek, omdat verskeie aspekte wat tydens 
die Voetsool sinodesittings ter sprake gekom het, 
hierdeur geraak word.  
 
9.3.1.3 In die Sinode van Oos-Transvaal is die 
bediening gebou op die familiemetafoor, waarvan 
verhoudings een van die belangrikste 
fondamentstene is. Die gemeente word gesien as 
een groot familie met die noodsaaklikheid dat die 
spesifieke kerklike bediening aan die kind en 
jongmens gerig sal wees op hulle vereenselwiging 
en identifisering met hierdie familie as 
geloofsgemeenskap.   
 
9.3.1.4 Geloofsvorming vind allereers binne die 
gesinsverband plaas en die gemeente kan 
hoogstens ’n komplementerende bydrae tot hierdie 
proses lewer. Dit stel die eis dat die gemeente sal 
funksioneer as ’n uitgebreide familie.  
 
Die volgende is aspekte, wat hier ter sprake kom: 
 
9.3.2 Verhouding tussen die generasies 
 
9.3.2.1 Geloofsvorming is ’n lewenslange proses 
wat plaasvind binne die konteks van verhoudings. 

 
 
Gemeente 

 
Jeug 
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Op enige gegewe tydstip is daar drie generasies in 
’n gemeente: kinders en jongmense, ouers, en 
grootouers.  In die geloofsvorming van ons kinders 
speel elkeen van hierdie generasies ’n 
deurslaggewende rol. Ons kinders en jongmense 
sal geloofsvorming ervaar wanneer hulle in 
funksionele verhoudings met ander generasies 
staan.  Die gemeente moet dus daarna streef om 
as ’n multigenerasie te funksioneer, sodat dit ’n 
plek kan wees waar generasies mekaar beïnvloed 
en geloofsvorming daardeur ’n werklikheid kan 
word.   
 
9.3.2.2 In die proses van geloofsvorming 
funksioneer die gemeente dus as uitgebreide 
familie en moet die gemeente (tot die oudste 
generasie) mede-verantwoordelikheid neem vir die 
vorming van “ons” kinders en jong volwassenes. 
Dit beteken dat die verantwoordelikheid van die 
gemeente se bediening aan die jeug nie slegs in 
die hande van enkelinge geplaas word en met die 
klem slegs op kennisoordrag nie, maar dat 
betekenisvolle verhoudings geskep word, 
waarbinne die jeug begelei word na ’n dieper 
verstaan van die pad wat God met mense loop.  
Hoe groter die netwerk van verhoudings binne die 
geloofsfamilie is en hoe beter die mentorskap deur 
volwasse metgeselle op hulle pad, hoe groter is 
die kans dat jongmense (selfs ten spyte van 
moeilike huislike omstandighede) ’n pad saam met 
God kan ontdek en daardie pad as ’n lewenskeuse 
bewandel.  
 
9.3.2.3 So ’n familiegebaseerde jeugbediening 
het dus ten doel om gesinne binne die 
geloofsfamilie te bemagtig om hulle kinders se 
geloof te vorm. Die hele geloofsfamilie is deel van 
hierdie proses. Kinderlose egpare of ongetroude 
persone is ook potensiële metgeselle van die nuwe 
generasie. Dit beteken dat ons mekaar help om in 
alles altyd na te dink oor die 
wyse waarop gesinne gemaklik 
deel kan wees van die lewe van 
ons geloofsfamilie en hoe ons 
op weg gaan met ons jonger 
generasie in en deur hulle 
huisfamilie en ons 
geloofsfamilie. 
 
9.3.2.4 Ervaring dui daarop 
dat die verskillende generasies 
uitmekaar gedryf het en mekaar nie verstaan nie.  
Hulle kom ook nie bymekaar uit nie.  Dit lei tot 
allerhande misvertande.  Die ouer generasie 
beskou dikwels die jeugbediening as bedreigend, 
omdat allerlei pogings tot vernuwing die persepsie 
versterk dat die stert die hond swaai.  Hierteenoor 
bestaan daar by die jeug die persepsie dat ouer 
mense onversetlik vasklou aan tradisie, nie bereid 
is tot vernuwing nie, nie die jeug verstaan nie en 

dus nie die uitdagings van nuwe tye wil aanvaar 
nie. 
 
9.3.2.5 Daar moet ook toegegee word dat ouer 
lidmate dikwels begrip het dat daar aandag gegee 
moet word aan kinders en jongmense, maar dat 
hulle soms ’n probleem het met die manier waarop 
dinge gedoen word. 
 
9.3.2.6 Die optrede van volwassenes teenoor 
kinders is van groot belang in alle gemeentes.  Wat 
opval, is dat die predikant se optrede nie oral en 
altyd so ’n groot gewig dra nie en dat dit ook 
afneem soos gemeentes groter word.  Waarskynlik 
het dit daarmee te doen dat die predikant in die 
groter gemeentes minder individuele kontak met 
die kinders het.  Verder blyk dit duidelik dat 
aspekte wat op die ervaringsvlak lê (die optrede 
van volwassenes, die predikant se optrede, 
atmosfeer van die erediens, en die sosialisering 
met maats) die grootste rol speel. 
 
9.3.2.7 Die uitdaging vir die gemeente as 
geloofsfamilie is dat die verskillende generasies 
bymekaar sal inhaak en vir mekaar ruimte sal 
maak. Dit beteken, soos in enige familie, dat daar 
groot verdraagsaamheid moet wees vir die 
generasie wat ons moet vorm vir die toekoms van 
God se Koninkryk. Miskien behoort die ouer 
generasie hierin die leiding te neem deur meer 
belang te stel in ons kinders en jongmense as 
individue en werklik en opreg na hulle te begin 
uitreik.  
 
9.3.3 Eredienste 
 
9.3.3.1 Die erediens bly die belangrikste punt 
waar die gemeente saamkom om die ontmoeting 
met die Here  en die gemeenskap van die heiliges 
te vier.  Daar word die Woord en die sakramente 

bedien, gebede gedoen, liedere 
gesing en dankoffers gegee.  
Daarvandaan word die gemeente 
weer uitgestuur vir hulle bediening in 
die wêreld. 
 
9.3.3.2 Die erediens is ’n 
besondere geleentheid vir die hele 
gemeente.  Om praktiese redes 
diversifiseer  gemeentes dikwels hulle 
erediens deur verskillende groepe 

afsonderlik te laat byeenkom, om aan die 
verskillende voorkeure en bedieningsbehoeftes 
van die verskillende ouerdomsgroepe reg te laat 
geskied.  Veral in groter gemeentes is dit prakties 
moontlik.  In kleiner gemeentes is dit nie altyd 
prakties nie.  Teen so ’n verdeling van die erediens  
het lidmate baie keer beswaar.  Dit behoort  
moontlik te wees om binne een erediens reg te laat 
geskied aan die verskillende generasies se 
bedieningsbehoeftes, mits die nodige begrip vir ’n 
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verskeidenheid voorkeure by al die 
ouderdomsgroepe gekweek kan word.  Dit verg 
egter besondere kreatiwiteit en begrip. 
 
9.3.3.3 ’n Erediens, wat kinders, jongmense en 
die oorwig ouerwordendes akkommodeer, sal 
byvoorbeeld, verskillende musiekstyle in die een 
diens moet kan akkommodeer. Liedere met 
orrelbegeleiding en liedere begelei deur ’n 
instrumentale groep kan afwisselend gebruik word.  
Liedere vir kleuters, die jeug en liedere volgens die 
voorkeur van ouer lidmate kan afwisselend gebruik 
word.    Lidmate uit verskillende ouderdomsgroepe 
kan ook gebruik word om verskillende elemente 
van die erediens te hanteer, byvoorbeeld voorlees 
van die Wet, Skriflesing, gebede, ens. 
 
9.3.3.4 Die inkleding van die liturgie behoort so 
beplan te word, dat daar uitdrukking gegee word 
aan die behoeftes van die verskillende 
ouderdomsgroepe, deur elke element doelbewus 
in te kleur spesifiek vir een of meer 
van die ouderdomsgroepe. 
 
9.3.3.5 Die uitdaging wat aan die 
prediker gestel word, is om God se 
geopenbaarde Waarheid te laat 
oorvloei in die eksistensiële situasie 
van bejaardes, middeljariges, ouers 
van tieners, jonggetroudes met klein 
kindertjies, ongetroude jongmense, 
tieners, laerskooljeug en kleuters.  
Natuurlik sal nie al die groepe elke Sondag aan die 
orde kan kom nie.  Dit veronderstel dan ook by die 
prediker grondige kennis van wat in die harte van 
elke generasie leef.   
 
9.3.3.6 ’n Eredienswerkgroep, wat verteen-
woordigend is van lidmate uit die verskillende 
groepe, wat voorbereidingswerk vir eredienste en 
evaluering daarna kan doen, behoort oorweeg te 
word.   
 
9.3.3.7 Die moontlikheid van afsonderlike 
eredienste vir afsonderlike groepe, word natuurlik 
nie hierdeur uitgesluit nie.  Gemeentes wat hulle 
aanddiens inrig as jeugdiens ervaar dikwels dat die 
diens in elk geval deur lidmate van alle 
ouderdomme bygewoon word, hoewel die fokus 
van die diens die jeug bly.  
 
9.3.3.8 Dit is eenvoudig nie moontlik om ’n 
bloudruk vir eredienste waain alle generasies se 
behoeftes aangespreek te word, op te stel nie.  
Gemeentes se samestelling en konteks verskil - 
selfs in die stad.  Alles hang af van die 
verdraagsaamheid wat generasies teenoor mekaar 
het en die mate van kreatiwiteit wat aan die dag 
gelê word. 
 
 

9.3.4 Ouerleiding 
 
9.3.4.1 Gemeentes behoort geleenthede te skep 
en prosesse in plek te stel waardeur ouers in elke 
fase van ouerskap riglyne, ondersteuning en 
vernuwing kan beleef.  Ouers sal ook moet besef 
dat hulle eie geloofslewe as rolmodel geld vir hulle 
kinders se geloofsvorming. 
 
9.3.4.2 Gesinne neem vandag verskillende 
vorms aan: kerngesin, hersaamgestelde gesin, 
enkelouer gesin, ’n gesin waar die grootouers die 
rol van ouers speel, ’n gesin waar van die kinders 
die rol van ouers vervul en enige ander ’n plek 
waar kinders se primêre vorming plaasvind. Selfs 
jong volwassenes bevind hulleself, weliswaar soms 
oor ’n afstand, binne so ’n gesinsverband. Ons sou 
dit kon noem die “huisfamilie.”  Al hierdie 
groeperinge sal met die oog op betekenisvolle 
geloofsvorming aandag moet geniet. 
 

9.3.4.3 In hierdie ver-
band is die opmerkings 
van Michael Warren baie 
insiggewend:  “All re-
search I have seen on 
the religious develop-
ment of teens insists that 
the single most important 
factor in predicting the 
later faith practice of 
young people is the faith 

practice of their parents, particularly of their 
mothers. For some parents this is not an easy 
truth.  It is easier to put one’s hopes for religious 
growth in Sunday school classes or religious 
programs at school or to blame the persons 
running such programs, than to face the possibility 
that, as a parent, the key may well be one’s own 
faith.” 
 
9.3.5 Kategese 
 
9.3.5.1 Kategese is ’n erfenis uit die gryse 
verlede en vorm steeds die kern van ons kontak 
met die jonger generasie en die vorming van hulle 
geloof.  Kategete moet eerder as metgeselle en 
begeleiers by ons kinders en jongmense betrokke 
wees – mense wat gereeld ’n groep jongmense of 
kinders ontmoet en hulle uit die Woord begelei na 
’n dieper en ryker ervaring van die volheid van 
lewe wat God ons wil skenk.  In hierdie opsig 
spreek kontinuïteit en deeglike opleiding van 
kategete ’n baie belangrike rol. Terwyl die inhoud 
van dit wat oorgedra word belangrik is, gaan dit 
veeleer om die persoon wat die inhoud oordra en 
die gesondheid van die proses waarbinne die 
oordrag plaasvind.  Die “Sondagskool mentaliteit” 
sal moet plek maak vir ’n geleentheid waarin 
verhoudingsgroei en begeleiding na ’n lewe van 
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oorvloed en betekenis in Jesus Christus as ons 
enigste Hoop, betekenisvol plaasvind.  
 
9.3.5.2 Waar die klem in die verlede hoofsaaklik 
geplaas is op die kognitiewe oordrag van kennis, 
val die klem vandag baie meer op die emotiewe en 
verhouding met die jongmens.  Kategese het tog 
ook te doen met lewensoordrag. Ontrouheid by die 
kategeet vind noodwendig neerslag in die 
geloofsvorming van die kind. Ongelukkig is dit so 
dat ontrouheid by kategete ’n algemene verskynsel 
is. Sonder dat hy of sy daarvan bewus is, word die 
kategeet as rolmodel deur die kind of jongmens 
geneem.  Elke kategeet moet deur sy/haar optrede 
’n lewe van navolging moduleer. 
 
9.3.5.3 Daar is ’n ryke verskeidenheid stof 
vandag beskikbaar waarvan gemeentes binne 
hulle eie konteks gebruik kan maak.  Die kreatiewe 
vermoë van lidmate speel hierin ook ’n baie groot 
rol en behoort benut te word. 
 
9.3.6 Mentorskap 
 
9.3.6.1 As ons dan sê dat verhoudings in die 
geloofsvorming van ons kinders en jongmense ’n 
fondamentsteen is, dan moet dit ook duidelik wees 
dat die liefde van ouers en ander volwasse 
rolspelers in die lewens van ons jeug 
’n geweldige invloed uitoefen. Langs 
hierdie weg word hulle begelei, 
bemoedig en versorg. Alle kinders en 
jongmense is diep afhanklik van hulle 
ouers en ander rolspelers wat vir hulle 
omgee en aan hulle emosionele en 
geestelike ondersteuning kan bied.  
 
9.3.6.2 Hulle het ’n begeerte om 
ouer persone se stories te hoor: 
 
Hoe die wêreld daar uitgesien het toe 
ons so jonk soos hulle was. 
Dat ons ook verlief was in ons jongdae. 
Dat ons ook teleurstellings beleef het as 
jongmense. 
Dat ons ook ons vrese gehad en versoekings 
geken het. 
Hoekom ons leef soos ons leef. 
Hoe ons tot geloof in Jesus Christus gekom het. 
Dat ons ook met vrae geworstel het waarvoor ons 
nie antwoorde gehad het nie.  
Dat God bo alles getrou gebly het. 
 
9.3.6.3 Maar  ouer persone (mentors of 
rolmodelle) het ook nodig om jongmense stories te 
hoor. Ons sal onder andere ook moet hoor: 
 
Wat die “issues” is waarmee hulle worstel. 
Wat hulle vrese is en met watter versoekings hulle 
te kampe het. 
Wat die uitdagings is waarmee hulle worstel. 

Wat “Kerkwees” en Christenskap vir hulle beteken 
Hoe hulle ouers en die ouer generasies beleef. 
 
9.3.6.4 As ons by hierdie dinge wil uitkom, sal 
ons met mekaar moet saamleef, saam moet dink, 
saam moet bid, en saam moet worstel. Ons sal by 
ons kinders en jongmense moet uitkom en met 
hulle in gesprek moet tree. 
 
9.3.6.5 Dit bring die hele aspek van mentorskap 
en rolmodelle direk op die tafel. Baie volwassenes 
sien nie kans hiervoor nie met die verskoning dat 
hulle nie die regte antwoorde vir die jeug gereed 
sal hê nie, of dat hulle dalk nie goeie verhoudings 
met die jeug sal kan opbou nie. Hierteenoor moet 
opgemerk word dat ons jeug nie soek na 
afgerondheid en volmaaktheid nie, maar na 
opregtheid, teenwoordigheid en omgee. 
 
9.3.6.6 Die wonderlike waarde van mentorskap 
is dat almal, oud en jonk, daarby baat - nie net die 
kinders en jongmense nie! Hiermee sal die kerk 
erns moet maak, ander soek en vind ons kinders 
en jongmense rolmodelle/mentors by die 
verkeerde persone en by die verkeerde adresse. 
Die tyd en energie wat ingesit word om vir ons 
kinders goeie rolmodelle te wees, sal nie ledig 
terugkeer nie. Wanneer elke lid van ’n 

geloofsfamilie saamwerk om 
stukkende kinderlewens te heel, 
lewens wat emosioneel, geestelik en 
fisies honger is, en aan ons jeug 
leiding te gee deur vir hulle Bybelse 
rolmodelle te wees, dan eers 
beantwoord ons aan ons roeping 
teenoor die jeug. 
 
9.3.6.7 Die hele aspek van 
mentorskap is ’n terrein wat baie braak 
lê en waarby veral ons ouer lidmate en 
senior burgers direk betrokke gemaak 
kan word.   

 
9.3.7 Dienswerk 
 
9.3.7.1 Die taak van die Kerk teenoor sy kinders 
en jongmense is in die eerste plek nie om sekere 
dinge vir of met hulle te doen nie, maar om vir 
hulle ’n gemeenskap te wees, wat hulle so insluit, 
dat hulle ervaar dat hulle deel is van die Kerk. 
 
9.3.7.2 Gesinskampe, pa en seun of ma en 
dogter aktiwiteite, retraites, huiskerkgeleenthede, 
gesinsaande, etes en ontspanningsgeleenthede, 
dissipelskapklasse, omgeegroepe, gemeentelike 
uitreikaksies en getuienisgeleenthede bied baie 
goeie geleentheid om jonk en oud saam te betrek 
en nader aan mekaar te bring.  Binne hierdie 
aktiwiteite kan portuurgroepe saam gegroepeer 
word vir sekere aktiwiteite, terwyl al die 
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ouderdomsgroepe in ander aktiwiteite weer 
byeengebring word vir interaksie. 
 
9.3.7.3 Wanneer die verskillende generasies 
saam werk en dinge saam beleef, kan hulle baie 
nader aan mekaar kom en mekaar uiteindelik baie 
beter leer ken. Hulle kan groter begrip vir mekaar 
se voorkeure en standpunte ontwikkel.  
Gaandeweg sal die besef by meer mense posvat 
dat dit nie net in die gemeente om een 
ouderdomsgroep en daardie groep se voorkeure 
gaan nie, maar dat daar ruimte gemaak moet word 
vir almal – ons is tog immers een groot familie!  
Elke gemeente vertoon ’n diversiteit en daardie 
diversiteit moet tog verrykend op almal inwerk.  Die 
gemeente kan ervaar dat daar groot diversiteit in 
spiritualiteit en geestelike groei is binne bepaalde 
ouderdomsgroepe en dat daar ooreenkomste en 
verskille is tussen die verskillende 
ouderdomsgroepe. Lidmate uit verskillende 
ouderdomsgroepe kan dalk selfs nader aan 
mekaar staan ten opsigte van geestelike groei, as 
lidmate uit dieselfde ouderdomsgroep. 
 
9.3.7.4 ’n Vraag wat na vore kom, is wat staan 
die Kerk te doen in ’n plattelandse situasie, waar 
kinders in die week op kosskool is en net naweke 
by die ouerhuis is en ook stadskinders met oorvol 
programme.  Sou die oplossing nie daarin lê dat 
ons die sterkpunte van sulke situasies sal ontgin 
en die beste daarvan kan maak in die beste belang 
van almal nie.  4X4-naweke, gesinskampe, 
ensovoorts, is voorbeelde daarvan.  
 
9.3.8 Deelname aan besluitnemings- en 
bestuursprosesse 
 
9.3.8.1 Die jeug behoort op alle vlakke van die 
kerklike besluitnemingsprosesse betrek te word. 
 
9.3.8.2 Diensgroepe wat die jeug bedien behoort 
so saamgestel te word, dat soveel moontlik 
jongmense ingesluit word.  Die 
res van die diensgroepe behoort 
te bestaan uit mense wat ’n 
passie het vir die jeug in al die 
stadia van kleuters tot jong 
volwassenes.  Dit behoort die 
gemeente, ring en Sinode te 
geld. 
 
9.3.8.3 Gemeentes behoort 
daarteen te waak dat oor die 
jeug gepraat word.  Die jeug moet self aan die 
woord kom, reeds op die vroegsmoontlike stadium. 
Beplanningsessies waar die jeug  geleentheid kry 
om self te sê wat hulle behoeftes is en hoe 
daaraan voldoen kan word, behoort deel te wees 
van elke gemeente se jaarlikse en deurlopende 
beplanning.  Die resultaat daarvan behoort 
deurgevoer te word na ontmoetings tussen die 

jeug en ouer lidmate, waar onderhandel kan word 
oor hoe hierdie beplanningsresultate prakties 
neerslag kan vind in al die gemeentelike 
aktiwiteite, voordat dit na die kerkraad vir 
besluitneming.  Kerkrade behoort aan die jeug 
geleentheid te bied om self hulle saak te kom stel 
in vergaderings.  Dieselfde behoort ook by 
ringsittings en sinodesittings te gebeur. 
 
9.3.8.4 Geleentheid vir interaktiewe terugvoer en 
evaluering, waarby verteenwoordigers van 
verskillende generasies betrokke is,  behoort 
geskep te word, sodat bepaal kan word of 
voorstelle in die praktyk werk en saam gesoek kan 
word na nuwe oplossings. 
 
9.3.8.5 Ons leef in ’n wêreld waarin die 
generasies te maklik van mekaar geskei word.  Die 
uitdaging wat aan die gemeentelike bestuurspan 
en hulle medewerkers gestel word, is om so te  
beplan, dat die verskillende groepe meer dinge 
saam kan doen.  Daar behoort ook spesifiek gelet 
te word op aktiwiteite wat nie net jonger en ouer 
gesinne betrek nie, maar ook enkellopendes, 
enkelouergesinne, kinders waarvan die ouers nie 
inskakel nie en bejaardes. Nie alle byeenkomste 
sal noodwendig vir alle groepe voorsiening  maak 
nie.  Dit kan soms verskil.  Die ouderdomsgroepe 
wat verteenwoordig word ook.  Die meeste 
geleentheide behoort egter vir interaksie tussen 
meer as een groep voorsiening te maak. 
 
9.3.9 Om saam te vat:  Wat behoort die Kerk 
se uitgangspunte te wees in die proses van 
geloofsvorming? 
 
9.3.9.1 Ons moet fokus op die skep van 
geleenthede en prosesse waar  die jonger 
generasie betekenisvolle verhoudings met 
volwasse metgeselle kan ontwikkel. 
 

9.3.9.2 Saam met die gesin, 
moet ons ons kinders en jong 
volwassenes begelei in hulle 
proses van geloofsvorming. 
 
9.3.9.3 Ons moet prosesse 
begelei waar kinders en 
jongmense op ’n vars, eietydse 
en relevante manier met die 
Woord doenig raak en dit as ’n 
bron van lewensver-vulling kan 

ervaar. 
 
9.3.9.4 Ons moet hulle help om die Here Jesus 
as Verlosser te aanvaar en Hom met oorgawe te 
volg om sodoende ’n lewe van betekenis, hoop en 
oorvloed te beleef. 
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9.3.9.5 Ons moet hulle inlei in aanbidding en 
geleenthede skep waar hulle oomblikke van 
aanbidding en gemeenskap met God beleef. 
 
9.3.9.6 Ons moet meehelp aan hulle vorming as 
mense en hulle begelei en ondersteun deur die 
pad van grootword. 
 
9.3.9.7 Ons moet verhoudings bied waarin hulle 
heling van gebrokenheid en seer kan beleef. 
 
9.3.9.8 Ons moet hulle help om te verstaan dat 
hulle gestuurdes is deur geleenthede te skep om 
hulle oë na die nood van die wêreld te draai. 
 
9.3.9.9 Ons moet hulle inbind in die 
geloofsfamilie sodat hulle familiewees 
(gemeenskap) verstaan en beleef. 
 
9.3.9.10 Ons moet gemeenskapsgerig wees en 
ons jongmense begelei uit ’n plek van min of geen 
verbintenis aan die Here na ’n hoë mate van 
verbintenis. 
 
9.3.10 Watter eise word in so ’n benadering 
gestel? 
 
Wat hier volg wil nie aanspraak maak op 
volledigheid nie, maar wil ’n paar sake aanstip om 
gedagtes en bespreking in gemeentes te 
stimuleer. 
 
9.3.10.1 Ons kinders en jongmense 
 
Een:   Kinders en jongmense sal begelei moet 
word om nie so maklik as hulle ’n gryskop sien, 
daardie persoon af te skryf nie, maar om die 
gesindheid te ontwikkel dat dit dalk iemand is, 
waarby ek iets kan leer in die vorming van my 
geloof. 
 
Twee: As deel van die 
geloofsgemeenskap sal kinders en 
jongmense ook eienaarskap en mede- 
verantwoordelikheid vir die gemeente 
moet aanvaar deur hulle bydrae te 
lewer – hulle stem, betrokkenheid en 
bruisende energie is vir die Kerk van 
wesenlike belang. 
 
9.3.10.2 Ons ouers 
 
Een: Elke ouer sal hom/haar opnuut moet 
verbind aan die Here van die Kerk, die gemeente 
en ons kosbaarste besitting, ons kinders.  
 
Twee: Deur hulle lewens, hulle huwelike en 
liefde vir mekaar, sal ouers vir hulle kinders ’n 
voorbeeld moet stel en hulle sodoende begelei na 
’n lewe van hoop en betekeinis in Jesus Christus. 
 

Drie: Dit vra dat hulle tyd sal maak vir hulle 
kinders, hulle ontspanning, hulle skoolwerk, hulle 
hartseer, hulle drome en om saam met hulle as 
gesin by die gemeente in te skakel. 
 
9.3.10.3 Die gemeente as geloofsfamilie 
 
Een: Elke lid van die gemeente sal 
verantwoordelikheid moet aanvaar vir die jeug en 
hulle toekoms en ons sal moet meewerk aan die 
opbou van betekenisvolle verhoudings. 
 
Twee: Elke lid van die geloofsgemeenskap sal 
eienaarskap moet aanvaar vir die geloofsvorming 
van jonger lidmate. 
 
9.3.10.4 Kerkrade 
 
Een: Kerkrade sal voorsiening moet maak dat 
die jeug by besluitnemingsprosesse betrek word. 
 
Twee: Kerkrade sal in eie konteks moet 
navorsing doen oor die uitdagings en probleme 
waarmee  hulle jeug worstel en oplossings hiervoor 
bedink. 
 
Drie: As kerkrade ’n hoë prioriteit aan  
jeugbediening toeken, sal begrotings dit ook moet 
weerspieël. 
 
9.3.10.5 Op sinodale vlak 
 
Een: Die Sinode moet toegespitste op 
navorsing oor die verskeie fasette van 
jeugbediening doen, en aan gemeentes daaroor 
leiding gee. 
 
Twee: Kundige persone op die verskillende 
terreine van jeugwerk binne en buite die sinodale 
gebied, behoort geïdentifeer te word en gebruik te 

word om gemeentes te adviseer en by 
toerustingsgeleenthede op te tree. 
 
Drie: Werkswinkels behoort 
aangebied te word vir gemeentes oor 
verskillende fasette van die 
jeugbediening. 
 

9.4 BEDIENING AAN ONS SENIOR 
LIDMATE 
 
9.4.1 Aan die begin van hierdie verslag is 
genoem dat ons hoofsaaklik aan die jeugbediening 
aandag sal skenk en dat in ’n latere paragraaf 
kortliks verwys sal word na die bediening aan ons 
senior lidmate.   
 
9.4.2 In die verslag is ook deurgaans verwys 
na die groot rol wat veral ook die ouer generasie 
het om te vervul, ten opsigte van die behoud en 
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   Deon Kitching 

Hardus van 
Niekerk 

Dif Ehlers 

Sampie Niemand Lieneke Louw 

Jan Liebenberg 

koestering van ons jeug. Teen die agtergrond van 
die feit dat die NG Kerk besig is om te verouder, 
het dit egter ook noodsaaklik geword dat ons meer 
en intensiewer aandag sal moet skenk aan ons 
senior lidmate. 
 
9.4.3 Die volgende lidmate is onder andere 
belangrik: 
 
Een: In ’n tyd waarin hulp vir die versorging 
van bejaardes vanuit die Staatskas al kleiner word, 
sal gemeentes meer moet doen om bejaardes te 
versorg en te begelei na ’n lewe van betekenis, 
hoop en behoud/herstel van hul menswaardigheid. 
 
Twee: Ons sal hulle met groter toewyding moet 
help en toerus om te verstaan dat hulle, hul 
ouderdom ten spyt, steeds ’n rol te vervul het in die 
liggaam van die Here Jesus, veral ten opsigte van 
die begeleiding van ons kinders en jongmense. 
 
Drie: Ons bedieningspraktyk sal hiermee 
rekening moet hou en dit gaan groot druk plaas op 
aspekte soos finansies, inkleding van ons 
eredienste en die begeleiding van minder en 
minder kinders en jongmense, veral op die 
platteland. 
 
9.5 BEPLANNING VORENTOE 
 
9.5.1 Werkswinkels op die model van die 
Voetsool sinodesittings behoort  gehou te word, 
waarin gemeentes volgens grootte gegroepeer, 
saam oor die jeugbediening in ’n konteks van 
veroudering kan besin en na oplossings soek vir 
gemeenskaplike uitdaginge. 
 
9.5.2 As uitvloeisel van die werkswinkels kan 
verskillende modelle deur gemeentes in die 
praktyk getoets word, waarna terugvoering gegee 
kan word. 
 
9.5.3 Inligting oor werkswinkels deur plaaslike 
en internasionale kenners oor jeugwerk, sal aan 
gemeentes deurgegee word.   
 

9.6 OPLEIDING VAN JEUGWER-
KERS 
 
Hoewel dit nie uit die Voetsool sinodesittings na 
vore gekom het nie, het die opleiding van 
jeugwerkers tydens die bespreking in die 
Diensgroep as belangrike saak na vore gekom.  ’n 
Verslag hieroor, is elders in die sakelys opgeneem. 
 
9.7 VRAE VIR  TAFELGESPREKKE 
TYDENS DIE SINODESITTING 
 
9.7.1 Indien ons vandag van vooraf sou begin 
met die gemeente, wat sal jy doen om aan die jeug 
’n sinvolle ervaring van kerkwees te gee? 
 
9.7.2 Noem drie dinge wat jy dink absoluut 
ononderhandelbaar is om ons jongmense sinvol te 
laat kerkwees. 
 
9.7.3 Watter tendense sien jy in ons 
samelewing raak wat die voortgaande kerkwees 
van ons kinders en jongmense bedreig? 
 
9.7.4 Watter drie geleenthede sien jy in ons 
samelewing wat ons kan help om ons kinders te 
bereik? 
 
9.7.5 Formuleer drie praktiese wenke oor wat 
gemeentes kan doen om kinders, jongmense en 
ouer mense nader aan mekaar te bring. 
 
Hiermee vertrou die Diensgroep dat sy/haar taak 
afgehandel is.  Ons wens die Sinode ’n vrugbare 
bespreking toe oor hierdie belangrike saak. 
 
9.8 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Dr  Sampie Niemand 
Ds Jan Liebenberg 
Mej Lieneke Louw 
Ds Dif Ehlers 
Ds Hardus van Niekerk 
Prop Deon Kitching 
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10.  VOLHOUBARE BEDIENING  
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel in verband met die saak van 
Volhoubare bediening. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes kan kommentaar oor die aspekte van die 
verslag op Indekskaarte lewer. 
 

 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Punt 8  Verwagtinge van gemeentelede en predikante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 10.9  Verdere optrede. 
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10.  VOLHOUBARE BEDIENING 
 

Hoe lyk die bediening van die toekoms? 
 

10.1 DIE PROBLEMATIEK 
 
10.1.1 In kort is die problematiek: 
 
Die tradisionele bedieningsmodel raak te duur vir 
gemeentes. 
 
Boonop spreek dit nie altyd al die eise van die dag 
aan nie. 
 
10.1.2 Hoe word die tradisionele 
bedieningsmodel verstaan? 
 
10.1.2.1 Op die platteland lyk dit so:  In elke 
gemeente werk een predikant, wat net in die 
gemeente werk en op die dorp van die gemeente 
woon.  Eredienste word op die sentrale punt 
gehou.  Die predikant doen die “gewone” 
predikantswerk, soos prediking, pastoraat en die 
bestuur van die gemeente. 
 
10.1.2.2 In (veral groter) stedelike gemeentes lyk 
dit so:  Die predikant doen steeds die “gewone” 
predikantswerk.  Indien die gemeente groter word, 
word meer predikante aangestel om die bediening 
te hanteer.  Hoe meer lidmate 
daar is, hoe meer predikante 
word betrek. 
 
10.1.3 Watter probleme 
kom na vore? 
 
10.1.3.1 Kleiner gemeentes se 
lidmatetal word minder.  Dit 
veroorsaak dat die totale 
inkomste minder word, sodat die 
predikante se volle vergoeding 
nie meer bekostig kan word nie.  
Daarom word pastorale hulpe of tentmakers 
aangestel.  Meestal is dit afgetredenes, wat kom 
help. 
 
10.1.3.2 In groter gemeentes word die aantal 
predikantsposte geleidelik minder.  Indien ’n 
predikant weggaan, word die vakature nie weer 
gevul nie, maar die ander predikante moet nou al 
die werk doen.  Andersinds word meer lidmate, wat 
nie-gelegitimeerdes is, in die bediening gebruik.  
Hulle doen dan gewone “predikantswerk.” 
 
10.1.4 Waarom hierdie problematiek? 
 
Dit is waarskynlik ’n hele aantal faktore, wat 
hiervoor verantwoordelik is.  Waarskynlik is dit ook 
’n kombinasie van faktore, wat van plek tot plek 
kan verskil.  Voordat sommige faktore bespreek 

word, word eers vlugtig na die gegewens van 
Kerkspieël 2004 gekyk.  (Vergelyk punt 10.3 
hieronder.) 
 
10.1.5 “Soorte” gemeentes 
 
10.1.5.1 Daar word tans onderskei tussen vier (4) 
“soorte” gemeentes.  Die gemeentes word volgens 
hulle groottes ingedeel en die prosesse verskil van 
die een groep na die volgende. 
 
10.1.5.2 Die soorte/groepe is: 
 
Een: Familie gemeente – Dit is ’n gemeente 
wat uit ’n aantal families, gewoonlik op ’n kleiner 
plek, bestaan. 
 
Twee: Pastorale gemeente – Dit is die tipiese 
NG gemeente van ’n aantal jare gelede. 
 
Drie: Projek-gedrewe gemeente – Dit is die 
meeste van die makro gemeentes. 
 
Vier: Korporatiewe gemeente – Binne ons 
sinodale gebied is Moreletapark die enigste 

gemeente, wat binne die 
groep val. 
 
10.1.5.3 Tydens die Voet-
sool sinodesittings is die 
groepe ongeveer volgens die 
onderskeid ingedeel. 
 
10.1.6 Volhoubare be-
diening in elke gemeente 
 
Volhoubare bediening raak al 
gemeentes binne die 

sinodale gebied.  Van Kragveld (die kleinste) tot 
Moreletapark (die grootste) moet uiteindelik vra: 
Hoe lyk die bediening van die lidmate?  Hoe word 
hulle toegerus om hulle taak uit te voer?  Wat is die 
rol van geordendes binne hierdie bediening? 
 
10.1.7 Wat word met “volhoubare bediening” 
bedoel? 
 
10.1.7.1 Met volhoubare bediening word nie ’n 
bediening bedoel, waar ’n gemeente bloot oorleef 
nie.  Dit handel in die eerste plek nie oor die 
voortbestaan van die gemeentes, in die huidige 
formaat en getal nie.  Dit handel ook nie die 
voortbestaan van die huidige predikants-poste nie. 
 
10.1.7.2 Volhoubare bediening het ’n bediening in 
die oog, wat ter wille van God, mekaar en die 
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wêreld daar is.  Dit is ’n bediening waar die Kerk 
die sout en die lig van die wêreld is. 
 
10.1.7.3 Hierdie bediening, hou volgens die 
waardes van die Sinode, met die veranderende 
konteks rekening. 
 
10.1.7.4 Die veranderinge raak die wêreld 
waarbinne die lidmate leef, 
lidmate se behoeftes en 
verwagtinge, predikante se 
verwagtinge, finansiële realiteite 
en die taak en roeping van die 
Kerk van Jesus Christus. 
 
10.1.8 Kritiese vrae 
 
Die kritiese vrae wat telkens gevra 
moet word: 
 
Een: Pas die tradisionele 
bedieningsmodel steeds in ons 
tyd? 
 
Twee: Hoe lyk ’n bedieningsmodel, wat reg aan 
die Bybel (teologie) laat geskied en by die sak van 
die gemeentes pas? 
 
 
10.2 UITGANGSPUNTE VAN DIE 
SINODE 
 
10.2.1 In die besig-wees met gemeentes is ’n 
aantal uitgangspunte gevestig.  Van die 
belagrikste word genoem. 
 
10.2.2 Uitgangspunt een - Wat is die 
gemeente se verhaal? 
 
10.2.2.1 In die gesprek oor 
gemeentes, moet daar steeds 
sensitiwiteit wees vir die pad, 
wat die Here met elke gemeente 
geloop het.  In die woorde van 
die vorige Voorsitter, ds Gerrie 
Doyer, het elke gemeente ’n 
verhaal, wat nie sommerso 
verby gegaan kan word nie. 
 
10.2.2.2 Elke gemeente moet 
hulle egter eerlik evalueer en 
bepaal of die pad waarlangs 
hulle gekom het, die beste was 
om hulle roeping uit te voer. 
 
10.2.3 Uitgangspunt twee – Die gemeente 
bepaal self 
10.2.3.1 Elke gemeente bepaal self watter 
bediening hulle nodig het, maar ook wat hulle kan 
bekostig. 

10.2.3.2 Daar moet spesifiek in die Kerk teen 
uitbuiting gewaak word.  Ampsdraers en 
amptenare moet billik hanteer word.  Die arbeider 
is immers sy/haar loon waardig. 
 
10.2.4 Uitgangspunt drie – Die gemeente is 
nie net predikant nie 
 

10.2.4.1 ’n Gemeente bestaan nie 
net, as daar ’n (voltydse) predikant 
is nie, maar wel as lidmate hulle 
bediening uitvoer. 
 
10.2.5 Uitgangspunt vier – Die 
oorhoofse beplanning moet in 
ag geneem word 
 
10.2.5.1 Dit raak toenemend 
belangrik dat gemeentes deel van 
’n oorhoofse beplanning van die 
bediening in ’n gebied sal wees.  
Die Kerkverband kan voordele 
bring, teenoor ’n situasie waar ’n 

groepie lidmate net op hulleself aangewese is. 
 
10.2.5.2 Die familie kan nie los van mekaar staan 
nie!  Daar kan vir almal voordele wees, indien 
saamgewerk word. 
 
10.2.6 Dit is nodig dat die uitgangspunte 
geëvalueer word.  Verder sal ons moet bepaal of 
ons gewillig is, om hande te vat om daaraan 
uitdrukking te gee. 
 
 
10.3 KERKSPIEËL 2004 
 
10.3.1 Kerkspieël 2004 noem ’n aantal 

tendense, wat beklemtoon dat dit 
nodig is dat aan hierdie faktore, 
binne die sinodale gebied aandag 
gegee moet word.  (’n Volledige 
bespreking van al die sake, kan in 
Kerkspieël 2004 gevind word.)  
Kerkspieël 2004 hanteer natuurlik 
tendense, wat vir die NG Kerk as 
geheel geld. 
 
10.3.2 Tendense wat die lidmate 
raak 
 
Een: Sedert 1996 tot 2004 was 
daar ’n konstante daling in die 
lidmatetal van die NG Kerk. 

 
Twee: Die lidmate het verouder.  Sedert 1981 
het belydende lidmate van 65,4% (twee derdes) tot 
75,8% (drie kwart) van die totale lidmatetal gestyg.  
Die jonges word in verhouding minder. 
Drie: Lidmate besluit toenemend self by watter 
gemeente hulle wil inskakel. (Elf persent [11%] van 
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gemeentes se lidmate was reeds in 2004 
buitewykers.) 
 
Vier: Lidmate sien hulle al meer as deel van 
die “groter” NG Kerk, sonder om noodwendig by ’n 
plaaslike gemeente in te skakel. 
 
10.3.3 Tendense wat gemeentes raak 
 
Een: Die gemiddelde getal belydende lidmate 
per gemeente het tussen 1981 en 2004 byna 
dieselfde gebly.  Dit het slegs van 764 tot 758 
afgeneem.  Tog het lidmate verouder, wat die 
finansiële vermoëns van gemeentes raak. 
 
Twee: Die gemiddelde 
getal dooplidmate het van 385 
in 1981 tot 236 in 2004 
gedaal. 
 
Drie: Die klein 
plattelandse gemeentes se 
belydende lidmatetal het met 
gemiddeld 80 lidmate per 
gemeente gedaal. 
 
Vier: “Groter gemeentes 
raak net groter en groter en 
kleiner gemeentes weer net kleiner en kleiner.”  
(Bladsy 19, Kerkspieël 2004.) 
 
Vyf: Baie gemeentes is so met oorlewing en 
instandhouding besig, dat daar nie ruimte vir ’n na-
buite gerigtheid is nie. 
 
Ses: Meer as ’n derde van die poste vir 
ouderlinge (34%) en diakens (36%) is vakant. 
 
Sewe: Bykans ’n kwart (23,2%) van die 
gemeentes het aangedui dat hulle oorweeg of 
besig met ’n proses van eenwording met ’n 
buurgemeente is.  (Die meeste hiervan is 
plattelandse gemeentes.) 
 
Agt: Die gemiddelde bruto inkomste van 
gemeentes vir 2003 / 2004 was R843 404 en die 
totale uitgawes was R 832 484. 
 
Nege: Bykans twee derdes (65%) van die 
begroting, word aan personeel bestee en ander 
vaste uitgawes is nog byna ’n vyfde (20%).  Dit laat 
slegs ongeveer 15% vir diskresionêre uitgawes.  
Dit is uitgawes ter wille van projekte en aksies. 
 
Tien: Kleiner gemeentes se dankoffer bydraes 
per lidmaat, is beter as die van groter gemeentes. 
 
Elf: “Kleiner en plattelandse gemeentes gaan 
in die toekoms swaarder kry.  ’n Unieke 
bedieningspatroon, wat wyer strek as net ’n 
predikantspos, behoort vir die kategorie van 

gemeentes ontwikkel te word.”  (Bladsy 42, 
Kerkspieël 2004). 
 
10.3.4 Tendense wat die predikant raak 
 
Een: Die predikantskorps is aan die verouder. 
Die groep 46 tot 50 jaar is tans die grootste. 
 
Twee: Die gemiddelde getal jare wat ’n 
predikant in die huidige gemeente werksaam is, 
het gestyg van 9,6 jaar (2000) tot 11,2 jaar (2004). 
 

Die belewenis van predikante van die bediening 
 
Drie: Die persentasie wat baie gelukkig as 

predikant van die gemeente is, 
is hoog 81,4%; al het dit gedaal 
van 1993 se 86,6%. 
 
Vier: Sistematiese huisbe-
soek raak al minder belangrik 
vir predikante - 58,7% in 2004 
teenoor 87,7%  in 1993. 
 
Vyf: Meer predikante dui 
aan dat hulle, op die stadium 
wat Kerkspieël opgeneem is, ’n 
laagtepunt in hulle geestelike 

lewe beleef - 16,1% (2004) teenoor 8,8% (1996). 
 
Ses: Minder dui aan dat die gemeente te veel 
van hulle verwag - 28,8% (2004) teenoor 41,3% 
(1989). 
 
Sewe: Minder dui aan dat die bediening hulle 
onder geweldige  spanning plaas -  37,0% (2004) 
teenoor 46,3% (1993). 
 
Agt: Veel minder dui aan dat die aanspraak 
op die vrou te veeleisend is - 15,7% (2004) 
teenoor 51,0% (1989). 
 
Nege: Die meeste geniet hulle werk - 87,8%; al 
is dit ’n bietjie minder as 1996 se 88,4%. 
 
Tien: Minder beleef spanning oor die eise, wat 
die bediening stel - 29,1% (2004) teenoor 37,0% 
(2000). 
 
10.3.5 Tendense wat die rolomskrywing van die 
predikant raak 

 
Die vrae oor sowel die gemeente se verwagting, 
as die predikant se voorkeur, is deur die 
predikante ingevul. 
 
“Lidmate het bepaalde verwagtinge, wat die leraar 
se rol betref.  Daarby het die predikante eie 
voorkeure, wat hulle rol betref. 
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Die verskil tussen die gemeente en die predikant 
se siening van die rol van die leraar bly een van 
die bronne van spanning of verhoudings probleme 
tussen leraar en gemeentes.”  (Bladsy 84 en 85, 
Kerkspieël 2004.)  
 
Een: Die verwagting van die gemeentes, 
(volgens die predikante), is in die volgende 
volgorde (2004 se opname): 
 

Eerstens as ’n prediker - wat oral in alle 
omstandighede die Woord moet verkondig. 
 
Tweedens as ’n toeruster - wat die lidmate se 
gawes help ontwikkel, sodat elkeen die 
gemeente en gemeenskap daarmee kan dien. 
 
Derdens as ’n priester - wat as leier die 
tradisie beskerm en die Here se genade 
bemiddel. 
 
Vierdens as ’n profeet - wat op sosiale, 
maatskaplike, ekonomiese en politieke gebied 
misverstande onbevrees uitwys en die 
gemeenskap lei om te verander. 

 
Twee: Die voorkeur van die predikante was: 
 
 Toeruster – tweede by die gemeente 
 Prediker 
 Profeet – vierde by die gemeente 
 Priester 
 
Drie: Meer ondersteuning behoort vir die 
predikant op ’n beplande, geïntegreerde wyse deur 
die gemeente en die Kerkverband gegee te word.  
Die ondersteuning is nodig vir voortgaande 

bedienings- en persoons-ontwikkeling, sowel as vir 
die persoonlike- en gesinslewe. 
 
10.4 WAT PLAAS DIE 
TRADISIONELE BEDIENINGSMODEL 
ONDER DRUK? 
 

HIERDIE FAKTORE MOET, IN DIE 
ONTWIKKELING VAN ’n EIE-TYDSE 

BEDIENINGSMODEL, AANDAG GENIET 
 
10.4.1 Die belydende lidmatetal van 
gemeentes neem af 
 
10.4.1.1 Die belydende lidmate word minder en 
die oorblywende belydende lidmate kan nie meer 
genoeg bydra, om die tradisionele bedoening te 
befonds nie.  Kerkspieël 2004 het die aanname 
bevestig dat die lidmate van die NG Kerk “armer, 
ouer en minder” word. 
 
10.4.1.2 Die prentjie binne die Sinode van Oos-
Transvaal is eiesoortig.  Dit is een van die min 
sinodale gebiede, waar daar groei is.  Sedert 1994 
het die aantal belydende lidmate van 82,951 tot 
96,659 toegeneem. 
 
10.4.1.3 Indien daar ook onderskei word tussen 
die groepe, soos met die Voetsool sinodesittings, 
naamlik Een en minder leraar gemeentes, Twee 
leraar gemeentes en Drie en meer leraar 
gemeentes, blyk die verandering duidelik:  Tabel 
een dui die verandering in die aantal belydende 
lidmate tussen 1994 en 2004 aan, sowel as die 
verandering van die gemiddelde aantal belydende 
lidmate per gemeente. 
 

Tabel een – Verandering in die aantal belydende lidmate, 1994 tot 2004 
 

 Aantal 
Aantal belydende 

lidmate 
Gemiddeld per 

gemeente 
 gemeentes 1994 2004 1994 2004 

Gesamentlik 89 82,951 96,659 932 1,086 
            
Een en minder 
leraar 53 29,078 23,336 549 440 
Twee leraar 15 15,815 14,955 1,054 997 
Drie en meer leraar 21 38,058 58,368 1,812 2,779 

 
 
10.4.1.4 Die effek wat Moreletapark op die 
statistiek het, kan nie onderskat word nie.  Sedert 
1994 het hulle belydende lidmatetal van 2,121 tot 
12,312 toegeneem.  Indien die groei van 10,191 
buite rekening gelaat word, styg die totale 
lidmatetal en die gemiddelde aantal belydende 
lidmate per gemeente steeds. 
 

10.4.1.5 Uit die onderskeidelike groepe, blyk dit 
egter dat gemiddeld (en in werklikheid) slegs die 
groter (Drie en meer leraar gemeentes) gegroei 
het.  Twee leraar gemeentes het gemiddeld met 
57 tot 997 verminder en Een en minder leraars 
het met 109 verminder.  Hierdie twee groepe maak 
68 van die 89 gemeentes van die Sinode uit.  Die 
volgende lyn-diagram (Tabel twee) stel dit visueel 
voor. 
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Tabel twee – Verandering in gemiddelde die aantal belydende lidmate van die drie groepe gemeentes, 

1994 tot 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1994                   2004 
 – Drie en meer leraars   - Twee leraars   - Een en minder leraar 
 
 
 
10.4.2 Die dooplidmate van die gemeentes 
 
10.4.2.1 Tabel drie toon hoe die aantal 
dooplidmate sedert 1994 verander het. Soos met 
die belydende lidmatetal, is hierdie gegewens uit 
die statistiek van die Jaarboek geneem. 

10.4.2.2 Die verandering word ook vir al die 
gemeentes gesamentlik, sowel as vir die drie 
groepe gemeentes afsonderlik gegee. 
 

 
 

Tabel drie – Verandering in die aantal dooplidmate 1994 tot 2004 
 

 Aantal 
Aantal 

dooplidmate 
Gemiddeld per 

gemeente 
 gemeentes 1994 2004 1994 2004 

Gesamentlik 89 37,847 34,349 425 386 
            
Een en minder 
leraar 53 13,597 8,481 257 160 
Twee leraar 15 8,393 6,040 525 378 
Drie en meer leraar 21 15,857 19,828 793 991 

 
 
 
10.4.2.3 Ander as met die belydende lidmatetal, 
neem die totale aantal dooplidmate van al die 
gemeentes gesamentlik af.  Die afname is bykans 
10,2%. 
 
10.4.2.4 Van die onderskeie groepe, is dit net die 
Drie en meer leraar gemeentes wat ’n styging 
toon.  Die daling van die Een en minder leraar 
gemeentes is 37,6% en die van die Twee leraar 
gemeentes is 28,02%. 

 
10.4.2.5 Die effek van Moreletapark moet weer in 
ag geneem word.  Hulle dooplidmate het 
gedurende die termyn met 3,188 gegroei.  Dit 
maak ’n groot gedeelte van die totale groei van die 
groep gemeentes uit, wat 3,971 was. 
 
10.4.2.6 Tabel vier stel hierdie verandering ook 
visueel voor. 
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Tabel vier – Verandering in gemiddelde die aantal dooplidmate van die drie groepe gemeentes, 

1994 tot 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1994                   2004 
 – Drie en meer leraars   - Twee leraars   - Een en minder leraar 
 
 
10.4.3 Die gemiddelde bydrae per belydende 
lidmaat neem (verhoudingsgewys) af? 
 
(Vir die volgende punte word met lidmate, 
belydende lidmate bedoel.) 
 
10.4.3.1 Het ons armer geword, of gee ons 
minder?  Om dit naastenby antwoord, kan ons ook 
na die geskiedenis van die jare 1994 tot 2004 kyk. 
 
10.4.3.2 Die gemiddelde bydrae per lidmaat het 
verander, soos in Tabel vyf hieronder aangedui is.  
(Dieselfde drie groeperings word weer gebruik.)  
Die toename van die bydrae per lidmaat, word ook 

met die inflasie koers vergelyk.  Die bydraes soos 
in 1994 gegee, word met die VPIX aangepas, om 
die waarde in 2004 te bepaal. 
 
10.4.3.3 Die begrip “bydraes” beteken die bedrae, 
wat die totale lopende inkomste van ’n gemeente 
uitmaak.  Dit sluit egter nie skulddelging en 
spesiale insamelingsprojekte in nie.  Die laaste 
kolom dui die effek hiervan aan.  Hierdie bedrae 
word afgebreek tot maandelikse bydraes per 
lidmaat, sodat dit ’n prakties illustrasie kan wees. 
 
 

 
 

Tabel vyf – Verandering in die gemiddelde bydrae per lidmate per maand - 1994 tot 2004 
 

 Gemiddelde bydrae per lidmaat per maand Plus spesiale 
insamelings 

2004  1994 2004 VPIX 
Gesamentlik R45,38 R87,15 R94,57 R123,33 
          
Een en minder leraar R46,06 R99,17 R95,98 R112,40 
Twee leraar R46,30 R102,16 R96,49 R113,51 
Drie en meer leraar R43,55 R78,50 R90,76 R130,22 

 
 
10.4.3.4 Die gemiddelde bydrae per lidmaat per 
maand het slegs by die Een en minder leraar en 
die Twee leraar gemeentes die inflasie-koers 

geklop.  Vir die Sinode as geheel, dra lidmate 
verhoudinggewys minder by as gedurende 1994. 
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10.4.3.5 Hoe minder lidmate daar in ’n gemeente 
is, hoe meer moet bygedra word om die bediening 
in stand te hou. 
 
10.4.3.6 Die spesiale projekte mag nie buite 
rekening gelaat word nie.  Al was dit bydraes, wat 
’n gemeente ontvang het en (meestal) dadelik 
uitbetaal het, kom dit nog uit dieselfde beursie van 
die lidmaat.  Hiervolgens kan gesê word dat die 
lidmate verhoudingsgewys 
meer as in 1994 bydra, hoewel 
hulle op ’n ander manier bydra. 
 
10.4.3.7 Hierdie resultaat is 
bereik, hoewel die besteebare 
inkomste van lidmate minder 
word.  Die volgende faktore 
werk hiertoe mee: 
 
Een: Die lidmate moet nou 
betaal, vir dienste waarvoor 
hulle vroeër nie hoef te betaal 
het nie.  Dit is byvoorbeeld hoër onderwysgelde, 
groot bedrae vir beveiliging en maatskaplike 
versorging.  Talle instansies ding ook saam met 
die Kerk om die beursies van die lidmate op ’n 
dorp mee. 
 
Twee: Nuwere tegnologie kos meer.  Selfone, 
die internet en die skottel-TV moet betaal word. 
 
Drie: Mediese koste neem vinniger toe, as wat 
die inkomste toeneem. 
 
Vier: Die lewenstyl van lidmate is nie meer 
eenvoudig nie. 
 
Vyf: Daar moet meer hulp as vroeër aan 
kinders en ouers verleen word. 
 
Ses: Baie persone het vroeër afgetree, wat 
veroorsaak dat hulle op die lang 
duur minder fondse beskikbaar het. 
 
Sewe: Rentmeesterskap kom 
dikwels nie genoeg tot sy reg nie.  
Miskien is dit die belangrikste faktor.  
Lidmate se bydrae weerspieël nie 
altyd hulle dankbaarheid nie. 
 
10.4.4 Die “minimum leefbare 
inkomste” vir ’n gemeente om die 
tradisionele bediening te bedryf 
 
10.4.4.1 Om ’n gemeente volgens die tradisionele 
model te bedien, kos ’n bepaalde minimum 
bedrag.  Ondersteuningsdienste het die afgelope 
jare hierdie bedrag probeer bepaal.  Dit was in ’n 
poging om pro-aktief op te tree en gemeentes te 
help.  Die bedrag is volgens die verskillende 

elemente in ’n gemeente se inkomste staat 
vasgestel.  Vir 2004 was die bedrag R500 000. 
 
10.4.4.2 Indien hierdie bedrag deur die 
gemiddelde bydrae per lidmate gedeel word, word 
die aantal lidmate verkry, wat nodig is om so ’n 
gemeente se boeke te laat klop.  Dit is soos volg: 
 
R500,000 gedeel deur R87,15 per maand = 478 

lidmate, volgens die gemiddelde 
van die Sinode. 
 
Of volgens die gemiddelde van Een 
en minder leraar gemeentes: 
 
R500,000 gedeel deur R99,17 per 
maand = 420 lidmate. 
 
(Binne die Sinode is daar 28 
gemeentes met minder as 420 
lidmate.) 
 

10.4.4.3 Andersyds kan gevra word hoeveel 
lidmate gemiddeld moet bydra om die bediening in 
stand te hou? 
 
Indien die bediening R500,000 per gemeente kos 
en daar is gemiddeld 440 lidmate binne die Een en 
minder leraar gemeentes (soos in Tabel een 
aangedui), behoort die bydrae R94,70 per maand 
te wees.  Dit is minder as die huidige gemiddelde.  
Die kritiese faktor is egter die 440 lidmate.  Indien 
dit net 300 is, soos ’n aantal gemeentes, moet die 
bydrae R138,89 per maand wees. 
 
10.4.5 Koste van personeel 
 
10.4.5.1 Die koste van personeel is ’n groot 
gedeelte van ’n gemeente se uitgawes.  Daar kan 
tussen die predikant(e) en die ander personeel 
onderskei word. 

 
10.4.5.2 Vir die vergoeding van predikante, 
word daar voldoende riglyn voorsien, wat in 
die lig van die plaaslike omstandighede 
aangepas kan word.  Dit bied egter die pakket 
van ’n “gemiddelde” predikant. 
 
10.4.5.3 Die vergoeding aan die amptenare 
volg op ’n tydperk toe die werk vrywillig 
gedoen is en persone ’n honorarium daarvoor 
gekry het.  Daarom behoort gemeentes 

voldoende pakkette saam te stel, wat  weer ’n effek 
op die begroting gaan hê.  Uiteindelik kan net 
diens bekostig word met die fondse, wat daarvoor 
beskikbaaar is. 
 
10.4.6 Pakket vir die predikant 
 
10.4.6.1 Hierdie koste is gewoonlik die grootste 
uitgawe vir ’n gemeente.  As die afgelope jare 
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(1994 tot 2004) se aanpassings van die traktement 
(vergoeding) met die inflasie-koers vergelyk word, 
is die resultaat dat die traktement R121 per jaar 
meer is, as wat die VPIX dit sou bereken het. 
 
10.4.6.2 Duidelik is dié koste van ’n predikant nie 
bo ’n gemeente se vermoë nie. 
 
10.4.6.3 Die vergelyking vir die reiskoste lyk 
anders.  Dit word volgens die AA se tabelle 
gedoen en is dus in ooreenstemming met die 
mark.  Uit die syfers kan gesien word dat reiskoste 
’n aantal persentasie punte meer as die VPIX 
gestyg het. 
 
10.4.6.4 Hierdie koste bepaal ’n gemeente 
volgens die werk wat gedoen moet word. 
 
10.4.6.5 Die eerste aanduidings is dat die pakket 
van die predikant in verhouding met die ander 
kostes, nie buitensporig gestyg het nie.  Dit is nie 
’n primêre faktor, waarom die tradisionele 
bedieningsmodel te duur vir gemeentes word nie. 
 
10.4.6.6 Sommige gemeentes kan nie meer die 
volledige pakket van ’n predikant bekostig nie.  
Dan word ’n persoon aangestel om die diens te 
lewer, teen ’n vergoeding van die bedrag 
beskikbaar.  Dikwels lei dit tot ’n onbillikheid, 
deurdat die verwagting daar is dat 
die persoon die volle verpligtinge 
van ’n pos dra, maar nie daarvoor 
vergoed word nie. 
 
10.4.6.7 Die billike weg is om ’n 
persoon vir die hoeveelheid tyd 
aan te wend, wat met die 
beskikbare fondse bekostig kan 
word.  Dit stel hom/haar ook in 
staal om die ontbrekende fondse 
aan te vul. 
 
10.4.7 Die realiteit van die 
werkplek 
 
10.4.7.1 Meer gemeentes 
probeer met die tradisionele 
bedieningsmodel te oorleef, deur 
van ’n predikant, met ’n afgeskaalde werkopdrag 
gebruik te maak. 
 
10.4.7.2 Heelwat gemeentes kan net van 
pastorale hulpe of tentmakers gebruik maak.  Tans 
is daar reeds 13 gemeentes binne die sinodale 
gebied, wat nie meer ’n volledige predikantspos 
kan bekostig nie.  Daar is sewe (7) pastorale 
hulpe, wat reeds emeriti is.  Hulle doen goeie werk, 
maar ’n nadeel van die werkswyse, is dat hierdie 
predikante vir die kort termyn in die gemeente is.  
Daar kan nie genoeg betekenisvolle verhoudinge 
opgebou word nie.  Daar is egter, volgens hierdie 

manier van doen, ’n predikant op die dorp en die 
“gewone” werk kan gedoen word. 
 
10.4.7.3 Omdat daar meer opgeleide predikante 
is, as wat daar poste beskikbaar is, is die 
predikante dikwels verleë vir werk.  Daar is dus ’n 
ooraanbod van voornemende werknemers.  
Daarom kan gemeentes vir ’n kleiner besoldiging 
(dit is die beste wat hulle kan bekostig!) werk 
aanbied.  Vir hierdie besoldiging word gewerk of 
die predikant het nie werk nie. 
 
10.4.7.4 Predikante wat ’n gedeelte (byvoorbeeld 
5/8) van ’n pos beklee, vind dit moeilik om die 
inkomste aan te vul.  Daar is nie oral 
werksgeleenthede beskikbaar nie.  Die huidige 
praktyk van teologiese opleiding help ook nie 
hiervoor nie.  Ander vaardighede word nie 
ontwikkel nie.  Die gemiddelde afgestudeerde is 
nie gerat om om ook ’n ander bedryf as tentmaker 
te beoefen nie. 
 
10.5 VERWAGTING VAN DIE 
BEDIENING 
 
10.5.1 Om te bepaal of daar alternatiewe 
modelle gesoek moet word, moet ook bepaal word 
wat die huidige verwagtinge is.  Hierdeur sal ook 
aangetoon word, watter verwagtinge verander 

moet word. 
 
10.5.2 Wat is die gemiddelde 
bedieningsverwagting van 
gemeentelede? 
 
10.5.2.1 Kerkspieël 2004 noem 
min oor die gemeentes se 
verwagtinge van die bediening. 
 
10.5.2.2 Uit gesprekke blyk dit 
dat baie  gemeentes net van die 
bediening verwag dat daar ’n 
predikant is, wat Sondae preek, 
die sakramente bedien, 
kerkraadsvergaderinge lei en 
besoeke doen.  Dikwels moet die 
predikant ook op “hulle” dorp woon 

en 24 uur per dag vir hulle beskikbaar wees!? 
 
10.5.2.3 Hierdie aannames moet getoets word en 
verskillende alternatiewe moet ook aan die 
gemeentes voorgehou word. 
 
10.5.2.4 Verder moet gemeentes bepaal of hulle 
net wil oorleef en instandhou, anders as om ’n 
verskil in hulle omgewing te maak?  Daarvoor is 
waarskynlik ander bedieningsmodelle nodig!? 
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10.5.2.5 Gemeentes behoort ook te bepaal hoe 
hulle met verminderde fondse steeds ’n positiewe 
bydrae kan lewer. 
 
10.5.2.6 Sake wat ook hanteer moet word, is die 
gemeente se siening van Kerkwees; ’n visie vir/van 
die gemeente se roeping; wat noodsaaklik is 
(absoluut essensieël) vir ’n gemeente om te 
bestaan; Bybelse gegewens oor die 
verantwoordelikheid om die leraar te versorg; 
benutting van die gemeentelede se gawes; 
rentmeesterskap. 
 
10.5.3 Wat is die verwagting van die 
predikante? 
 
10.5.3.1 Kerkspieël 2004 noem ook nie spesifiek, 
wat die predikante se verwagtinge van die 
bediening is nie. 
 
10.5.3.2 ’n Algemene siening is dat predikante 
professionele persone wil wees, wat volgens hulle 
gawes kan werk en ’n voldoende vergoeding kry. 
 
10.5.3.3 Hierdie siening sal ook verder ondersoek 
moet word. 
 
10.5.3.4 Ander sake wat ook aandag moet kry, is 
die vaardighede van die predikant; persoonlike 
bestuur, beplanning en voorsiening; die gesin se 
belewenis. 
 
10.5.4 Wat is die rol van die Kerkverband? 
 
10.5.4.1 Uit die ondersoeke moet bepaal word in 
watter mate Artikel 9 van die Kerkorde nog in die 
kol is  Dit is mos die Artikel, wat die werk van ’n 
predikant reël. 
 
10.5.4.2 Is daar ander reëlings van die Kerkorde 
wat ook ondersoek moet word?  Moet 
dit steeds net predikante wees, wat 
die sakramente bedien?  Moet daar 
steeds ’n predikant uit die ring by die 
kerkraadsvergaderinge teenwoordig 
wees, indien die gemeente nie ’n 
persoon met predikants-bevoegdheid 
in diens het nie, hetsy as pastorale 
hulp of tentmaker.  Moet ’n predikant 
noodwendig by die pensioenfonds 
ingeskakel wees?  En talle ander 
praktiese vrae. 
 
10.5.4.3 Die teologiese opleiding 
behoort ook onder die loep te kom.  
Predikante kry byvoorbeeld dieselfde 
opleiding om in verskillende omstandighede te 
werk. 
 
10.5.4.4 Die riglyne wat diensverhoudinge reël, 
moet ook aandag kry.  Daar is ’n botsing tussen 

die traktementsgedagte en vergoeding volgens 
diens wat gelewer word.  Die nuwe arbeids-
omgewing speel hierin ook ’n rol. 
 
10.5.4.5 Al die moontlikhede in verband met die 
tentmakerstelsel, moet ook uitgebou word. 
 
10.6 ANDER MOONTLIKHEDE 
 
10.6.1 Bestaande inisiatiewe 
 
10.6.1.1 Daar is bestaande inisiatiewe wat benut 
kan word om aan sekere van die sake aandag te 
gee.  Dit is onder andere die Genootskap van 
Gestuurde Gemeentes, wat prakties aan 
uitdagings aandag gee; opleidings deur onder 
andere die CFN (waarby dr Arnold Smit betrokke 
is). 
 
10.6.1.2 Die wyse waarop Sinodes soos die Oos-
Kaapland en die gewese Sinode van Midde-Afrika 
aan die situasie aandag gegee het, kan ook 
bruikbare insigte gee. 
 
10.6.2 Nuwe moontlikhede 
 
10.6.2.1 Die moontlikhede om in ’n bepaalde 
gebied saam te werk om volhoubare bediening vir 
die hele streek uit te werk, moet ondersoek word. 
 
10.6.2.2 So ’n projek behoort deur die 
Kerkverband gekoördineer te word en al die 
gemeentes moet “inkoop” om ’n model vir almal te 
laat werk.  Iewers kan ’n loods-projek begin word 
om die gedagtes te toets.  Daar moet ook 
voorbeelde kom van projekte, wat werk. 
 
10.6.2.3 In sekere gebiede kan die bediening 
moontlik hanteer word deur geordendes plus ander 
werkers. 

 
10.6.2.4 Meer tentmakers kan in 
gemeentes benut word. 
 
10.6.2.5 Meer indiens-opleiding 
behoort te kan plaasvind.  ’n Persoon 
behoort na ’n basiese opleiding in 
diens te kan tree en verdere 
kwalifikasies daarna verwerf om meer 
verantwoordelikhede te hanteer. 
 
10.6.2.6 Dit is noodsaaklik dat die 
gemeentes, wat in hierdie situasie is, 
bymekaar sal kom om hulle ervaringe 
te deel.  Uit sulke werkswinkels kan 
daar waardevolle riglyne vir 

volhoubare bediening saamgestel word. 
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10.6.3 Ander gespreksgenote 
 
10.6.3.1 Om die bediening van gemeentes te 
beskryf, behoort weer gevra te word wat die Bybel 
oor die rol, taak en funksie van die gemeente sê. 
 
10.6.3.2 Die bydrae van die Praktiese teologie, 
maar veral van die Missiologie, moet gevra word.  
Daar moet veral klem gelê word om in ’n nuwe 
(veranderende) omgewing gemeente te wees.  
Bring ons nog die Kerk effektief by die wêreld uit?  
Weet ons hoe om dit te doen? 
 
10.6.3.3 Ook die Dogmatiek en ons 
Gereformeerde tradisie moet saampraat oor 
ampswerk en ’n (nuwe) eietydse beskrywing van 
die amp. 
 
10.7 BELANG VAN DIE 
DIENSGROEP 
 
10.7.1 Hierdie saak was hoog op die 
terugvoerlys van die Voetsool 
sinodesittings.  Dit is te 
verstane, want dit handel nie 
net oor ’n moontlike 
interessante studie nie, maar 
die nood van die gemeentes 
weerklink hierin. 
 
10.7.2 Dit is ’n 
eksistensiële nood – ’n 
bestaansnood van 
gemeentes.  Talle gemeentes 
beleef reeds dat hulle slegs 
met pastorale hulpe kan funksioneer. 
 
10.7.3 Volgens projeksies van die gewone 
demografiese patrone, gaan nog ’n aantal 
(moontlik 10) gemeentes binne die volgende 10 
jaar nie in die huidige formaat bly voortbestaan nie. 
 
10.7.4 Die effek van grondhervorming en Swart 
Ekonomiese Bemagtiging, gaan die proses 
verhaas.  Die nuwere neigings van lidmate, wat nie 
sondermeer lojaal aan die plaaslike gemeente is 
nie, dra verder hiertoe by.  (Om nie eers die effek 
van ’n moontlike Kerkhereniging te noem nie.) 
 
10.7.5 Soos reeds in punt 10.1.3.2 genoem is, 
kom hierdie vraagstukke ook in groter gemeentes 
voor.  Daar behoort egter eers klem op die 
bediening van kleiner gemeentes gelê te word.  
Die beginsel wat wel ter sprake kom, kan ook by 
die groter gemeentes geld.  Dink byvoorbeeld aan 
gesamentliek bediening in ’n gebied, persone wat 
op ’n paar plekke toegespitste diens lewer, 
persone (nie noodwendig predikante nie) wat 
sleutelrolle in die bediening vervul, desentralisasie 

en sentralisasie, sowel as die gebruik van moderne 
kommunikasie middele. 
 
10.7.6 Die saak van hierdie Diensgroep, kan dié 
saak van die volgende aantal jare wees. 
 
Persone wat belangstel om by hierdie saak 
betrokke te wees, kan hulle name op Indekskaarte 
skryf. 
 
10.8 MOONTLIKE BESPREKINGS-
VRAE 
 
Vir hierdie sessie word die predikante en die 
ouderlinge/diakens om aparte tafels geplaas.  Die 
verskillende groepe gemeentes word ook saam 
gegroepeer. 
 
10.8.1 Vir die ouderlinge en diakens 
 
Een: Wat is die bedieningsverwagting van 

gemeentelede? 
 
Twee: Is hierdie verwagting 
op die lang termyn haalbaar? 
 
Drie: Verwoord hierdie 
verwagting die Bybelse taak 
van ’n gemeente? 
 
10.8.2 Vir die predikante 
 
Een: Wat is die 
bedieningsverwagting van 
predikante? 

 
Twee: Is hierdie verwagting op die lang termyn 
haalbaar? 
 
Drie: Verwoord hierdie verwagting die Bybelse 
taak van ’n gemeente? 
 
10.8.3 Vir almal 
 
Hoe kan hierdie verwagtinge bymekaar gebring 
word? 
 
10.9 AANBEVELINGS 
 
Een: Die Sinodale Diensraad stel ’n 
Diensgroep vir Volhoubare bediening saam. 
 
Twee: Hierdie Diensgroep gebruik die 
inligting uit hierdie sinodesitting, as riglyne vir 
verdere ondersoek. 
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Danie Dreyer 

Henry  
van der Schyff 

Louis Louw Francois Retief 

Marius Smit Jan Bisschoff 

10.10 LEDE VAN DIE DIENSGROEP 
 
Dr Danie Dreyer 
Dr Louis Louw 
Ds Francois Retief 
Ds Marius Maree 
Dr Jan Bisschoff 
Ds Henry van der Schyff 
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11.  BEDIENING VIR AANBIDDING 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag word as inligting bedoel.   
 
Punt twee:  Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van 
die Bediening vir Aanbidding wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 
 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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11.  BEDIENING VIR AANBIDDING 
 

Om saam met gemeentes verheerlikende ontmoetings met God te bevorder 
 

11.1 INLEIDING 
 
11.1.1 Dit is steeds ’n voorreg vir die Bediening 
van Aanbidding om projekte en denke te fasiliteer 
en daar te stel wat gemeentes behulpsaam kan 
wees in hul ontmoetings met God.  Ons lewer soos 
volg verslag van werksaamhede. 
 

11.2 DOEL 
 
11.2.1 Ons hooftaak is om leraars en 
gemeentes behulpsaam te wees, om meer 
kwaliteit in te bou, om meer verheerlikende en 
heerlike ontmoetings met God te beleef in die 
volgende ontmoetingsruimtes:  Eredienste, 
groepbyeenkomste, persoonlike stiltetyd, 
Bybelskole en ander gemeentelike byeenkomste. 
 
11.2.2 Kritiese prestasie areas vir sulke 
ontmoetings 
 
Gefokusde sang 
Intieme gebede 
Gesprekmatige liturgie 
Dinamiese en lerende prediking 
Diepsinnige Bybelgesprek 
Net die beste vir die Allerhoogste – kwaliteit 
 
11.3 VERTREKPUNTE 
 
11.3.1 Ons poog om bogenoemde te bereik 
deur PRODUKTE EN PROSESSE aan gemeentes 
beskikbaar te stel.  Ons poog om soveel moontlike 
medewerkers te gebruik in die opstel van produkte, 
sodat skoling só kan plaasvind. 
 
 

11.4 PRODUKTE EN PROSESSE 
 
11.4.1 Woordwyser dagboek 
 
11.4.1.1 Sedert die vorige 
sinodesitting het daar reeds drie 
nuwe dagboeke die lig gesien.  
Daar is hard gewerk om die boek 
nog vriendeliker en kleurvoller te 
maak.  Die hulp van ’n taal-
versorger, het die leeskwaliteit baie 
verhoog en die bekendstelling van verskillende 
skilders se skilderye, het gehelp om ’n kleurvoller 
en vroliker boek op die tafel te plaas.  
 
11.4.1.2 Tydens die sinodesitting verskyn die 
sesde boek in die dagboekreeks.  Ons is 
opgewonde oor die skilderye van He Qi wat ons 
kon plaas, asook enkele gedigte van Neels 
Jackson.  
 
11.4.1.3 In 2007 verskyn die laaste boek van die 
reeks.  Ten spyte van die harde werk met 
reklamering, het die verkope egter geleidelik 
gedaal.  Hierdie jaar is daar 2200 dagboeke 
verkoop.  Gemeentes wat die boeke vir 
persoonlike Bybelstudie en vir kleingroepe gebruik, 
is baie geseënd. 
 
11.4.1.4  Baie van Oos-Transvaal se gemeentes 
gebruik egter steeds die Leesrooster van Buvton of 
ander tematiese riglyne.  Daar word reeds met 
Buvton onderhandel, oor ’n gesamentlike produk 
wat in 2008 op die tafel geplaas sal word. 
 
11.4.2 Woordwyser Eksegetiese en 
Liturgiese riglyne 
 
11.4.2.1 Hierdie preek en 
erediensriglyn, is spesifiek as ’n hulp 
vir leraars en kinderdiensaanbieders 
saamgestel.  Vir elke week verskyn 
daar ’n eksegetiese riglyn vir 
Skrifgetroue prediking.  Liturgiese 
riglyne verskyn ook oor elke 
Bybelboek vir gebruik in eredienste.  Die Riglyne 
vir 2005 bevat ook riglyne vir weeklikse 
kinderdienste. 
 
11.4.2.2 In die agterste gedeelte van die boek, 
verskyn ook ’n hele aantal proefformuliere en 
liedere.  In die 2006 boek verskyn onder andere 
ses nuwe Afrikaanse vertalings van Taizé-liedere.  
Saam met die boek kan ook ’n CD gekoop word, 
waarop al die inligting van die boek verskyn, wat 
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maklik in Powerpoint of Word dokumente gebruik 
kan word.  Daar is ook klankbane opgeneem van 
die liedere wat verskyn vir gebruik in eredienste en 
groepe.  Hierdie jaar is 281 van die riglyne 
verkoop.  Daar word beplan om gedurende 2007 ’n 
kompilasie van al die Bybelse liturgieë vir 
naslaandoeleindes uit te gee.  Hierdie produk sal 
ook op CD, saam met die boek te koop wees. 
 
11.4.2.3 Gedurende die begin van 2005 het daar 
ook weekliks volledige preke en liturgieë oor 
Hebreërs as ’n proefneming op die webwerf 
verskyn. 
 
11.4.2.4 Ons is baie dankbaar vir elke leraar wat 
meewerk aan bogenoemde twee produkte.  Veral 
die redakteurs sit baie moeite in om ’n gehalte 
produk op die tafel te plaas.  ’n Spesifieke woord 
van dank aan die onderskeie redakteurs:  Freddie 
Schoeman, Kobus Myburgh, Willem Boshoff, Willie 
van Heerden, Gustav Claassen, Fanie Cronjé, 
Hendrik van Wyk, Hancke van Blerk, Laurie Naudé 
en Eduan Naudé, vir uitsonderlike harde werk en 
toewyding.  Elna de Bruyn verrig ’n onmisbare en 
monumentale werk in die verskyning van die 
boeke. 
 
11.4.2.5 e-Bybelskool 
 
Hierdie produk is vir 
leraars, wat lidmate graag 
wil begelei tot ’n dieper 
verstaan van die Woord.  
Daar verskyn twee modules Bybelskoolmateriaal 
per jaar.  Hierdie lesings kan gratis verkry word, 
deur op die webwerf in te skakel.  Tot op hede het 
vyf en sewentig predikante  van hierdie diens 
gebruik gemaak. Ons is besig met reklame en 
hoop dat meer van dié produk sal gebruik maak.  
Die droom sou wees om op al ses en sestig boeke 
van die Bybel modules beskikbaar te hê. 
 
11.4.2.6 Die volgende modules is reeds 
beskikbaar of in beplanning: 
 
Modules reeds beskikbaar: 
1 Korintiërs 
Die profete in Konings 
Jesaja 1 tot 39 
Hebreërs 
Obadja en Joël 
 
Die volgende modules verskyn in die volgende 
twee jaar: 
 
2006 
Matteus 
Klaagliedere 
Ou Testamentiese Apokriewe boeke 
Bybelvertalings 
2007 

Openbaring 
Psalms 
Nuwe Testamentiese Apokriewe boeke 
11.4.2.7 ’n Groot dank aan die akademiese 
konsultante en skrywers wat hierdie projek 
moontlik maak. 
 
11.5 SANGWERKWINKELS 
 
11.5.1 Gedurende 2005 is twee suksesvolle 
musiekwerkswinkels in die sinodale gebied deur 
Tertius Erasmus en sy span musikante aangebied.  
Daar word weer werkswinkels vir 2006 beplan. 
 
11.6 SENTRUM VIR SPIRITUALITEIT 
 
11.6.1. Gedurende November 
2004 is die Sentrum vir 
Spiritualiteit gestig, wat leraars 
en lidmate behulpsaam kan 
wees met ’n verantwoordelike 
lewe voor God.  Abel Pienaar is die eerste 
direkteur van die Sentrum. 
 
11.6.2 Van die intervensies wat beplan word en 
alreeds geskied, is die volgende: 
 
11.6.2.1 Maandeliks word spiritualiteitontmoetings 
by Skuilkrans-Pretoria deur kundiges op dié gebied 
aangebied. 
 
11.6.2.2 Daar word ook saamgewerk om ’n 
gesamentlike Retreat deur Excelsis en die Sinode 
van Oos-Transvaal aan te bied. 
 
11.6.2.3 Kleiner retreates vir predikante word in 
die vooruitsig gestel. 
 
11.6.2.4 Daar is in 2005 begin om leraarspare in 
die sinodale gebied op die “Emmaus-walks,” ’n 
interkerklike Retreat, te stuur.  Die idee is dat hulle 
weer lidmate hieraan sal blootstel.  Tans word 
ondersoek ingestel na die moontlikheid om leraars 
ook op georganiserende wyse bloot te stel aan die 
retreate-sentrum by Iona.  Die bedoeling is om 
leraars se vlak van spiritualiteit drasties te verhoog, 
deur blootstelling aan nuwe maniere om God te 
ken en te beleef. 
 
11.6.2.5 Die Sentrum het ook besluit om 
behulpsaam te wees met alternatiewe 
aanbiddingsstyle vir jongmense.  Vir dié doel word 
jongmense blootgestel aan die lewe en aanbidding 
op Taizé in Frankryk.  In 2005 het ’n groep van agt 
persone dié sentrum besoek.  Die Sentrum beoog 
verder om in 2006 ’n naweek te reël vir persone 
wat al ’n besoek aan Taizé gebring het.  Die idee is 
om sulke ontmoetings in Suid-Afrika aan te bied vir 
diegene, wat nie ’n besoek na Frankryk kan 
meemaak nie.  Intussen wil die Sentrum veral 
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jongmense blootstelling gee aan hierdie 
spiritualiteit.  Daar word weer in 2006 gedurende 
die skoolvakansie ’n geselskap na Taizé gereël.  
Die ideaal sou wees dat meer gemeentes sulke 
tipe dienste, met styl kon aanbied. 
 
11.7 LITURGIESE SENSITIWITEIT 
 
11.7.1 Die Diensleier het gedurende 2004 
leraarskringe besoek, met die doel om ’n groter 
sensitiwiteit vir verantwoordelike liturgievorming te 
kweek.  Soortgelyke besoeke rondom prediking 
word vir 2007 beplan.  Gedurende 2005 is ’n 
konferensie gereël, waartydens prof Leonard 
Sweet ’n byderwetse lesing aangebied het oor 
“Rebuilding worship.”  Dit was deel van ’n 
gesamentlike projek met die Sinode van Suid- en 
Noord-Transvaal. 
 
11.8 NUWE INISIATIEWE 
 
11.8.1 Ons is tans besig om ’n span saam te 
stel, wat gemeentes behulpsaam kan wees met die 
modernisering van hul kerkgeboue in verband met 
die gebruik van dataprojektors, sowel as beter 
klank en beligting.  Hierdie span sal vanaf 2006 
funksioneer. 
 
11.8.2 Ons bid werklik dat hierdie Bediening jou 
en jul gemeente kon help, om nog meer 
verheerlikende ontmoetings met die Here te kon 
hê.  Wat ons saai, sal ons maai.  Mag daar oor 
elke ontmoeting in jul gemeente met die Here ’n 
gedig geskryf word, soos oor dié ontmoeting in die 
Knysnabos: 
 
 
 
 
 

 
 
Sondagoggend, 
Knysnabos 
 

Langs Kom-se-pad staan bome met baarde, 
eerbiedig, stil, soos aartsvaders wat bid.  
Hoog en soet jubel daar suikerbekkies: 
“... in-excelsis-Deo-in-excelsis...” 
Kakelaars laat meerstemmig van hul hoor. 
Janfrederik val in.  Met bosbontrok  
en willie swel dit uit tot ’n koor 
wat die woud se groot Laudamus bring. 
Die gryskopspeg tik teen ’n dooie stam, 
beduie:  “Teen só een het Hy gehang.” 
Die loerie sprei sy vlerke snakrooi oop, 
verkondig weids:  “Die bloed van die Lam.” 
Hoog bo, afgeëts teen koningsblou, 
hang ’n kroonarend aan die sagte wind. 
“Gloria!” klink die helder wielewaal 
deur hierdie Godgegewe katedraal. 
 
Neels Jackson 
Woordwyser 2006 
 
11.9 LEDE VAN DIE DIENSSPAN   
 
Dr Deon Bester (Diensleier) 
Ds Abel Pienaar 
Ds Freddie Schoeman 
Ds André Viljoen 
Dr Hancke van Blerk 
Ds Tertius Erasmus 
Ds Marius Maree 
Prof Willem Boshoff 
Ds Lourens Geldenhuys             
Me Elna de Bruyn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deon Bester 

Marius Smit 

Abel Pienaar Freddie Schoeman Hancke van Blerk 

Tertius Erasmus Willem Boshoff Elna de Bruyn Lourens 
Geldenhuys 
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12.  BEDIENING VIR GETUIENIS 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag word as inligting bedoel.   
 
Punt twee:  Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van 
die Bediening vir Aanbidding wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen 
 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGFORMAAT 
 
Geen. 
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12.  BEDIENING VIR GETUIENIS 
 

Om gemeentes en lidmate te begelei om hulle gesig na die wêreld te draai 
 

12.1 INLEIDING 
 
12.1.1 Die bekende Switserse teoloog Emil 
Brunner het by geleentheid geskryf dat soos ’n 
vlam nie anders kan as om te brand nie, die Kerk 
nie anders kan as om van Christus te getuig nie.  
Dit is ook waar van die Sinode van Oos-
Transvaal.  Ons gaan van die standpunt uit dat 
die Sinode – én ook elke gemeente in die Sinode 
– die sin van ons bestaan daarin sien, dat ons met 
woord en daad lewende getuies vir Jesus Christus 
is. 
 
12.1.2 Ons werk met ’n omvattende 
getuienisdefinisie:  Deur ons woordverkondiging 
(keurigma), ons liefdesdade (diakonia) en ons 
bouwerk aan die gemeenskap van die gelowiges 
(koinonia), reik ons uit na mense in nood, binne 
én buite ons sinodale gebied. 
 

 
12.1.3 Die Diensspan vir Getuienis het kort ná 
afloop van die sinodesitting van 2003 besluit om 
vir die voorsienbare toekoms op sewe prioriteite te 
fokus:  Gemeentemobilisering en bemagtiging, 
Wêreldsending, Kerkeenheid, die totstandkoming 
van ’n Gesamentlike Getuienisforum vir die familie 
van NG Kerke in ons gebied, Christelike leer en 
lewenstyl, HIV/Vigs, asook die bediening onder 
Armes in ons deel van die land.  Daarby het ons 
’n deurlopende verantwoordelikheid ten opsigte 
van gesamentlike sendingwerk in Suid-
Mosambiek en in Swaziland. 
 
12.1.4 Vir die Bediening vir Getuienis is dit ’n 
voorreg om soos volg verslag van sy 

werksaamhede van die afgelope twee jaar te 
doen. 
 
12.2 PERSONEEL 
 
12.2.1 Die Bediening vir Getuienis is 
onderverdeel in sewe Diensgroepe, wat elk aan ’n 
spesifieke fokusarea aandag gee. 
 
12.2.2 Gemeentemobilisering en bemagtiging:  
Diensgroepleier ds Ben Blom. 
Wêreldsending:  Diensgroepleier ds Danie Louw. 
Kerkeenheid:  Diensgroepleier ds Lieze Meiring. 
Gesamentlike Getuienis:  Diensgroepleier  dr Mike 
Heaney. 
Christelike leer en lewenstyl:  Diensgroepleiers di 
Darius Botha en Erik Immelman. 
HIV/Vigs:  Diensgroepleier dr Sunette Pienaar 
(bedank). 
Armoede:  Diensgroepleier ds Arno Meiring. 
Verteenwoordiger op die Swazilandse 
Sendingkommissie (SwSK): dr Mike Heaney. 
Verteenwoordiger vir die Gesamentlike 
Sendingkommissie vir Mosambiek (GSM): ds 
Carel Louwrens. 
 
12.2.3 Diensspan 
 
Die Diensspan van die Bediening vir Getuienis 
bestaan uit prof Piet Meiring (voorsitter), dr Mike 
Heaney (ondervoorsitter), di Arno Meiring (skriba), 
Darius Botha en ouderling Carol Marais. 
 
12.3 OPDRAGTE VAN DIE 
AFGELOPE SINODESITTING EN VAN 
DIE SINODALE DIENSRAAD 
 
12.3.1 Gespreksgeleenthede  
 
12.3.1.1 Die Sinode het gevra dat 
gespreksgeleenthede geskep moet word, 
waartydens lidmate van die NG Kerkfamilie die 
geleentheid kry om hul lewensverhale met mekaar 
te deel. 
 
12.3.1.2 Heelwat geleenthede is geskep tydens 
konferensies wat deur die Diensgroepe vir 
Kerkeenheid, vir ’n Gesamentlike  Getuienisforum, 
Wêreldsending, Armoedebediening en die 
HIV/Vigs bediening aangebied is.  Dié proses sal 
egter nog vir baie jare moet voortduur. 
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12.3.2 Ekumeniese liggame  
 
12.3.2.1 Die nodige inligting oor die ekumeniese 
verhoudings, waaraan die Sinode van Oos-
Transvaal aandag moet gee, is versamel. 
12.3.2.2 Die Sinodale Diensraad het op versoek 
van die Diensspan vir Getuienis, 
verteenwoordigers op verskeie ekumeniese 
liggame (die Gauteng Raad van Kerke, Die 
Mpumalanga Raad van Kerke, die “Evangelical 
Alliance of South Africa,” die SACLA-netwerk, die 
“Transforming Tshwane” inisiatief en die 
Pretoriase kerkleiersbyeenkoms) aangewys. 
 
12.3.3 Barberton Bybelskool  
 
12.3.3.1 Die Sinodale Diensraad het die 
Bediening vir Getuienis versoek om ’n 
memorandum oor die opleiding, wat deur die 
Barbertonse Bybelskool aangebied word, voor te 
berei.  Kan die evangeliste wat daar opgelei word 
deur die Kerk gebruik word? 
 
12.3.3.2 Die Diensspan beplan om op 18 
Augustus 2005 ’n besoek aan die Bybelskool te 
bring, om inligting te versamel.  Die VGKSA sal 
ook in die verband geraadpleeg word. 
 
12.4 FOKUSAREAS 
 
12.4.1 Gemeentemobilisering en 
bemagtiging 
 
12.4.1.1 Die Diensspan wil baie graag 
gemeentes met die ontwikkeling en uitbouing van 

hul getuienisprogramme 
bystaan.  Sedert die 
vorige sinodesitting het 
die Diensgroep vir 
Gemeente-mobilisering 
en bemagtiging met die 
samewerking van die 
Kingfisher Mobilisering 
Sentrum (KMS), verskeie 
konferensies en 

skolingsbyeenkomste in ringe en gemeentes 
aangebied. 
 
12.4.1.2 ’n Hele paar gemeentes het hulle reeds 
tot ’n langtermynproses verbind, waartydens die 
diensgroep én die KMS die gemeentes wat hul 
getuienisbeplanning en uitreike betref, drie jaar 
lank sal begelei.  ’n Hele paar gemeentes in ons 
Sinode is ook deel van die netwerk van Gestuurde 
Gemeentes, wat deur BUVTON gekoördineer 
word. 
 
12.4.2 Wêreldsending 
 

12.4.2.1 Talle gemeentes ondersteun sendelinge 
wat in verskeie wêrelddele arbei.  Ons het ’n 
ernsitge behoefte aangevoel dat dié gemeentes 
van mekaar moet weet, dat hulle van hul 
programme koördineer en dat hulle die 
geleentheid moet kry om probleme waarmee 
almal worstel, gesamentlik te probeer oplos. 
 
12.4.2.2 ’n Baie geslaagde Wêreldsendingkonfe-
rensie is op 5 en 6 Februarie 2005 in die 
gemeente Sabie aangebied.  Die program, wat 
onder leiding van ds Danie Louw plaasgevind het 
en waaraan talle sprekers deelgeneem het, het 
soveel aftrek gevind dat daar DV in 2006 ’n 
opvolgbyeenkoms gehou gaan word. 
 
12.4.3 Kerkeenheid 
 
12.4.3.1 Die Diensgroep vir Kerkeenheid het 
hulle ten doel gestel om die proses van 
kerkhereniging in die NG Kerkfamilie te stimuleer.  
Hulle het verskeie gesprekke met die Moderature 
van die verskillende Kerke gevoer en ook 
vergaderings in verskillende ringe gehou, 
waartydens die uitdagings en probleme rondom 
kerkhereniging bespreek kon word. 
 
12.4.3.2 Op uitnodiging van die Diensgroep het 
die Moderator van die Algemene Sinode, dr 
Coenie Burger, twee byeenkomste toegespreek.  
Skuilkrans-Pretoria (23 Maart 2005) en Sabie (24 
Maart 2005) – wat goed bygewoon is en waar 
talle sake, wat met die proses te make het, aan 
die orde gestel is. 
 
12.4.4 Gesamentlike Getuienis 
 
12.4.4.1 Die Sinodale 
Getuienisforum het 
gedurende die reses ’n 
werklikheid geword.  Ds 
Andries Louw is as 
eerste Funksionaris 
aange-stel.  Ons is baie 
dankbaar oor die 
totstandkoming van die 
Sinodale 
Getuienisforum, wat die 
gesamentlike getuienis-
aksies van drie Sinodes 
(NG Kerk Oos- en Noord-Transvaal, sowel as die 
VGKSA Noord-Transvaal) ko-ordineer.  Heelwat 
inisiatiewe is al geneem soos ds Andries Louw 
berig. 
 
12.4.4.2 Die aanvanklike werk het gefokus op 
bekendstelling, deur ’n inligtingstuk en persoonlike 
besoeke en optredes.  ’n Groot gedeelte van die 
tyd is ook deur die skribaat van die Noordelike 
Konvent opgeneem. 
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12.4.4.3 ’n Aantal plaaslike getuienisforums het 
tevore reeds tot stand gekom, soos die Barberton 
Ringsforum en die Getuienisforum van Mamelodi-
Lusaka.  ’n Konferensie van plaaslike 
getuienisforums is op 27 Oktober 2004 by die 
Dienssentrum in Mamelodi gehou, waar inligting 
uitgeruil en verhale vertel is. 
 
12.4.4.4 Gesprekke is aan die gang met die oog 
op vorming van getuienisforums in groter dorpe.  
Streekkonferensies word hiervoor in die vooruitsig 
gestel.  Die betrokkenheid van stedelike 
gemeentes bly waarskynlik die grootste uitdaging, 
aangesien daar dikwels nie ’n VGKSA-gemeente 
naby is, waarmee daar ’n verhouding opgebou 
kan word nie. 
 
12.4.5 Christelike leer en lewenstyl 
 
12.4.5.1 Dié Diensgroep koördineer die 
getuienisaksie van ons Sinode op die 
arbeidsterrein, asook in die wyer samelewing.   
 
12.4.5.2 Een van die belangrikste inisiatiewe met 
wie ons dié verband saamwerk is die “Industrial 
Ministry of South Africa” (IMSA).  Nie net word 
aan die groot behoeftes en vrae op arbeidsterrein 
aandag gegee nie, maar gemeentes word ook wat 
plaaslike bedrywighede betref (dienssentrums, 
naaldwerksentrums, lees- en skryfklasse, 
lektuurverspreiding, Amos-programme, enso-
voorts) met raad en daad bygestaan. 
 
12.4.5.3 ’n Bekendstellingsbyeenkoms word vir 
die tweede helfte van 2005 in verskeie sentra 
binne ons sinodale gebied beplan.  Die Diensspan 
vir Getuienis het ook met die “Arts and 
Reconciliation” fees wat in Maart 2005 aan die 
Universiteit van Pretoria, ’n hele aantal 
afgevaardigdes uit agtergeblewe gemeenskappe 
te borg. 
 
12.4.6 HIV/Vigs 
 
12.4.6.1 Die Diensgroep werk nou saam met die 
organisasie Hartklop, wat op allerlei maniere 
broodnodige inligting oor die HIV/Vigs pandemie 
in die land versprei én ook op verbeeldingryke 
wyses help om die nood van VIGS-slagoffers en 
hul naasbestaandes te verlig.   
 
12.4.6.2 Inligtingsbyeenkomste en kursusse in 
palliatiewe versorging is aan die orde van die dag.   
 
12.4.6.3 ’n Hoogtepunt was die oop gesprek op 
16 April 2005 in die gemeente Lynnwoodrif, 
waaraan ’n honderd vroue uit alle kultuurgroepe in 
ons land deelgeneem het.  Die Byeenkoms wat 
gesamentlik deur die Diensgroep en die 
organisasie “South African Women in Dialogue” 
aangebied is, is onder andere deur die 

presidentsvrou me Zenele Mbeki toegespreek.  
Die byeenkoms was baie geslaagd en inspirerend 
en in die pers is groot waardering vir die inisiatief 
uitgespreek.  ’n Opvolgbyeenkoms is reeds op die 
agenda. 
 
12.4.7 Armoede 
 
Die Diensgroep het moeite gedoen om toepaslike 
inligting oor die voorkoms van armoede binne ons 
sinodale gebied te versamel en 
te verwerk, asook om 
gemeentes van advies te bedien 
wat plaaslike armoede-projekte 
betref.  ’n CD waarop al hierdie 
inligting vervat is, is vervaardig 
en in die gemeentes versprei, 
tesame met ’n stel plakkate wat 
gemeentelede op ’n kreatiewe 
wyse aanmoedig om by die bekamping van 
armoede betrokke te raak.  Nuwe projekte word 
reeds beplan. 
 
12.4.8 Swaziland sending 
 
12.4.8.1 Die sending in Swaziland is ’n 
gesamentlike werksaamheid van drie Transvaalse 
Sinodes, (Wes-, Suid- en Oos-Transvaal) maar 
omdat Swaziland aan ons Sinode grens én omdat 
daar historiese bande tussen ons bestaan, is die 
werk in Swaziland vir ons van groot belang.  Ons 
sendeling in Swaziland is dr Arnau van Wyngaard, 
wat al baie jare in die gebied werk. 
 
12.4.8.2 Daar is die afgelope tyd nuwe 
entoesiasme vir die werk in ons buurstaat en 
gemeentes uit Oos-Transvaal wat by die werk 
betrokke is, is saam met die Swazilandse 
Sendingkommmissie en die gemeente 
Goedgegun (in Swaziland) besig om nuwe 
ontwikkelingsmoontlikhede te oorweeg. 
 
12.4.8.3 Onlangs het ’n groep teologiese 
studente van die Universiteit van Pretoria 
Swaziland besoek, en hul gewilligheid om op ’n 
permanente basis by die werk betrokke te bly, te 
kenne gegee.  Die Bediening vir Getuienis het self 
ook in die gebied gaan vergadering hou en is 
opgewonde oor nuwe moontlikhede wat hulle 
voordoen. 
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Piet Meiring Mike Heaney Arno Meiring 

Darius Botha Carol Marais Corrie Swanepoel 

 
12.4.9 Sending in Suid-Mosambiek 
 
12.4.9.1 In Junie 2004 het die drie Sinodes van 
die Igreja Reformada em Mozambique (IRM) in 
Vila Ulongue byeengekom en ’n formele 
samewerkings-ooreenkoms onderteken, waarin 
die verhouding tussen die IRM en die NG Kerk 
(ook die Sinode van Oos-Transvaal) vasgelê is.  
Terwyl die Sinode van Wes- en Suid-Kaap veral 
by die werk in die noorde van die land betrokke is, 
is Suid-Mosambiek op ons agenda. 
 
12.4.9.2 Ds Manie Taute wat lank aan die hoof 
van die Hefsiba Teologiese Skool gestaan het, het 
intussen as sendeling na Portugal vertrek. 
 
12.4.9.3 Na heelwat soeke en onderhandelinge 
om ’n geskikte kandidaat vir die vakante 
dosentepos by Hefsiba te kry, is daar besluit om 
dr Marilda de Oliviera (lidmaat van die 
Gereformeerde Kerk te Potchefstroom) aan te 
stel.  Sy is ’n Brasiliaans-gebore dame wat ’n 
PhD-graad in Praktiese Teologie verwerf het en 
wat ervaring van ’n bediening onder 
Mosambiekers het. 
 

12.5 SLOT 
 
Dit was vir die Diensspan vir Getuienis ’n voorreg 
om die Sinode – veral die gemeentes in die 
Sinode – van diens te wees.  Baie dankie vir die 
geleentheid aan ons gebied. 
Mag die seën van die Here op al die 
werksaamhede van die Sinode rus. 
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13.  BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:  Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van 
Onderlinge Sorg.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die 
verslag kennis geneem. 
 
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van 
Onderlinge Sorg wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 13.15.3  Jeugwerkers 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

13.  Bediening vir Onderlinge Sorg 
 
 

 
Agenda 2005    103 

13.  BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG 
 

Om uit die hart van God vir mekaar te leef  
 

13.1 INLEIDING 
 
13.1.1 Die Diensspan het op 2 Oktober 2003 na 
die vorige sinodesitting oor hulle taak besin en sien 
dit as die bemagtiging van gemeentes.  Sorg 
deur lidmate aan mekaar word deur die gemeentes 
onderneem. 
 
13.1.2 Die werksaamhede van die Diensgroep 
is onderverdeel in die volgende terreine:  Pastorale 
Versorging, Gemeente Ontwikkeling, 
Predikantebediening en Kategoriale Bediening en 
die bestaande Diensgroepe is daaronder ingedeel. 
 

TERREIN EEN - PASTORALE 
VERSORGING 

 
13.2 OUERWORDENDE LIDMATE 
 
Diensgroepleier:  Ds Johann Fourie 
 
13.2.1 Onder leiding van dr Jaco Hoffmann is ’n 
Ombudsman-program vir 
bestuurders en matrones van 
tuistes vir bejaardes op 4 Junie 
2004 te Middelburg-Suid 
aangebied. 
 
13.2.2  ’n Opleidingseminaar vir 
gemeentes se Diensgroepe 
verantwoordelik vir ouer lidmate 
met dr Louw Alberts as spreker, 
is op 20 Augustus 2004 by 
Skuilkrans-Pretoria gehou.  Dit is 
deur 80 persone bygewoon. 
 
13.2.3 Op 1 Oktober 2004, die 
Internasionale Dag vir die 
Bejaarde, het ’n feesdiens gelei deur dr Rassie van 
Niekerk by Pretoria-Faerie Glen plaasgevind.  
Ongeveer 300 bejaardes uit die hele sinodale 
gebied het dit bygewoon. 
 
13.3 HUWELIKSBEGELEIDING 
 
Diensgroepleier:  Ds Tertius Erasmus 
 
Hierdie nuwe Diensgroep is gevorm uit 
belangstellendes op die terrein en ’n doelwit van 
die groep is om materiaal te ontwikkel wat tot 
beskikking van gemeentes gestel kan word. 
 
 

13.4 TRAUMABEGELEIDING 
 
Diensgroepleier: Vakant  
 
13.4.1 ’n Retraite vir lidmate wat deur trauma 
geraak is 
 
’n Retraite vir lidmate wat deur trauma geraak is, is 
as gevolg van min belangstelling gekanselleer. 
 
13.4.2 Eendag kursus in traumabegeleiding 
 
In samewerking met Traumatology Services 
International word ’n eendag kursus in 
traumabegeleiding op DV 9 September 2005 
aangebied. 
 

TERREIN TWEE - GEMEENTE 
ONTWIKKELING 

 
13.5 ADVISERING EN BEGELEIDING 
 

Diensgroepleier:  Ds Henry van 
der Schyff 
 
Na behoefte is verskeie 
gemeentes deur fasiliteerders 
besoek en ondersteun.  Daar is 
noue samewerking tussen 
hierdie Diensgroep en 
Ondersteuningsdienste. 
 
13.6 PLEK VAN DIE 
VROU IN DIE KERK 
 
Diensgroepleier:  Ds Elsje 
Büchner 
 

13.6.1 Werkswinkels vir gesprekke oor  die plek 
van die vrou in die gemeente word beplan.  
 
13.6.2 Die Diensgroep het ook samesprekings 
gevoer met die Diensgroep vir Vrouelidmate oor 
hulle onderskeie terreine en samewerking. 
 

TERREIN DRIE - 
PREDIKANTEBEDIENING 

 
Diensgroepleier:  Dr Jan Bisschoff 
 
 
 



 
 
13.  Bediening vir Onderlinge Sorg 
 
 

 
104                                                                             Agenda 2005  

13.7 PASTOR PASTORUM 
 
13.7.1 Die span leraars wat ander leraars 
besoek, gaan  voort met die werk.  
 
13.7.2  Twee leraars wat onlangs afgetree het, 
Freek Swanepoel en Fanie Steyn was  
behulpsaam om leraars in Centurion, Pretoria en 
Witbank en omgewing  te besoek. 
 
13.8 STANDPLAASVERWISSELING 
 
13.8.1 Streekwerkswinkels vir leraars en 
dagbesture/diensgroepe vir diensverhouding is 
deur dr Jan Bisschoff en ds Gerrie Doyer gehou.   
 
13.8.2 Slegs enkele leraars/kerkrade het 
aangedui dat hulle verder  gesprek wil voer oor 
moontlike standplaasverwisseling. 
 
13.8.3  Geen standplaasverwisseling kon nog in 
die sinodale gebied realiseer nie. 
 
13.9 MENTORPROGRAM 
 
Dr Jan Bisschoff het, in samewerking met die 
Sinode van Suid-Transvaal, opleiding ontvang in 
die mentorprogram.  
 
13.10 ROEPINGS- EN BEDIENINGS-
VERNUWING 
 
Retraites word in die vooruitsig gestel vir leraars 
met die oog op roepings- en bedieningsvernuwing. 
 
13.11 BEDIENINGVREUGDEMODEL 
 
13.11.1 Die Algemene Sinode het in 2004 die 
Bedieningsvreugdemodelaanvaar as uitgangspunt 
vir die predikantebediening van die NG Kerk.  
 
13.11.2  Hierdie  model stem grootliks ooreen 
met wat reeds hier deur die Sinode van Oos-
Transvaal in werking gestel is.  
 
13.11.3  Een van die sake wat in 
die toekoms beklemtoon behoort 
te word, is die rol van 
gemeentelike versorgingskommis-
sies, wat in die gemeente na die 
persoonlike en geestelik situasie 
van die predikant en sy/haar gesin 
sal omsien.   
 
13.11.4 Dit behoort gereelde  en 
jaarlikse gesprekke oor be-
dieningsvreugde en hulp in 
krisisse in te sluit. 
 

13.12 PREDIKANTEKONFERENSIE 
 
13.12.1 Die Predikantekonferensie is vir 2005 
gekanselleer, omdat die Algemene 
Predikantebyeenkoms in Junie 2005 in 
Bloemfontein plaasgevind het.  Dit is in die 
vooruitsig gestel dat leraars daaraan voorkeur sal 
gee.   
 
13.12.2 Oos-Transvaal se eie konferensie bly 
steeds waardevol, omdat dit ’n groot bydrae lewer 
om die predikante in die sinodale gebied nader 
aan mekaar te bring en hulle bediening te verryk.   
13.12.3 Hou asseblief nou reeds die eerste week 
in September 2006 oop. 
 

TERREIN VIER - KATEGORIALE 
BEDIENING 

 
13.13 DIENSGROEP VIR JEUGBE-
DIENING  
 
Diensgroepleier:  Ds DF Ehlers  
 
13.13.1 Jeugkampe 
 
13.13.1.1 Onder leiding van goed toegeruste 
personeel vind die volgende jeugkampe jaarliks 
plaas:  Skoolverwisselingskamp, Crux-
Avontuurkamp, VAT-15 Kamp, Skoolverlaterskamp 
en die Wegbreekkamp na die Graad 12 eksamen.  
 
13.13.1.2 Deelnemers aan hierdie kampe getuig 
van geestelike groei en oordeel dat hulle na so ’n 
kamp beter toegerus is vir die uitdagings wat aan 
hulle gestel word. 
 
13.14 WERKSWINKEL VIR JEUGWER-
KERS EN JEUGLERAARS 
 
13.14.1 Onder leiding van die Diensgroep vir 
Jeugbediening het ’n werkswinkel vir jeugwerkers  
en jeugleraars op 8 en 9 November 2004 by 
Badplaas plaasgevind. 

 
13.14.2 Uit die besinning 
volg dat kategese die 
spilpunt van jeugwerk in 
die gemeente behoort te 
wees; Bybellees opnuut 
onder die jeug 
aangemoedig behoort te 
word; ’n EXPO waarop 
verskillende produkte 
rakende jeugwerk en 
kategese programme op 
die mark, aan gemeentes 
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bekend gestel kan word; gereël behoort te word; 
en Jeugwerk as professionele beroep aan 
gemeentes bekend gestel te word. 
 
13.15 DIE OPLEIDING VAN 
JEUGLERAARS EN JEUGWERKERS 
 
13.15.1 Probleemstelling 
 
Na aanleiding van gesprekke met 
gemeentes in die sinodale gebied, 
asook jeugwerkers is die volgende 
probleme geïdentifiseer: 
 
13.15.1.1 Ervaring van gemeentes 
 
Een: Gemeentes ervaar dat 
jeugwerkers wat in Wellington 
opgelei word, nie na gemeentes in 
die Noordelike gebiede terugkeer nie. Hulle verkies 
om eerder in gemeentes in die Suide te werk.  Die 
wat wel belangstel in poste in die Noorde, verkies 
ook om slegs in die stedelike gemeentes te werk.  
Die gevolg is dat veral die plattelandse en semi-
plattelandse gemeentes soms met poste sit, wat of 
nie gevul kan word nie of gevul word met persone 
uit ander vakgebiede met toepaslike ondervinding. 
 
Twee: Gemeentes ervaar dat daar ’n gebrek is 
aan kontinuïteit, deurdat Jeugwerkers slegs ’n 
beperkte tyd in gemeentes werk en dan 
aanbeweeg na ander werksgeleenthede. 
 
Drie: Gemeentes ervaar dat jeugwerkers se 
opleiding nie prakties genoeg gerig is nie en dat 
hulle eers ervaring opdoen, nadat hulle in die 
gemeente begin werk het. 
 
13.15.1.2 Jeugwerkers 
 
Een: Jeugwerkers kom na paar jaar agter dat 
hulle nie in ’n lewensvatbare beroep is nie, 
aangesien die vergoeding nie van so aard is dat 
gesinne onderhou kan word nie. 
 
Twee: Die opleiding is egter so gespesialiseerd, 
dat hulle heeltemal in ander vakgebiede moet 
studeer, buite hulle vakgebied poste soek, of 
opgeneem word in Charismatiese kerke wat 
mindere kwalifikasies vir leraars 
verwag.  
 
Drie: Ongelukkig is die 
opleiding nie van so aard, dat daar 
maklik beweeg kan word na ander 
bedienings binne die Kerk soos 
jeugleraars nie.  Om aan te 
beweeg binne die NG Kerk moet 
jeugwerkers van voor af begin met 
teologiese studie met slegs klein 

krediete vir die vakke reeds gedoen.   
 
Vier: Gemeentes se probleem is dat 
jeugwerkers se kwalifikasie nie van so aard, is dat 
hulle gelykwaardige salarisse van leraars kan 
ontvang nie.  ’n Gemeente kan nie ’n leraar met ’n 
ses jaar kwalifikasie dieselfde betaal, as 
jeugwerkers met ’n vierjaar kwalifikasie nie.   
Intree-leraars se salarisse is reeds so op die grens 

van oorlewing, dat dit die 
strukturering van jeugwerkers-
alarisse nog moeiliker maak. 
 
Vyf: Jeugwerkers ervaar dat 
gemeentes en lidmate hulle nie 
sien as die spesialiste wat hulle is 
nie en hulle slegs beskou as 
iemand wat administrasie doen 
en die kinders besig hou.  
 

Ses: Jeugwerkers ervaar dat hulle aangestel 
word en verwag dat hulle wonders moet doen met 
die jeug sonder ’n begroting of medewerkers om te 
help. 
 
13.15.1.3 Ervaring van Jeugleraars 
 
Een: Gemeentes aanvaar dikwels dat ’n jong 
dominee ook by magte is om gespesialiseerde 
jeugwerk te doen.  Leraars se opleiding is egter 
geensins jeuggerig nie en leraars kom in 
gemeentes met min of selfs geen opleiding of 
ondervinding in jeugwerk. 
 
Twee: Jeugleraars ervaar dat hulle as 
jeugleraars aangestel word, maar dat die jeug net 
’n deel van hulle normale arbeid word.  Die gevolg 
is dat die ander deel van die gemeentewerk soveel 
tyd in beslag neem, dat leraars onvoldoende tyd 
het om aan ontwikkeling van die jeugbediening te 
spandeer. (Al wat hulle van jeugwerk het, is die 
skuldgevoel!)  
 
Drie: Waar daar wel gehou word by die 
ooreenkoms dat die jeugleraar spesialis jeugwerk 
doen, ervaar hulle dat hulle gesien word as “junior 
leraars” in die bedieningspan.  
 
13.15.2 Voorstelle vir opleiding van predikante 
en jeugwerkers 

 
13.15.2.1 Dit is duidelik dat daar 
op die stadium reeds prosesse aan 
die gang is, wat die saak van die 
opleiding van Predikante 
ondersoek. 
 
Een: Die Kuratorium is tans in 
’n proses van herkurrikulering. 
 
Twee: Na aanleiding van ’n 



 
 
13.  Bediening vir Onderlinge Sorg 
 
 

 
106                                                                             Agenda 2005  

besluit deur die Algemene Sinode in 2002 is daar 
ook onder leiding van Prof Malan Nel ’n ondersoek 
(PREDIKANTE A-Z BELEID) na sekere fassette 
van die totale proses wat sake soos keuring en 
legitimasie insluit. 
 
13.15.2.2 Ons is van mening dat hierdie prosesse 
benut behoort te word om die saak van opleiding in 
jeugwerk behoorlik op die tafel te plaas.  
 
13.15.2.3 Wat die opleiding van Jeugwerkers 
betref is daar egter nie soveel momentum nie. 
Teen die agtergrond van sake in die 
probleemstelling genoem, is dit tog belangrik dat 
die opleiding van Jeugwerkers dringende aandag 
sal geniet. Ons wil daarom meer as een voorstel 
indien. 

Vir die Korttermyn 
 
13.15.2.4 Vir die huidige is daar twee moontlike 
weë wat jeugwerkers kan volg: Hugenote -Kollege 
(afstand studie) en Sentrum vir Kontekstuele 
Bedienning.  
 
13.15.2.5 Ten opsigte van albei bogenoemde. 
kursusse sal ons op sinodale vlak in gesprek moet 
tree met die instansies waar dit aangebied word, 
en dan veral ten opsigte van  die praktiese afdeling 
van die opleiding. Ons is van mening is dat groter 
betrokkenheid van studente by die praktyk en in 
besonder by die praktyk binne ons sinodale gebied 
van groot belang is.  Voelers wat in die verband na 
Hugenote-Kollege  uitgesteek is, lyk baie positief. 
 
13.15.2.6 Die gedagte is dat gemeentes 
geïdentifiseer word, wat belangstel om vir ’n 
Jeugwerker ’n voog te wees ten tye van opleiding. 
Finansiële implikasies kan deur die gemeente met 
die student onderhandel word. Hierdie is in lyn met 
die Algemene Sinode se siening van die wyse 
waarop begeleiding van teologie studente behoort 
plaas te vind. 
 

Vir die Langtermyn 
 
13.15.2.7 Daar moet ingeskakel word by die 
prosesse wat reeds aan die gang is rakende 
opleiding van Predikante. In hierdie prosesse moet 
beding word vir opleiding van Jeugwerkers aan 
instansies wat predikante oplei. 
 
13.15.2.8 Daar moet veral gefokus word op die 
daarstel van brûe tussen jeugwerkersopleiding en 
predikante opleiding sodat jeugwerkers kan 
oorskakel van Jeugwerker na Predikant, sou die 
behoefte later in sy/haar lewe na vore kom.  Die 
moontlikheid van ’n beperkte legitimasie (as 
jeugleraar) behoort ondersoek te word. 

Jeugwerkerskultuur 
 
13.15.2.9 Daar is reeds besluit dat by die 
eerskomende sitting van die Sinode van Oos 
Transvaal daarop gefokus moet word om die 
Jeugwerker as professie duidelik bekend te stel en 
gemeentes aan te moedig om gekwalifiseerde 
jeugwerkers regmatig te behandel. 
 
13.15.2.10 Die Sinode kan ook gemeentes 
motiveer om beurse vir jeugwerkers daar te stel of 
gedeelde beurse tussen gemeentes of self met 
ringe te onderhandel. 
 
13.15.2.11 Daar moet ook ’n kultuur van 
Jeugwerkers daargestel word. Net soos wat 
gemeentes gevra word om deel te neem aan die 
prosesse van werwing en roeping, keuring en 
begeleiding van studente in teologie, moet hulle 
ook aangemoedig word om dieselfde te doen ten 
opsigte van jeugwerkers. Gemeentes moet besef 
hoe belangrik dit is om studente in jeugwerk 
finansieel te ondersteun en tydens hulle opleiding 
te begelei sodat hulle voldoende praktyk 
ondervinding sal opdoen. 

Praktyk 
 
13.15.2.11 Kursusgeld by Hugenote-Kollege vir die 
afstandsonderrig (vlak een) beloop tans R18 000 
(boeke ingesluit) per jaar. Gemeentes moet 
verstaan hoe belangrik dit is om studente in 
jeugwerk finansieel by te staan.  
 
13.15.2.12 As in ag geneem word dat gemeentes 
moet instaan vir verblyf en waarskynlik vir ’n 
honorarium, moet die Sinode dit oorweeg om in te 
staan vir die studiebeurs, terwyl gemeentes die 
ander finansiële verantwoordelikheid dra. 
 
13.15.3 AANBEVELINGS 
 
Een: Gemeentes word versoek om deur 
roeping en finansiële ondersteuning direk 
betrokke te raak by die opleiding in jeugwerk, 
van geskikte studente uit hulle eie geledere.  
 
Twee: Die Sinode dra dit aan die Bediening 
vir Onderlinge Sorg op, om in gesprek te tree 
met Hugenote-Kollege en met Sentrum vir 
Kontekstuele Bediening, rakende die opleiding 
van Jeugwerkers met klem op sinodaal-
praktykgerigte opleiding. 
 
Drie: Die Sinode dra dit aan die Diensgroep 
vir Jeugbediening op om betrokke te raak by 
die proses van herkurrikulering van teologiese 
opleiding wat tans plaasvind, ten einde te 
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beding vir meer praktykgerigte opleiding vir 
Jeugwerkers en Jeugleraars. 
 
Vier:  Die Kuratorium van die Teologiese 
Fakulteit by die Universiteit van Pretoria word 
versoek on die moontlikhede van beperkte, 
gespesialiseerde legitimasie vir Jeug- en 
Kinderwerkers te ondersoek en ook te kyk na 
prosesse waardeur hierdie beperkte legitimasie 
later in volle bevoegdheid omgeskakel kan 
word.    
 
13.16.1 BEDIENING VIR VROUE-
LIDMATE 
 
Diensgroepleier:  Me Sarie Lötter 
 
13.16.1 Herfskonferensie 
 
Die jaarlikse Herfskonferensie is steeds een 
vandie hoogtepunte op die kalender.  
Sprekers soos dr Arnold Mol (2004) en prof 
Christina Landman (2005) het goeie bywoning van 
vroue oor die hele sinodale gebied verseker en lei 
tot positiewe evaluering van die herfskonferensie. 
 
13.16.2 Vrouenuus 
 
Die Vrouenuus word gereeld uitgegee en bevat 
nuus oor vroue-aktiwiteite in gemeentes. 
 
13.16.3 Navorsing na die behoeftes en 
deelname van vroulidmate in die NG 
Kerk. 
13.16.3.1 Met die samewerking van dr Gerrie 
Cilliers, ’n navorser wat lidmaat is van 
Skuilkrans-Pretoria, is navorsing gedoen na 
die behoeftes van vrouelidmate in die NG 
Kerk.  Agthonderd agt en veertig (848) vroue 
het vraelyste voltooi. Die navorsingsresultate 
kan by Tersia Petzer by die Sinode huis 
aangevra word. 
 
13.16.3.2 Samevatting van die navorsingsresultate: 
 
Een: Die biografiese inligting wat 
ingewin is, het daarop gedui dat die 
proporsie senior lidmate in die NG kerk, net 
soos die samelewing, besig is om toe te 
neem.  Die oorgrote meerderheid van die 
respondente is getroud en het gesinne.  ’n 
Redelike groot groep se kinders is 
selfstandig. 
 
Twee: Die meerderheid respondente is op die 
platteland woonagtig. 
 
Drie: Meer as die helfte van die vroue is 
ekonomies aktief en byna ’n derde van hulle werk 
voltyds.  Net minder as ’n kwart is pensioenarisse.  

Die wat ekonomies aktief is, beoefen ’n groot 
verskeidenheid beroepe, meestal in 
opvoedkundige en administratiewe rigtings. 
 
Vier: Die oorgrote meerderheid van die 
respondente het aangedui dat dit vir hulle 
belangrik is dat die leraar altyd beskikbaar moet 
wees, wanneer hulle hom/haar nodig het.  Die 
middel-ouderdomsgroep tussen 35 en 39 jaar is 
relatief in die grootste mate hierop ingestel. 
 
Vyf: Meer as die helfte van die respondente 
het nie behoefte om gereeld deur ’n ander lid van 

die gemeente besoek te word nie.  Ouer 
lidmate wat waarskynlik eensamer is, het 
wel meer behoefte om gereeld besoek te 
word.  Jonger lidmate wat meer beweeglik 
is, sosialiseer waarskynlik meer in groepe 
en het gevolglik nie noodwendig behoefte 
aan individuele besoeke nie. 
 
Ses: Samevattend word afgelei dat die 

teenwoordigheid van die leraar in die gemeente ’n 
baie belangrike rol speel en dat plaasvervangers 
nie geredelik aanvaar word nie. 
 
Sewe: Die onderwerpe waaroor lidmate voel 
meer gepreek moet word, kom neer op 
gesinsverhoudinge, huwelikskonflik en 
geloofstwyfel, terwyl ondersteuning van die kant 
van die leraar ook verlang word ten opsigte van 
selfbeeld, depressiewe gevoelens, skuldgevoelens 
en verwerking van trauma.  Begeleiding oor kinder-

opvoeding en dissipline is ook ’n behoefte, 
maar respondente verkies nie om by 
terapeutiese programme of groepsbespreking 
in te skakel nie. 
 
Agt: Net meer as die helfte van die 
respondente het aangedui dat daar in  
gemeentes voldoende voorsiening gemaak 

word vir die geestelike groei van vrouelidmate.  In 
die algemeen is daar nie noemenswaardige 
verskille tussen stad en platteland nie, maar dit wil 
voorkom of daar, volgens die respondente in 
stedelike gemeentes, minder voorsiening gemaak 

word vir Bybelstudiegeleenthede waar vroue 
geestelik kan groei. 
 
Nege: Dit is veral ouer vrouelidmate wat 
van mening is dat die pastorale versorging in 
hulle gemeentes goed is.  Hoewel daar nie 
groot verskille tussen stedelike en 
plattelandse respondente oor hulle belewenis 

van pastorale versorging is nie, is diegene in die 
stad tog effens negatief hieroor. 
 
Tien: Respondente wat aan gemeente-
aktiwiteite deelneem, is gemiddeld by meer as 
twee aktiwiteite betrokke.  Belangrikste aktiwiteite 
is diensgroepe en Bybelstudiegroepe.  Een uit elke 
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vyf respondente is deel van ’n gebedskring.  Een 
uit elke tien dien op die Kerkraad as ouderling of 
diaken; een uit elke tien is betrokke by 
kleingroepbediening of as kategeet. 
 
Elf: Ouer lidmate neem deel aan 
Bybelstudiegroepe, terwyl jongeres in groter mate 
betrokke is by kinder en jeugbediening. 
 
Twaalf: Die feit dat min respondente ’n 
aanduiding gegee het of die Kerk iets kan doen om 
lidmate te motiveer om in ’n groter mate betrokke 
te raak, kan moontlik daarop dui dat hulle onseker 
is oor die vraag.  Die wat wel die vraag beantwoord 
het, is meestal van mening dat die Kerk nie veel 
kan doen nie, omdat dit van die omstandighede en 
motivering van die individu self afhang of sy wil 
deelneem.  Voorstelle van wat die Kerk wel kan 
doen kom neer op meer persoonlike 
belangstelling, beter bekendstelling, meer 
aantreklike byeenkomste, meer toeganklike tye en 

identifisering en gebruik van besondere gawes van 
vrouelidmate. 
 
Dertien: Minder as ’n derde van die respondente, 
veral ouer lidmate, is verbonde aan buite-kerklike 
organisasies.  Hulle behoort aan die organisasies 
veral vir sosiale bevrediging, omdat dit vir hulle 
verrykend en leersaam is, om diensbaar te wees in 
’n breër gemeenskap, vir ontspanning, en om hulle 
talente te gebruik. 
 
13.17 LEDE VAN DIE DIENSSPAN 
 
Ds Jan Liebenberg 
Dr Lourens Bosman 
Ds Elsje Büchner 
Dr Jan Bisschoff 
Ds DF Ehlers 
Mev Tersia Petzer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Liebenberg Elsje Büchner   Lourens Bosman 

  Jan Bisschoff DF Ehlers  Tersia Petzer 
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14.  ONDERSTEUNINGSDIENSTE 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van 
Ondersteuningsdienste.  Dit word as gelese beskou.   
 
Punt twee:  Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van 
Ondersteuningsdienste wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 14.7.2.6  Wysiging van Bepaling 5.2. 
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14. ONDERSTEUNINGSDIENSTE 
 

“Doeltreffende ondersteuning vir die gemeentes, Bedieninge  en die Sinode in die 
uitvoering van elkeen se roeping.” 

 
14.1 INLEIDING  
 
14.1.1 Hierdie verslag is eintlik ’n bykomende 
verslag.  Die eintlike verslag van 
Ondersteuningsdienste is gedurende die loop van 
die twee jaar, met die gladde funksionering van die 
Bediening gelewer.  Waar gemeentes gehelp is, 
het Ondersteuningsdienste ’n goeie verslag 
gelewer. 
 
14.1.2 Al die werksaamhede is gemeet aan die 
visie van Ondersteuningsdienste, naamlik 
  
“Doeltreffende ondersteuning in die uitvoering van 
elkeen se roeping.” 
 
14.1.3 Soos ons Familiereëls bepaal, word ’n 
aantal Diensgroepe gebruik om hierdie visie te 
verwesenlik. 
 
14.1.4 Na afloop van die sinodesitting 2003, het 

Ondersteuningsdienste die 
nodige Diensgroepe 
saamgestel en gereël dat 
elke Diensgroep doelwitte 
formuleer.  Hiervolgens is 
die vordering van die werk 
beoordeel.  Hierdie verslag 
noem onder andere die 
doelwitte waaraan die 
ondersteuning gemeet 
word. 

 
14.1.5 Kommentaar 
 
Kommentaar wat tydens die vorige sinodesitting 
gelewer is, is hanteer.  Aan al die gemeentes is per 
omsendskrywe hieroor terugvoer gegee. 
 
14.1.6 Evaluering van werksaamhede 
 
Die Diensgroep van Ondersteuningsdienste het 
onder leiding van ’n fasiliteerder hulle 
werksaamhede geëvalueer.  Die doelwitte vir die 
nuwe termyn is daarvolgens opgestel 
 
14.1.7 Besluite van die vorige sinodesitting 
 
Ondersteuningsdienste het gesorg dat die besluite 
in verband met die Argief en die Kuratorium (UP) 
uitgevoer word.  (Vergelyk Handelinge 2003, 
bladsy 241) 
 
14.2 PERSONEELDIENSGROEP 

 
14.2.1 Die fokus van dié Diensgroep is die 
personeel van die gemeentes, sowel as in die 
Sinode huis.  By die gemeentes word aan die 
predikante en die ander personeel aandag gegee.  
 

DOELWITTE 
 
14.2.2 Die hoofdoelwit van die 
Personeeldiensgroep is die deurlopende bestuur 
van die diensverhoudinge tussen die Sinode en die 
werknemers en die ondersteuning aan die 
gemeentes oor aangeleenthede, wat met 
diensverhoudinge verband hou. 
 
14.2.3 Hierdie hoofdoelwit kan ook in fyner 
besonderhede verdeel word: 
 
Een: Jaarlikse hersiening van riglyne vir 
Diensverhoudinge, Diensooreenkomste en 
Diensvoordele. 
 
Twee: Jaarlikse beoordeling van die 
personeelbehoeftes en advies aan 
Ondersteuningsdienste. 
 
Drie: Deurlopende ondersteuning en advies 
aan gemeentes ten opsigte van diensverhoudinge. 
 

SAKE AFGEHANDEL 
 

14.2.4 Die volgende sake, wat die personeel in 
diens van die Sinode raak, is reeds afgehandel: 
 
14.2.4.1 Die vrywillige uitfaseer van langverlof, in 
ruil vir ’n voordeel van gelyke waarde. 
 
14.2.4.2 Verhoogde pensioen om voorsiening te 
maak vir mediese subsidies na aftrede. 
 
14.2.4.3 Die Personeeldiensgroep tree ook as 
Personeeldiensgroep vir die personeel van die 
Kuratorium (UP) en die Algemene Sinode op.  
Beide instansies het dit versoek.  Die Sinodale 
Diensraad het dit goedgekeur.  Daar is geen 
bykomende koste vir die Sinode nie. 
 

STEEDS UITSTAANDE 
 
14.2.5 Voorsiening van mediese subsidies 
 
14.2.5.1 Hierdie is dié saak, waaraan baie aandag 
gegee is.  Die agtergrond daarvan is die besluit 
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wat reeds in 2001 geneem is; naamlik dat 
predikante wat na 1 Maart 2001 55 jaar geword 
het, nie meer subsidies uit ’n sentrale fonds 
ontvang nie. 
 
14.2.5.2 Die motivering vir die besluit was dat die 
gee van ’n subsidie vir medies ’n saak tussen die 
werkgewer en werknemer is.  Daar moet dit ook 
onderhandel word. 
 
14.2.5.3 In die verlede is fondse sentraal 
versamel en dan uitgedeel.  In lyn met die 
werkswyse van die Sinode is geoordeel dat die 
kommunikasielyne verkort 
moet word en dat die saak 
gereël word, waar dit hoort.  
Dit is by die werkgewer-
werknemer, en nie by die 
kerkverband nie. 
 
14.2.5.4 Die 
Personeeldiensgroep het reeds baie moeite met 
die saak gedoen.  Talle briewe is al aan 
gemeentes geskryf; predikante is persoonlik 
geskakel, ’n program van kommunikasie is 
opgestel, maar nie almal reageer nie. 
 
14.2.5.5 Kerkrade moet dringend aan die saak 
aandag gee.  Die Personeeldiensgroep is vir 
advies beskikbaar. 
 
14.2.6 Hulp beskikbaar 
 
14.2.6.1 Die Personeeldiensgroep kan advies oor 
personeel- en diensverhoudinge sake aan elke 
gemeente lewer.  Dit is op aanvraag beskikbaar. 
 
14.2.6.2 Daar is voorbeelde van Ooreenkomste 
en Dienskontrakte en Riglyne vir 
Diensverhoudinge beskikbaar, wat in onderlinge 
gesprek pasklaar aangepas kan word. 
 
 
14.3 REGSDIENSGROEP 
 
14.3.1 Die fokus van dié Diensgroep 
is veral om die onderlinge verhoudinge 
in gemeentes glad te laat verloop.  Die 
Familiereëls (Kerkorde) word hiervoor 
gebruik. 
 

DOELWITTE 
 
14.3.2 Die doelwitte van die Regsdiensgroep is 
vervat in Bepaling 35.3.3 van die Familiereëls. 
14.3.3 In hoofsaak handel dit oor die 
Familiereëls. 
 

Een: Dit word gereeld hersien en publiseer - 
veral na afloop van die sittings van die Algemene 
Sinode, waar Artikels gewysig word. 
 
Twee: Advies word oor die interpretasie en die 
praktiese toepassing van die Familiereëls gegee. 
 
Drie: Advies word ook aan kerkvergaderinge 
en ampsdraers gegee, waar hulle in die uitvoering 
van hulle ampspligte by die wêreldlike hof 
aangekla mag word. 
 
14.3.4 Beskikbaar 
 
14.3.4.1 Benewens die kopieë van die 
Familiereëls 2003, wat gratis aan elke predikant 
en gemeente gestuur is, is die Familiereëls ook op 
die Webblad geplaas.  Daar is ook ’n soek-funksie 
beskikbaar. 
 
14.3.4.2 Die Kerkregkundige kan met 

vrymoedigheid om advies in verband met die 
Familiereëls genader word.  Hy kan ook raad gee 
in verband met die Kerkorde van die Algemene 
Sinode en die verskillende Reglemente. 
 
14.4 FONDSE DIENSGROEP 
 
14.4.1 Die fokus van dié Diensgroep is om 
gemeentes in staat te stel om soveel as moontlik 
van hulle fondse, volgens hulle keuse (behoeftes)  
te kan aanwend. 
 

DOELWITTE 
 
14.4.2 Doelwit een - Bereken jaarliks teen 30 
Januarie die toekennings aan die werksaamhede 
en stel ’n toekenningslys op, vir voorlegging aan 
die Sinodale Diensraad. 
 

14.4.2.1 Hierdie toekenningslys word 
aangepas volgens die riglyne, wat deur 
die Sinodale Diensraad neergelê is. 
 
14.4.2.2 Jaarliks word gepoog om die 
bedrag wat van gemeentes gevra word, 
te beperk en steeds die werk effektief 
te doen. 
 
14.4.2.3 Tabel een toon die afgelope 
10 jaar se geskiedenis.  Dit is opmerklik 

dat die totale toekennings die afgelope 10 jaar met 
slegs 31,12% gestyg het, dus 3,112% per jaar.  
Indien slegs die inflasiekoers in berekening 
gebring is, moes die bedrag meer as verdubbel 
het. 
 
14.4.3 Doelwit twee - Finaliseer  jaarliks teen 15 
Mei die Sinode se finansiële state, vir voorlegging 
aan die Sinodale Diensraad. 
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14.4.3.1 Die geouditeerde finansiële state is 
tydens kantoorure by die Sinode huis ter insae. 
 
14.4.3.2 Aan die hand van die state word ook die 
stand van die Sinode se reserwes bepaal.  Daar 
word vir een jaar se bedryf in reserwe voorsien.  
Surplus fondse word aan gemeentes deurgegee.  
Daar moet ook voorsien word dat die Sinode 
steeds in staat is om die subsidies aan emeriti te 
betaal. 
 

14.4.4 Doelwit drie - Kontroleer jaarliks teen 30 
Junie die gemeentes se finansiële state. 
 
14.4.4.1 Ooglopende leemtes word direk met die 
gemeentes opgeneem. 
 
14.4.4.2 Ses toerustingsgeleenthede vir 
gemeentes se finansiële personeel, is gedurende 
2004 aangebied. 
 
 

TABEL EEN – OORSIG OOR DIE BEREKENING VAN SINODALE BYDRAES 
 
 

Jaar 
 
 

Berekenbare 
inkomste 

 

Persentasie 
bereken op die 
vorige jaar se 

inkomste 

Persentasie 
bereken op die 
huidige jaar se 

inkomste 

Sinodale 
bydraes 
betaal 

 
1993/1994 R 40,410,636    
1994/1995 R 45,436,814 12.10% 10.76% R4,889,687 
1995/1996 R 46,491,407 11.30% 11.04% R5,134,360 
1996/1997 R 51,371,137 11.20% 10.14% R5,207,038 
1997/1998 R 55,950,134 10.30% 9.46% R5,291,227 
1998/1999 R 60,335,306 9.90% 9.18% R5,539,063 
1999/2000 R 67,884,231 8.80% 7.82% R5,309,507 
2000/2001 R 73,586,266 8.50% 7.84% R5,770,160 
2001/2002 R 82,091,832 7.50% 6.72% R5,518,970 
2002/2003 R 91,889,079 7.20% 6.43% R5,910,612 
2003/2004 R 95,688,238 7.00% 6.72% R6,432,236 
2004/2005  7.00%   R6,698,177 

 
Nota: Die “berekenbare inkomste” is die inkomste van gemeentes, nadat die spesiale insamelings-
projekte en die bedrae, wat vir die berekening van verminderde sinodale bydraes in ag geneem word, 
afgetrek is. 
 
14.4.4.3 Die tendense uit die finansiële state is 
met verteenwoordigers uit elke ring bespreek. 
 
14.4.5 Doelwit vier - Bereken jaarliks teen 15 
Augustus al die gemeentes se sinodale bydraes, 
vir voorlegging aan die Sinodale Diensraad. 
 
14.4.5.1 Tabel 1 toon ook hoe die persentasie van 
die sinodale bydraes die afgelope 10 jaar vanaf 
12,3% tot 7,0% verminder het. 
 
14.4.5.2 Die sinodale bydraes  word slegs op die 
totale lopende inkomste van die gemeentes 
bereken.  Spesiale insamelings projekte, volgens 
die riglyne van die Sinode, word nie as inkomste 

gereken nie.  Die lopende inkomste het die 
afgelope 10 jaar met 226,6% gestyg. 
 
14.4.5.3 In oorleg met die Diensgroep vir 
Advisering  en Begeleiding is weer ’n aantal 
gemeentes geïdentifiseer, wat verminderde 
sinodale bydraes betaal.  Hierdie vermindering 
geld vir die kort, sowel as die lang termyn.  Twintig 
(20) gemeentes word tans so gehelp.  Hierdie 
gemeentes het vir ’n werksessie op Ermelo 
bymekaar gekom.  Hulle het met mekaar gedeel 
hoe hulle die tydperk ervaar, waartydens hulle 
verminderde bydraes betaal, en wat daaruit geleer 
is. 
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14.4.5.4 Die Sinodale Diensraad het ook 
geoordeel dat daar ook pro-aktief opgetree moet 
word.  Daarom is die “minimum leefbare inkomste” 
vir ’n gemeente bepaal.  Gemeentes wat minder as 
die bedrag insamel en nie 
verminderde sinodale bydraes 
betaal nie, is ook gehelp.  Hulle 
sinodale bydraes is met 25% 
verminder.  ’n Verdere 13 
gemeentes is op hierdie manier 
gehelp. 
 
14.4.5.5 Gemeentes se 
samewerking is uitstekend en aan 
die einde van die afgelope aantal 
boekjare, was baie min sinodale bydraes 
uitstaande. 
 
14.4.5.6 Die afgelope drie jaar is die gedeelte van 
die sinodale bydraes, wat nie gebruik is nie, aan 
die gemeentes terugbetaal. 
 
14.4.6 Doelwit vyf - Kontroleer jaarliks teen 30 
Januarie dat al die take in verband met die bestuur 
van goedere en fondse uitgevoer is.   
 
14.4.6.1 Die fondse word volgens ’n neergelegde 
beleid bestuur. 
 
14.4.6.2 Die Sinode staan nie lenings toe nie, 
maar het dit as taak om hulp aan gemeentes te 
verleen.  Hierdie hulp is beide kundigheid en 
finansiële verligting van verpligtinge. 
 
14.4.6.3 Die los en vaste bates word volgens 
programme bestuur. 
 
14.4.7 Betaling van kompensasie 
 
Die Sinode betaal steeds kompensasie aan 
gemeentes vir predikante, waarvan die diens op ’n 
gereelde wyse benut word.  Hierdie kompensasie 
word per ure diens bereken.  Dit is 
Ondersteuningsdienste se standpunt dat ’n 
predikant (minstens) 45 uur per week werk. 
 
 
14.4.8 Spesiale insamelingsprojekte 
 
14.4.8.1 Dit het onder Ondersteuningsdienste se 
aandag gekom dat talle gemeentes kennis van 
spesiale insamelings projekte gee, wat vir die 
lopende bedryf van die gemeente aangewend 
word.  Dit is nie in lyn met die riglyne van die 
Sinode nie. 
 
14.4.8.2 Spesiale insamelingsprojekte kwalifiseer 
wanneer fondse vir spesiale projekte ingesamel en 
daarvoor aangewend word. 
 
 

14.5 EIENDOMSGROEP 
 
14.5.1 Die fokus van dié Diensgroep is om die 
eiendomme, wat die Sinode benut, funksioneel te 

bestuur. 
 
14.5.2 Die doelwit is soos volg 
gestel - Om die eiendomme van 
die Sinode te onderhou, in stand te  
hou en te verbeter. 
 
14.5.3 Aan die eiendomme het 
daar met die verloop van tyd 
gebreke en foute ontstaan, 
waarvan die herstel agterweë gebly 

het.  Die eiendomme word weer op standaard 
gebring. 
 
14.5.4 Om die eiendomme as ’n bate oor die 
lang termyn te beskerm, word 
instandhoudingsplanne opgestel. 
 
14.5.5 Die Diensgroep poog ook om die 
eiendomme met die tyd tred te laat hou.  So word 
na die lewens- en werksomstandighede van die 
inwoners en werknemers omgesien. 
 
14.5.6 Sinode huis 
 
Die Sinode huis in Kirkialaan 37 is die afgelope 5 
(vyf) jaar van Skuilkrans-Pretoria gehuur. Daar is 
egter geoordeel dat dit voordeliger vir die Sinode 
en die gemeente is, dat die Sinode die eiendom 
aankoop.  Die proses is in die finale fase van 
afhandeling. 
 
14.6 ANDER WERKSAAMHEDE 
 
14.6.1 Hieronder val die administratiewe en 
finansiële administrasie, wat nodig is om alles glad 
te laat verloop. 
 
14.6.2 Kommunikasie 
 
14.6.2.1 Kommunikasie is ook 
’n verantwoordelikheid van 
Ondersteuningsdienste.  Die 
tradisionele wyse van 
kommunikasie word steeds 
benut, byvoorbeeld per landpos, 
fakse, telefoonoproepe, 
persoonlike gesprekke en 
besoeke. 
 
14.6.2.2 Twee maniere van kommunikasie, wat 
eie aan die Sinode is, is die Oosnuus en die 
Gereelde Familienuus.  Die Webblad word ook 
toenemend benut.  Daar word ook gewerk aan ’n 
geïntegreerde kommunikasie strategie. 
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14.6.2.3 Gereelde Familienuus word twee-
weekliks per e-pos versend.  Dit bevat kort nuus 
van die familie.  Daar is egter ook skakels 
(byvoorbeeld na die Webblad) om meer inligting te  
bekom. 
 
14.6.2.4 Oosnuus verskyn ongeveer twee keer 
per jaar in koerant-formaat en vertel die storie 
agter die nuus. 
 
14.6.2.5 Die Webblad (www.sinoos.co.za) is ’n 
bron van inligting en kan veel meer deur die 
Bedieninge en Gemeentes benut word. 
 
14.7 SAKE VIR BESLUITNEMING 
 
14.7.1 Wysiging van Artikel 44 
 
Die aanbeveling vir die wysiging van Artikel 44, 
word in ’n aparte verslag hanteer.  Vergelyk 16. 
WYSIGING VAN ARTIKEL 44. 
 
14.7.2 Wysiging aan Bepaling 5.2                   - 
die “oplê van die hande” 
 
14.7.2.1 Bepaling 5.2 het soos volg gelui: 
 
“Die handoplegging by bevestiging van ’n 
proponent, is tot bedienaars van die Woord, wat 
die bevoegdheid in die NG Kerk het, beperk.” 
 
14.7.2.2 Die Sinodale Diensraad het die bepaling 
opgeskort en aan gemeentes daarvan kennis 
gegee.  Die rede vir die opskorting was dat daar 
dikwels ook predikante van ander Kerke, tydens 
die bevestiging teenwoordig is.  Dit vertroebel 
verhoudinge, om hulle uit te sluit. 
 
14.7.2.3 Die saak is prakties geïllustreer met die 
bevestiging van proponent Melanie Smit as 
kapelaan.  Van die predikante uit ander Kerke, wat 
teenwoordig sou wees, was ook die Kapelaan-
generaal.  Hy was juis nie ’n predikant van die NG 
Kerk nie. 
 
14.7.2.4 Die praktyk oral is dat predikante van 
ander Kerke, dikwels in gemeenskappe aan die 
handoplegging deel het. 
 
14.7.2.5 Daarom is geoordeel dat die bepaling 
opgeskort word, totdat dit tydens die sinodesitting 
gewysig kan word.  Die Aktuarius van die 
Algemene Sinode, (toe) prof Pieter Coertzen, het 
ook gemeld dat geen besluit van die Algemene 
Sinode hierdie bepaling noodsaak nie. 
 
14.7.2.6 AANBEVELING 
 
Wysig Bepaling 5.2 soos volg: “Die 
handoplegging by die bevestiging van ’n 
proponent, is tot bedienaars van die Woord, 

wat bevoegdheid in hulle onderskeie Kerke het, 
beperk.” 
 
14.7.3 Gesamentlike Sinodale Kommissie 
 
14.7.3.1 Die Ad Hoc-
kommissie vir die 
Ontbondeling van die Sinodale 
Kerkkantoor van Transvaal het 
hulle werksaamhede afge-
handel. 
 
14.7.3.2 Voordat dit kon ontbind, moes ’n liggaam 
daargestel word, wat as regspersoon vir die NG 
Kerk van Transvaal kan dien.  Dit is nodig, want 
daar is nog heelwat eiendom (ook van gemeentes) 
wat in die naam van die NG Kerk van Transvaal 
geregistreer is.  Persone moet namens die 
regspersoon dokumente kan onderteken. 
 
14.7.3.3 Soms gebeur dit ook dat die NG Kerk 
van Transvaal bemakings ontvang.  Heel onlangs 
is ’n bedrag uit die boedel van wyle mevrou Marike 
de Klerk, ter wille van die sendingwerk in 
Transvaal ontvang.  Hierdie bemakings moet deur 
die regspersoon in ontvangs geneem word. 
 
14.7.3.4 In oorleg met die vergadering van die 
Vier Moderature is ’n reglement opgestel.  Hierdie 
reglement is deur die Sinodale Diensraad 
goedgekeur.  Die ander Sinodes het ook reeds die 
reglement goedgekeur.  Dit was nog een van die 
dokumente wat gelykluidend goedgekeur moes 
word. 
 
14.7.3.5 Die goedgekeurde reglement is vir 
kennisname aangeheg. 
 
REGLEMENT VIR DIE GESAMENTLIKE 
SINODALE KOMMISSIE VAN DIE NG KERK 
VAN TRANSVAAL 
 
1. NAAM 
 
Die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG 
Kerk van Transvaal (GSK). 
 
2. SAMESTELLING EN VERGADERINGS 
 
2.1 Die Kommissie bestaan uit vyf 
verteenwoordigers (met sekundi) uit elk van die 
Sinodes van Wes-, Noord-, Suid-, en Oos-
Transvaal; (Die vyf lede per Sinode is vier lede van 
die Moderatuur of gelyksoortige Kommissie plus ’n  
kundige lid vir Fondse) en ’n verteenwoordiger van 
die Kuratorium van die Universiteit van Pretoria 
met adviserende stem. 
 
2.2 Die Kommissie vergader na behoefte. 
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2.3 Die voorsitter en skriba van elk van die 
Sinodes se Moderature (of gelyksoortige 
Kommissie) tree op ’n rotasiebasis tweejaarliks op 
as die voorsitter en skriba van die Kommissie. 
 
3. TAAK 
 
3.1 Die Kommissie hanteer sake wat 
gesamentlike besluite van die vier Transvaalse 
Sinodes noodsaak. 
 
3.2 Die Kommissie tree as die voortsetting  
van die Sinodale Kerkkantoorkommissie (SKKK) 
en gevolglik as regsbevoegde orgaan van die NG 
Kerk van Transvaal op. 
 
3.3 Die Kommissie beheer gesamentlike 
fondse van die NG Kerk van Transvaal. 
 
3.4 Die Kommissie hanteer regshandelinge 
namens die NG Kerk van Transvaal. 
 
3.5 Die Kommissie wys, volgens die 
bepalings van die De Jager Steynfonds se 
trustakte, trustees vir die De Jager Steynfonds 
aan. 
 
3.6 Die Kommissie doen verslag van 
werksaamhede aan die vier Sinodes. 
 
3.7 Die Kommissie het die reg om 
subkommissies vir bepaalde take aan te wys. 
 
3.8 Die Kommissie wys uit sy eie geledere 
persone aan, wat dokumente namens die NG Kerk 
van Transvaal onderteken. 

 
4. BESLUITNEMING 
 
4.1 Besluite van die Kommissie word per 
konsensus geneem en is slegs bindend indien al 
vier Sinodes se afgevaardigdes aandui dat hulle 
die betrokke mosie ondersteun. 
 
4.2 Indien daar nie konsensus is nie, kan die 
werksaamheid gedoen word in die mate waarin elk 
van die vier Sinodes hulle verder verbind. 
 
5. WYSIGING VAN DIE REGLEMENT 
 
Hierdie reglement kan deur die vier Sinodes 
gewysig word op aanbeveling van die Kommissie, 
nadat elke Sinode of Sinodale Kommissie (of 
ekwivalent) daartoe goedkeuring verleen het. 
 
14.8 LEDE VAN 
ONDERSTEUNINGSDIENSTE  
 
Ds Lemmer Venter 
Ds Tienie de Bruyn 
Ds Jan Wandrag 
Ds Christo de Witt 
Ds Francois Retief 
Ds Jan Liebenberg 
Ds Henry van der Schyff  
Meneer Neels van Tonder 
Meneer Danie Brink 
 

 

 
 
 

 Jan Wandrag Christo de Witt  Tienie de Bruyn  Lemmer Venter 

Francois Retief Jan Liebenberg Henry van der Schyff Neels van Tonder    Danie Brink 
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15.  SINODALE DIENSRAAD  
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop die 
Sinodale Diensraad hulle taak uitgevoer het. 
 
Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Opening en Konstituering wil lewer, 
kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 15.2.6.5   Bykomende waarde. 
 
Punt 15.12   Pongola na Natal. 
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15.  SINODALE DIENSRAAD 
 

Wat word namens almal gedoen . . . ? 
 

15.1 FOKUS VAN DIE SINODALE 
DIENSRAAD 
 
15.1.1 Die Sinodale Diensraad funksioneer in 
ooreenstemming met die verwagting, wat die 
gemeentes hiervoor uitgespel het.  Volgens die 
Familiereëls 2003 (Bladsy 54), is dit in 
ooreenstemming met die uitgangspunte, waarde 
en visie van die Sinode. 
 
15.1.2 Die fokus val dus op 
die Gereformeerde 
Skrifverstaan en die 
belydenisskrifte; die veranderde 
konteks; die familiemetafoor; die 
werk van die Bedieninge en die 
waarde wat aan die gemeentes 
toegevoeg kan word. 
 
15.1.3 Prakties kry die werk 
van die Bedieninge voorrang.  
Hulle werk word op die volgende 
wyse hanteer: 
 
Een: Hulle prestasies word 
gevier. 
 
Twee: Hulp word verleen met probleme, wat 
hulle ondervind. 
 
Drie: Veral die volgende termyn se prioriteite 
kom ter tafel. 
 
15.2 UIT DIE SINODESITTING 2003 
 
15.2.1 Die eerste vergadering na afloop van 
sinodesitting 2003 is gebruik om die kommentaar 
oor die sitting deur te werk en die werksaamhede 
van die Sinodale Diensraad te evalueer. 
 
15.2.2 Waardes van die Sinode 
 
15.2.2.1 Gou is weer besef dat die Sinode 
waarde-gedrewe funksioneer en dat die waardes 
sterker beklemtoon moet word. 
 
15.2.2.2 Die waardes wat in die volgende tydvak 
uitgebou behoort te word, is die gerigtheid op die 
nood van die wêreld, kontekstuele sensitiwiteit en 
diversiteit. 
 
15.2.2.3 Daar is selfs geoordeel dat ’n moontlike 
bykomende waarde toegevoeg kan word. 
(Vergelyk punt 15.2.6) 
 

15.2.3 Sake van die Dag 
 
15.2.3.1 Die oortuiging het gegroei dat daar meer 
aan die Sake van die Dag aandag gegee moet 
word.  Daarom is die Verklaring 2004 opgestel en 
aan die gemeentes gestuur.  Die inhoud daarvan 
kan weer op die webblad, by www.sinoos.co.za 
(Sinodale Diensraad/Besluite) gelees word. 
 
15.2.3.2 Tydens die debat oor die Nuwe 

Hervorming is daar aan dié saak 
aandag gegee.  Die hoofpunte 
van die gesprek, is ook op die 
webblad te lees.  Dit is onder die 
tema:  "Sentrale geloofwaarhede 
in die spervuur!" 
 
15.2.3.3 Die vraelys oor 
Kerkhereniging en 
Homoseksualiteit is deur die 
Sinodale Diensraad uitgestuur.  
Hierdeur kan elke gemeente op 
’n gestruktureerde wyse 
kommentaar lewer oor die Sake 
van die Dag. 
 

 
15.2.3.4 ’n Diensgroep is saamgestel om aan die 
Grondeise aandag te gee.  Hierdie Diensgroep het 
ook dié saak uit die Voetsool sinodesittings 
hanteer. 
 
15.2.3.5 Die Voetsool sinodesittings is onder 
andere gehou om te bepaal watter sake tans in die 
harte van die lidmate leef.  (Vergelyk die 
Weergawe van die Voetsool sinodesittings 2004, 
wat aan elke gemeente gestuur is.) 
 
15.2.4 Bedieninge 
 
Elke  Bediening is versoek om hulle funksionering 
te evalueer en om te bepaal of dit die beste 
diensbaar vir die gemeentes is.  
 
15.2.5 Teologies opleiding 
 
Teologiese opleiding kom toenemend onder die 
spervuur.  Vergelyk punt 15.9 hieronder. 
 
15.2.6 Bykomende waarde 
 
15.2.6.1 Die wyse waarop die Kerk tans 
funksioneer, veroorsaak dat daar oral 
samewerking met ander Kerke gesoek word.  Die 
NG Kerk kan nie alleen ’n rol in Suid-Afrika speel 
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nie, nog minder kan ’n NG gemeente meer alleen 
’n invloed op plaaslike vlak uitoefen. 
 
15.2.6.2 Ekumene was tradisioneel die taak van 
die Algemene Sinode, maar saamwees en 
saamwerk van gelowiges vind op gemeentevlak 
plaas.  
 
15.2.6.3 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat in die lig van die nuwe situasie, "ekumeniese 
sensitiwiteit" as ’n bykomende waarde oorweeg 
kan word. 
 
15.2.6.4 Die waarde in verband met die 
“kontekstuele sensitiwiteit” - ondervang die 
ekumeniese sensitiwiteit, maar dit word nie prontuit 
gesê nie.  Dit lui net: "Kontekstuele sensitiwiteit in 
die lig van veranderde omstandighede." 
 
 
 
15.2.6.5 AANBEVELING 
 
Die Sinode keur die volgende bykomende 
waarde, as waarde van die Sinode goed: 
 
"Ekumeniese sensitiwiteit met die oog op die 
uitlewing van die roeping van die Kerk." 
 
 
15.3 KLEM OP GEMEENTES  
 
15.3.1 Gesprekke 
 
15.3.1.1 Tydens die vergaderinge van die 
Sinodale Diensraad is verteenwoordigers van 
gemeentes genooi om aan die vergaderinge deel 
te neem.  Daardeur is hulle ook op hoogte van die 
funksionering van die leiersgroep gebring.  
Persone verteenwoordigend van bykans al die 
ringe binne die Sinodale gebied, 
was reeds by vergaderinge 
teenwoordig. 
 
15.3.1.2 Gemeentes met 
bepaalde sake is of tydens 
vergaderinge ontmoet, of 
afvaardigings uit die Sinodale 
Diensraad het hulle ontmoet.  Met 
’n groot aantal gemeentes is op 
die manier gesprek gevoer. 
 
15.3.2 Finansiële posisie van gemeentes 
 
15.3.2.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel 
dat pro-aktief opgetree behoort te word.  Dit geld 
veral vir gemeentes  met ’n "kwesbare" finansiële 
posisie. 
 

15.3.2.2 Deur Ondersteuningsdienste is ’n 
"minimum leefbare inkomste" bepaal.  Alle 
gemeentes wat minder as die totale lopende 
inkomste (R500 000 vir 2003/2004) geïn het, is ’n 
25% vermindering van sinodale bydraes 
toegestaan. 
 
15.3.2.3 Vir drie jaar reeds word die toekennings, 
wat om een of ander rede nie deur die Bedieninge 
gebruik is nie, aan die gemeentes terugbetaal. 
 
15.3.3 Limpopo Sinode 
 
Gesprekke is met verteenwoordigers van die 
Sinode van Noord-Transvaal gevoer, oor ’n 
moontlike Sinode in die Noorde.  Tans word die 
saak nie verder gevoer nie. 
 
15.3.4 Plaasmoorde of ander trauma 
 
Briewe is aan predikante gestuur van gemeentes, 
waarin plaasmoorde of ander trauma plaasgevind 
het.   Die meelewing van die Sinode-familie is so 
aan elke gemeente en familie oorgedra. 
 
15.3.5 Feesgeleenthede 
 
Op talle maniere is daar in gemeentes se 
feesgeleenthede gedeel. 
 
15.3.6 Kommentaar op Kerkhereniging 
 
Die kommentaar wat gemeentes gelewer het op 
besluite wat deur die Algemene Sinode geneem is, 
is ook aan die Moderamen van die Algemene 
Sinode deurgegee. 
 
15.3.7 Tsoenami rampfonds 
 
Gemeentes is aangemoedig om tot dié 

hulpverlening by te dra.  Die 
Sinodale Diensraad het ’n 
bedrag van R10 000 uit die 
Sinode se Rampfonds 
beskikbaar gestel. 
 
15.3.8 Hulp aan die 
bediening in Zimbabwe 
 
15.3.8.1 Sedert die Algemene 
Sinode 2002, ondersteun die 
Sinode die gemeente waarin ds 

Dion van Dyk werk.  Dit is die gemeente 
Chinoyi/Karoi ,waarby Kariba ook ingesluit is.  Hulp 
word verleen met die koste van die bediening. 
 
15.3.8.2 Die gemeente het ’n verteenwoordiger 
van die Sinode genooi om hulle te besoek.  Dit 
was om te sien wat hulle met die hulp gedoen het, 
om dankie te sê en oor die toekoms te praat.  Die 
Sinodale Diensraad het goedgekeur dat die 
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Uitvoerende Amptenaar hulle besoek.  Meer 
inligting oor die situasie an Zimbabwe word in ’n 
afsonderlike verslag hanteer. 
 
15.4 BESTUUR VAN DIE SINODE 
 
’n Hele aantal sake is hanteer, om die verloop van 
werksaamhede glad te laat verloop.  Dit sluit onder 
andere die aanwys van verteenwoordigers van die 
Sinode in; sowel as die deelneem aan 
gesamentlike werksaamhede.  Die reëlings vir die 
bywoon van die Algemene Sinode 2004 en die 
Algemene Predikantebyeenkoms is ook getref. 
 
15.5 FAMILIEREËLS 
 
15.5.1 In ooreenstemming met ons eie 
Familiereëls moes ’n aantal sake hanteer word.  
Dit sluit die volgende in: 
 
15.5.1.1 ’n Grenswysiging tussen Pongola en 
Louwsburg (Sinode van Natal.) 
 
15.5.1.2 Opskorting van Bepaling 5.2 - 
Handoplegging by die bevestiging van proponente.  
(Vergelyk die verslag van Ondersteuningsdienste.) 
 
15.5.1.3 Aanwys van appèlliggame, sowel as ’n 
Diensgroep om ’n ondersoek te hanteer, ’n 
Diensgroep vir Bemiddeling en Versoening en ’n 
Diensgroep om Begeleiding te hanteer. 
 
15.5.2 Algemene Sinode 
 
15.5.2.1 Besluite oor die betaal van die 
werkgewersgedeelte van die groepversekering van 
Kapelane moes uitgevoer word. 
 
15.5.2.2 Artikel 26 en 27  -  Die 
ASK (Algemene Sinodale 
Kommissie) het ander reëlings 
getref, as waarop die Algemene 
Sinode besluit het.  Op versoek 
van Pretoria-Oosterlig, is die 
ASK op die fout gewys.  Hulle 
het die fout reggestel. 
 
15.5.2.3 Die Sinodale 
Diensraad het besluit oor die 
hantering van registerafskrifte 
en aan die gemeentes daarvan 
kennis gegee.  Dit is aangeheg 
as bylae tot punt 15.5.2.3. 
 
15.6 NOORDELIKE KONVENT 
 
15.6.1 Sinodesitting 2003 
 
15.6.1.1 Reeds tydens die vorige sinodesitting is 
oor die Noordelike Konvent gerapporteer.  

(Agenda 2003, bladsy 82 en 83)  “So ’n Konvent is 
’n ooreenkoms, wat Kerke met mekaar aangaan, 
om die eenheidsproses te bespoedig.” 
 
15.6.1.2 ’n Algemene Konvent is gedurende 
Augustus 2003 in die vooruitsig gestel.  Dit het 
egter nie plaasgevind nie. 
 
15.6.2 Plaaslike voortgang van die proses 
 
15.6.2.1 Die Konvent vir Kerkeenheid wat in 
Pretoria deur die vier Sinodes van die NG Kerk en 
die twee van die VGKSA van die ou Transvaal-
provinsie gehou is, het in baie opsigte hoop vir die 
proses gebring.  Tog het daar ook frustrasies en 
konflikte na vore gekom, wat baie se entoesiasme 
vir die proses van Kerkhereniging gedemp het. 
 
15.6.2.2 Die ses Moderature/Dagbesture het egter 
besluit dat dit nodig is om die proses deur die 
Konvent-bestuur, wat vir die reëlings 
verantwoordelik was, te kontinueer. 
 
15.6.3 Groepering van die Konvent-
deelnemers 
 
15.6.3.1 Die Konvent-bestuur het besef dat die 
Noordelike Konvent soos dit op daardie stadium 
saamgestel was, te groot was en dat dit Sinodes 
van uiteenlopende geografiese streke en belange 
saam probeer bring. 
 
15.6.3.2 Gevolglik is daar in 2004 besluit om die 
Noordelike Konvent in twee te verdeel.  Die NG 
Kerk Sinodes van Suid- en Wes-Transvaal het 
saam met die VGKSA van Suid-Transvaal ’n eie 
gespreksgroep gevorm en die NG Kerk Sinodes 
van Noord- en Oos-Transvaal saam met die 

VGKSA van Noord-Transvaal, die 
ander gespreksgroep. 
 
15.6.4 Bosberaad 
 
15.6.4.1 Vroeg is 2005 is daar 
by ons Noordelike gespreksgroep 
(drie Moderature) ’n besluit 
geneem om ’n gesamentlike 
Bosberaad te hou om die proses 
van “Caring Together” (Saam 
Sorg) te beplan. 
 
15.6.4.2 Hierdie Bosberaad is op 
7 en 8 April 2005 by die 

Shekinah-kampterrein naby Warmbad gehou.  
Vyftien lede van elkeen van die drie Sinodes het 
dit bygewoon, en daar is in groepe intens gesprek 
gevoer oor vrae soos: Het ons mekaar werklik 
nodig?  Wat het ons reeds?  Wat is in die verlede 
gedoen?  Wat is nodig vir die toekoms? Watter 
struikelblokke is daar in die weg van goeie 
kommunikasie, samewerking en eenheid?  Watter 
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praktiese voorbeelde bestaan daar van versoening 
en goeie samewerking tussen gemeentes van die 
NG Kerk en die VGKSA?  Wat is die kritiese 
aspekte van ’n nuwe manier/styl van samewerking, 
wat ons benodig? 
 
15.6.4.3 Hoewel die tyd kort was, was daar ’n 
gemoedelike gees en het ’n hele klompie mense 
mekaar oor die kleurlyn beter leer ken. 
 
15.6.4.4 As uitdrukking van dit wat by die 
Bosberaad gebeur het, is ’n gesamentlike 
verklaring deur die teenwoordiges uitgereik.  Dit 
kan op die webblad by www.sinoos.co.za (Nuus) 
gelees word.  
 
15.6.4.5 Uit die sewe reuse van SACLA, naamlik 
armoede en werkloosheid, MIV/Vigs, misdaad en 
korrupsie,  rassisme, seksisme, die verval van die 
gesin, en morele waardes, is daar by die 
Bosberaad ’n keuse gemaak om op drie sake te 
fokus naamlik: Armoede, 
MIV/Vigs en 
gesinsverbrokkeling.   
 
15.6.5 Gesamentlike aksies 
 
15.6.5.1 Die drie Sinodes het 
aangedui dat daar wel 
gesamentlike aksies is, wat in 
die proses kan help. 
 
15.6.5.2 KAN (Kerklike Aksie 
Noodhulp) het reeds vanaf die 
tagtigerjare ’n groot bydrae gelewer om die uitreik 
na arm mense as ’n gesamentlike aksie van die 
drie Sinodes te vestig.  Dr Daniël Maluleke is 
bestuurder van KAN, saam met sy taak as 
Saakgelastigde van die VGKSA Noord-Transvaal. 
 
15.6.5.3 Die VGKSA-Dienssentrum te Waltloo 
het ’n belangrike rol gespeel in vestiging van die 
vennootskap. 
 
15.6.5.4 Vanaf 1999 is daar reeds deur die drie 
Sinodes se getuienisbedieninge gewerk aan die 
totstandkoming van die Sinodale Getuienisforum.  
Die Forum stel dit juis ten doel, om plaaslike 
getuienisforums as samewerkingstruktuur tussen 
gemeentes van die NG Kerk en die VGKSA tot 
stand te bring.  Die memorandum van ooreenkoms 
is in 2003 tussen die drie Sinodes gefinaliseer en 
onderteken, en in Februarie 2004 is die eerste 
beroep vir die pos van funksionaris van die SGF 
uitgebring.  In Mei 2004 het ds Andries Louw diens 
aanvaar. 
 
15.6.5.5 Die CMR het reeds op verskeie plekke in 
ons sinodale gebiede hul fokus en dienslewering 
verbreed om agtergeblewe gemeenskappe in te 

sluit.  Hulle het op hierdie wyse ook reeds goeie 
ervaring van interkulturele werk opgedoen. 
 
15.6.5.6 Besluite deur die Sinodale Diensraad 
geneem 
 
Een: Die beginsel van kontak en samewerking 
op plaaslike vlak tussen gemeentes van die NG 
Kerk en die VGKSA, met die oog op die nood van 
die samelewing, sowel as die proses van 
Kerkhereniging, word herbevestig. 
 
Twee: ’n Gesamentlike Diensgroep vir 
Diensgetuienis, waar strategieë ontwikkel en 
geïmplementeer word, om die knellende nood van 
ons samelewing gesamentlik aan te pak, word 
deur die drie Sinodes in die lewe geroep.  Sub-
diensgroepe word benoem om aan spesifieke sake 
aandag te gee.  Die CMR, KAN en die Sinodale 
Getuienisforum word by hierdie Diensgroep betrek, 
om duplisering so ver moontlik uit te skakel. 
 

Drie: Die fokusareas vir 
gesamentlike diensgetuienis 
soos by die Bosberaad 
goedgekeur, naamlik armoede, 
MIV/Vigs en gesinsverbrokkeling, 
word die hooftaak van die 
Gesamentlike Diensgroep vir 
Diensgetuienis.  Hierbenewens 
word middestad-bediening, 
informele woongebiede en 
interkulturele bediening in die 
konteks van nuwe 

gemeentestigting ook op die tafel geplaas, asook 
lektuur- en gevangenesbediening. 
 
Vier: Die te stigte Gesamentlike Diensgroep vir 
Diensgetuienis word versoek om ’n eie missie, 
kernwaardes en strategie te formuleer, in 
ooreenstemming met die kernwaardes van die 
onderskeie Sinodes, en in lyn met die huidige 
denke in die Kerk oor: 
 

’n Komprehensiewe benadering tot getuienis 
en liefdesdiens. 

 Die gerigtheid op gemeentes. 
 Goeie interkulturele kommunikasie. 

Identiese verslae word aan die drie 
deelnemende Sinodes voorgelê. 

 
Vyf: Prof Piet Meiring (Diensleier Bediening 
vir Getuienis), dr Mike Heaney (Voorsitter 
Diensgroep vir Kerklike Samewerking) en ds 
Johann Fourie (Voorsitter Christelike Welsynsraad) 
is deur die Sinodale Diensraad benoem om in 
hierdie Diensgroep te dien. 
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15.6.6 Gesprekke oor Kerkeenheid 
 
15.6.6.1 Gesprekke met die Moderatuur van die 
VGKSA is in ’n positiewe gees gevoer.  Hulle het 
byvoorbeeld kom vra, wat die besluite van die 
Algemene Sinode oor Kerkhereniging presies 
beteken.  Hulle het ook hulle eie Algemene 
Sinodale Kommissie se besluite verduidelik. 
 
15.6.6.2 Daar is ook besef dat Kerkeenheid en 
gesamentlike dienslewering soos twee bene is, wat 
nie apart kan “loop” nie.  Dit is dus “saam sorg” en 
“saam wees.” 
 
15.7 NETWERKE 
 
15.7.1 Die sinodesittings van die Sinodes van 
Wes-, Noord- en Suid-Transvaal is besoek, om 
hulle funksionering te beleef en daaruit te leer. 
 
15.7.2 ’n Oggendgesprek is tussen die Sinodale 
Diensraad en die Sinodale Dienskommissie van 
die Sinode van Suid-Transvaal gevoer.  Hulle het 
ook as Sinode geherstruktureer. Daar is onder 
andere op samewerking ooreengekom, sowel as 
oor en weer inskakeling by bestaande projekte van 
die twee Sinodes. 
 
15.8 PREDIKANTE 
 
15.8.1  Ds Freek Swanepoel, word beskou as 
die vader-figuur binne die Sinode.  Na sy emeritaat 
gedurende 2004, is ’n skildery van die embleem 
van die Sinode, as blyk van waardering, aan hom 
gegee. 
 
15.8.2 ’n Versoek van die Ring van Lydenburg 
oor die ongelyke betaling van predikante, 
is na Ondersteuningsdienste verwys.  
Die saak geniet aandag by die 
Diensgroep vir Volhoubare Bediening. 
 
15.8.3 Die Sinodale Diensraad het 
begin om dankbare erkenning te gee aan 
predikante wat 21 jaar in die bediening 
van die NG Kerk (of familie) is.  Dit word 
tydens ’n erediens gedoen om die 
deelneming van die groter familie te 
beklemtoon.  Sedert 2004 is daar reeds aan 10 
predikante op hierdie manier erkenning verleen. 
 
15.8.4 Daar is moeite gedoen om gesprekke 
met verskillende predikante te voer, sodat elkeen 
gehoor kan word. 
 
15.9 TEOLOGIESE OPLEIDING 
 
15.9.1 Die kommentaar oor sinodesitting 2003, 
het die kommer oor Teologiese opleiding 
onderstreep.  Boonop het die Kerkraad van 

Moreletapark formeel hulle kommer oor die 
hantering van Skrifgesag aan UP uitgespreek. 

 
15.9.2 ’n Gesprek is deur die 
Dagbestuur met verteen-
woordigers van Moreletapark en 
die Sinode se lede in die 
Kuratorium gevoer.  Daar is 
besluit dat die Dagbestuur met 
die Dagbestuur van die 
Kuratorium  in gesprek tree.  
(Die kommentaar uit die 
sinodesitting 2003 was reeds 

aan hulle beskikbaar gestel.) 
 
15.9.3 Tydens hierdie gesprek (Februarie 2004) 
met die Dagbestuur van die Kuratorium, is 
beklemtoon dat: 
 
Een: Die onrus oor teologiese opleiding 
wydverspreid is. 
 
Twee: Die belewenis wat teologiese studente 
van die opleiding het, kerklik geëvalueer behoort te 
word. 
 
Drie: Die dosente se optrede van integriteit 
behoort te spreek en dat hulle ’n positiewe effek op 
studente behoort te hê. 
 
15.9.4 Die Dagbestuur van die Kuratorium het 
onderneem om deur middel van gesprekke aan die 
sake aandag te gee.  Hulle was juis in ’n proses 
om die leerplan te herontwerp.  Die Sentrum vir 
Bedieningsontwikkeling moet ook help om aandag 
aan die Kerklike vorming van die studente gee. 
 
15.9.5 Die Dagbestuur en die Sinode se 

verteenwoordigers in die Kuratorium het 
gedurende November 2004 weer oor die 
opleiding beraadslaag en die waarde wat 
dosente aan gemeentes en die 
Kerkverband kan toevoeg. 
 
15.9.6 Na aanleiding van die 
mediaberigte in 2005 is weer ’n gesprek 
met die Dagbestuur van die Kuratorium 
aangevra.  Intussen het lede van die 

Kuratorium en Dosente ook verklarings gedoen.  
Dit is op die webblad by www.sinoos.co.za (Nuus) 
te lees. 
 
15.9.7 Die Sinodale Diensraad het intussen ’n 
Diensgroep saamgestel om aandag aan kursusse 
te gee, wat in gemeentes aangebied word.  
Hiermee word voortgesette opleiding ook vanaf die 
plaaslike vlak aangemoedig. 
 
15.9.8 Die verloop van verdere gesprekke en 
ander verwikkeling, word tydens die sinodesitting 
meegedeel. 
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16 Maart is as ’n dankdag vir teologiese 
opleiding aangeteken.  Dié opleiding het 
immers op 16 Maart 1950 in Pretoria 
begin. 
 
15.10 SIGBAARMAKING 
 
15.10.1 Die Sinodale Diensraad probeer 
doelbewus om op ’n sigbare wyse te funksioneer.  
Een van die middele wat hiertoe aangewend word, 
is om die vergaderinge dwarsoor die sinodale 
gebied te hou.  Vergaderinge is reeds in die 
Witbank/Middelburg-omgewing, Ermelo, Nelspruit, 
Verwoerdburgstad en Lynnwoodrif gehou.  Telkens 
word predikante en leiers uit die gebiede ook 
betrek. 
 
15.10.2 Besluite wat geneem is, word gou aan 
die gemeentes deurgegee.  Dit is ook op die 

webblad, by www.sinoos.co.za (Sinodale 
Diensraad/Besluite) te lees. 
 
15.11 LEDE VAN DIE SINODALE 
DIENSRAAD 
 
Dr Johann Ernst Voorsitter 
Dr Johan van Schalkwyk   Onder-voorsitter 
Dr Deon Bester Bediening vir Aanbidding 
Prof Piet Meiring Bediening vir Getuienis 
Ds Jan Liebenberg Bediening vir Onderlinge Sorg 
Ds Lemmer Venter Ondersteuningsdienste 
Ds Gerrie Doyer Sinodale Leier 
Ds Elsjé Büchner Sinodale Leier 
Dr Ferdie Clasen Sinodale Leier 
Oudl Louise Jackson  Nie-gelegitimeerde 
Oudl Ferdi Mocke Nie-gelegitimeerde 
Ds Jan Wandrag Kerkregkundige 
Ds Henry van der Schyff  Uitvoerende Amptenaar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johann Ernst 

Henry van  
der Schyff 

Johan van Schalkwyk 

Deon Bester Lemmer Venter Jan Liebenberg 

Gerrie Doyer Elsje Büchner Ferdie Clasen 

Jan Wandrag Ferdi Mocke Louise Jackson 

Piet Meiring 
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Bylae tot punt 15.5.2.3- Registerafskrifte 
 
Die Sinodale Diensraad bepaal die rol van die ring, 
in die nagaan/goedkeuring van gemeentes se 
jaarlikse registerafskrifte voor die ringsitting, soos 
volg: 
 
Een: Gemeentes se Diensgroepe vir die Argief 
kontroleer jaarlikse registerafskrifte aan die hand 
van die voorskrifte, keur dit goed en stuur dit direk 
aan die Kerkargief in Stellenbosch. 
 
Twee: Die Kerkargief vra verbeterings aan die 
registerafskrifte, of die uitstaande registerafskrifte, 
direk by gemeentes aan. 
 
Drie: In gevalle waar gemeentes nie reageer 
op versoeke om verbeterings aan of uitstaande 
registerafskrifte nie, word die Ring se Diensgroep 
vir die Argief genader om hulp te verleen. 
 
Vier: Die Ring se Diensgroep vir die Argief 
ontvang nie meer die jaarlikse registerafskrifte van 
gemeentes met verslag aan die ring nie.  Hulle 
verleen hulp waar nodig aan gemeentes ten 
opsigte van registerhouding.  So ook help hulle die 
Kerkargief om verbeterings aan/uitstaande 
registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry, waar 
samewerking nie verkry word nie. 
 
Vyf: Die Ring se Diensgroep vir die Argief 
gaan wel die registerhouding van die 
gasheergemeente voor/tydens die jaarlikse 
ringsitting na, met verslag aan die ring. 
 
Ses: Die Ring se Diensgroep vir die Argief vra 
die betrokke Kerkargief om hulp met opleiding 
waar dit blyk dat ringsgemeentes probleme met 
hulle registerhouding ervaar. 
 
Sewe: Die ringe (Ring se Diensgroep vir die 
Argief) sorg in oorleg met die Argief, dat die 
jongste riglyne tot die beskikking van die 
gemeentes gestel word. 
 
Agt: Gemeentes word ook daaraan herinner 
dat hulle die registerafskrifte, elektronies direk by 
die Kerkargief kan indien. 
 
5.12 VERSOEK VAN PONGOLA 
 
5.12.1 Pongola doen aansoek om by die Sinode 
van Natal in te skakel. (Brief aangeheg as bylae tot 
punt 5.12.1)  
 
5.12.2 Hierdie aansoek word in terme van 
Artikel 32 van Die Kerkorde, Algemene Sinode 
2004 hanteer.  Dit lui soos volg: 
 
 

Artikel 32 
 
Die Sinode word saamgestel uit afgevaardigdes 
van gemeentes, wat geografies ’n eenheid vorm 
en maklik vergader.  Die groepering kan deur die 
Algemene Sinode/Moderatuur gewysig word op 
versoek en met goedkeuring van die betrokke 
Sinode(s)/Sinodale Kommissie(s).5 
 
5Verskillende Sinodes het verskillende name 
(byvoorbeeld Moderamen, Diensraad, Sinodale 
Dienskommissie) vir ’n liggaam wat die funksies 
van die Sinodale Kommissie verrig. 
 
5.12.3 Hierdie versoek van die gemeente 
(hoewel 14 Februarie 2005 gedateer), het die 
Sinode huis op 10 Junie 2005 bereik.  Dit was 
nadat die vergadering van die Sinodale Diensraad 
plaasgevind het. 
 
5.12.4 Die Dagbestuur het die versoek hanteer 
en oordeel dat dit toegestaan kan word. 
 
5.12.5 Pongola se weggaan, veroorsaak ’n 

aansienlike verlies aan 
sinodale bydraes.  Daar 
is met die Sinode van 
Natal onderhandel dat 
hulle sinodale bydraes 
oor ’n termyn uitfaseer, 
sodat daar geleentheid 
is, dat werksaamhede 
in Oos-Transvaal 

daarvolgens aangepas kan word. 
 
5.12.6 AANBEVELING 
 
Die Sinode keur goed dat Pongola deel van  die 
Sinode van Natal word. 
 
Bylae tot punt 15.12.1 - Brief Pongola 
 
14 Februarie 2005 
 
WYSIGING VAN SINODALE GRENSE 
 
Aan die Moderamen van die Sinodes van Oos-
Transvaal en Natal 
 
Huidiglik sorteer Pongola NG Gemeente onder die 
Sinode van Oos-Transvaal, alhoewel ons 
Provinsiaal sorteer onder KwaZulu-Natal. 
 
Die Kerkraad het op hulle Kerkraadsvergadering 
van 14 Februarie 2005 besluit om te vra dat beide 
Sinodes sal goedkeur dat ons as gemeente 
sinodaal verskuif van Oos-Transvaal na Natal.  
Ons weet dat dit noodwendig ’n wysiging  
vansinodale grense tot gevolg sal hê en daarom 
net deur die Sinodes besluit kan word. 



 
 
15.  Sinodale Diensraad 
 
 

 
126                                                                             Agenda 2005  

 
Hierdie is dus ’n amptelike versoek vir die wysiging 
van sinodale grense.  Ons sal dit hoog op prys stel 
as u hierdie besluit goedkeur en deurvoer. 
 
Daar is verskeie redes vir hierdie besluit. 
 
Ons gemeentewees funksioneer totaal in Natal, 
ten opsigte van getuienisaksies (Notchane, Die 
Trust, Magudu en Louwsburg), skole (Pongola en 
Vryheid), hospitale (Empangeni en Richardsbaai) 
en gemeenskap (Die landbou, vroue-aksies, en so 
meer is alles by KwaZulu-Natal ingeskakel.)  Die 
gemeente se totale leef- en werksarea vul dus 
binne KwaZulu-Natal. 
 
Selfs ons CMR kry subsidie vanaf KwaZulu-Natal 
en nie vanaf Mpumalanga nie.  Die Departement 
het ook daarop aangedring dat ons CMR nie meer 
onder Piet Retief se CMR moet ressorteer nie, 
omdat dit noodwendig die subsidies in gedrang 
bring  (Piet Retief ontvang subsidies van 
Mpumalanga.)  Ons moet dus aansoek doen vir ’n 
eie NPO nommer onder KwaZulu-Natal, wat nog ’n 
 

verdere skeiding van Mpumalanga sal veroorsaak.  
Verder veroorsaak die huidige situasie dat die 
CMR werker dubbel verslae moet skryf.  Een aan 
Mpumalanga, volgens hulle regulasies, en een aan 
KwaZulu-Natal, volgens hulle regulasies.  Die CMR 
werker moet maandeliks Groepsupervisie by 
Mpumalanga bywoon waar hierdie provinsie se 
wette en regulasies deurgegee word en intussen 
ontvang sy nie KwaZulu-Natal se reëls nie, terwyl 
die twee Provinsies se werkswyses radikaal van 
mekaar verskil. 
 
Ons besluit is totaal gebaseer op die praktiese van 
gemeentewees en daarom sal ons dit opreg 
waardeer indien u dit so spoedig moontlik sal 
hanteer en afhandel.  Baie dankie en groete in 
Christus.   
 
 
 
Ds Petrus Botha 
Voorsitter van die Kerkraad  
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16.  WYSIGING VAN ARTIKEL 44 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die rede waarom daar 
’n wysiging aan Artikel 44 voorgestel word.  Dit word as gelese beskou.  
Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die agtergrond wil 
lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 
 

KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 16.4  Wysiging van Artikel 44 
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16.  WYSIGING VAN ARTIKEL 44 
 

Twee derdes moet ja sê . . . . .!  
 

16.1 BESLUIT VAN DIE ALGEMENE 
SINODE 2004 
 
16.1.1 Dr Kobus Gerber, die Algemene 
Sekretaris van die NG Kerk, het die besluit van die 
Algemene Sinode onder die Sinodes se aandag 
gebring. 
 

BESLUIT 
 
16.1.2 Hy skryf soos 
volg: 
 
“Graag verwys ek jou 
na Artikel 44.1 van die 
Kerkorde en die 
bewoording soos op 
bladsy 19 van Die Kerkorde van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk: 
 
Artikel 44 
44.1  Die wysiging van die Belydenis kan alleen 
geskied, nadat elke Sinode afsonderlik met ’n 
tweederdemeerderheid ten gunste daarvan 
gestem het. 
 
Nuwe 44.1 
44.1  Die wysiging van die Belydenis kan alleen 
geskied, nadat elke Sinode afsonderlik met ’n 
tweederdemeerderheid én twee derdes van alle 
kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid ten 
gunste daarvan besluit het. 
 
(Die nuwe 44.1 word van krag, nadat al die 
Sinodes hierdie wysiging met ’n  tweederdemeer-
derheid goedgekeur het en 
die Algemene Sinode 
daarna met ’n tweederde-
meerderheidstem ten gun-
ste daarvan besluit het.) 
 
Namens die Moderamen 
word jy hiermee versoek om 
sorg te dra dat hierdie 
wysiging tydens julle sinodesitting dien.  Dit moet 
met ’n tweederdemeerderheid goedgekeur word.” 
 

AGTERGROND 
 
16.2 BESLUIT OOR KERKHER-
ENIGING 
 
16.2.1 Hierdie besluit hang saam met die proses 
van Kerkhereniging.  Dit bepaal die manier, 

waarop elke gemeente en Sinode hulle kan uitdruk 
oor die “finale” voorstelle.  Ter wille van 
volledigheid, word die volledige besluit van die 
Algemene Sinode aangehaal. 
 
16.2.2 In die Besluiteregister van die Algemene 
Sinode, bladsy 427 tot 429, lui die 15 punte van 
die volledige besluit soos volg: (Die gedeeltes wat 
op Artikel 44 betrekking het, word onderstreep.) 
 
3.  KERKHERENIGING 
 
1.  INLEIDING 
 
*  Die NG Kerk is hartseer en verleë, omdat ons na 
baie jare se gesprekke oor Kerkhereniging nog nie 
veel gevorder het nie.  Terwyl daar faktore is wat 
die proses werklik baie moeilik maak, weet ons dat 
dit nie ’n verskoning is nie. 
 
*  By die Algemene Sinode het ons voor die 
aangesig van die Here opnuut oortuig geraak van 
die belangrikheid van Kerkeenheid en ons wil 
onsself met nuwe toewyding daaraan wy.  Ons glo 
dat die Here van ons vra om so spoedig moontlik 
ou breuke te heel en as volle familie van Kerke 
byeen te kom in een Kerkverband.  Ons glo ook 
dat ’n verdeelde Kerk baie moeilik die roeping wat 
die Here vir ons as Kerk het, sal kan uitvoer.  Ons 
huiwer om dit te sê, maar ons oordeel dat versuim 
in hierdie verband, nie net sal beteken dat ons die 
Here gefaal het nie, maar ook ons Suider-
Afrikaanse samelewing – en miskien veral die 
kinders en jongmense. 
 
*  Ons pleit by die ander Kerke van die NG 
Kerkfamilie vir ’n inklusiewe herenigingsproses, 
waarin ons poog om sover moontlik almal wat deel 
is van ons Kerke, saam te neem op die pad 
vorentoe. 
 
*  Ons is verbind aan die VGKSA, wat vir ons sê 
dat die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is 
en dat hulle dit sal wil inbring in die nuwe verband.  
Ons is egter ook verbind aan die NGKA en die 
RCA, wat vir ons sê dat hulle nie kans sien om 
Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie. 
 
*  Wat ons eie Kerk betref, het ons ’n 
verantwoordelikheid teenoor baie predikante en 
lidmate wat gereed is vir ’n hegte eenheid en 
graag Belhar sou wou onderskryf, maar ook baie 
predikante en lidmate wat om verskillende redes, 
nie kans sien om Belhar as belydenisskrif te 
onderskryf nie. 
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*  Ons glo dat ons ’n verantwoordelikheid teenoor 
al hierdie groepe het en sou onsself wou gee vir ’n 
proses, waarin ons so gou as moontlik een word in 
’n “ruim huis” wat plek maak vir almal van ons - 
met die baie waaroor ons saamstem, maar ook dit 
waaroor ons verskil. 
 
*  Ons glo dat dit ironies sal wees as ons rondom 
’n belydenisskrif, wat juis die eenheid van die Kerk 
bely, by ’n punt kom waar ons die Kerk maar laat 
skeur, omdat ons nie meer glo dat die Here ons 
almal bymekaar kan hou en in een herenigde Kerk 
kan saambring nie. 
 
*  Ons pleit by ons broers en susters vir ’n 
spoedige hereniging in ’n ruim en breë eenheid, 
waarin ons mekaar aanvaar en aanneem met al 
ons bagasie, en ook kans kry vir ’n groeiproses 
waarin ons mekaar leer ken en leer liefkry. 
 
*  Ons bied die volgende voorstel aan die ander 
lede van die Familie aan, as ons aanbeveling oor 
hoe ons mekaar iewers in die middel kan ontmoet 
en ’n pad saam kan begin loop. Ons gaan ook so 
spoedig moontlik met ons eie gemeentes in 
gesprek tree oor hierdie voorgestelde proses vir 
Kerkhereniging. 
 
*  Ons hoop dat ons spoedig “iewers in die middel” 
een nuwe herenigde Kerk kan vorm, waar ons 
almal saam voor Christus buig en voor mekaar en 
as ’n saam-Kerk die pad vorentoe aanpak. 
 
2.  VERBINTENIS TOT KERKHERENIGING 
Die NG Kerk herbevestig 
hulle ernstige en duidelike 
verbintenis tot die herstel 
van een Kerkverband met 
die ander drie Kerke van die 
Familie, nl die VGKSA, die 
NGKA en die RCA.  Hierdie 
verbintenis is gegrond in die 
oortuiging dat die Here dit van ons vra - ter wille 
van sy eer (Johannes 17 vers 23) en ter wille van 
ons gesamentlike roeping (Efesiërs 4 vers 4) en 
getuienis in Afrika nóú.  Ons glo dat ons as Familie 
bymekaar hoort, mekaar nodig het en saam ’n 
wesenlike taak te vervul het in ons lande. 
 
3.  ’n KEUSE OM GOU WEER OP GANG TE KOM 
MET DIE PROSES EN SAAM TE GROEI NA 
GROTER EENHEID 
3.1  Die NG Kerk is jammer dat die 
herenigingsproses sloer. Ons is oortuig dat daar 
genoeg gronde is waarom ons spoedig met die 
Kerkherenigingsproses kan begin. 
 
(1)  Ons het ’n gedeelde geskiedenis en weet 
almal dat ons bymekaar hoort. 
 

(2)  Al die Kerke aanvaar reeds die formuliere van 
eenheid as ’n gemeenskaplike belydenisbasis. 
 
(3)  Die Algemene Sinode het reeds in 1998 gesê 
dat hulle die wesenlike inhoud van die 
Belharbelydenis aanvaar. 
 
(4)  Daar bestaan in baie gemeentes, ringe en 
Sinode reeds baie goeie samewerkingsverbande 
en strukture en op sommige plekke is daar reeds 
eenheidstrukture opgerig. 
 
3.2  Ons is van oordeel dat hierdie sake genoeg 
geloofskonsensus bied, sodat ons saam weer die 
proses op pad na een Kerkverband kan begin.  
Ons doen ’n beroep op die ander Kerke van die 
Familie dat ons so gou doenlik die voorbereidende 
proses op gang sal kry. 
 
3.3  Ons glo dat ons so ’n pad nie alleen aanpak 
nie.  Die getuienis van ander wat die pad reeds 
geloop het, help ons om ons vertroue te stel op die 
versoenende krag van die evangelie van Christus 
wat ons steeds nader aan mekaar kan bring en 
ons kan laat groei in ons liefde en begrip vir 
mekaar. 
 
4.  ’n PAD WAT BAIE GEDULD, BEGRIP EN 
TEGEMOETKOMENDHEID VAN ALMAL VRA 
Die geskiedenis leer ons dat verenigingsprosesse 
tussen Kerke nooit eenvoudig is nie. Dit vra van 
alle betrokkenes geestelike toewyding, geduld, 
liefde en veral tegemoetkomendheid.  Dit beteken 
dat ons almal bereid sal moet wees om mekaar 
iewers in die middel te ontmoet.  In die proses sal 
ons deurentyd moet rekening hou met vrae en 
onsekerheid wat mense het en dit met groot 
geduld, sensitiwiteit en baie gesprek hanteer. 
 
5.  DIE BELHARBELYDENIS 
Omdat die Belharbelydenis ’n belydenisskrif van 
een van die Familiekerke is, stel ons voor dat dit as 
een van die belydenisskrifte in die herstelde 
kerkverband opgeneem word (volgens besluit van 
die Algemene Sinode 1998).  Ons is steeds oortuig 
dat die wesenlike inhoud van Belhar (ons 
verbintenis aan die Bybelse getuienis oor God 
Drie-enig, oor die eenheid van die Kerk, oor 
geregtigheid en versoening) baie wyd aanvaar 
word (volgens besluit van die Algemene Sinode 
1998).  Dit impliseer nie dat alle gemeentes, 
predikante, kerkraadslede en lidmate van die nuwe 
verband dit vanselfsprekend as belydenisskrif hoef 
te onderskryf nie.  Ons is oortuig dat die verskille 
oor Belhar meer te doen het met historiese, 
emosionele en simboliese faktore as met die 
wesenlike inhoud self. Dit is baie belangrik dat ons 
oor al hierdie faktore sal praat, sodat ons nie “by 
die verlede stilstaan nie” (Jesaja 43 vers 18), maar 
saam kan fokus op ons roeping vandag en in die 
toekoms.  Ons verbind onsself hiertoe. 
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Agenda 2005    131 

 
6.  MODEL:’n VERENIGDE KERKVERBAND VAN 
SELFSTANDIGE PLAASLIKE GEMEENTES 
Ons stel voor dat die presbiteriaal-sinodale 
kerkregeringstelsel as model vir die organisering 
van die nuwe een Kerkverband gebruik word.  Dit 
beteken dat al die gemeentes as selfstandige 
gemeentes ingevoeg word in ringe, Sinodes en 
een Algemene Sinode.  In die proses moet ruimte 
gelaat word vir onderhandeling, nuwe 
moontlikhede en ’n groei na mekaar. 
 
7.  GEMEENTES SE REG OM HUL OOR HUL EIE 
WERK TE BESLUIT, WORD ERKEN 
Al die bestaande gemeentes van die verenigde 
verband sal so behoue bly en almal saam die 
gemeentes van die nuwe verband wees.  
Gemeentes is 
onderling oop vir 
bywoning en 
lidmaatskap.  
Waar meer as 
een gemeente in 
dieselfde gebied 
val, staan dit 
gemeentes vry 
om hulle 
onderlinge sake 
en samestelling spontaan en sonder voorskrif of 
dwang te reël volgens plaaslike behoeftes.  
Kerkrade behou dus die 
besluitnemingsbevoegdheid oor die inrigting van 
die gemeente. 
 
8.  ANDER KWESSIES WORD GEDURENDE DIE 
PROSES ONDERHANDEL 
Daar is ’n aantal sake waaroor saam onderhandel 
moet word, as die voorbereidende proses aan die 
gang kom. Dit sluit in die skryf van ’n nuwe 
Kerkorde, die naam van die Kerk, teologiese 
opleiding, organisasie van kerklike werksaamhede, 
finansies en eiendomme, taal, ensovoorts.  Ons is 
bewus daarvan dat van hierdie sake baie sensitief 
en emosioneel van aard is en dat die 
onderhandelings hieroor met baie wysheid, oorleg 
en sensitiwiteit hanteer sal moet word.  Tog is ons 
van oordeel dat meningsverskille oor hierdie meer 
praktiese sake nie in die pad van Kerkhereniging 
behoort te staan nie. 
 
9.  WESENLIKE ROL VAN GESAMENTLIKE 
GESPREK EN BESINNING OP ALLE VLAKKE 
Ons glo dat die proses van Kerkhereniging 
indringende gesprekke en begeleiding op alle 
vlakke gaan vra - veral ook op grondvlak met 
gemeentes en lidmate.  Ons verbind onsself tot 
hierdie gesprekke en oordeel dat dit ’n groot wins 
gaan wees as van hierdie gesprekke ook saam 
gevoer kan word.  Ons is oortuig dat dit die proses 
sal aanhelp as die gesprekke oor eenheid gevoer 
 

word in die lig van ons gesamentlike roeping in ons 
lande en ons gesamentlike geloof in die evangelie. 
 
10.  KERKSKEURING MOET TEN ALLE KOSTE 
PROBEER VERMY WORD 
Ons spreek die oortuiging uit dat ons in die herstel 
van een kerkverband Kerkskeuring na enige kant 
ten alle koste moet probeer vermy.  Dit het te 
dikwels gebeur - ook in ons gereformeerde tradisie 
- dat Kerkverenigingsprosesse aanleiding gegee 
het tot Kerkskeuring, die vorming van nuwe Kerke 
en nuwe twiste.  Ons sal die proses so wil hanteer 
dat alle predikante, gemeentes en lidmate van die 
Kerke saam hierdie pad aanpak. 
 
11.  DIE BYEENBRING VAN ALLE 
GEREFORMEERDE KERKE 
Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die 
familie ’n tree sal wees op pad na die byeenbring 
van alle Kerke van gereformeerde belydenis in 
Suid-Afrika. 
 
12.  RAADPLEGING VAN DIE GEMEENTES 
Hoewel die Algemene Sinode en die Kommissies 
’n taak het om leiding te neem, onderhandelings te 
voer en voorstelle te maak ten opsigte van hierdie 
proses, bevestig ons weer eens dat ons verbind is 
om ons gemeentes te raadpleeg en te toets, sodat 
ons saam hierdie pad kan loop.  Ons is oortuig dat 
ons Kerkskeuring ten alle koste moet probeer 
vermy.  Dit gaan waarskynlik vra vir ’n proses, 
waarin ons vorentoe beweeg, maar heeltyd 
sensitief is en ruimte maak vir mense met 
huiweringe en vrae. 
 
13.  PROSES VERDER 
Vir die proses van raadpleging met die Sinodes en 
Kerkrade in die NG Kerk ten opsigte van die 
eenheidsproses in die NG Kerk-familie, stel die 
Algemene Sinode die volgende riglyne: 
 
13.1  Die besluite van die Algemene Sinode van 
2004 oor die herstel van een Kerkverband in die 
NG Kerk-familie (ASK verslag 13:4 punt 4.3) het 
die status van aanbevelings vir gebruik in die 
verdere verloop van die gesprek met hierdie 
familie. 
 
13.2  Hierdie aanbevelings word in ’n 
konsultasieproses deurgegee na die Sinodes, 
Kerkrade en gemeentes vir kommentaar en 
verdere aanbevelings.  Die konsultasieproses met 
Kerkrade en gemeentes is die verantwoordelikheid 
van elke Sinode / Sinodale Kommissie / Sinodale 
Diensraad /Moderamen en word in oorleg met die 
Moderamen Algemene Sinode (plus ander 
kundiges) as die lede van die Taakspan vir 
Kerkhereniging uitgevoer, sodat die resultaat nie 
later nie as einde Januarie 2006 by die 
Moderamen Algemene Sinode is.  Die 
konsultasieproses gaan oor die volgende: 
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13.2.1  Die besluite oor Kerkhereniging van die 
Algemene Sinode 2004; 
 
13.2.2  Die praktiese implikasies van elemente van 
die proses soos gevisualiseer in hierdie besluite. 
plus die bepalings van Die Kerkorde (onder andere 
Artikel 36, 37 en 44) en die Algemene Sinode se 
besluit oor ’n moontlike konsensus of ’n 
tweederdemeerderheid van kerkrade (in 1998 en 
2002).  In dié verband is die volgende by punt 
1.1.9 van die besluite van 2004 belangrik: “Ons sal 
die proses so wil hanteer dat alle predikante, 
gemeentes en lidmate van die Kerke saam hierdie 
pad aanpak.” 
 
13.3  Na die afhandeling van hierdie 
konsultasieproses word die resultaat deur die 
Taakspan verwerk en by die voortgaande gesprek 
in die NG Kerk-familie betrek.  Intussen is die 
aanbevelings van die Algemene Sinode 2004 
beskikbaar vir kommentaar vanuit die hele NG 
Kerkfamilie en vorm dit deel van die gesprek en 
onderhandelings in die Familie. 
 
13.4  Die toetsing van Kerkrade en Sinodes oor 
“finale” of eindvoorstelle vir die herstel van hierdie 
verband, word gelaat totdat ’n behoorlike proses 
van konsultasie en saampraat met Sinodes en 
gemeentes na die oordeel van die Algemene 
Sinode of die Moderamen 
Algemene Sinode plaasgevind het. 
 
13.5  Werklike Kerkeenheid staan of 
val by die wyse waarop dit op 
gemeentevlak sigbaar word.  
Daarom moet gemeentes 
gemotiveer en konkreet gehelp 
word, om na gelang van hulle 
plaaslike omstandighede met die 
ander gemeentes van die NG 
Kerkfamilie in hulle omgewing, 
asook binne ander 
samewerkingstrukture, daadwerklik 
saam te werk.  Aangesien hierdie ’n 
saak is wat binne die hele 
Kerkverband belangrik is, is dit ’n dringende 
prioriteit wat die Moderamen Algemene Sinode in 
samewerking met en deur Sinodes en ringe moet 
hanteer. 
 
14.  APPROBASIE BY KERKEENHEID 
14.1  Dat, kerklik gesproke, approbasie ’n oop 
proses is, wat onder toesig van die Kerkverband in 
regverdigheid en billikheid hanteer word, of as 
gesprek, of as geskilbeslegting, of as appèl, of 
waar persone ter sprake is, ook moontlik as tug.  
As die approbasie oor ’n saak handel, word in die 
proses na konsensus gestreef, maar as deel van 
die oop proses sou ook ooreengekom kan word 
 

 dat daar toetsing van die betrokke lidmate moet 
wees. 
 
14.2  Dat approbasie dwarsdeur Reglement 6 op 
dieselfde wyse hanteer word, behalwe by punt 6:1 
(afstigting), waar vereis word dat meer as die helfte 
van die lidmate ’n versoekskrif en waarborglys 
onderteken. 
 
14.3  Dat die bewoording oor approbasie lees: “die 
ooreenkoms word op twee agtereenvolgende 
Sondae tydens die erediens aan die gemeente(s) 
vir approbasie bekendgemaak, met vermelding dat 
besware daarteen binne sewe dae na die laaste 
afkondiging skriftelik by die skriba ingedien moet 
word.” 
 
14.4  Die Kerkrade maak hulle konsensus-mening, 
of hul gedebatteerde besluit met 
tweederdemeerderheid aan die gemeente op twee 
Sondae bekend vir approbasie.  Indien die 
besware uitloop op ’n besluit tot toetsing van die 
gemeente, word dit gedoen.  Uiteindelik maak die 
Kerkraad hulle geapprobeerde besluit aan die 
Sinode bekend. 
 
14.5  Twee derdes van alle kerkrade moet hierdie 
eenparige-konsensus- of tweederdemeerderheid-
geapprobeerde besluit verkry. 
 

14.6  Elke Sinode moet dan met ’n 
tweederdemeerderheid tot Kerkeenheid 
besluit. 
 
14.7  Nadat elke Sinode afsonderlik met ’n 
tweederdemeerderheid ten gunste 
daarvan besluit het, moet die Algemene 
Sinode dit ook met ’n 
tweederdemeerderheid aanvaar (Artikel 
43 en 44). 
 
14.8  Dat regsadvies oor hierdie 
aanbevelings en saak ingewin word, en 
tot dan toe as voorlopig beskou word. 
 
14.9  Dat die te verkrygde regsadvies, en 

indien dan nog relevant ook hierdie besluit oor 
approbasie, ook aan die ander Kerke van die NG 
Kerkfamilie gekommunikeer word 
 
15.  SINODEVORMING 
Aangesien strukturele eenheid op Algemene 
Sinodale vlak noodwendig ’n langsame proses is, 
Sinodes wat daarvoor gereed is, wel struktureel 
met mekaar kan verenig as Sinodes, sonder om 
die bestaande Kerkverbande prys te gee.  Die 
bedoeling hiermee is ook om die 
herenigingsproses op Algemene Sinodale vlak te 
bevorder. 
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16.3 TWEEDERDEMEERDERHEID 
 
Die bedoeling van ’n tweederdemeerderheid, is dat 
minstens tweederdes van die kerkrade (of 
gemeentes) of Sinodes of afgevaardigdes by die 
Algemene Sinode ten gunste van die besluit 
gestem het. 
 
 
 
 
 
 
 

16.4 AANBEVELING 
 
Die Sinode besluit dat Artikel 44.1 soos volg 
gewysig word: 
 
“Artikel 44.1  Die wysiging van die Belydenis 
kan alleen geskied, nadat elke Sinode 
afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én 
twee derdes van alle kerkrade elk met ’n 
tweederdemeerderheid ten gunste daarvan 
besluit het.” 
 
(Hierdie besluit moet met ’n tweederdemeer-
derheid goedgekeur word.) 
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17.  BESKRYWINGSPUNTE 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag gee die inhoud van die beskrywingspunte weer. 
 
Punt twee:   Die Bediening/Diensgroep doen hieroor ’n aanbeveling. 
 
 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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17.  BESKRYWINGSPUNTE 
 

Nog verdere vrae . . . . .  
 

VERWYS NA DIE BEDIENING VIR 
GETUIENIS 

(DIENSGROEP VIR KERKEENHEID) 
 
17.1 KERKHERENIGING 
 
17.1.1 Beskrywingspunt 
 
Die Sinode besluit dat sou die proses van 
Kerkhereniging/Kerkvereniging voortgaan, 
gemeentes die reg gelaat word om outonoom te 
bly voortbestaan as die NG Kerk. 
 
17.1.2 Motivering  
 
 Die NG Kerk is van 1986 af oop vir alle rasse. 
 
17.1.3 Indiener 
 
Kerkraad Machado-Boven. 
 
 

VERWYS NA NA DIE BEDIENING VIR 
ONDERLINGE DORG 

 
17.2 HOMOSEKSUALITEIT 
 
17.2.1 Beskrywingspunt 
 
Die Sinode besluit dat homoseksualiteit, sowel as 
homoseksuele oriëntering, sonde is. 
 
17.2.2 Motivering 
 
Vanuit die wesens-struktuur van die seksualiteit, 
wat in die Skrif aan ons as heteroseksualiteit 
geopenbaar is, is dit duidelik dat homoseksualiteit 
deel uitmaak van die abnormale, deur die sonde 
gebroke werklikheid, waarin ons lewe. 
 
17.2.3 Indiener 
 
Kerkraad Machado-Boven 
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18.  IN MEMORIAM 
 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Hierdie inligting bring hulde aan die nagedagtenis van wyle 
ds Willie Marais. 
 
Punt twee:   Die Voorsitter lei die vergadering in ’n gebed van dank.  
 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
 
 



 
 

18.  In Memoriam 
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18.  IN MEMORIAM 
 

Dankie en totsiens . . . . .  
 

18.1 DS WILLEM ADRIAAN MARAIS 
(BA HONS) - 23 JUNIE 1919 TOT 18 
SEPTEMBER 2004 
 
Willie Marais is op 18 September 2004 in die 
ouderdom van vyf-en-tagtig jaar oorlede, nadat hy 
lank siek was. 
 
Jeugjare 
 
Hy is op 23 Junie 1919 te Heidelberg, Kaap 
gebore.  Sy vader Petrus Johannes Marais was ’n 
wingerdboer en ’n besproeiingskontrakteur en sy 
moeder Bertha Margaretha (gebore Vos) was ’n 
huisvrou.  Sy skoolloopbaan geskied in Robertson 
- 1925 tot 1933 aan die Laerskool en 1934 tot 
1937 aan die Hoërskool.  Gedurende sy tienerjare 
had hy ’n besondere belangstelling in 
wedvlugduiwe.  Dié belangstelling het hom ook 
tydens die bediening bygebly. 
 
Studies 
 
Sy studies was aan Stellenbosch, vanaf 1938 tot 
1944.  Hy behaal die grade BA (1940) en BA 
Honneurs (1943). Hy word op 7 Desember 1944 
gelegitmeer.  Tydens sy universiteitsjare speel hy 
tennis, is hy lid van die Calvanistiese Bond en hou 
hy Sondagskool te Elsenburg. 
 
Gesinslewe 
 
Op 8 Januarie 1945 tree hy in die huwelik met  
Sarie (Susarah Cornelia) Lombaard.  Hulle het op 
Stellenbosch ontmoet, waar sy haar as 
onderwyseres bekwaam het.  Twee kinders word 
gebore Nella (op 23 September 1946) en Pieter 
(op 3 Februarie 1953).  
Beide is getroud en daar is 
ses kleinkinders gebore.  

Die oudste kleinkind het egter onlangs tragies 
verongeluk. 
 
Bediening 
 
Nadat hy op 25 Augustus in Stanford bevestig is, 
het hy die volgende gemeentes in die NG Kerk 
bedien:  Stanford (1945 tot 1947), Kanoneiland 
(1947 tot 1953), Alexandria (1953 tot 1960) en 
Sutherland (1960 tot 1966).  Gedurende 1966 
word hy as leraar van die NGKA gemeente 
Nelspruit bevestig.  Hy werk daar tot 1975, toe hy 
weens gesondheidsredes met vervroegde 
emeritaat moes gaan.  Tussen 1975 en 1982 kon 
hy nog met siekebesoek in Nelspruit en Lydenburg 
help.  Vanaf 2000 vestig hulle hulle in Pretoria. 
 
Hoogtepunte tydens sy bediening was die 
besondere herlewings, wat hy in Kanoneiland en 
Alexandria beleef het, sowel as die twee 
Kerkgeboue wat hy help bou het.  Die eerste was 
by Kanoneiland en die tweede by die NGKA 
Nelspruit.  Kanoneiland was ’n arm gemeente en 
hulle moes hard werk, om die geboue betaal te kry.  
In breër verband, was hy ook lid van die Sinodale 
Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie en 
die Argiefkommissie.  
 
Die prioriteit van sy bediening, was om mense na 
Christus te lei en dit veral deur die prediking te 
doen. 
 
(Opgestel aan die hand van die Biografiese Vorm, 
wat op 12 April 1997 ingevul is en inligting, wat 
deur sy eggenote verskaf is.)   
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19.  GESAMENTLIKE KOMMISSIE VIR ARGIEF EN BESTUURS-
INLIGTINGSDIENSTE 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting oor die werksaamhede van die 
Argief bedoel.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van 
die Argief wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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19.  GESAMENTLIKE KOMMISSIE VIR ARGIEF EN BESTUURS-
INLIGTINGSDIENSTE 

 
NUWE PROSEDURES 

Die Argief kon ’n aantal prosedures in plek stel, om gemeentes tot nut te wees en die werk te 
vergemaklik. 

 
 

19.1 ELEKTRONIESE INDIENING 
VAN REGISTERAFSKRIFTE 
 
19.1.1 Gemeentes kan voortaan hulle 
registerafskrifte elektronies by die Argief indien. 
Die volgende werkswyse word gevolg: 
 
19.1.2  Gemeentes met Winkerk as 
rekenaarprogr
am (76 
gemeentes): 
ABID het ’n 
databasis 
waarin alle 
afskrifte per 
e-pos 
ontvang, 
ingetrek word 
vir elektronies bewaring of om as harde kopie 
uitgedruk te word, totdat alle gemeentes se 
afskrifte elektronies bewaar kan word. 
 
19.1.2  Gemeentes wat nie Winkerk gebruik nie 
(13 gemeentes): Registerafskrifte word op die 
volgende wyses elektronies (per e-pos) aan ABID 
gestuur: 
 
19.1.2.1 Gemeentes wat oor geen 
gerekenariseerde register-databasis beskik nie, 
koop ’n programmetjie by ABID aan, indien dit te 
groot is om van die webtuiste af te laai.  Die koste 
is ongeveer R80.  Dit kan op Windows 98 en hoër 
geïnstalleer word en waarop hulle eenvoudig hulle 
afskrifte kan insleutel en dan elektronies stuur of 
laat aanstuur. 
 
19.1.2.2 Gemeentes wat ander gemeente-
programme gebruik, kan ook die programmetjie  
aankoop waarop hulle eenvoudig hulle afskrifte 
insleutel en elektronies stuur of laat aanstuur.  Of 
hulle kan - indien die verskaffer van hulle 
gemeenteprogram hulle wil help – ’n spesifieke 
formaat ASCII lêer in CSV formaat (Comma 
Separated Values) gebruik.  Dié inligting word op 
aanvraag verskaf, sodat hulle data - ná toetsing - 
ook elektronies by ABID ontvang, gestoor en/of 
gedruk kan word.  Hiervoor word ook ’n bedrag 
gekwoteer. 
 

19.2 PROSEDURES MET 
REGISTERAFSKRIFTE 
 
19.2.1 Die Sinodale Diensraad het reeds na 
aanleiding van die Algemene Sinode 2004 se 
besluite, bepaal wat die rol van die ring is, in die 
jaarlikse indiening van registerafskrifte.  Vergelyk 
punt 15.5.2.3. 

 
19.2.2 Ter wille van duidelikheid 
word elke rolspeler se taak uiteengesit. 
 
19.2.3  Die Gemeentes se 
Diensgroep vir die argief 
 
Een:  Kontroleer die jaarlikse 
registerafskrifte - soos voorberei deur 
die kerkkantoorpersoneel - aan die 

hand van die voorskrifte, keur dit goed en stuur 
direk aan die Argief en Bestuurs-inligtingsdienste 
[ABID] in Stellenbosch. 
 
Twee: Werk met ABID saam waar verbeterings 
aan foutiewe registerafskrifte aangebring moet 
word of waar uitstaande registerafskrifte ingestuur 
moet word. 
 
19.2.4  Argief en Bestuursinligtingsdienste 
 
Een:  Vra verbeterings aan registerafskrifte, of 
die uitstaande registerafskrifte, direk by gemeentes 
aan. 
 
Twee: Nader die Ring se Diensgroep vir die 
argief om hulp te verleen, waar gemeentes nie 
reageer op versoeke om verbeterings 
aan/uitstaande registerafskrifte nie. 
 
19.2.5  Die Ring se Diensgroep vir die argief 
 
Een:  Ontvang nie meer die jaarlikse 
registerafskrifte van gemeentes met verslag aan 
die Ring nie, maar verleen hulp waar nodig aan 
gemeentes ten opsigte van registerhouding, en 
aan ABID om verbeterings aan/uitstaande 
registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry waar 
samewerking nie verkry word nie. 
 
Twee:  Vra die betrokke Kerkargief om hulp met 
opleiding waar dit blyk dat ringsgemeentes 
probleme met hulle registerhouding ervaar. 
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Drie:  Gaan wel die registerhouding van die 
gasheergemeente tydens die jaarlikse ringsitting 
na met verslag aan die Ring. 
 
Vier: Versorg die ringsargief volgens die 
voorskrifte in die Argief en Museum-reglement. 
 
19.2.6 Die Ringskriba stuur nie meer die 
jaarlikse registerafskrifte van die ringsgemeentes, 
saam met die ringstukke, na die Kerkargief nie. 
 

FUNKSIONERING VAN DIE ARGIEF 
 
19.3 EENWORDING VAN DIE 
KERKARGIEWE VAN KAAPLAND EN 
TRANSVAAL 
 
19.3.1 Vanaf 1 Maart 2005 funksioneer die 
Argief in Stellenbosch as ’n eenheidsargief tussen 
Kaapland en Transvaal. 
 
19.3.2 Onderhandelinge het ver gevorder, 
sedert die Algemene Sinode in 2004 in beginsel 
goedgekeur het dat die Argief as ’n werksaamheid 
van die Algemene Sinode oorgeneem kan word.  
Die onderhandelinge word waarskynlik reeds in 
September 2005 afgehandel, met die oog op ’n 
datum van oorname so gou moontlik daarna. 
 
19.3.3 Daar word ook deurlopend met die ander 
Sinodes met argiefbewaarplekke gesprek gevoer, 
oor ’n moontlike verskuiwing na 
Stellenbosch. 
 
19.3.4 Die 2005/6 begroting 
toon reeds ’n aansienlike 
besparing vir die Transvaalse 
Sinodes, terwyl oplossings vir 
die meeste probleme gevind is, 
wat met die afstand tussen 
Pretoria en Stellenbosch 
voorsien is. 
 
19.4 UITVOERING VAN ABID SE 
OPDRAG VANUIT STELLENBOSCH 
 
Die volgende werkswyse word gevolg: 
 
19.4.1 Bestaande opdragte en besluite 
aangaande ABID word gehandhaaf. 
 
19.4.2 Naslaan- en Inligtingsoektogte uit 
registers: ABID se personeel gee so spoedig 
moontlik uitvoering aan alle versoeke om inligting, 
uit die registers van gemeentes (en 
registerafskrifte) wat in ABID se besit is en wat nie 
met genealogiese navorsing te doen het nie. 
 

19.4.3 Naslaan- en Inligtingsoektogte uit 
Agendas en Handelinge:  ABID se personeel gee 
so spoedig moontlik uitvoering aan alle versoeke 
van gemeentes, ringe, Sinodes en Diensgroepe 
van hierdie instansies om inligting uit hulle eie 
Agendas en Handelinge wat in ABID se besit is en 
wat nie om die een of ander rede geslote is nie. 
Versoeke om inligting uit bronne anders as wat 
aan die betrokke instansie behoort, word op 
dieselfde wyse as tans hanteer, met in ag neming 
van die omvang van die soektog, die vertroulikheid 
van die materiaal en die doel waarvoor dit benodig 
word.  In alle omstandighede word die afstand 
tussen die aanvraer en ABID in ag geneem. 
 
19.4.4 Jaarlikse ringstukke: 
 
Een: Ringskribas stuur steeds binne die 
voorgeskrewe tyd die jaarlikse ringstukke aan 
ABID. 
 
Twee: Waar nie van elektroniese versending 
gebruik gemaak word nie, word stukke direk aan 
ABID gepos met onder andere “oornagpos” vir 
sekuriteit. 
 
19.4.5 Die webblad word gebruik om inligting 
deur te gee. 
 
19.4.6 Gereelde opleiding: Dagkursusse, 
groepsessies en besoeke aan gemeentes deur 
ABID-personeel word gereël.  Besoek aan 
gemeentes binne die sinodale gebied, word in 

oorleg met die Sinode huis 
gereël. 
 
19.4.7 GKABID-vergaderings: 
Word gehou tydens besoeke aan 
die Noorde. 
 
19.4.8 Die nuwe Argief- en 
Museumreglement word via 
Ondersteuningsdienste as deel 
van die Familiereëls (Kerkorde) 
beskikbaar gestel. 

 
ONDERSOEKE WAT TANS GEVOER 

WORD 
 
19.5 MOONTLIKE SENTRALISERING 
VAN REGISTERS 
 
19.5.1  Prakties is die sentralisering van 
registers redelik eenvoudig en kan met die 
samewerking van alle gemeentes redelik vinnig 
gedoen word. 
 
19.5.2  Dit sou die volgende behels: 
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Een:  Alle registers en alle rekenaardata word 
na ABID oorgedra vir die skep van een 
gerekenariseerde databasis. 
 
Twee:  Gemeentes wat nog nie gerekenariseer 
is nie, se registers word deur ABID ingesleutel. 
 
Drie:  Die koste per gemeente per maand kan 
wissel tussen R50,00 en R120,00.  Die bedrag 
word deur die lidmatetal bepaal. 
 
Vier:  Die fynere detail waarvolgens die aanvra 
en oordrag van lidmaatskap plaasvind, sal nog 
bepaal word met inagneming van kerkordelike 
bepalings, die metode van goedkeuring en 
kennisgewing aan beide gemeentes. 
Vyf: Die voordele is dat gemeentes nie meer met 
registerhouding, die gepaardgaande administrasie 
en die jaarlikse registerafskrifte belas is nie.  
Omdat alles sentraal deur ABID-personeel gedoen 
word, hou gemeentes nou slegs ’n databasis wat 
op die pastorale versorging van hul lidmate 
toegespits is.  Die klein besparing behoort die 
maandelikse koste (punt drie hierbo) te dek. 
 
19.6 IMPLIKASIES VAN SEKERE 
WETTE 
 
19.6.1 Wet op 
Bevordering van Toegang 
tot Inligting 
 
19.6.1.1 Hierdie Wet 
bepaal dat ’n persoon 
aangewys word, wat aan 
die bepalinge van die Wet 
uitvoering kan gee. 
 
19.6.1.2 Die Moderamen 
van die Algemene Sinode, het op aanbeveling van 
die Taakspan ABID het besluit: Die betrokke 
“PERSOON” (Inligtingsbeampte), ten opsigte van 

alle Kommissies of 
Diensgroepe van die 
Algemene Sinode, 
Sinodes, ringe, 
kerkrade, inrigtings 
en alle instansies wat 
inligting bewaar, by 
wie aansoeke om 
toegang tot inligting ingedien moet word, is die 
Argivaris van die Algemene Sinode (tans Argivaris 
van die Eenheidsargief: Kaapland, Transvaal en 
die Algemene Sinode). 
 
19.6.1.3 Die nodige dokumente (Handleiding en 
Inventaris van die NG Kerk) word voorberei en 
voorsien aan alle Kommissies/Diensgroepe en 
kerkvergaderinge.  Dit is ’n voorbeeld van ’n 
Handleiding, die Inventaris, Vorm B (aansoeke om 
toegang tot inligting) en die “Bylae” (oor kostes). 
 
19.6.1.4 ’n Inligtingstuk word aan alle kerklike 
betrokkenes oor die rede vir die wet en die 
praktiewe uitvoering daarvan voorsien. 
 
19.6.2 Nasionale Erfeniswet (Wet 25 van 1999 
en aangevul in Goewermentskennisgewing 
Nommer 1313 van 25 Oktober 2002) 
 
19.6.2.1 Kennis moet geneem word dat die 
Nasionale Erfeniswet bepaal dat alle geboue ouer 
as 60 jaar deur die Wet beskerm word en dat 
toestemming verkry moet word, voordat enige 
vervreemding, restourasie of verbouings mag 
plaasvind. 
 
19.6.2.2 ’n Inligtingstuk word hieroor voorberei. 
 
 
Argivaris – Dr Johann Froneman 
Lid van Oos-Transvaal – Ds Gideon du Toit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Johann Froneman     Gideon du Toit 
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20.  KURATORIUM VAN DIE TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT 
VAN PRETORIA 

 
 

INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van 
die Kuratorium, wat tans van belang is.  Daar word slegs van die verslag 
kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Opening en 
Konstituering wil lewer, kan dit op indekskaarte doen. 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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20.  KURATORIUM VAN DIE TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT 
VAN PRETORIA 

 
Hoe gaan dit met die opleiding . . . ? 

 
20.1 SITUASIE BY DIE FAKULTEIT 
TEOLOGIE 
 
20.1.1  Elke vyf (5) jaar word daar ’n 
ooreenkoms tussen die Universiteit van 
Pretoria en die vier Sinodes van 
Transvaal gesluit.  Die bestaande 
ooreenkoms (geteken gedurende 2004) 
geld vanaf die begin van hierdie jaar en 
verstryk aan die einde van 2009.  
Buiten die NG Kerk, het die 
Nederduitsch Hervormde Kerk van 
Afrika en die Uniting Presbyterian 
Church of Southern Africa ook 
ooreenkomste met UP oor teologiese 
opleiding. 
 
20.1.2  Die NG Kerk het tans 10 voltydse 
dosente.  Hulle is proff Cas Vos - Dekaan, Etienne 
de Villiers - Departement Dogmatiek, Hoffie 
Hofmeyr - Departement Kerkreg en 
Kerkgeskiedenis, Dirk Human en Jurie le Roux - 
beide Departement Ou Testamentiese Wetenskap, 
Piet Meiring - Departement Sendingwetenskap, 
Julian Müller - Departement Praktiese Teologie, 
Gert Steyn en Jan van der Watt - beide 
Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap, 
Conrad Wethmar - Departement Dogmatiek, 
terwyl dr Attie van Niekerk deeltyds aangestel is 
in die Departement Sendingwetenskap. 
 
20.1.3  Tans is daar vyf dosente van die Ned 
Herv Kerk, naamlik: proff Johan Buitendag - 
Departement Dogmatiek, Yolanda Dreyer - 
Departement Praktiese Teologie, Andries van 
Aarde - Departement Nuwe Testamentiese 
Wetenskap, Piet van der Merwe - Departement 
Sendingwetenskap en Piet Venter - Departement 
Ou Testamentiese Wetenskap. 
 
20.1.4  Daar is twee dosente van die 
Presbiteriaanse Kerk, naamlik proff Maake 
Masango - Departement Praktiese Teologie en 
Graham Duncan (Departement Kerkreg en 
Kerkgeskiedenis). 
 
20.2 DIE ONDERRIG 
 
20.2.1  In die onderrig word ’n onderskeid 
gemaak tussen algemeen teologiese opleiding 
(die basiese kennis, waaroor enige teologiese 
student behoort te beskik), die vakke wat 
kerkspesifiek is en net deur dosente van die 
betrokke Kerk aangebied word, asook die deel wat 

as kerkeie bestempel word.  Laasgenoemde word 
aangebied deur die NG Kerk se dosente of iemand 
deur die Kerk daartoe aangestel. 
 

20.2.2  Die kerkeie geskied vanaf die 
derde jaar en die omvang hiervan word 
deur die Kuratorium  in oorleg met die 
Departement Praktiese Teologie 
bepaal. 
 
20.2.3  Dit bly belangrik dat steeds 
die beste onderrig aan studente gegee 
kan word. Daarom stem dit tot groot 
dankbaarheid dat die gehalte studente 
wat jaarliks aansoek doen, baie goed 

is. Die getalle van die onderskeie jaargroepe is 
soos volg (studente ontvang na die eerste vier jaar 
’n vierjarige BTh graad en na ’n verdere twee jaar 
’n MDiv-graad).  BTh I = 36; BTh II = 36; BTh III = 
16; BTh IV = 16; MDiv 1 = 11; MDiv II = 17. 
 
20.2.4  Die studente se betrokkenheid by die 
Kerk is baie belangrik. 
 
20.2.5  Gegewe die veelkerklike karakter van die 
Fakulteit, is die Kuratorium steeds oortuig daarvan 
dat die belegging by die Fakulteit vir die NG Kerk 
’n baie voordelige en gesonde belegging is. 
 
20.3 ROL VAN DIE KURATORIUM 
(BEHEERLLIGGAAM) 
 
20.3.1  Dit behoort uit bostaande duidelik te 
wees, dat ook die rol van die Kuratorium baie 
verander (verbreed) het.  Saam daarmee het die 
rol van die Proponentseksamenkommissie (die 
kommissie wat die finale kerklike beoordeling van 
die teologiese studente doen) baie verander.  Dit is 
nou nie meer net ’n evaluering aan die einde van 
die periode nie, maar ook ’n wesenlike 
betrokkenheid by die samestelling van die leerplan 
(kurrikulum). 
 
20.3.2  Die feit dat ’n voltydse kantoor vir die 
Kerk gedurende 2003 by die Teologiese Fakulteit 
gevestig kon word, is rede tot groot dankbaarheid.  
Dit voorsien in verskeie noodsaaklike behoeftes. 
 
20.3.3  Daar word op gereelde basis gesprek 
gevoer met die Kuratorium van die VGKSA in die 
Noorde.  Die opleiding van hulle studente geskied 
in Pretoria, maar wel by Unisa. 
 
20.3.4  Die Kuratorium is voortdurend in gesprek 
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is met die ander twee opleidingsentra van ons Kerk 
- beide binne AKTO (Algemene Kommissie vir 
Teologiese Opleiding) en ook op individuele basis.  
Hierbenewens is die Kuratorium betrokke by 
verskeie gesprekke, wat gevoer word ten opsigte 
van die moontlike verandering van teologiese 
opleiding in die toekoms. 
 
20.4  KRITIEK OP TEOLOGIESE 
OPLEIDING 
 
20.4.1  Kritiek op die leer van die Kerk 
 
20.4.1.1  In die jongste verlede het teologiese 
opleiding en veral die Gereformeerde leer baie in 
die spervuur in die openbare 
media gekom.  Verskeie berigte in 
die media asook ’n radioprogram 
het dit redelik op die spits gedryf.  
Die Kuratorium se Dagbestuur 
betreur die feit dat openbare 
verdagmakery aanleiding gegee 
het tot sodanige optrede wat nou 
gevolg moet word.  As Kerk van 
die Here Jesus Christus wil die 
Kuratorium se Dagbestuur graag 
sien dat die saak tot bevrediging opgeklaar word in 
belang van die Koning van die Kerk. 
 
20.4.1.2  Ten einde weer vertroue in die 
teologiese opleiding by UP te herstel het die 
Dagbestuur ’n ope uitnodiging aan lidmate, 
predikante en studente binne die sinodale gebiede 
van Wes-, Noord-, Suid- en Oos-Transvaal gerig.  
Almal is versoek om, indien daar benewens die 
verklarings wat uitgereik is deur die Dekaan van 
die Fakulteit, sowel as die drie dosente (wat deur 
die Verklaring van 15 Junie deur studente 
geïmpliseer is), nog enige saak is, wat die leer van 
die Kerk sou raak, insoverre dit teologiese dosente 
by UP betref, dit onder die aandag van die 
Kuratorium te bring. 
 
20.4.1.3  Ter wille van volkome deursigtigheid het 
die Kuratorium se Dagbestuur op ’n bepaalde 
werkswyse besluit,  ten einde enige sweem van 
agterdog uit die weg te ruim.  ’n Komitee is 
aangewys om alle stukke wat moontlik mag inkom 
deur te gaan en ’n verslag op te stel, wat behandel 
sal word by die Kuratorium se vergadering aan die 
einde van die jaar.  Die vergadering word vir ’n 
ekstra dag verleng, sodat daar ruim geleentheid is 
dat die Kuratorium met elke dosent afsonderlik 
gesprek kan voer en, indien nodig, daar duidelike 
verklarings van elkeen verkry kan word om enige 
toekomstige navraag met duidelikheid en 
stelligheid te beantwoord. 
20.4.1.4  Na die vergadering van die volle 
Kuratorium sal ’n volledige verklaring uitgereik 
word oor die verloop van sake.  Sou daar bepaalde 

optrede moet volg, sal dit ook in ’n gees van 
openhartigheid aangedui word. 
 
20.4.2 Die prosedure wat met een verklaring 
gevolg is 
 
20.4.2.1  Afgesien van die saak rakende die leer 
wat aangespreek word, moet hier ook iets vermeld 
word oor een van die bydraende faktore in die 
debat.  Dit was die optrede rondom die 
verspreiding van die sogenaamde “Status 
Confessionis aangaande die opstanding van Jesus 
Christus” van 15 Junie 2005, wat voorgegee het 
dat dit deur 46 teologiese studente van UP 
onderteken is. 
 

20.4.2.2  Dit het baie gou geblyk 
dat daar op ’n misleidende manier 
te werk gegaan is om die name van 
ondertekenaars te verkry: onder 
andere dat die finale dokument nie 
in daardie formaat onderteken is 
nie; dat sommige se instemming 
net telefonies verkry is (ook sonder 
dat daar gemeld is dat die 
verskillende beskrywings van die 

opstanding van Christus aan spesifieke persone 
toegeskryf is); en in drie gevalle dat daar geen 
toestemming gegee is nie. 
 
20.4.2.3  Uiteindelik was die opsteller van die 
betrokke dokument, die enigste persoon wat hom 
nie van die dokument gedistansieer het nie. 
 
20.5  VOORTGESETTE TEOLOGIESE 
OPLEIDING 
 
20.5.1  Gedurende Mei 2005 is ’n ooreenkoms 
met UP gesluit, waardeur die Sentrum vir 
Bedieningsontwikkeling (SBO) by die Fakulteit 
gevestig is.  Die doel met SBO is om toepaslike 
kursusse vir die voortgesette opleiding van 
predikante te voorsien.  Dit moet dus ook goed 
aansluit by die bestaande basiese opleiding en in 
sekere sin ’n voortsetting daarvan wees.  Verder 
word in die vooruitsig gestel dat lidmate en 
kerkraadslede ook verder toegerus sal word. 
 
20.5.2  Daar bestaan ’n taakspan, aangewys 
deur die Kuratorium en bestaande uit twee 
verteenwoordigers van elke Sinode in die ou 
Transvaal, wat help met die bepaling van welke 
kursusse daar behoort te wees. Dit is ook as 
uitgangspunt aanvaar dat die kursusse 
gedesentraliseerd aangebied sal word in die hele 
streek wat voorheen as Transvaal bekend gestaan 
het. 
20.5.3  Die taakspan het geoordeel dat die naam 
van SBO binne kerklike kring as Excelsus bekend 
moet staan. 
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20.5.4  Daar is met prof Malan Nel onderhandel 
en ’n deel van sy tyd word vanaf die begin van die 
jaar by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening 
uitgekoop.  Die Kuratorium is 
baie dankbaar om van ’n 
kundige soos prof Malan Nel 
se dienste gebruik te kan 
maak.  Hy is verantwoordelik 
vir die programme, terwyl die 
bestuursdeel deur dr Flip du 
Toit hanteer word. 
 
20.5.5  Een van die sake waarop gekonsentreer 
sal word, is ook om sover moontlik koördinerend 
op te tree tussen die vier Transvaalse Sinodes. By 
elkeen is daar programme of kursusse waarby die 
ander Sinodes sinvol kan inskakel. 
20.6  FONDSINSAMELING 
 
Nadat die NG Kerk in 1938 betrokke geraak het by 

die Fakulteit Teologie by UP, is daar baie moeite 
gedoen met fondsinsameling.  Na ’n aantal jare is 
dit gestaak.  Daar word nou weer voluit hieraan 
gewerk.  ’n Eie trust is gestig, naamlik die 
Teologiese Opleiding Pretoria-Trust (afgekort TOP-
Trust). 
 
 
Dr Kobus Gerber (Voorsitter) 
Dr Flip du Toit (Skriba) 
 
Die Sinode van Oos-Transvaal se lede in die 
Kuratorium: 
 
Dr Johann Ernst 
Dr Danie Dreyer 
Dr Lourens Bosman 
Dr André van Niekerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johann Ernst Lourens Bosman André van Niekerk Danie Dreyer 
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21.  BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA  (BSA) 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van 
die Bybelgenootskap.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor enige aspek van die 
verslag wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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21.  BYBELGENOOTSKAP VAN SUID- AFRIKA  (BSA) 
 

Bybels, Bybels, Bybels, . . . 
 

21.1 INLEIDEND 
 
Gedurende 2004 het die 
Bybelgenootskap die 200ste bestaans-
jaar van die Bybelgenootskapbeweging 
met dankdienste, feesgeleenthede, 
spesiale publikasies en projekte 
herdenk.  
 
21.2 VERTALINGS EN NUWE 
PUBLIKASIES  
 
21.2.1 Vertaling van die Bybel in Afrikaans 
 
Die Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in 
Afrikaans) het besluit om te begin met ’n nuwe 
brontaal gebaseerde vertaling in Afrikaans.  
 
21.2.2 Afrikaanse Bybel vir Dowes 
 
Die Psalms is vir publikasie in 2005 voorberei. Die 
publikasie van die volledige vertaling word beplan 
vir 2006. 
 
21.2.3 Suid-Ndebele Ou Testament 
 
Die vertalers, prof APB Breytenbach, mnr P 
Mabena en past D Mahlangu het 2 Kronieke 
voltooi en is besig met Genesis. 
 
21.2.4 Zulu: Oudiobybels 
 
Onderhandelings met Hosanna, ’n 
organisasie in die VSA, is onderweg om 
die Geloof kom deur Gehoor-program in 
Suid-Afrika te bevorder. 
 
21.2.5 Zulu: Voltooiing van die 
nuwe vertaling van die Ou Testament 
 
Die Nuwe Testament en Psalms is in 1986 
gepubliseer.  Ondersoeke word tans gedoen sodat 
daar vroeg in 2005 met die volledige nuwe 
vertaling van die Ou Testament voortgegaan kan 
word. 
 
21.2.6 Braillebybel op disket 
 
Die Braillebybel op disket is in Afrikaans uitgegee.  
Hierdie Bybel maak die Woord van God elektronies 
toeganklik vir blindes. 
 
21.2.7 Bybel-avonture 
 
Bybel-avonture, ’n stel van agt mini-boekies met 

Bybelverhale vir kinders, is gepubliseer. 
 
21.2.8 Saam met God by die werk 
 
Dié publikasie bevat 10 Bybelse beginsels vir 
werkgewers en werknemers.  Dit is die eerste 
in die reeks:  Leef met Integriteit. 
 

21.3 PRODUKSIE 
 
Die formaat van die Standaardbybel is verklein na 
180 x 120 mm. Die prys van Standaardbybels vir 
Kerke is tot R36 per Bybel verminder. 
 
21.4 VERSPREIDING 
 
21.4.1 Vir Bybelbestellings moet óf Hermi de 
Jongh by 021-918-8820 e-pos 
hdejongh@onthedot.co.za óf Soné Joubert by 021-
918-8820 e-pos sjoubert@onthedot.co.za 
gekontak word.  Faksnommer: 021-918-8825. 
Rekeninghouers betaal geen afleweringskostes vir 
bestellings van méér as R300,00 nie.  
Afleweringstyd: 7 werksdae. Kontantaankope kan 
steeds direk by Bybelhuis gedoen, word solank dit 
self afgehaal word en kontant daarvoor betaal 
word.  
 
21.4.2 ’n Totaal van 1 146 269 Bybels en 

Bybelgedeeltes is in 104 tale versprei.  
Die gemiddelde verlies op Bybels, wat 
uit bydraes verhaal moet word, beloop 
R19,00 en meer per Bybel. 
 
21.4.3 Die 10 miljoenste volledige 
Afrikaanse Bybel sedert 1933, is tydens 
die verslagjaar versprei! (10 012 691) 
 
21.5 BEFONDSING 

 
Ons dank die Here vir elke ondersteuner wat 
steeds hierdie unieke geloofswerk help befonds 
het. 
 
21.5.1 Inkomste 
 
Donateurs het R22 miljoen bygedra.  Die opbrengs 
uit Boedels was R4,1 miljoen.  Bydraes was 
verantwoordelik vir 50 sent van elke rand wat die 
Bybelgenootskap ontvang het.  Wat ’n wonderlike 
voorreg en seën om te kan beleef, hoe ons 
Hemelse Vader die werksaamhede van die 
Bybelgenootskap onderhou. 
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21.5.2 Uitgawes 
 
Die Bybelgenootskap het 51 sent uit elke rand aan 
Bybelvertaling, -produksie en -verspreiding span-
deer, 37 sent aan menslike hulpbronne, 3 sent aan 
ondersteunings-programme en 9 sent aan 
administrasie.  Die geouditeerde finansiële verslae 
is by die Streekkantoor te Kempton Park vir 
donateurs van die BSA ter insae. 
 
21.6 KONTAK TUSSEN DIE BSA EN 
DIE NG KERK IN OOS-TRANSVAAL 
 
21.6.1 Dit was telkens ’n vreugde-voorreg om 
die Woord te kon bedien en belydende– asook 

dooplidmate tydens gemeente- en ringsbesoeke te 
kon inlig oor die werksaamhede van die BSA.  
Goeie gesindhede is ervaar waarvoor ons net 
opregte dankbaarheid het. 
 
21.6.1 ’n Bedrag van R13,73 per belydende 
lidmaat, oftewel R1 340 747 is gedurende u 
Kerklike boekjaar deur die gemeentes en individue 
van die NG Kerk in Oos-Transvaal vir 
Bybelproduksie en -voorsiening bygedra.  Dit is ’n 
styging van 5,4% teenoor die vorige boekjaar se 
R1 271 717.  Die gemiddelde bydraes per 
belydende lidmaat is in ringsverband aangedui op 
die grafiek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.7 ONDERNEMING 
 
Kerkrade is reeds in die verlede versoek om waar 
moontlik, die verlies bedrag (tans R19,00) van een 
standaard Bybel per belydende lidmaat per jaar, 
aan die BSA oor te betaal. 
 
21.8 SLOT EN DANKWOORD 
 
2004 was ’n jaar van groot hoogtepunte in 
Bybelvertaling, -produksie, -verspreiding en 
fondsinsameling, waarin die Christengemeenskap 
nie net die 200ste bestaansjaar van die 
Bybelgenootskapbeweging herdenk het nie, maar 
ook beloof het om vir die Bybelgenootskap te bid 
én om die volgehoue taak te ondersteun om die 
Goeie Nuus vir almal toeganklik en beskikbaar te 

maak. 
 
Opregte dank vir u volgehoue betrokkenheid. 
 
Vir dit wat in 2004 bereik is, loof, dank en eer ons 
God, die Almagtige Vader. 
 
In Sy diens  
 
Ds Lourens Geldenhuys 
STREEKHOOF 
geldenhuys@biblesociety.co.za 
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22.  CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF) 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van 
die Christelike Lektuurfonds.  Daar word slegs van die verslag kennis 
geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Christelike 
Lektuurfonds wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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22.  CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF) 
 

Bekostigbare Christelike leesstof . . . 
 

22.1 DIE CLF SE ROEPINGS-
VERSTAAN 
 
Die CLF se roepingsverstaan word uitgedruk in die 
leuse: “die boodskap van die Bybel in elkeen se 
eie taal.”  Die CLF wil hierdie ideaal graag bereik 
deur die skep en verspreiding van gratis of 
bekostigbare Christelike leesstof in ’n 
verskeidenheid tale.  
 
22.2 WERKSAAMHEDE 
 
22.2.1 Die CLF se 
werksaamhede is in die 
afgelope tyd ingrypend 
geraak, deurdat dit in 
belang van die gestelde 
ideaal van die koördinering 
en sentralisering van alle 
Kerklike media-bedrywighede, vanaf Bloemfontein 
na Wellington verskuif word.  Hierdie verskuiwings-
proses is byna afgehandel.  Die vestiging van die 
CLF in Wellington vorder ook baie goed. 
 
22.2.2 Daar word ten nouste saamgewerk met 
ander komponente van die Kerkmedia-groep 
(Bybelmedia, Tydskrifte Maatskappy, Jeugboek, 
ensovoorts), maar die CLF fokus steeds ook 
selfstandig op die optimale uitvoering van sy eie 
missie, naamlik die daarstel van missionêr-
diakonale literatuurprodukte. 
 
22.2.3 Die CLF werk egter ook saam met allerlei 
bedieningsvennote (bepaalde Kerklike instansies, 
maar veral ook missionêr-diakonale strukture in die 
NG Kerk en susterkerke in die NG Kerkfamilie. 
 
22.3 PUBLIKASIES 
 
Die CLF stel ten doel die deurlopende daarstelling 
van die volgende kategorië publikasies: 
 
22.3.1 Literatuur met ’n missionêr-diakonale 
dimensie, byvoorbeeld in publikasies soos 
kategese- en Bybelstudiemateriaal. 
 
22.3.2 Literatuur met ’n missionêr-diakonale 
intensie, byvoorbeeld publikasies wat doelbewus 
op sendingtemas soos ander godsdienste, 
materiaal met die oog op gestuurde gemeentes, 
evangelisasie, ensovoorts fokus. 
 

22.3.3 Bedieningsmateriaal vir ander Kerke, 
byvoorbeeld kategeseboeke, gesangeboeke, 
preekbundels, jeuglektuur, ensovoorts – meestal 
met die oog op die bediening in die susterkerke in 
die NG Kerkfamilie, maar ook vir ander Kerke in 
ekumeniese verband. 
 
22.3.4 Algemeen Christelike materiaal, wat 
insluit traktaatjies, boekies, Bybelstudies, 
ensovoorts.  Dit handel oor verskillende temas, 
maar die unieke daarvan is dat dit in ’n 
verskeidenheid tale en gratis of baie bekostigbaar 
gedruk en versprei word. 
 
22.3.5 Literatuur met die oog op spesifieke 
bedieningsbehoeftes, byvoorbeeld materiaal vir 
hawesending, bediening in gevangenisse, 
Vigslektuur, ensovoorts. 
 
22.4 BEDIENINGSAKSIES 
 
Benewens die druk en verspreiding van Christelike 
Lektuur, is die CLF ook betrokke by allerlei 
bedieningsaksies.  Kerke word byvoorbeeld 
ondersteun in die daarstel van effektiewe 
literatuurbedieninge en skrywerswerkswinkels 
word aangebied.  Die CLF skep deur middel van 
die CLF Vigstrust en venootskapsverhoudinge met 
verskeie bedieningsvennote die moontlikheid vir 
die daarstel van nuwe en relevante produkte vir die 
bedieningsuitdagings vandag. 
 
22.5 FONDS 
 
Om al hierdie werksaamhede moontlik te maak, is 
die daarstel en uitbou van ’n Fonds, waaruit die 
werksaamhede gesubsidieer kan word, van 
wesenlike belang.  Hierin is veral lidmate en 
gemeentes van die NG Kerkfamilie, deur middel 
van hul bydraes en lojale ondersteuning, 
onontbeerlike en gewaardeerde vennote van die 
CLF. 
 
22.6 BEHEERRAAD 
 
Die CLF funksioneer onder ’n Beheerraad wat deur 
die Algemene Diensgroep Diensgetuienis 
aangestel word.  Die Hoofbestuurder is meneer 
Gerrit Lotz en die Publikasie-hoof is meneer Danny 
Fourie 
 

. 
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23.  ZIMBABWE 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die situasie in 
Zimbabwe.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die mededelings oor 
Zimbabwe wil lewer, kan dit op indekskaarte doen. 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 23.8  Voortsetting van die hulpverlening. 
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23.  ZIMBABWE 
 

Verhale van (wanhoop) en hoop . . . ! 
 
 

Wat doen jy, indien jy net 24 uur het om jou plaas 
te ontruim?  Jy neem jou besittings inderhaas na 
die Kerksaal op Chinhoyi.  Daar kan dit bly, totdat 
jy dit later kan sorteer. 
 
Waar gaan bly jy, indien daar nie ander heenkome 
vir jou is nie?  Die pastorie op Karoi is ’n 
moontlikheid.  Die vierde gesin, wat van hulle plaas 
“afgegooi” is, woon nou daar! 
 
Waar woon jy, indien jy bejaard is en die inflasie 
jou pensioen se waarde vernietig het?  Die 
gemeente het ’n paar woonstelle in die aftree-oord 
in Chinhoyi gebou.  Dit is beskikbaar teen Z$1,000 
per maand.  Op 15 Julie 2005, was dit R0,35 in 
Suid-Afrikaanse geld werd. 
 
Wat doen jy as gelowige Sondae?  Gaan erediens 
toe en braai saam by die Kerkterrein, totdat dit 
begin donker word. 
 
23.1 AGTERGROND 
 
23.1.1 Die Algemene 
Sinode 2002 het besluit dat 
elke Sinode ’n gemeente 
(predikant) in Zimbabwe help.  
Elke Sinode het ’n predikant 
se traktement, bonus en 
groepsversekering betaal.  Uit die begroting van 
die Algemene Sinode is hulle pensioenbydraes 
ook betaal. 
 
23.1.2 Hoekom?  Die gemeentes het deur 
krisistye gegaan.  Deur dié hulp, is hulle 
geleentheid gebied om te stabiliseer en hulle eie 
sake in gereël te kry. 
 
Die wêreld het in 2005 kennis van 
president Mugabe skoonmaak-aksie in 
Zimbabwe geneem.  Dit is op ’n 
onmenslike wyse gedoen, maar die reg 
was aan sy kant!  Hierdie mense was 
almal onwettig op die persele, vanwaar 
hulle verwyder is. 
 
Gedurende 2001 het die boere dieselfde 
optrede ondervind.  Hulle was egter wettig 
op hulle grond.  In verhouding met 2005, 
was 2001 se optrede netso erg, indien nie 
erger nie. 

23.1.3 Soos ons Sinode ook oordeel, is elke 
gemeente vir die bediening in hulle gebied 
verantwoordelik.  Hulle kan ook slegs ’n bediening 
hê, wat hulle self kan bekostig. 
 
23.1.4 Die hulp deur die Algemene Sinode 
gereël, is as ’n oorbrugging gebied.  Die aktiewe 
lidmate is van hulle plase afgesit.  Die ekonomies 
aktiewes moes geleentheid gebied word om weer 
inkomte te verdien en self verantwoordelik vir die 
gemeente se instandhouding te wees. 
 
23.1.5 As gevolg van die uitvloei van lidmate, is 
’n oorhoofse plan vir die bediening in Zimbabwe 
opgestel.  Die ring het dit gedoen.  Om hierdie plan 
uit te voer, moes die tien (10) predikante uiteindelik 
tot ongeveer vier (4) voltydse predikante verminder 
word.  Daarom is gemeentes gehelp om predikante 
uit Zimbabwe te hervestig in Suid-Afrika. 
 
23.1.6 Ds Frans Maritz is dood in ’n ongeluk 
teen ’n taxi en twee ander predikante is na Suid-
Afrika toe.  Daar is dus nog sewe (7) predikante in 
Zimbabwe en die oorbruggingshulp loop op 31 
Maart 2006 ten einde. 
 
23.1.7 Kerkrade kan nou weer gedeeltelik vir 
hulle eie bediening verantwoordelikheid begin 
neem. 
 
23.2 BESOEK AAN ZIMBABWE 
 
23.2.1 Die gemeente 
Chinhoyi/Karoi het die 
Uitvoerende Amptenaar 
genooi om die gemeente te 
besoek.  Die doel van die 
besoek, was soos volg: 
 
Een: Om op ’n persoonlike manier dankie te 
sê vir die hulp wat die Sinode sedert 2002 aan 
hulle verleen het. 
 
Die Sinode het nie net vir die pos van ds Dion van 
Dyk bygedra nie.  Daar is ook gehelp met die 
mediese koste van ’n hele aantal bejaardes.  Daar 
is voorbidding vir die gemeente gedoen en ds Dion 
van Dyk het ’n hele aantal gemeentes besoek en 
hulle eerstehands van Chinhoyi se situasie vertel. 
 
Twee: Om persoonlik te wys wat met die hulp 
van die afgelope tyd gedoen is en die rol van die 
gemeente in hulle lewens self te beleef. 
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Die gemeente het in alle opsigte die sentrum van 
almal se lewens geword.  Hulle het finansieel begin 
herstel en kan baie kostes reeds dra. 
 
Drie: Om saam te besin oor die pad vorentoe. 
 
23.2.2 ’n Besoek het van 11 tot 18 Julie 2005 
plaasgevind.  Daar is gesprekke gevoer met 
lidmate in Chinhoyi, Karoi en Kariba.  Besoeke is 
by die skool en aftree-oord afgelê.  Bybelstudie en 
gebedsgeleenthede is beleef.  ’n Vergadering van 
die Kerkraad is bygewoon en groete is tydens 
eredienste aan die gemeente oorgedra.  Plase wat 
geplunder is en boere wat hervestig is, is besoek. 
 
Die verhale van die lidmate is onuitwisbaar in die 
hart gegraveer. 
 
23.3 VERHALE UIT CHINHOYI, 
KAROI EN KARIBA 
 
23.3.1 Hendrik Pretorius bly in die pastorie op 
Karoi, nadat hy van sy plaas afgesit is.  Dat ons 
steeds in Zimbabwe bly en hier uithou, is die vrug 
van die gebede van die gemeentes in Suid-Afrika.  
Sê dit asseblief vir almal. 
 
23.3.2 Gedurende 2001 is 40 plase “getrash.”  
Dit is geplunder en alles is gesteel of gebreek.  
Die sinkplate van die dakke, die venster en deure, 
met rame en al is uitgebreek, die diesel is laat 
uitloop en die kunsmis is uitgegooi. 
 
23.3.3 Sewentien (17) boere as deel van die 

“buurtwag,” het ’n boer 
te hulp gekom.  Hulle is 
daarvoor vir 21 dae 
opgesluit.  Die rede – 
aanstigting van 
geweld!  “Die sel was 
so klein, dat hulle op 
hulle sye moes slaap.  
Die “hoofman” roep 

dan “Bemba” sodat almal op die ander sy kan 
draai.  Soggens het hulle luise in die son gevang.” 
 
23.3.4 Ernst Barnard het 24 uur gehad om te 
trek, nadat hy 46 jaar op die plaas gebly het.  Hy 
het in ’n skuur op ’n plot ingetrek.  ’n Gedeelte van 
die skuur is as ’n huis ingedeel en met afskortings 
ingerig. 
 
23.3.5 Die plase was almal wettig gekoop.  Die 
boere kan die Staat se sertifikaat van “no interest” 
toon.  Dit bevestig dat die Staat nie die grond wil 
hê nie.  Tog het die Staat op van die plase ’n paar 
maande later beslag gelê. 
 
23.3.6 Louis Fick, die laaste aktiewe boer het ’n 
groep bejaardes, wat dit nie kon bekostig nie, vir 

’n naweek na Mana Pools geneem.  Daar het hulle 
op sy koste vakansie gehou. 
 
23.3.7 Ds Dion van Dyk se weeklikse erediens-
program is soos volg: 
 
08:00 – Erediens in Engels op Chinhoyi 
09:00 – Erediens in Afrikaans op Chinhoyi 
11:00 – Erediens in Karoi.  Afrikaans of Engels 
afhangende van die persone in die erediens.  Karoi 
is 100 kilometer van Chinhoyi af. 
 
Een keer ’n 
maand word 
daar ook ’n 
diens op 
Kariba, 150 
kilometer 
verder, gehou. 
 
23.3.8 Talle 
ander Kerke se 
lidmate skakel by die eredienste in.  Kyk na die 
statistiek van 17 Julie 2005.  Karoi het 22 lidmate, 
maar die erediens was deur 50 persone 
bygewoon.  Chinhoyi het 55 lidmate, maar die 
erediens is deur 158 lidmate bygewoon.  Die 
kollektes was Z$1,6 miljoen en ZS6 miljoen 
onderskeidelik.  (Dit is ongeveer R560 en R2,100.) 
 
23.3.9 Die oudste lidmaat, tannie Kittie Nel is 
101 jaar en 4 maande.  Sy sê “Dominee ek het net 
vanmôre gelees: Vergeet die dinge wat agter is en 
strek jou uit na wat voor is.” 
 
23.3.10 Les 
de Jager is van 
sy plaas 
afgesit.  Hy het 
twee gebreekte 
arms en ’n 
panga-kap op 
die skedel 
opgedoen.  Die 
“settlers” bou 
hulle huise 
onder die besproeiing se spil-punte.  Hy hoop om 
binne maande terug plaas toe te kan gaan.  Hy wil 
ook tydens die droogte aan die groot dam van die 
plaas waarvan hy afgesit is, gaan werk. 
 
23.4 SITUASIE VAN DIE LAND 
 
23.4.1 Regering word nie vriendelik ervaar nie.  
Die boere beleef dat die regering nie die reg laat 
geskied het nie.  Die polisie het hulle nie teen die 
plundery beskerm nie, maar het die “settlers” 
gehelp, deur die boere te verhinder om by die 
plase uit te kom. 
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“no fuel” 

23.4.2 Die inflasiekoers is dodelik.  Die effek 
hiervan, is dat die waarde van die geld daagliks 
verminder.  Geld mag nie in die bank gehou word 
nie of selfs in die beursie gehou word nie.  Dit raak 
niks werd nie! 
 
23.4.2.1 Die bejaardes by die Bybelstudie-groep 
sê:  Ons het geleer om geld in die bank te hê.  Die 
rente-koers wissel tussen 80% en 100%.  Dit is 
egter nog te min, as die inflasie-koers van 145% in 
ag geneem word. 
 
23.4.2.2 ’n Gesin het na Suid-Afrika gekom en 
kon nie al hulle geld uit Zimbabwe bring nie.  Daar 
is baie geld in die bank gelaat.  Na ’n paar jaar is 
besluit om dit aan die gemeente te skenk.  Die 
kinders het uit Suid-Afrika gebel om te reël dat dit 
gebeur.  Die bedrag was Z$13 000.  Op 15 Julie 
2005 was dit slegs R4,55 werd - minder as wat die 
oproep gekos het! 
 
23.4.2.3 ’n Persoon het ’n paar jaar gelede met ’n 
goeie pensioen afgetree.  Dit was toe Z$15 000 
per maand.  Nou is dit slegs R5,25 werd.  Persone 
soos hierdie, oorleef nou van “hand outs!” 
 
23.4.2.3 Tydens die vorige sinodesitting het ds 
Dion van Dyk vertel dat ’n petrolpomp vir sy bakkie 
dieselfde bedrag in Zim dollar kos, as wat die 
bakkie vier jaar gelede gekos het. 
 
23.4.3 Die beskikbaarheid van petrol is ’n 
krisis.  Dit raak almal in die land, as daar nie gery 
kan word nie.  Die gemeente oorweeg selfs om nie 
elke Sondag eredienste te hou nie. 
 
23.4.3.1 Makuti (’n dorpie in die 
gemeente) het twee maande laas 
petrol in die pompe gehad. 
 
23.4.3.2 Al die garages het glad nie 
petrol nie.  Indien vermoed word (of ’n 
wenk kry) dat daar dalk petrol 
afgelewer word, vorm die toue reeds.  
In Chinhoyi was daar reeds ’n tou van 
1,1 kilometer, sonder dat daar petrol 
in die pompe was. 
 
23.4.3.3 In Harare was daar ’n garage wat petrol 
gepomp het.  Die tou was 1,6 kilometer lank. 
 
23.4.3.4 Mense laat hulle karre in die toue en kom 
terug, wanneer daar petrol is.  Een persoon se 
voertuig was vir 16 dae in so ’n tou. 
 
23.4.3.5 Wat is ’n gelukkie in Zimbabwe?  Om by 
’n garage te stop om iets by die winkel te koop en 
’n petrol-tenkwa kom onverwags daar aan.  Dan is 
jy eerste in die tou! 
 

23.4.4 Daar is ook ’n aantal bedreiginge vir die 
onderwys. 
 
23.4.4.1 Die skoolfooie is hoog – Z$28 miljoen per 
kwartaal (ongeveer R9 800).  Almal kan dit nie 
bybring nie. 
 
23.4.4.2 Daar is nie ’n finansiële toekoms vir die 
onderwysers nie.  Om ’n kind se hokkiestok te 
vervang (’n gewone stok) is ’n kwart van die 
onderwyseres se salaris. 
 
23.4.4.3 Die staat is besig met wetgewing om 
privaat-skole te beheer.  Dit raak die vasstel van 
skoolfooie, die leerplan, die aanstelling van 
onderwysers en die kinders wat toegelaat word. 
 
23.5 DIE GEMEENTE SE OMSTAN-
DIGHEDE 
 
23.5.1 Samestelling van die gemeente 
 
23.5.1.1 Daar is ’n aantal jong mense met klein 
kindertjies.  
Hulle het die 
moeilike 
omstandighede 
beleef – hulle 
plase is ge-
plunder, hulle 
was self in die 
tronk en is van 
hulle plase 
afgesit. 

 
23.5.1.2 Tog is die jong mense 
steeds vasbeslote om te bly.  
Die land bied vir hulle groot 
potensiaal.  Dit is dikwels 
familie-grond wat reeds 100 
jaar in die familie se hande is.  
Hulle het die land oopgemaak 
en sien in Zimbabwe 
geleenthede, wat nêrens elders 
is nie. 
 

23.5.1.3 Hulle vroue en kinders het baie trauma 
beleef met die aanvalle, dreigemente en 
besettings. 
 
23.5.1.4 Daar is heelwat ouer mense.  Een groep 
is nog selfstandig en selfversorgend.  Die ander 
groep is van die Kerk en die gemeenskap 
afhanklik.  Hulle bly steeds in Zimbabwe, veral die 
Kariba-groep, omdat hulle nie elders heen kan 
gaan nie. 
 
23.5.1.5 Die meeste het kinders, wat in die 
buiteland is, wat in die tronk was en waarvan die 
plase geplunder is. 
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Doop op Chinhoyi 

Ds Dion en die  
skool kapelaan 

23.5.1.6 Die 
mense staan 
saam en gee 
werklik vir mekaar 
om.  Dink aan 
Piet van den Berg 
van Mhangura.  
Hy het sy been in 
’n landmyn-
ontploffing 
verloor.  Sy vrou 
kom vertel hom in 
die hospitaal die goeie nuus, dat hulle 2 duim reën 
gehad het.  Toe begin hy huil, want sy saad en 
kunsmis lê gereed, maar hy lê met ’n afbeen.  Die 
res van die gemeenskap het sy lande geploeg en 
geplant.  Die jaar was sy beste oes ooit! 
 
23.5.2 Situasie van die gemeente 
 
23.5.2.1 Die gemeente se situasie moet van twee 
kante beskou word.  Eerstens is daar ds Dion van 
Dyk, wat met die hulp van die Sinode in Zimbabwe 
gehou word.  Tweedens is daar die 
bedieningsbehoeftes, wat die gemeente het, 
ongeag of daar ’n predikant is of nie. 
 
23.5.2 Ds Dion van Dyk se posisie 
 
23.5.2.1 Die gemeente kan weer genoeg insamel, 
om die predikant se lewenskoste in Zimbabwe te 
betaal. 
 
23.5.2.2 Die bydraes tot die Predikante 
Pensioenfonds in Suid-Afrika, moet egter met 
Suid-Afrikaanse geld betaal word.  As gevolg van 
die swak wisselkoers, is dit nie vir hulle moontlik 
nie.  Daar benewens moet ook aan sy medies en 
moontlike aftrede aandag gegee word. 
 
23.5.2.3 So lank as wat ds Dion van Dyk in 
Zimbabwe is, het die gemeente hulp nodig om 
uitgawes buite Zimbabwe te betaal. 
 
23.5.3 Die gemeente se behoeftes 
 
23.5.3.1 Indien ds Dion van Dyk vertrek, moet aan 
die bediening in die gebied aandag gegee word.  
Daar moet bepaal word wat die 
bedieningsbehoeftes is en hoe dit in die oorhoofse 
plan vir Zimbabwe inpas. 
 
23.5.3.2 Die situasie is onsekere en vloeibaar.  
Daar kan nie lank vooruit beplan word nie en enige 
beplanning moet gereeld geëvalueer word. 
 
 
 
 

23.6 BOODSKAP VAN DIE 
KERKRAAD 
 
23.6.1 Die gemeentes waardeer die uitreik en 
die besoek as ’n teken van omgee.  “Dankie aan 
die Sinode van Oos-Transvaal.  Dra asseblief 
groete van ons geloofsgenote oor.  Ons bid ook vir 
die Sinode van Oos-Transvaal en elke gemeente.” 
 
23.6.2 Die Kerkraad hoop ook dat die band wat 
tussen die Sinode en hulle as gemeente is, sal bly 
bestaan.  Dat dit ’n band van omgee en deel met 
mekaar sal wees. 
 
23.6.3 Die Kerkraad sê dankie vir die hulp.  Dit 
het hulle tyd gegee om planne te maak, soos die 
predikantsfonds, wat 
moet bydra vir die 
voortgesette bedie-
ning. 
 
23.6.4 Die Kerk-
raad wil graag saam 
met verteenwoordi-
gers van die Sinode 
besin oor die 
bediening in die 
onsekere tye. 
 
23.6.5 Hulle is in staat om vir die Zimbabwe 
kostes te betaal.  Hulle kan as gevolg van die 
wisselkoers, nie RSA verpligtinge nakom nie.  
Daarom vra hulle hulp met die uitgawes, wat in 
Suid-Afrika betaal moet word. 
 
(Vergelyk die brief van die gemeente, wat 
aangeheg is.) 
 
23.7 VOORTGESETTE HULP? 
 
23.7.1 Dit blyk nodig te wees om die hulp na 31 
Maart 2006 voort te sit, totdat die breë plan vir 
Zimbabwe in plek is.  Dit kan alleen in plek wees, 
wanneer daar net vier (4) voltydse predikante in 
Zimbabwe oor is. 
 
23.7.2 Die Algemene Sinode het die hulp begin 
en sal die afskaling daarvan ook koördineer.  
Daarom moet met hulle geskakel word oor die 
toekoms. 
 
23.7.3 Zimbabwe val binne die Sinode van 
Noord-Transvaal.  Die Ring van Midde Afrika het 
die oorhoofse plan vir Zimbabwe opgestel.  Daar 
sal met hulle ook geskakel moet word. 
 
23.7.4 Die bedrag wat tans as hulp betaal word, 
is R167 564 per jaar. 
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23.7.5 Die bedrag wat die Kerkraad tans as hulp 
in gedagte het, is ongeveer R80,000 per jaar. 
 
23.7.6 Indien ds Dion van Dyk uit Zimbabwe 
vertrek, sal nuwe bedrae bepaal moet word. 
 
23.8 AANBEVELINGS 
 
Een: Die hulp aan die gemeentes 
Chinhoyi/Karoi word voortgesit. 
 
Twee: Die omvang van die hulp word bepaal 
deur Ondersteuningsdienste in ooreenstem-
ming met die breë bedieningsplan vir 
Zimbabwe, met verslag aan die Sinodale 
Diensraad. 
 
Drie: Die Sinodale Diensraad evalueer die 
hulpverlening gereeld - minstens ses (6) 
maandeliks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NG Gemeente Chinhoyi/Karoi 
PO Box 87 

Chinhoyi 
Zimbabwe 

25 Julie 2005 
 
Die Uitvoerende Amptenaar 
Sinode van Oos-Transvaal 
Pretoria 
 
Geagte ds Van der Schyff 
 
Re:  Voortgesette betrokkenheid van die 
Sinode van Oos-Transvaal by die NG Gemeente 
Chinhoyi/Karoi in Zimbabwe 
 
Eerstens ’n groot dankie van die gemeente van 
Chinhoyi/Karoi en die gemeenskappe van 
Chinhoyi en Karoi vir u Sinode se finansiële 
bystand oor die afgelope jare.  Daarsonder sou die 
stabiliserende en hoopgewende teenwoordigheid 
van die Kerk in ons onsekere leefwêreld nie 
moontlik gewees het nie. 
 
Ons is ook dankbaar vir die besoek van ds Van der 
Schyff en sy gesin.  Die persoonlike kontak met u 
Sinode was vir ons ondersteunend en inspirerend. 

Dankie dat u op die manier ons situasie 
eerstehands kom deel het. 
 
Die uitstaande kenmerk van ons omstandighede is 
steeds groot onsekerheid.  Dit geld veral op 
politieke terrein waar voortgesette ekonomiese be- 
drywighede deur blankes nog nie ’n uitgemaakte 
saak is nie.  Ook word die bestaan van ons 
privaatskoolsisteem bedreig deur staatsinmenging.  
Verder is die ekonomiese toekoms duister met die 
hoë inflasiekoers en die gebrek aan buitelandse 
valuta, wat normale ekonomiese beplanning en 
bedrywighede  baie moeilik maak. 
 
Tog het ons gemeente die afgelope paar jaar op 
twee dinge gekonsentreer:  Eerstens het ons 
gemeente uitgereik na die Engelse gemeenskappe 
op Chinhoyi en Karoi en is daar tans ’n baie 
beduidende deelname van lidmate uit ander 
kerkgenootskappe.  Hulle vind ’n geestelike tuiste 
in die NG Kerk.  Ons erediensbywoning is tans 
gemiddeld 135 per Sondag en ons lidmatetal is 
maar 80.  
 
Tweedens het ons probeer om finansiële buffers in 
te bou vir wanneer u hulp op 31 Maart 2006 staak.  
Ten spyte van die swak ekonomiese situasie het 
ons ook daarmee beduidend gevorder. 
 
Ons moet ook meld dat die Ring van Midde-Afrika 
ons situasie voortdurend monitor en reeds 
gebeurlikheidsplanne maak vir wanneer ons 
situasie verder drasties mag versleg, al hoop ons 
nie dit sal gebeur nie. 
 
Ons gemeentelike situasie is tans so dat daar 
groot skade en agteruitgang sal wees, indien ons 
nie ’n voltydse leraar in die gemeente in diens het 
nie.  Ons meen dat ons suksesvolle uitreiking en 
groot afstande tans nog ’n voltydse pos vir 
Chinhoyi, Karoi en Kariba regverdig. 
 
Die finansiële posisie van die gemeente is sodanig 
dat ons die binnelandse verpligtinge rondom ’n 
leraarspos vir die afsienbare toekoms sal kan 
nakom.  Dit dek aspekte soos vervoer, huisvesting, 
lewenskoste, ensovoorts. 
 
Ons groot probleem met die instandhouding van 
die leraarspos is die buitelandse verpligtinge.  
Inflasie, verskerpte valutabeheer die skerp en 
voortdurende devaluasie van die Zimbabwe dollar 
op beide die amptelike en informele markte, maak 
dit baie moeilik om enige verpligtinge in Suid-Afrika 
na te kom.  Dit raak veral die voortsetting van die 
pensioenkomponent van die pos en die nodigheid 
vir die leraar aan ’n Suid-Afrikaanse inkomste om 
sy verpligtinge in Suid-Afrika na te kom en ook 
voorsiening te maak vir sy aftrede. 
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Met die volle besef dat u huidige finansiële bystand 
op 31 Maart 2006 verstryk, versoek ons u om die 
volgende te oorweeg: 
 
Een: Ons sou graag dat u Sinode in ieder 
geval by ons gemeente en gemeenskap betrokke 
 bly.  Die blote kontak met gelowiges in ’n groter 
wêreld, hulle gebede en ander vorme van hulp was 
van groot waarde oor die afgelope jare. 
 
Twee: Ons versoek u om die 
pensioenkomponent van die leraarspos in Suid-
Afrika te betaal, dit sluit beide die gemeente-
aandeel, sowel as die persoonlike bydrae van die 
leraar in. 
 
Drie: Verder meen ons dat ’n bedrag van 
R2,500 per maand in Suid-Afrika uitbetaal, dit vir ’n 
leraar moontlik sal maak om hier aan te bly.  Dit is 
nodig vir die nodige persoonlike besoeke aan 
Suid-Afrika, sowel as vir voorsiening met die oog 
op aftrede. 
 
Vier: Ons besef terdeë dat in ons onsekere 
omstandighede sodanige hulp slegs op die 
korttermyn toegeken kan word.  Indien u ons 
versoek gunstig oorweeg, meen ons dat dit jaarliks 
hersien moet word, of vroeër in geval van 
veranderde omstandighede soos die vertrek van 
die leraar, dramatiese daling in getalle vanweë 

politieke en ekonomiese omstandighede, 
ensovoorts. 
 
Vyf: Verder meen ons dat die Ring van 
Midde-Afrika ook sal moet kennis neem van enige 
voortgesette hulp ter wille van die Ring se eie 
beplanning. 
 
Ons begryp terdeë dat die finansiële situasie van 
gemeentes in u gebied nie altyd rooskleurig is nie 
en rig hierdie versoek met huiwering.  Tog weet 
ons dat u ons versoek simpatiek sal oorweeg. 
 
Wat ookal u besluit, sien ons uit na verdere 
persoonlike kontak en hoop ons om ds Van der 
Schyff en sy gesin volgende jaar weer te kan 
ontvang. 
 
Baie dankie vir u hulp, u oorweging van ons 
versoek en veral u voortgesette gebede. 
 
Groete in Christus. 
 
AS van Dyk   L Fick 
   Leraar    Ouderling  
 
NG Gemeente Chinhoyi/Karoi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christus vir ’n gelukkige Zimbabwe 
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24. GESPREK OOR TEOLOGIESE OPLEIDING 
 

 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag is as inligting bedoel oor die verloop van die 
gesprek oor teologiese opleiding.  Daar word slegs van die verslag kennis 
geneem. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verloop van die 
gesprek wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 

 
 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geleentheid word tydens die sinodesitting gebied om oor teologiese opleiding 
gesprek te voer. 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Geen. 
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24. GESPREK OOR TEOLOGIESE OPLEIDING 
 

Hoe gaan dit met die Kerk se studente en dosente? 
 

24.1 AGTERGROND 
 
24.1.1 Die Dagbestuur van die Sinodale 
Diensraad het geoordeel dat daar meer inligting 
oor die Sinode se optrede in verband met 
teologiese opleiding gegee moet word.  Dit is in die 
lig van die aktualiteit van teologiese opleiding.  ’n 
Saak wat in die pers, oor die radio en met talle 
verklarings bedryf word. 
 
24.1.2 Hierdie inligting is ’n 
uitbreiding van die inligting reeds 
gegee - Verslag 15.  Dit dien ook 
as agtergrond vir die gesprek oor 
teologiese opleiding tydens die 
sinodesitting.  Hierdie gedeelte 
moet saam met die inligting van 
die Kuratorium - Verslag 20 en die 
inleiding deur die Sinode se 
verteenwoordigers in die 
Kuratorium gesien word. 
 
24.1.3 Daar is geoordeel om die (hoofsaaklik) 
kronologiese verloop sedert sinodesitting 2003 
weer te gee. 
 
24.2 HANTERING VAN DIE 
KOMMENTAAR UIT DIE 
SINODESITTING 
 
24.2.1 Die Sinodale Diensraad het op 17 
Oktober 2003 die kommentaar uit die sinodesitting, 
’n brief van die Kerkraad van Moreletapark en ’n 
brief van ouderling Jannie de Villiers (’n 
afgevaardigde) hanteer.  
 
24.2.1.1 Die volgende kommentaar is 
gelewer: 
 
Een: Die mening bestaan dat die 
doelwitte van die Kuratorium groter klem sou 
plaas op die lewering van predikante met 
roeping gebaseer op hulle gawes.  Die 
rolvervulling in die  na-moderne kerklike 
wêreld vereis aanwending van leraars op 
doeltreffende wyse.  Problematiek van 
verskuiwing van standplaas hou dalk sterk 
verband hiermee en roepingsvervulling.  
KEURING!!! 
 
Twee: Daar moet BAIE sterker 
samewerking uit die gemeentes wees in die 
keuring van studente vir teologies opleiding, 
teenoor die erg Westerse individualisme waar ’n 
persoon op sy/haar eie hieroor besluit.  ’n Roeping 

uit die Kerk vir teologiese opleiding.  Hiervoor moet 
daar prosesse in werking gestel word. 
 
Drie: Hoe kan ek my gemeentekinders na UP 
stuur om Teologie te studeer, as meer as die helfte 
van die professore en dosente nie meer die 
uniekheid van Christus en die Belydenisskrifte 
(100%) onderskryf nie?  Hier by ons sitting praat 
ons oor homoseksualiteit, maar lank reeds word dit 
as aanvaarbaar “verkondig” in die fakulteit onder 
andere by Praktiese Teologie.   

 
Vier: Ons is bekommerd oor 
die “leer suiwerheid” van baie van 
die dosente aan die Fakulteit UP. 
 
Vyf: Is die Sinode bewus van 
die Liberale teologie wat tans by 
die Pretoria Teologiese 
Departement geleer word?  Dat 
seker studente hulle geloof verloor, 
ateïste word, oor wat geleer word? 

 
Ses: By Pretoria Teologiese Departement 
word gesê:  Daar is geen wonderwerke in die 
Bybel nie, ’n rasionele verduideliking vir elkeen.  
Daar is geen voorspellings in die Ou Testament 
nie, slegs gewoonte gesprekke en verwysings van 
Nuwe Testamentiese persone in na Ou Testament. 
 
24.2.1.2 Moreletapark se brief het onder andere 
gevra: 
 
Ons het as Kerkraad ook kennis geneem van die 
sterk begeerte by die Sinode om standpunt in te 
neem en ’n getuienis te lewer ten gunste van die 
handhawing van die gesag van die Skrif ook met 

betrekking tot die standpunt oor 
homoseksualiteit. 
 
Ons is egter besorg oor die hantering 
van die Skrifgesag by die Teologiese 
Fakulteit by UP.  Ons neem kennis van 
die standpunte wat gehuldig word, 
asook wat in die media verkondig word. 
 
Ons bekommernis is dat studente wat 
vir die bediening voorberei word, nie 
geestelik toegerus is om die NG Kerk 
tot groei te lei nie.  Ons weet almal dat 
dit nie oral baie goed gaan mei die NG 
Kerk nie en dat die afgestudeerde 
studente nie in staat is om ’n merkbare 
verskil aan hierdie situasie te maak nie.  

Ons weet ook dat die Kerk in Europa se invloed en 
krag feitlik tot niet gegaan het as gevolg van hulle 
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standpunte oor die geag van die Skrif, deur die 
toelating van die gees van liberalisme en 
nasionalisme. 
 
Ons sal skuldig staan as ons nie ons 
profetiese stem laat hoor nie, want ons is as 
deel van die Sinode, saam geestelik 
verantwoordelik vir die toerusting en opleiding 
van die Teologiese studente. 
 
Ons sou  graag wou weet op watter wyse ons die 
saak die beste kan dien.  Ons is bereid om ’n 
afvaardiging te stuur om in gesprek te tree met die 
Sinodale Diensraad en daarna gesamentlik met 
die Kuratorium. 
 
Ons versoek is spesifiek of elke dosent kan 
bevestig dat hy of sy onvooorwaardelik staan by 
die aanvaarding van die hele Skrif as die 
geïnspireerde Woord van God.  Bely elkeen die 
maagdelike geboorte van Christus, dat Christus die 
enigste Weg tot Saligheid is, dat homoseksualiteit 
sonde is en dat wonderwerke deur God ook in ons 
dag moontlik is. 
 
24.2.1.3 Die Sinodale Diensraad het besluit 
dat die Dagbestuur (en ander lede wat 
belangstel) verteenwoordigers van 
Moreletapark saam met die Sinode se 
verteenwoordigers in die Kuratorium  ontmoet. 
 
24.2.1.4 Omdat die Kuratorium kort hierna 
vergader het, is al die kommentaar aan die 
Kuratorium gestuur.  Hulle het egter versoek om 
eers met die Dagbestuur van die Sinodale 
Diensraad in gesprek te tree, voordat hulle die 
kommentaar hanteer. 
 
24.2.1.5 Op 26 November 2003 besluit die 
Sinodale Diensraad egter om eers met 
verteenwoordigers van Moreletapark en die Sinode 
se verteenwoordigers in die Kuratorium in gesprek 
te tree. 
 
24.3 VERGADERING VAN DIE 
DAGBESTUUR OP 28 JANUARIE 2004  
 
24.3.1 Die Dagbestuur plus verteenwoordigers 
van Moreletapark en die Sinode se Kuratorium 
lede neem aan die gesprek deel. Die Notule 
lui soos volg: 
 
24.3.2 Moreletapark kry geleentheid om die 
onrus oor die Teologiese opleiding te 
verwoord.  Hulle is besorg oor die situasie en 
vra wat verder gedoen kan word.  
 
Een: Hulle oordeel dat die Fakulteit tans nie 
studente lewer, wat die Kerk ten beste dien nie.  
Andersins word studente se geloof afgebreek, 

sodat sommige nie meer aan Pretoria opgelei wil 
word nie. 
 
Twee: Daar word talle uitsprake deur die 
dosente gemaak, wat in stryd met die gesag 
van die Skrif is en wat Christus se uniekheid 
misken.  Wat gaan hieroor gedoen word? 
 
Drie: Die Teologiese Fakulteit 

funksioneer slegs akademies en daar is nie 
geleentheid om alles te integreer nie.  Daar word 
ook nie geleentheid geskep om die persone se 
verhouding  met die Here uit te bou nie. 
 
Vier: Daar kan nie stilgebly word nie?  Hulle 
vra dat die Sinodale Diensraad help om die 
probleem aan te spreek.  Hulle wil graag help dat 
persone opgelei word, om ’n verskil in die wêreld te 
maak. 
 
24.3.3 Daar word beklemtoon dat die saak nie 
nuut is nie.  Die handel oor die gesag van die Skrif. 
 
24.3.4 Die rol van die dosente het verskillende 

fasette, wat aandag moet kry: 
 
Een: Die integriteit van die dosente is 
belangrik en dit moet beleef word.  Dosente 
se optrede moet die studente se verhouding 
met die Here help uitbou.      
 
Twee: Die Kuratorium moet oor die werk 

van die dosente toesig hou, maar slaag nie altyd 
daarin nie. 
 
Drie: Dit blyk dat daar ’n eensydige klem op 
die rasionele gelê word.  Persone word nie gehelp 
om ’n nuwe verstaan te vestig, nadat die ou manier 
van verstaan afgebreek is nie.  
 
Vier: Daar skyn ook ’n verdeeldheid tussen die 
dosente te wees, omdat hulle spiritualiteit en styl 
verskil.  Daar moet dus aandag aan die 
verhoudinge tussen die dosente en tot die dosente 
gegee word.  Daar moet heling tussen die dosente 
plaasvind. Daar behoort oop verhoudinge te wees.  
Dosente is daar ter wille van die Kerk.  Dosente 
moet ook hoor hoe die gemeentes hulle beleef. 
 

Vyf: Dit blyk ook dat daar selfs ’n 
verharding in opponerende standpunte kan 
wees.  Persepsies het reeds verhard.  Daar 
sal mooier na mekaar geluister moet word. 
 
24.3.5 Die rol van die studente moet 
aandag kry. 
 

Een: Daar is selfs weerstand by van die 
studente teen sommige dosente. 
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Twee: Studente se belewenisse van opleiding 
behoort deur die Kerk geëvalueer te word. 
 
24.3.6 Die hele saak van teologiese 
opleiding moet op die tafel kom: 
 
Een: Die erns van die 
gerugte/persepsies moet beklemtoon word. 
 
Twee: Geleentheid vir gesprek moet vir 
almal geskep word.  Dit sluit al die dosente 
en verteenwoordigers van enige gemeentes in. 
 
Drie: Die gesprek moet deurlopend van aard 
wees. 
 
24.3.7  Dagbestuur van die Kuratorium 
 
Dit blyk dat die Dagbestuur van die Kuratorium op 
Maandag 2 Februarie 2004 ’n vergadering hou.  
Hulle is gereed om oor die saak te praat. 
 
24.3.8 Gevolgtrekkings van die gesprek 
 
Een: Die erns van die saak, wat deur 
Moreletapark beklemtoon word, is reeds in 
die kommentaar oor die sinodesitting 
uitgelig.   
 
Twee: Die Dagbestuur van die Sinodale 
Diensraad behoort ’n gesprek met die 
Dagbestuur van die Kuratorium te voer om 
’n proses vorentoe te beplan. 
 
Drie: Informele gesprekke word in die 
vooruitsig gestel.  Al die NG Kerk dosente word 
betrek en enige persoon uit die sinodale gebied 
word daartoe genooi. 
 
24.3.9 Die Dagbestuur van die Sinodale 
Diensraad het besluit: 
 
Een: ’n Gespreksgeleentheid word tydens die 
vergadering van die Dagbestuur van die 
Kuratorium (Maandag 2 Februarie 2004) aangevra, 
om die situasie te skets en te vra dat dringende 
aandag aan die saak gegee word. 
 
Twee: Die kommer oor teologiese opleiding 
word ook op die sakelys van die vergadering 
van die Vier Moderature geplaas. 
 
24.4 GESPREK OP 2 FEBRUARIE 
2004 
 
24.4.1 Die gesprek het die Dagbestuur met 
die uitgebreide Dagbestuur van die Kuratorium 
gevoer.  (Daar was verteenwoordigers van elk van 
die viers Sinodes teenwoordig.) 
 

24.4.2 Aan die vergadering van die Sinodale 
Diensraad op 11 Maart 2004, word soos volg 
rapporteer: 

 
24.4.3 Daar was voldoende tyd aan die saak 
bestee.  Johann Ernst kon die saak volledig 
stel, soos dit in die Notule van die vergadering 
van die Dagbestuur verwoord is. 
 
24.4.4 Uiteindelik is beklemtoon: 
 

24.4.1 Die onrus is nie net van Moreletapark 
nie. Soos uit die kommentaar oor die sinodesitting 
blyk, is die onrus wyd verspreid. 
 
24.4.4.2 Die studente se belewenis van die 
opleiding behoort kerklike geëvalueer te word. 
 
24.4.4.3 Dosente se optrede behoort van 
integriteit te spreek.  Hulle behoort ’n positiewe 
effek op studente te hê. 
 
24.4.5 Ons Voorsitter het beklemtoon dat die 
probleem onder die volgende terme - 
geloofwaardigheid en verhoudinge - saamgevat 

kan word. 
 
24.4.6 Daar is gemeld dat die 
Eksamenkommissie reeds vir ’n proses van 
gesprekke tussen belanghebbendes gevra het, 
om dié probleem aan te spreek. 
 
24.4.7 Die Kuratorium het ook vertel dat 
hulle met ’n omvattende proses besig is om 

opleiding ten beste in te rig.  Hulle het reeds 
navorsing deur Markdata laat doen om predikante 
se menings oor en behoeftes vir voortgesette 
opleiding te verneem.  Die kerklike verwagting van 
’n leerplan is ook nagevors. 
 
24.4.8 Uiteindelik is ooreengekom dat die saak 
deur gesprekke aangespreek moet word.  Dit moet 
beide formele en informele gesprekke wees.  Dit 
moet deursigtig wees en almal wat belangstel, 
moet geleentheid hê om deel te kan neem. 
 
24.4.9 Die Kuratorium het onderneem om met 
die Sinode in kontak te bly.  Hulle het ook die saak 
aan die vergadering van die Vier Moderature 

deurgegee. 
 
24.5 VERGADERING VAN DIE 
SINODALE DIENSRAAD 11 MAART 
2004 
 
24.5.1 Tydens die vergadering van die 
Sinodale Diensraad, rapporteer die  Vier 

Moderature soos volg oor teologiese opleiding: 
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Een: Die Kuratorium is besig om ’n 
deursigtige proses te beplan om die 
belewenis van die Kerk oor teologiese 
opleiding te verkry en daaroor gesprek te 
voer. 
 
Twee: Hulle is besig om die Sentrum vir 
Bedieningsontwikkeling op die been te kry.  
Hierdeur moet omgesien word na die 
behoeftes van predikante vir verdere / voortgesette 
opleiding.  Daar moet ook aandag gegee word aan 
die kerklike vorming van die teologiese studente. 
 
24.5.2 Die Sinodale Diensraad oordeel dus dat 
die prosesse wat tans begin is, geleentheid gebied 
word om hulle loop te neem, sodat kerklike 
opleiding ten beste gedien kan word. 
 
24.6 VERGADERING VAN DIE 
DAGBESTUUR 15 SEPTEMBER 2004 
 
24.6.1 Die Dagbestuur het na aanleiding van die 
vergadering van die Vier Moderature geoordeel dat 
daar ’n behoefte vir ’n verdere gesprek oor 
teologiese opleiding is.  Dit raak sake soos: 
 
Een: Die opleiding self, sowel  as voortge-
sette opleiding. 
 
Twee: Die beskikbaarheid en nut van die 
dosente vir die Kerk. 
 
Drie: Die bekommernis dat die kloof 
tussen die opleiding en die Kerk al wyer word.   
 
Vier: Die algemene gevoel van 
ontevredenheid by baie gemeentes, soos blyk uit 
die Voetsool sinodesittings. 
 
24.6.2 Daar is besluit om ’n gesprek met die 
Sinode se verteenwoordigers in Kuratorium oor 
teologiese opleiding te voer. 
 
24.7 GESPREK OP 8 NOVEMBER 
2004 
 
24.7.1 Die Sinode se verteenwoordigers in die 
Kuratorium is drr Danie Dreyer, Lourens Bosman, 
André van Niekerk en Johann Ernst.  Hulle 
vergader saam met die Dagbestuur.  
 
24.7.2 Die gesprek kan in die volgende 
punte saamgevat word: 
 
24.7.3 Die rol van die dosente 
 
24.7.3.1 Die volgende lyk  uit die gesprek: 
 
Een: Prof Piet Naudé noem dat teoloë óf 
kerklik óf akademies óf sosiaal betrokke is.  Wat is 

die nut van teologie in hierdie tydsfase?  
Teoloë moenie net in hulleself gekeer wees 
nie, maar moet ’n positiewe bydrae lewer om 
twyfelaars te help; die beste insigte na vore te 
bring; saam met ander wetenskappe in 
gesprek te tree; en oor sake van die dag ’n 
openbare rol te vervul. 
 
Twee: Gemeentes, studente en predikante 

is in verset teen kritiese teoloë, veral as gevolg van 
die hoë profiel van die nuwe hervorming en ook die 
gees van die tyd. 
 
Drie: Die dosente verkeer onder groot druk, 
juis om ter wille van die Fakulteit te produseer. 
Vier: Die gaping tussen opleiding en praktyk 
raak al groter.  Die Kerk het toegelaat dat die 
dosent akademici word en nie meer aan 
gemeentes verbonde bly nie.  Die rolle van die 
akademici en predikante word nie verstaan nie en 
word dikwels vermeng. 
 
Vyf: ’n Forum is nodig, waar reguit met 
mekaar gepraat kan word. 
 
Ses: Die Dagbestuur en Kuratorium het begrip 

vir die dosente se situasie, hulle verkeer in ’n 
oorlewingsituasie.  Daar het inderdaad ’n 
verskuiwing plaasgevind na akademiese 
dosente.  Die dosente gee te min aandag aan 
die voorgraadse studente; slegs 30% van die 
studente is voorgraads.  Klem word gelê op 
die 70% wat nagraadse studente is.  Hulle 
lewe die resultate vir die dosente.  Dit is nodig 

ter wille van hulle oorlewing. 
 
Sewe: Tans is ’n oorgangsfase.  Die proses van 
verandering sukkel om in die Teologiese  Fakulteit 
op dreef te kom.  Dit lyk asof die dosente die Kerk 
se inspraak in die akademie moeilik aanvaar.  Die 
dosente sukkel om in die proses te kom.  Hulle 
neem slegs deel, indien hulle in beheer van die 
gesprek kan wees. 
 
Agt:   Dosente moet predikante oplei.  Die 
ander sake is randsake.  Opleiding moet basies 
vaardighede inskerp, wat juis tydens die 
verandering benut kan word.  Dit moet voortdurend 
opgeskerp word om steeds behoue te bly. 
 

24.7.3.2 Die vergadering oordeel dat die 
volgende nou nodig is: 
 
Een: Dit nodig is dat die Sinode sê dat 
daar begrip is dat die toneel van teologiese 
vorming die afgelope 10 jaar  ingrypend 
verander het. 
 
Twee: Groter verdraagsaamheid is 

teenoor mekaar nodig.  Ons moet met huiwering 
oor die geestelike werklikhede praat. 
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Drie: Die Kerk het kritiese denke nodig, ter 
wille van die kritiese ingesteldheid van baie 
goed geskoolde lidmate. Die Kerk is in ’n 
oorgangsfase, wat deur die teologiese 
opleiding gehelp moet word. 
 
Vier: Teen 2006 moet ’n nuwe leerplan en 
grade-struktuur op die tafel wees.  Hierdie 
geleentheid kan help om meer insette van die 
Kerk in die gesprek te bring. 
 
Vyf: Twaalf jaar vorentoe sal daar waarskynlik 
nie meer genoeg opgeleide predikante wees nie.  
Die Kerk kan dalk ook nie meer die luukse hê, dat 
die Fakulteit ’n predikant vir die bediening kan 
toerus nie. 
 
24.7.4 Oor die rol van die studente, is soos volg 
geoordeel: 
 
Een: As gevolg van die gees van die tyd, is die 
jag op dosente oop. 
 
Twee: Daar is waarskynlik swakker studente-
materiaal as in die verlede.  Die toelatingsvereistes 
om teologie te studeer, is ook die laagste op die 
universiteit. 
 
Drie: Daar is ’n kloof as gevolg van ’n 
polariserende teologiese klimaat, wat die Kerk self 
help skep het.  Die  Kerk het die gereformeerde 
wortels verloor.  Studente hoor 
verskillende stemme, waaruit hulle self 
moet kies.  Hulle moet gou kies en dra 
dan hierdie klimaat verder die Kerk in. 
 
24.7.5 Oor die rol van die Kerk, het die 
volgende geblyk: 
 
Een: Die kommentaar oor teologiese 
opleiding, soos ook tydens die Voetsool 
sinodesittings gelewer, moet aan die lede 
in die Kuratorium voorsien word. 
 
Twee: Die Sinode moenie vir onrustigheid in die 
Kerk skrik nie, maar moenie radikale besluite in 
moeilike tye neem nie. 
 
Drie: Die kloof wat ontstaan het, kan oorbrug 
word as ’n Sinode geleenthede skep waar 
predikante en lidmate openlik met mekaar praat.  
Die Sinode moet self begin doen en nie wag vir 
ander instansies om te begin nie. 
 
Vier: Die Kerk het ’n teologiese opleidingstaak, 
wat  deur die Sinode benut en ondersteun kan 
word. 
 
24.7.6 Oor voortgesette opleiding, is soos volg 
ooreengekom: 

 
Een: Die kommer oor teologiese opleiding sluit 

ook die kommer in, oor die 
fundamentalistiese streep, wat tans in die 
Kerk is. 
 
Twee: Daar is kommer oor die predikante, 
wat nie die veranderde situasie kan hanteer 
nie. 
 

Drie: Voortgesette teologiese opleiding moet 
aandag kry.  Teologiese opleiding vind binne die 
gemeentes en die fakulteit plaas.  Dit moet nie van 
mekaar wegdryf nie.  Die Kerk moet vra watter 
bates ons het om by te dra tot die opleiding.  
Watter gemeentes kan leiding neem rondom die 
verskillende fasette van die bediening? 
 
24.7.7 Oor die pad vorentoe het die Dagbestuur 
het geoordeel dat die volgende sake aandag 
behoort te kry: 
 
Een: Daar moet gesprekke met al die 
rolspelers in verband met teologiese opleiding 
gevoer word. 
 
Twee: Die geleentheid wat die ontwerp van die 
nuwe leerplan skep, moet benut word. 
 
24.7.7.2 Die Dagbestuur het ooreengekom om te 
wag tot na die vergadering van die Kuratorium en 
ook die vergadering van die Vier Moderature.  

Hiervolgens kan meer inligting aan die 
Sinodale Diensraad voorgelê word. 
 
24.8 VERGADERING VAN DIE 
SINODALE DIENSRAAD 24 
NOVEMBER 2004 
 
24.8.1 Die vergadering verneem dat 
die Kuratorium ’n ondersoekkommissie 
benoem het om die klagtes, wat studente 
oor die opleiding het, te ondersoek. 

 
24.8.2 Die Sinodale Diensraad het ook 
geoordeel  dat die Sinode ’n bydrae in die verband 
van voortgesette opleiding kan lewer.  Talle 
gemeentes bied programme aan, wat 
gekoördineer kan word, tot almal se voordeel. 
 
24.8.3 ’n Diensgroep is aangestel om aan die 
saak van voortgesette  opleiding aandag te gee. 
 
24.9 VERGADERING VAN DIE 
SINODALE DIENSRAAD 8 JUNIE 2005 
 
24.9.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel, 
omdat daar tydens die sinodesittings terugvoer oor 
die gesprekke met die Kuratorium gegee moet 



 
 
24.  Gesprek oor Teologiese opleiding 
 
 

 
166                                                                             Agenda 2005  

word, dit goed sal wees indien die jongste stand 
van sake gegee kan word. 
 
24.9.2 Daarom is besluit om ’n gesprek met die 
Dagbestuur van die Kuratorium en die 
Dosenteraad aan te vra. 
 
24.10 GEBEURE SEDERTDIEN 
 
24.10.1 Sedert 8 Junie 2005 het die Algemene 
Predikantebyeenkoms plaasgevind.  Daar is in 
gesprekke bewerings oor die teologiese gemaak.  
So ook tydens die radioprogram “Oop gesprek.” 
 
24.10.2 Tydens die vergadering van die Sinodale 
Diensraad op 8 Junie 2005 is verneem dat die 
dosente ’n verklaring sou uitreik.  Hierdie verklaring  
is uitgereik, maar in die woorde van die Voorsitter, 
het dit ons “nie baie gehelp nie.”  
 
24.10.3 Al die verklarings is aan die gemeentes 
gestuur, plus die Kuratorium se uitnodiging om 
enige klagtes onder hulle aandag te bring.  Hulle 
het die sake tydens hulle vergadering van 11 
Augustus 2005 hanteer.  Die volgende verklarings 
is ter sake: 
 
Een: Verklaring van die drie Kuratoria – 9 
Junie 2005 
 
Twee: Persverklaring prof Cas Vos – 23 Junie 
2005 
 
Drie: Persverklaring proff Dirk Human, Jurie le 
Roux en Julian Müller – 1 Julie 2005 
 
24.10.4 As reaksie op die eerste verklaring het 
die Voorsitter onder andere per e-pos gevra: 
 
Ons het gister ’n vergadering van ons Sinodale 
Diensraad gehad en prof Piet Meiring het ons 
ingelig dat so ’n verklaring vrygestel sal word.  Ons 
het die saak bespreek en besef die erns van die 
situasie.  Ek was onder die indruk dat dit meer ’n 
geloofsverklaring van die dosente sou wees en nie 
bloot ’n reaktiewe verklaring van die Dagbestuur 
van  die  kuratorium nie.  Ons  het  as  Dagbestuur 

 van ons Sinodale Diensraad reeds na ons vorige 
sinodesitting met die Dagbestuur van die 
Kuratorium oor die saak gepraat en vir pro-aktiewe 
optrede gevra.  Let wel dit was in opdrag van ’n 
Sinode!  Ons is besig om te evalueer wat van ons 
vorige gesprek geword het en in watter mate die 
huidige situasie voorkom kon word.  Ons probeer 
ook bepaal wat gebeur het met die besluite van die 
Kuratorium in November 2004 oor soortgelyke 
beskuldigings.  Die probleem is baie groter as wat 
ons dink en hierdie verklaring los nog niks op nie.   
Die Dagbestuur van die Kuratorium help ons nie in 
sinodale verband deur bloot te verwys na die 
“ongeregverdigde en ongesubstansieerde” 
beskuldigings wat gemaak is nie (waarmee ons 
natuurlik saamstem), terwyl daar wel, na ons 
oordeel, geregverdigde en gesubstansieerde 
kritiek is, waarmee ons moet werk maak. 
  
Ek oordeel dat ’n dringende en buitengewone 
vergadering van die Kuratorium byeengeroep moet 
word (die Sinodes kan maar vir die kostes instaan) 
om die huidige krisis die hoof te bied.  As ons nie 
vinnig en beslis handel nie, kan ons maar die 
einde aankondig van teologiese opleiding vir NG 
Kerk predikante aan die Universiteit van Pretoria. 
 
24.10.5 Verskeie gesprekke met lede van die 
Dagbestuur, is deur lede dan die Kuratorium 
gevoer, sonder dat daar formele terugvoer oor die 
Sinode se kommer en versoeke was. 
 
24.10.6 ’n Gesprek tussen die Dagbestuur van 
die Sinodale Diensraad en die Dagbestuur van die 
Kuratorium word gereël.  Verdere inligting word 
tydens die sinodesitting gegee. 
 
24.11 LEDE VAN DIE DAGBESTUUR 
 
Dr Johann Ernst 
Dr Johan Van Schalkwyk 
Dr Ferdie Clasen 
Ds Jan Wandrag 
Ds Henry van der Schyff 
 
 

 
 

 

Johann Ernst Johan  
van Schalkwyk 

Ferdie Clasen Jan Wandrag Henry van  
der Schyff 
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25.  OPSOMMENDE VERSLAG 
 
 

KERKHERENIGING EN 
 

HOMOSEKSUALITEIT:  ONDERSOEK 
 

ONDER GEMEENTELEIERS BINNE 
 

DIE NG SINODES VAN 
 

NOORD-, SUID- EN OOS-TRANSVAAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noord-Transvaal  Suid-Transvaal  Oos-Transvaal 
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25.  OPSOMMENDE VERSLAG 
 

Kerkhereniging en Homoseksualiteit . . . 
 

25.1 INLEIDING 
 
25.1.1 Die ondersoek na die houding van 
gemeenteleiers oor Kerkhereniging en 
homoseksualiteit, is gedoen in opdrag van die 
Sinodes van Noord-, Suid- en Oos-Transvaal.  Die 
doel van die verslag is om ’n kort oorsig oor die 
bevindinge te gee, ŉ vollediger en omvattender 
verslag sal later beskikbaar gestel word.  
 
25.1.2 Die opname is gedurende April 2005 
gedoen.  Die vraelys is in samewerking met die 
drie Sinodes opgestel.  Die drie sinodale kantore 
was verantwoordelik vir die verspreiding en 
ontvangs van die vraelyste in die onderskeie 
sinodale gebeide en die navorsers vir die verdere 
kodifisering en verwerking van die vraelyste. 
 
25.1.3 Hoe moet die gegewens verstaan word?  
Die doel van die ondersoek was om die houding 
en mening van gemeenteleiers binne drie 
bogenoemde Sinodes beter te verstaan.  Dit is nie 
ŉ demokratiese stemming of ŉ ewekansige 
opname nie, maar ŉ houdingsopname wat binne ŉ 

bepaalde raamwerk plaasgevind het.  Dit gee nie 
objektiewe inligting weer nie, maar kleur die 
prentjie op ŉ bepaalde tyd binne die NG Kerk in.  
Dit is die stemme van leiers binne gemeentes wat 
op ŉ spesifieke tyd gehoor word.  Elkeen staan 
binne ŉ bepaalde konteks en tradisie. 
Interpretasies moet daar versigtig en met oorleg 
gemaak word.  Die inligting kan gebruik word in die 
bestuur van ŉ proses van verandering. 
 
25.1.4 Die klem val op tendense en die verstaan 
daarvan.  Dit gaan nie oor spesifieke individue of 
gemeentes nie, maar hoogstens oor verskille 
tussen bepaalde gebiede en streke, wat in ’n 
verdere verslag hanteer word.  Ons verstaan is ŉ 
konstruksie van die werklikheid uit ŉ 
verskeidenheid van perspektiewe.  Verstaan vind 
voortdurend plaas, soos wat lesers lees, 
interpreteer hulle.  Die navorsers erken hulle eie 
aandeel aan die proses van interpretasie. 
 
25.1.5 Die verspreiding van die vraelyste wat 
terug ontvang is, is soos volg: 
 

 
 

 Noord-Transvaal Suid-Transvaal Oos-Transvaal Totaal 
Predikant 107 45 74 226 
Ouderling 1037 439 550 2026 
Diaken 676 267 251 1194 
Ander 121 134 228 483 
Totaal 1941 885 1103 3929 

 
 
 
25.2 BIOGRAFIESE GEGEWENS 
 
25.2.1 Die profiel van die gemeenteleiers wat 
die vraelyste teruggestuur het, lyk so:  
 
72% van hulle is manlik,   
86% is getroud,  
53% van hulle is tussen 45 en 65 jaar oud,  
35% is in ŉ professionele, semi-professionele en 
tegniese beroep, en  
24% is nie-ekonomies bedrywig nie. 
 
25.3 KERKEENHEID 
 
25.3.1 Inleidend oor Kerkeenheid 
 
25.3.1.1 Eenheid binne die NG Kerkfamilie is ŉ 
baie belangrike kwessie.  In vorige opnames van 

Kerkspieël is op verskeie maniere aan die saak 
aandag gegee.  In die afdeling word aan drie 
aspekte rakende Kerkeenheid aandag geskenk: 
 
Een: Stellings oor Kerkeenheid wat in vorige 
opnames van Kerkspieël getoets is. 
 
Twee: Kerklike aanvaarding soos in Kerkspieël 
ondersoek. 
 
Drie: Die houding van gemeenteleiers oor 
sekere besluite van die Algemene Sinode, wat met 
Kerkeenheid verband hou. 
 
25.3.1.2 Laastens word aan die response op twee 
ongestruktureerde vrae aandag geskenk: 
 
Een: Wat is volgens u waarneming tans die 
grootste hindernisse in die pad van 
Kerkhereniging? 
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Twee: Gee, kortliks, u standpunt oor die 
Belydenis van Belhar. 
 
 
25.3.2 Enkele stellings oor Kerkeenheid 
 
25.3.2.1 Sonder om hier volledig te rapporteer oor 
die response op al die stellings, word slegs aandag 
aan sekere standpunte gegee.  (In die omvattende 
verslag, sal meer volledig gerapporteer word.) 
 
25.3.2.2 Die volgende samevattende opmerkings 
kan gemaak word: 
 
Een: Gemeenteleiers oordeel  meesal dat die 
bestaan van verskeie Kerke binne die NG 
Kerkfamilie nie sonde is nie. 
Twee: Daar is nie eenstemmigheid oor die 
vraag of sigbare strukturele eenheid ŉ Bybelse 
opdrag is nie. 

 
Drie: Die gemeenteleiers is onseker of hulle 
gemeente gereed is vir Kerkvereniging. 
 
Vier: Daar is ŉ sterk gevoel dat gemeentes 
self oor eenwording met geografies aangrensende 
gemeentes van die NG Kerkfamilie moet kan 
besluit. 
 
Vyf: Ringe en Sinodes kan nie maar net 
verenig nie, gemeentes is onseker oor die invloed 
hiervan op die plaaslike gemeente. 
 
25.3.2.3 ŉ Belangrike vraag is of daar groter 
sigbare eenheid binne die NG Kerkfamilie moet 
kom? Die volgende tabel gee ŉ antwoord op die 
vraag: 
 

 
 

Daar moet groter sigbare eenheid binne die NG Kerkfamilie kom (V17) 
(Uitgedruk as ŉ persentasie) 

 Jaar 
Stem 
beslis 
saam 

Stem 
Saam Onseker Stem nie 

saam nie 

Stem 
beslis nie 
saam nie 

Totaal drie Trans-
vaalse Sinodes 2005 26.3 44.0 10.3 13.5 6.1 

Totaal NG Kerk 
(Kerkraadslede) 

2000 22.2 50.8 15.2 9.3 2.5 

1996 22.0 47.2 15.4 10.8 4.6 

 
 
 
 
25.3.2.4 Die meeste gemeenteleiers, meer as 
tweederdes, is ten gunste van groter eenheid 
binne die NG Kerkfamilie.  Word die gegewens met 
die vorige Kerkspieël-opnames vergelyk, is daar ŉ 
toename in dié wat nie so voel nie en ŉ afname in 
dié wat onseker is.  Dit lyk of die standpunte aan 
weerskante van die spektrum duideliker word. 
 
25.3.3 Kerklike aanvaarding 
 
25.3.3.1 Sosiale aanvaarding dui op die mate 
van sosiale aanneemlikheid van ’n persoon, of 
persone, of ’n  groep persone.  Sosiale 
aanvaarding kan, onder andere, gemeet word deur 
die sosiale afstand tussen persone of groepe te 
meet.  In plaas van sosiale aanvaarding, kan in die 
geval van kerklike aanvaarding gepraat word; 
met ander woorde in  watter mate lidmate van ’n 

spesifieke Kerk bereid is om lidmate van ’n ander 
Kerk of groepering binne die eie Kerk te aanvaar.  
Die probleemstelling is geoperasionaliseer deur van 
’n “aangepaste” sosiale-afstandskaal gebruik te 
maak. 
 
25.3.3.2 Die respondente moes, ten opsigte van 
lidmate van die  NG Kerkfamilie, hulle eerste reaksie 
op die volgende stellings aandui:   
 
“Ek bereid om ... 
... ’n bediening onder hulle te ondersteun. 
... ’n konferensie saam met hulle by te woon. 
... ’n begrafnis- of huweliksdiens saam met hulle by 
te woon. 
... ’n erediens saam met hulle by te woon. 
... nagmaal saam met hulle te gebruik. 
... hulle as lidmate van my gemeente te aanvaar.” 
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25.3.3.3 Uit die grafiek kan die veranderinge 
sedert 1989 duidelik gesien word.  Meer as 70% 
van die leierskap is bereid om lidmate van die NG 
Kerkfamilie as lidmate van “my” gemeente te 
aanvaar.  Dit is lank reeds die beleid binne die NG 
Kerk dat lidmaatskap oop is en dat enige persoon 
op grond van sy/haar belydenis lidmaat van die 
plaaslike gemeente kan word.  Die standpunt word 
deur die gemeenteleiers onderskryf.  
 
25.3.3.4 Lidmaatskap van die plaaslike gemeente 
is ŉ ander saak as Kerkeenheid.  Kerkeenheid vra 

meer as net om individue as lidmate toe te laat.  
Gemeenteleiers is beslis bereid om individue 
vanuit die NG Kerkfamilie as lidmate te aanvaar. 
 
25.3.4 Besluite van die Algemene Sinode oor 
Kerkeenheid 
 
25.3.4.1 Die gemeenteleiers is gevra om sekere 
aspekte van besluite van die afgelope Algemene 
Sinode te beoordeel.  Die onderstaande tabel gee 
ŉ opsomming van enkele houdings: 
 

 

Enkele stellings oor besluite van die Algemene Sinode 
(Uitgedruk as ŉ persentasie) 

 
 

Stem 
beslis 
saam 

Stem 
Saam Onseker 

Stem nie 
saam 

nie 

Stem 
beslis 

nie 
saam 

nie 

V27 

Die Belydenis van Belhar 
behoort een van die bely-
denisskrifte van die nuwe Kerk-
verband te wees. 

4.8 11.8 27.6 21.4 34.4 

V28 

Alle gemeentes, predikante, 
kerkrade en lidmate hoef nie die 
Belydenis van Belhar te onder-
skryf nie. 

29.1 32.9 22.1 9.8 6.2 

V29 
Ek sal self die Belydenis van 
Belhar onderskryf. 

7.5 13.7 28.4 18.9 31.5 

Kerklike aanvaarding
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70
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... 'n bediening
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... 'n konferensie
saam met hulle by
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... 'n begrafnis- of
huweliksdiens saam
met hulle by te woon

... 'n erediens saam
met hulle by te woon

... nagmaal saam
met hulle te gebruik

... hulle as lidmate
van my gemeente te

aanvaar
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V32 
Die taal van die nuwe Kerk-
verband is nie belangrik nie. 

6.3 12.5 6.3 28.8 46.2 

V36 
Kerkskeuring behoort ten alle 
koste vermy te word. 

54.4 31.6 5.7 5.7 2.6 

 
 
25.3.4.2 Oor die Belydenis van Belhar:  Dit is 
duidelik dat die Belydenis van Belhar nie vir die 
respondente aanvaarbaar is nie (V27).  Ruimte 
behoort gelaat te word vir gemeentes en lidmate 
om nie die Belydenis van Belhar te onderskryf nie 
(V28).  Self sal ŉ meerderheid van die 
gemeenteleiers nie die Belydenis onderskryf nie 
(V28). 
 
25.3.4.3 Die proses van Kerkvereniging:  Taal is 
ŉ belangrike saak in die proses van 
Kerkvereniging.  Dit het ŉ sterk respons ontlok 
(V32).  Gemeenteleiers voel baie sterk daaroor dat 
Kerkskeuring beslis vermy moet word (V36).  
Ander aspekte wat in die proses van Kerkeenheid 
aandag moet kry, is onder andere: 
 
Een: Die proses tot Kerkhereniging moet so 
gou as moontlik op dreef te kom.  
 
Twee: Die meeste gemeenteleiers sal deel van 
’n nuwe Kerkverband wil wees.  
 
Drie: Alle kerkrade moet eers die nuwe 
Kerkorde goedkeur, voordat ’n nuwe Kerkverband 
gevorm word.  
 

Vier: Dit is belangrik dat ’n twee-derde 
meerderheid van elke kerkraad verkry moet word 
ten opsigte van die finale voorstelle. 
 
25.3.4.4 Finansiële aspekte:  Die volgende het 
uit die response navore gekom: 
 
Een: Kerkhereniging behoort nie ’n groter 
finansiële las op gemeentes te plaas nie. 
 
Twee: Pensioene van die predikante van die 
nuwe Kerkverband behoort dieselfde te wees. 
 
Drie: Die vergoeding van predikante van die 
nuwe Kerkverband behoort ’n eenvormige sinodale 
riglyn te volg. 
 
25.3.5 Hindernisse op die pad van 
Kerkhereniging 
 
25.3.5.1 Uit die response oor dié oop vraag, is dit 
duidelik dat taal en kultuur ŉ baie belangrike 
hindernis op die pad na Kerkeenheid is.  Daar is 
beslis ŉ behoefte aan groot duidelikheid en riglyne 
oor die rol, wat taal en kultuur binne elke 
gemeente gaan speel. 
 

 
Grootste hindernisse op die pad van Kerkhereniging 

(In volgorde van belangrikheid) 
 Gewig uit 100 
Groot verskille in kultuur, tradisies en waardes (03) 15 
Taalverskille, kommunikasie probleem (08) 14 
Belhar, onaanvaarbaar, eis van aanvaarding (11) 7 
Finansiële las en implikasies, salarisse, herverdeling van rykdom (13) 6 
Rasverskille, diskriminasie, rassisme, kleur, ook omgekeerd, 
vooroordele (12) 5 

Regering tevrede te stel, politieke standpunte, verskille, redes, magspel, 
menseregte (06) 5 

Hoogmoed, trots, snobisme, onversoenbare gees, eiebelang, 
liefdeloosheid, onvergewensgesindheid, wantroue, ontoegeeflikheid (25) 5 

Konserwatiewe lidmate, wil nie verander nie, behoudend, gemaksugtig 
(39) 5 
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25.3.6 Standpunt oor die Belydenis van 
Belhar 

 

 
25.3.6.1 Die onderstaande tabel gee ’n 
opsomming van die responseoor die vraag in 
verband met die Belydenis van Belhar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.3.6.2 Die meeste response oor Belhar was 
negatief (02 en 03). ŉ Redelik groot getal 
gemeenteleiers het die Belydenis nog nie onder oë 
gehad nie. Beter kommunikasie en inligting kan in 
die verband help. 
 
25.3.7 Enkele opsommende opmerkings oor 
Kerkeenheid 
 
Die volgende opsommende opmerkings kan 
gemaak word: 
 
Een: Lidmate van die NG Kerkfamilie is 
welkom om as individue lidmaat van die 
plaaslike gemeente te word. 
 
Twee: Daar is ŉ besliste positiewe 
gesindheid teenoor groter eenheid binne 
die Kerkfamilie. 
 
Drie: Die aanvaarding van die 
Belydenis van Belhar is ŉ grootstruikel 
blok. 
 

Vier: Duidelike riglyne oor die hantering 
van taal en kultuur binne die gemeente en 
Kerkverband behoort verskaf te word. 
 
25.4 HOMOSEKSUALITEIT 
 
25.4.1 Standpunte oor Homoseksualiteit 
 
Die besluite van die Algemene Sinode Oktober 
2004, is in ’n aantal stellings in die vraelys 
opgeneem en die respons hierop is soos volg: 
 
25.4.1.1 Die eerste twee stellings handel oor die 
hantering van homoseksualiteit in die verlede.  Oor 
beide, dat die Kerk mense met homoseksuele 
oriëntasie seergemaak het (V44) en dat die Kerk 
reg opgetree het deur verskoning te vra waar God 
se liefde nie in die Kerk se optrede raakgesien kan 
word nie (V45), is daar ’n verspreiding oor al vyf 
moontlike response met die “saam stem”-respons 
die sterkste. 
 
25.4.1.2 Die response oor die moontlikheid dat 
Skrifgegewens oor homoseksualiteit verskillende 
geïnterpreteer kan word, lyk soos volg: 
 

 

Gee, kortliks, u standpunt oor die Belydenis van Belhar 
(In volgorde van belangrikheid) 

 Gewig uit 100 
Nee, onaanvaarbaar, stem nie saam nie, nie volgens Bybel, dwaling 
(02) 

20 

Oningelig, kennis te min, onseker, nog nie gelees nie (05) 18 
Onaanvaarbaar, politieke geskrif, politieke agtergrond/oriëntasie, 
verskoning vir apartheid, bevrydingsteologie (03) 

16 

Aanvaar, positief (01) 15 
Bly by ons belydenis, is voldoende (06) 6 
Onbelangrik, stel nie belang nie, niks van belang, nie nodig, voeg nie 
waarde toe, tydgebonde (07) 

6 

Stem nie met alles saam nie, het sekere voorbehoude (09) 5 
Nie ŉ belydenisgeskrif nie, tog van belang, nie soos drie formuliere, nie 
afdwing as belydenisskrif  (04) 

5 
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Dit is moontlik dat die beskikbare 
Skrifgegewens oor homoseksualiteit 
verskillend vertolk kan word.  (V46) 
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em
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9.2 32.3 11.6 23.2 23.7 
 
 
Een: Uit die response blyk dit duidelik dat daar 
twee pole is: een wat die moontlikheid van 
onsekerheid oor die interpretasie van Skrif-
gegewens verteenwoordig, en die ander wat nie 
saamstem dat verskillende interpretasies moontlik 
is nie. 
 
Twee: Die verspreiding van die response tussen 
die twee pole van “Stem beslis saam” en “Stem 
beslis nie saam nie” bevestig die reaksie op die 
besluit van die Algemene Sinode dat die hantering 
van Skrifgewens oor homoseksualiteit tans ’n 
probleem in die NG Kerk is. 
 
25.4.1.3 Dit is duidelik dat respondente die 
huwelik as ’n verbintenis tussen een man en een 
vrou beskou (V47). 
 
25.4.1.4 Daar is ook groot eenstemmigheid dat 
die beoefening van homoseksualiteit teen die leer 

van die Bybel is (Minder as 13% het gesamentlik 
“Onseker,” “Stem nie saam nie” en “Stem beslis 
nie saam nie” aangedui.) 
 
25.4.1.5 Drie stellings met “seksuele oriëntasie” 
as basis, is in die vraeboog opgeneem.  Die eerste 
stelling (V49) lui soos volg: “Alle mense, ongeag 
hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se 
liefde.”  Die tweede stelling (V50):  “Alle mense, 
ongeag hulle seksuele oriëntasie,  behoort op 
grond van hulle geloofsbelydenis as volwaardige 
lidmate van die Kerk aanvaar te word” en die derde 
(V51):  “Alle mense, ongeag hulle seksuele 
oriëntasie, se getuienis van hulle geloof en 
toewyding, moet aanvaar word.”  Die response op 
die drie stellings, kan soos volg grafiese voorgestel 
word: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.4.1.6 Uit die response is weereens duidelik dat 
vrye genade vir alle mense geld, maar dat in die 
beoordeling van gelowiges twee pole na vore tree 
– een wat verwag dat hierdie genade tot uiting 
moet kom in ’n bepaalde lewenswyse, waarin 

homoseksualiteit nie aanvaar word nie en die 
ander wat nie hierdie voorwaarde stel nie.  
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25.4.2 Oop Vraag: Standpunt oor moontlike 
homoseksuele huwelike (V52) 
 
25.4.2.1 Respondente is in ’n oop vraag 
geleentheid gegee om hulle standpunt te stel oor 
homoseksuele paartjies wat in die huwelik bevestig 
kan word.  Die volgende standpunte is 

aangeteken.  Dit word in hoofgroepe weergegee.  
Elke hoofgroep het ’n aantal sub-response wat in 
die finale verslag te lese is.  Dit is belangrik om 
daarop te let dat respondente drie moontlike 
response kon aandui.  Die respons is daarom 
meervoudig, omdat party drie en ander een saak 
aangeteken het. 

 
 

Homoseksuele paartjies kan in die huwelik bevestig word.  Wat is u standpunt in die 
verband?  Motiveer asb. (V52) 

  % n 
1 Negatief/stem nie saam, daarteen, ensovoorts  43.6 2789 
2 Sonde, teen Bybel, ensovoorts 25.4 1627 
3 Teen God se plan, skepping, ensovoorts 21.8 1397 
4 Toelaat, reg, aanvaar, ensovoorts 4.1 261 
5 Ander 3.7 239 
6 Onseker, ensovoorts 1.3 84 

 
25.4.2.2 Die oorweldigende respons is “nie 
aanvaarding van homoseksuele huwelike.” 
 
25.4.2.3 Samevattend 
 
Een: Die Kerk het reg opgetree deur 
verskoning te vra vir gedrag in die verlede 
wat mense met homoseksuele oriëntasie 
seergemaak het. 
 
Twee: Die huwelik word gesien as ’n 
verbintenis tussen een man en een vrou 
en huweliksluiting tussen homoseksuele 
paartjies is glad nie aanvaarbaar nie. 
 
Drie: Die interpretasie van die 
Skrifgegewens oor homoseksualiteit skep 
probleme.  Hieroor bestaan daar 
standpunte wat teenoorstaande pole 
verteenwoordig. 
 
Vier: Die term “seksuele oriëntasie” wat 
in die gesprek oor homoseksualiteit 
gebruik word, vra verdere verheldering 
wat navorsing oor die oorsake vir 
homoseksuele gedrag, verhoudings en 
deelname aan die geloofsgemeenskap 
insluit. 

25.5 KERK IN DIE SAMELEWING 
 
25.5.1 Die geleentheid is ook gebruik om enkele 
sake rakende die NG Kerk in die samelewing te 
toets en te vergelyk met opnames wat in 2004 in 
dié verband gedoen is.  Die response onder die 
noemer “Predikante” kom uit die Kerkspieël 2004-
opname, terwyl die “Publiek” en 
“Belanghebbendes” kom uit ’n ondersoek, wat 
Markdata in Maart/April 2004 onderneem het.  
Hierdie ondersoek het gefokus op persepsies oor 
die NG Kerk onder beide lidmate en nie-lidmate.  
Die teikengroepe vir die studie was die publiek, 
asook geselekteerde belanghebbende groepe.  
Onderhoude is gevoer met 401 lede van die 
publiek en 51 belanghebbendes (bestaande uit die 
volgende groepe, met die getal persone in hakies 
aangedui:  Besigheid [10], Regering [5], Vakbonde 
[5], Kultuurorganisasies [6], Studenterade [6], 
Joernaliste [5], Welsyn [3] en Kerke [11]). 
 
25.5.2 Die eerste vraelys het gehandel oor sake 
wat die Kerk in die gemeenskap moet hanteer.  Die 
resultate word in die meegaande tabel in rangorde 
weergegee met die response van die predikante, 
publiek en belanghebbendes daarnaas.  Wat 
laasgenoemde twee betref, word alleen aangedui 
watter persentasie van belang die onderskeie sake 
getel het. 
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Sake wat Kerk behoort te hanteer in gemeenskap  (V54 – V59)  (Uitgedruk in %) 

 Kerkraad/Leiers 2005 Predikante 
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Bestryding van gesins-
geweld (V54) 93.0 5.8 1.2      

Morele heropbou, 
ontwikkeling (V58) 90.2 8.2 1.7 86.7 12.2 1.0 69.3 77.5 

Verligting van armoede 
(V56) 86.1 12.3 1.6      

Bestryding van misdaad 
(V57) 67.6 23.0 9.5      

Steun aan mense wat deur 
MIV/VIGS geraak word 
(V55) 

62.2 29.2 8.7 80.0 18.2 1.8 74.5 82.5 

Bekamping van rassisme 
(V59) 58.6 26.3 15.1 67.7 24.1 8.2 41.6 65.0 

 
 
25.5.3 Die tabel spreek vanself.  Hiervolgens 
moet die aandag van die Kerk toegespits wees op 
die sake naaste aan die daaglikse lewe van die 
gemeente (gesinne, morele heropbou en armoede) 
en is politiek-verwante sake (soos rassisme) die 
mins belangrike. 
 
25.5.4 Die volgende vraag het gehandel oor die 
beeld van die NG Kerk in die samelewing (V60-
V73). 
 
25.5.4.1 Die vraag het vir ’n aantal respondente 
probleme veroorsaak, omdat die vrae oor die 
“Kerk” handel en respondente eerder oor die 
plaaslike gemeente wil reageer.  Die response 
toon nietemin (binne die genoemde beperking) die 
volgende:  Die beeld van die NG Kerk is dat dit  
 

Een: Verdraagsaam is teenoor rassegroepe 
 
Twee: Gewillig is om aan te pas 
 
Drie: Nie op grond van geslag diskrimineer nie 
 
Vier: Bydra tot versoening 
 
Vyf: Tred hou met veranderende tye. 
 
25.5.4.2 Twee stellings ten opsigte waarvan die 
response versprei is tussen “saam stem” en “nie 
saam stem nie,” en waar daar dus nie ’n helder 
beeld na vore kom nie, is op die stellings dat (een) 
die NG Kerk gekniehalter word deur die verlede en 
(twee) eksklusief is. 
 

 

 
Rangorde 

1 2 3 4 5 6 
2005 V63 V60 V65 V62 V64 V71 

Predikante V62 V60 V66 V63 V64 V73 

Publiek V71 V65 V62 
V63 V61 V60 

Belanghebbers V73 
V61 
V66 
V71 

V68 V62 

 
 
 

 
 



 
 

24 Gesprek oor teologiese opleiding 
 

 

 
Agenda 2005    177 

Sleutel:  Die NG Kerk  
 

V60 is gewillig om aan te pas by 
veranderde eise van die tyd 
V61 het ’n betekenisvolle impak op ons 
gemeenskap 
V62 dra by tot versoening in Suider-
Afrika    
V63 is verdraagsaam teenoor alle rasse-
groepe in SA 
V64 hou tred met veranderende tye 
V65 diskrimineer nie op grond van 
geslag nie 
V66 is standvastig/gevestig in hul weë 
V67 is eksklusief 
V68 bevorder eenheid in die Kerk 
V69 diskrimineer nie op grond van 
seksuele oriëntasie nie 
V70 is konserwatief 
V71 ondersteun transformasie in ons 
gemeenskap 
V72 is ’n plek waar verskillende groepe 
welkom voel 
V73 word gekniehalter deur sy verlede 

 
25.5.4.4 ’n Vergelyking van die response bring 
insiggewende ooreenkomste aan die lig: 
 
Een: Die beeld dat die Kerk verdraagsaam 
is teenoor alle rassegroepe in Suid-Afrika. 
 
Twee: Die gewilligheid om aan te pas by 
veranderende omstandighede 
 
Drie: Die bydrae tot versoening in SA 
 
25.5.4.5 Die “Belanghebbendes” stem saam dat 
die NG Kerk deur die verlede gekniehalter word.  
Dit kom nie sterk by die ander na vore nie. 
 
25.5.4.6 Die beeld van die NG Kerk is deurgaans 
positief.  Dit is bied ’n goeie basis vir die Kerk se 
rol in SA. 

25.6 ALGEMEEN 
 
25.6.1 Respondente is laastens ook in ’n oop 
vraag (V74), geleentheid gebied om enige ander 
saak te opper of kommentaar op enige kwessis te 
lewer.  Die resultate is ook ’n meervoudige 
respons. 
 
25.6.2 Die response is gegroepeer in ’n aantal 
hoofgroepe met die hoofsake onder elkeen.  Die 
response is spontaan aangeteken en toon wat in 
die harte van die respondente leef (na voltooiing 
van die vraelys).  Dit is van belang om ’n 
geheelbeeld van die response te kry en nie alleen 
op ’n enkele groep of subgroep te fokus nie. 
 
25.6.3 Die volgende grafiese voorstelling (aan 
die einde van die verslag) gee ’n goeie aanduiding 
van die verspreiding van die respons en die 
geheelbeeld. 
 
25.6.4 Die twee sake wat opval, is Kerkeenheid 
en toewyding aan die Here.  Die respons oor die 
politiek, is in verhouding baie kleiner en minder 
beduidend.  Hierdie twee sake behoort ’n prioriteit 
op die pad vorentoe te wees. 
 
25.7 SLOTOPMERKING 
 
Met hierdie navorsing is probeer om ’n bydrae te 
lewer tot die gesprek oor twee sake wat tans in 
die NG Kerk van groot belang is.  Die resultate het 
duidelik getoon dat nie een van die twee 
ondubbelsinnig swart of wit is nie, maar dat daar 
grys gebiede is.  Dit vereis dat in die verdere 
nadenke, gesprek en besluitneming al die 
rolspelers eerlik gehoor moet word.  Dan eers sal 
die proses een wees wat die Koninkryk dien.  
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26. AANWYS VAN DIE AFGEVAARDIGDES NA DIE VOLGENDE SITTING 
VAN DIE ALGEMENE SINODE 

 
 
INLIGTINGSFORMAAT 
 
Punt een:   Die verslag dien as inligting oor die wyse waarop die Sinode 
se afvaardiging na die volgende sitting van die Algemene Sinode aangewys 
word. 
 
Punt twee:   Afgevaardigdes wat kommentaar oor die wyse van 
afvaardiging wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen. 
 

 
 

 
KONFERENSIEFORMAAT 
 
Geen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESLUITNEMINGSFORMAAT 
 
Punt 26.3.5  Goedkeuring van die groslys. 
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26.  AANWYS VAN DIE AFGEVAARDIGDES NA DIE VOLGENDE SITTING 
VAN DIE ALGEMENE SINODE  

 
Wie verteenwoordig ons . . . ? 

 
26.1 VOLGENDE SITTING VAN DIE 
ALGEMENE SINODE  
 
26.1.1 Die Algemene Sinode 2004 het besluit 
dat die volgende sitting gedurende 2006 moet 
plaasvind. 
 
26.1.2 Die Moderamen het egter onlangs 
besluit, om in die lig van die groot koste van die 
vorige sitting, nie die volgende sitting gedurende 
2006 te hou nie.  Hulle oorweeg nou om ’n sitting 
gedurende die voorjaar van 2007 te hou. 
 
26.1.3 Indien die beplanning deurgaan, vind die 
sitting plaas, voordat die Sinode van Oos-
Transvaal gedurende Oktober 2007 ’n eie sitting 
het. 
 
26.1.4 Daarom behoort hierdie sitting 
afgevaardigdes aan te wys, vir ’n moontlike sitting 
gedurende 2007.   
   
26.2     AANWYSING VAN AFGEVAAR-
DIGDES 
 
26.2.1 Die Familiereëls bepaal die volgende, in 
verband met die aanwysing van die Sinode se 
afgevaardigdes:   
 
“Punt een:  Afgevaar-digdes na die Algemene 
Sinode en verteenwoor-digers/lede van die Sinode 
in Kommissies van die Algemene Sinode (met 
sekundi), word tydens die 
vergadering van die Sinode, voor 
die eersvolgende vergadering van 
die Algemene Sinode, uit die 
afgevaardigdes aangewys.”   
 
Punt twee:  Twintig predikante en 
twintig ouderlinge/diakens (met 
sekundi), word deur die Sinode 
verkies as afgevaardigdes na die 
Algemene Sinode.” 
 
26.2.2 ’n Persoon moet 
afgevaardig wees (nie noodwendig teenwoordig 
nie) om aangewys te kan word.   
 
26.2.3 Die Algemene Sinode 2004 het die 
aantal afgevaardigdes per Sinode gewysig.  Artikel 
38.2 bepaal soos volg: 
 

38.2 Die afvaardiging van elke Sinode moet 
uit ’n gelyke getal predikante en 
ouderlinge/diakens bestaan en word soos volg 
saamgestel: 
 
28.2.1  ’n Vaste komponent van 10 predikante 
en 10 ouderlinge/diakens; en 
 
28.2.2 ’n Proporsionele komponent waarvolgens 
100 afgevaardigdes aangewys word volgens ’n 
formule gebaseer op die aantal gemeentes en 100 
afgevaardigdes gebaseer op die aantal lidmate.  
Dit word telkens ’n jaar voor die vergadering van 
die Algemene Sinode deur die Moderamen 
bereken. 
 
26.2.4 Volgens die berekening van die 
Moderamen, kan die Sinode 10 plus 10 plus 8 plus 
11 afgevaardiges aanwys.  Dit is 39 in totaal.  Van 
die getal kan 19 predikante en 20 
ouderlinge/diakens wees. 
 
26.2.5 Die vorige sinodesitting (Oos-Transvaal) 
het besluit dat “die getal vroue-afgevaardigdes 
aansienlig verhoog moet word ...”  Hierdie besluit 
moet in die aanwys van afgevaardigdes in ag 
geneem word. 
 
26.3 WYSE VAN AANWYSING 
 
Die Familiereëls gee duidelike aanwysings oor die 
wyse van verkiesing.  Daar word eers ’n groslys op 
die volgende manier saamgestel: 

 
26.3.1 Lede van die Sinodale 
Diensraad 
 
26.3.1.1 Al die lede van die Sinodale 
Diensraad word in die groslys 
opgeneem. 
 
Die Familiereëls stel dit soos volg: 
  
Die Sinode verkies sy afvaardiging 
na die Algemene Sinode uit ’n 
groslys, wat soos volg saamgestel 

word: 
 
Punt een:  Die sewe Sinodale Leiers (met 
sekundi), waarvan minstens twee ouderlinge of 
diakens is, wat nie predikants- of proponents-
bevoegdheid het nie. 
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Punt twee:  Diensleiers van die drie Bedieninge 
(Aanbidding, Onderlinge Sorg en Getuienis) en die 
Voorsitter van Ondersteu-ningsdienste (met 
sekundi.) 
 
Punt drie:  Die Kerkregkundige (met sekundus) 
indien hy/sy ’n afgevaardigde na die sinodesitting 
is. 
 
Punt vier:  Die Uitvoerende Amptenaar, indien 
hy/sy ’n afgevaardigde na die sinodesitting is. 
 
26.3.2 Aanwysings deur die Bedieninge 
 
Die Familiereëls stel dit soos volg: 
 
Punt vyf:  Een predikant en twee ouderlinge of 
diakens (met sekundi) deur elke Bediening en 
Ondersteuningsdienste aangewys, met 
inagneming van verteenwoordigers/lede van die 
Sinode wat in Kommissies van die Algemene 
Sinode dien.  Geen Bediening of 
Ondersteuningsdienste word deur meer as twee 
predikante en twee ouderlinge of 
diakens verteenwoordig nie. 
 
26.3.3 Aanwysing deur die 
Ringe 
 
Die Familiereëls stel dit soos volg: 
 
Punt ses:  Een predikant (met 
sekundus) uit elke ring, wat nog nie 
deur ’n predikant verteenwoordig is 
nie, deur die ring/ringsdiensraad aangewys. 
 
Punt sewe:  Een ouderling of diaken (met 
sekundus) uit elke ring, wat nog nie deur ’n 
ouderling of diaken verteenwoordig is nie, deur die 
ring/ringsdiensraad aangewys. 
 
26.3.4 Aanwysing deur die vergadering 
 
26.3.4.1 Die Familiereëls stel dit soos volg: 
 
Punt agt:  Die ontbrekende getal predikante en 
ouderlinge/diakens (met sekundi), word deur die 
Sinode self, uit die afgevaardigdes na die 
sinodesitting aangevul. 
 
26.3.4.2 Die wyse waarop persone aangewys 
word is:  
 
Een: Nominasies word gevra. 

 
Twee: Die Nominasies word deur die 
genomineerdes bevestig. 
 
Drie: Die nominasielys word aan die 
vergadering beskikbaar gestel vir aanvulling en die 
eerste stemming. 
 
Vier: ’n Tweede stemming vind plaas. 
Vyf: Verdere stemmings vind plaas tot die 
ontbrekende getal gevind is. 
 
26.3.5 Groslys 
 
Sodra die groslys dus saamgestel is, word dit aan 
die vergadering vir goedkeuring voorgehou. 
 
26.3.6 Die Prosedure is kort: 
 
Een: Die lede van die Sinodale Diensraad 
word op die groslys geplaas. 
 
Twee: Die Bedieninge nomineer persone. 

 
Drie: Die Ringe  wys persone 
aan. 
 
Vier: Die vergadering self vul 
die ontbrekende getal aan. 
 
26.3.7 AANBEVELING 
 
Die Sinode keur die lys van 
afgevaardigdes na die 

volgende sitting van die Algemene Sinode 
goed. 
  
26.4 VAKATURES IN DIE 
AFVAARDIGING 
 
Die Familiereëls stel dit so: 
 
Een: Na afloop van die vergadering van die 
Sinode, voor die eersvolgende sitting van die 
Algemene Sinode, word vakatures in die 
afvaardiging deur die Sinodale Diensraad uit die 
sekundi aangevul. 
 
Twee:   Waar die lys van die sekundi uitgeput is, 
word dit deur die Sinodale Diensraad, na 
voorlegging deur die betrokke Bediening of ring, 
aangevul. 
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SINODE VAN OOS-TRANSVAAL


AGENDA


VIR DIE NEGENDE GEWONE


SINODESITTING


GEHOU IN CENTURION


16 TOT 18 OKTOBER 2005

VOORWOORD


Met waagmoed het die Sinode van Oos-Transvaal gedurende 1999 besluit om op ’n nuwe wyse te funksioneer.  Na ’n deeglike teologiese besinning oor die rol en taak van die Kerkverband is die eerste lyne getrek.  Jaarliks word hierdie prentjie verder ingekleur.


Die sinodesitting is die geleentheid waartydens die veranderde werkswyse die opsigtelikste is.  Ons hou van die gesprek om die tafels.  Ons wil graag by enige geleentheid ons kommentaar op ’n indekskaart kan neerskryf.  Ons geniet dit om telkens na ’n ander formaat, met eie reëls, oor te skakel - of dit nou inligtingsformaat, konferensieformaat of die besluitnemingsformaat is.


Verlede jaar het die Voetsool sinodesittings as ’n verdere tree bygekom.  Vanjaar word daarop voortgebou.


Die fokus val nie op die Bedieninge nie, maar op die Diensgroepe, wat die sake uit die Voetsool sinodesittings verder gevoer het.  Dit was weer ’n verdere tree om ander persone te betrek om die stukke voor te berei. Neem gerus deel aan die gesprekke oor die sake wat vandag op lidmate se harte is.


En dan is daar die verslag voor die vraelys.  Nog ’n eerste, om die besluite van die Algemene Sinode op so ’n wyse te toets.  Tydens die sinodesitting word kommentaar en aanbevelings uit die resultate van die vraelys, aan die Algemene Sinode saamgestel.


Laastens, die hoogtepunt - ons toewydinsgeleenthede.  Vanjaar word dit verder uitgebou vir gelowiges, wat graag wil hoor wat die Here vir ons sê.


Almal wat deel van die familie-fees gaan hê, kom stap saam op dié pad.


Ds HJ van der Schyff


Uitvoerende Amptenaar
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EMBLEEM SINODESITTING 2005


EMBLEEM?


Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat die Sinodesittings telkens deur ’n embleem aangedui word, wat ’n verband met die inhoud van die sitting het.


ONTWERPSPAN


Die Ontwerpspan het ’n embleem laat ontwerp vir die sinodesitting 2005.  Hierdie embleem moes by ons bestaande embleem aansluit;  ’n verband met die Voetsool sinodesittings hê en ook by die sentrale tema aansluit.


ONTWERP


In die ontwerp wat goedgekeur is, is die volgende simboliek te vind


Een:  Die eenheid onder mense.  Die drie figure is bymekaar.


Twee:  Kyk op na die lig en hoop.  Die drie figure kyk op na die ligte deel van die driehoek.


Drie:  Die heilige Drie-eenheid, deur die driehoek verbeeld.


Vier:  Vuur van die Heilige Gees.  Die figure vorm vlamme.


TEMA


Die sentrale tema van die sinodesitting 2005 is:  


Christus, die hoop vir vandag Hebreërs 3 vers 16.

Kerklike aanvaarding


30


40


50


60


70


80


90


100


... 'n bediening


onder hulle te


ondersteun


... 'n konferensie


saam met hulle by


te woon


... 'n begrafnis- of


huweliksdiens saam


met hulle by te woon


... 'n erediens saam


met hulle by te woon


... nagmaal saam


met hulle te gebruik


... hulle as lidmate


van my gemeente te


aanvaar


1989


1993


1996


2000


2005




Voetsool sinodesittings


KAART NA PIERRE VAN RYNEVELD


Hierdie kaart dui aan waar die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld geleë is.  ’n Manier om die terrein te bereik, is om vanaf die Witbank-snelweg die Hans Strydom-afrit te neem.  Nadat die pad bokant die N1 Pietersburgpad verby is, word by die eerste robot links gedraai.  Volg dan die kaart verder.














1.  OPENING EN KONSTITUERING


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop die opening en konstituering plaasvind.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Opening en Konstituering wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 1.5 Die Voorsitter verklaar die vergadering wettig gekonstitueerd.


1.  OPENING EN KONSTITUERING


1.1
REGISTRASIE 

1.1.1
Registrasie geskied DV op Sondag 16 Oktober 2005, tussen 15:45 en 16:45. 


1.1.2
Registrasie vind by die gemeentesen-trum van Pierre van Ryneveld plaas.  By die ontvangsruimte word tafels geplaas, om die registrasie te doen.

1.1.3
Proses tydens registrasie


1.1.3.1
Almal kan registreer, indien hulle geloofsbriewe in orde is.  Die geloofsbriewe, wat ontvang is, se name verskyn by punt 1.3.5.


1.1.3.2
Indien afgevaardigdes se name nie in die Agenda verskyn nie, kan hulle by die Uitvoerende Amptenaar aanmeld, met die nodige geloofsbrief.  Toevoegings en wysigings tot die afgevaardigdes,  word vanaf 15:30 ontvang.


1.1.3.3
Gemeentes se afgevaardigdes registreer by tafels, wat volgens die gemeentes se name gerangskik is.

1.1.3.4
Tydens die registrasie word ’n lêer met stukke aan elke afgevaardigde oorhandig.  Hierdie lêer  bevat ook die tafel-indelings.


1.1.3.5
Daar word ook naamplaatjies met elkeen se noemname uitgedeel.  Dit is ter wille van die familie saamwees.


1.1.4
Na die registrasie


1.1.4.1
Na afloop van die registrasie word foto's van die afgevaardigdes geneem.  Benewens die persone wat nog nie afgeneem is nie, is daar ook baie ou "kiekies" van veral die predikante.  Nuwe foto's word ook geneem.


1.1.4.2
Koffie en tee is daarna beskikbaar wees.


1.1.4.3
Afgevaardigdes word versoek om reeds teen 16:45 hulle plekke aan die tafels, volgens die tafel-indeling, in te neem.  Die tafels word in die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld geplaas.


1.1.5
Laat registrasie


1.1.5.1
Ons Familiereëls sê steeds:


"Persone wie se name nie op die presensielys verskyn nie, mag nie deelneem aan die vergadering, voordat hulle geloofsbriewe by die Uitvoerende Amptenaar van die Sinode ingedien en hulle teenwoordigheid aangeteken is nie.

(Familiereëls - Reglement van Orde punt 3.1.1, bladsy 101.)

1.1.5.2
Afgevaardigdes wat nie tydens registrasie teenwoordig was nie, moet dus sodra hulle opdaag, by die Uitvoerende Amptenaar registreer.

1.2
NAGMAALSDIENS


1.2.1
Die Nagmaalsdiens begin om 18:30 in die kerkgebou van Pierre van Ryneveld.


1.2.2
Die prediker is dr Stephan Joubert van Moreletapark.


1.2.3
Die Bediening vir Aanbidding hanteer die liturgie van die Nagmaalsdiens.


1.2.4
Die Kerkraad van Pierre van Ryneveld sorg vir die bediening van die tekens, waar nodig.


1.2.5
Daar is ruimte vir besoekers tydens die Nagmaalsdiens.  Hulle kan op die boonste vlak sit. 

1.3
KONSTITUERING


1.3.1
Die konstituering vind om 17:00 plaas.  Dit word deur die Voorsitter van die Sinodale Diensraad, dr Johann Ernst hanteer.

1.3.2
Die konstituering vind plaas deurdat die Uitvoerende Amptenaar die lys van die afgevaardigdes wat teenwoordig is, voorlê.


1.3.3
Die Uitvoerende Amptenaar lê die lys skriftelik ter tafel.  Slegs die aantal afgevaardigdes en die aantal teenwoordiges word genoem om te bevestig dat die vergadering wettig kan konstitueer.


1.3.4
Volgens punt 3.1.3 van die Reglement van Orde moet minstens twee derdes van die afgevaardigdes teenwoordig wees.  Die volledige presensielys verskyn in die Notule.

1.3.5
Die naamlys van afgevaardigdes wat reeds ontvang is, volg hierna.  (Die volledige lys van die afgevaardigdes soos gewysig en aangevul, verskyn in die Handelinge).

1.4
GEMEENTES


1.4.1
Silverton het met Skuilkrans-Pretoria een geword.  Die aantal gemeentes in die Sinode is dus nou 88.


1.4.2
Kragveld het niemand na die sinodesitting afgevaardig nie.  Daar is dus persone uit 87 gemeentes afgevaardig.


Predikante
         Ouderlinge/diakens



Afgevaardig/sekundi
Primarii
Sekundi


(Sekundi in hakies



onder die naam)

Alkmaar
CJ van der Merwe
GM Lubbe
CC Oosthuizen

Amersfoort
JPM Maree
PWC van Zyl
JJ Boshoff

Amsterdam
JP Pienaar
TR Purcocks
CM Pienaar (s)

Badplaas
        -
FH Botha
H Steyn

Barberton
MA Crouse
J Boshoff
H du Plessis


CJ Truter
SCJ de Nuyssen (s)
H Muller

Belfast
BD Blom
DHP Boers
JG Korff


JH Potgieter
MJV Prinlsoo
HB Marais


Blinkpan
SJ Heine
M Goosen (s)
H van Tonder




L Bothma (s)



Breyten
        -
JS Rautenbach
ME Rautenbach (s)

Bronkhorstspruit
PJ Fourie
JF Venter
IB Kok

Burgersfort
JPT Koen
E Koen (s)
CJ Wilsenach


(CC Lourens)



Carolina
MF Prinsloo
JFW Liebenberg
D Fischer


(JFW Liebenberg)





Chrissiesmeer
GJB Brink
JF Cilliers
JJ Rautenbach


Debruinpark-Ermelo
FdeV Davel
HJ Daneel
FC Benecke


DF Ehlers
J Theron
WE Ritson

Dennesig
CR van Vuren
PO Skinner
D Keller (s)

Doornkoof
JH Ernst
JG Coertze
DJ Pretorius


CJ Lindeque
JL Kruger
ME Venter (s)


GP Maritz
EM Mouton (s)



GJ Oberholzer
AC Reid (s)


E Rademeyer
D Sutherland (s)




A Venter
D Venter (s)


Elarduspark
JJH du Plessis
CJ Bosman



LE Westhof
FJJ Labuschagne




Ermelo
FJ Retief
WP Jacobsz
EM Pretorius (s)


PJG van Niekerk
PC de Wit
JPJ Steyn


Ermelo-Oos
AF Botha
A Vermeulen
IJ van der Merwe

Garsfonteinpark
A Badenhorst
GJ Coertze
M Janse van Rensburg (s) 


LL Bosman
A Driescher
TG Loubser (s)


EP Büchner (s)
HPJ Meyer


JG Burger  
JM Olivier


JHF Taute
SSB Steyn


Goedgegun-Swaziland
        -
CJW Louw (s)



(FvZ Louw)




Graskop
        -
MJ Venter (s)
JJ Prinsloo


Gravelotte
        -



(JJV Smith)
MR de Klerk




Groblersdal
HPW Groenewald
PF Coetzee
DJ Viljoen


JA van Eeden
S Ferreira
JH Vorster


Halfweghuis
EC Immelman
AT Nagel
JC Kruger 

Hazyview
MG Willemse
HA Alberts
G Droste

Hendrina
HF Olivier
SJ Nel
JA Durr

Kampersrus
PJ Dorey
DA Scholtz
LJ Oberholzer


Kloofsig
WAG Nel
GJ Marais
EP Pienaar

Komatipoort
WJ Nortjé
SG Vermaak
AC Pretorius (s)

Kragveld
        -

Krielpark
J Fourie
PH van Rooyen

Krugerwildtuin
C Louwrens
WL Crafford
J Pressly

Laeveld

KM Schultz

Letsitele
PJ Grobler
AJ Lategan
SJ Viljoen

Lydenburg
CL Venter
SJP Loots
WCB Davel

Lydenburg-Suid
PL Bezuidenhout
J Bezuidenhout (s)
AM van der Spuy (s)



(LW de Jager)


Lynnwoodrif
PA du Toit
PGJ Meiring
HJO Erasmus



J Potgieter
R Murray
CJ Loedollf


J van Schalkwyk
JM van Schalkwyk (s)
JJ van Zyl

Lyttelton
EP Meylahn (s)
SS Saayman 
LT van Wyk



E Naudé
GS Maré
LJ Watermeyer (s)


Lyttelton-Noord
GF du Toit
T Krige
W Klerck

Lyttelton-Oos
F Schoeman
AE van Rensburg(s)
WJ Haywood




JM van As

Machado-Boven
MJ Heaney
ND Prinsloo
O van Niekerk


Malelane
UK Trümpelmann
GS du Plessis
AE Visser (s)


(AM Louw) (s)




Marble Hall
HA Bester
PG Anker
S Potgieter (s)



FC de Witt
CM van Niekerk
EM Buys (s)


Merlindale
        -
GH Theron
AE Smuts (s)


Meyerspark
FJL Ellis
GJJ Breyl
JC Jordaan


WIC Liebenberg
CD Bredenkamp
DAJ Loubser


DJ Venter
AG du Toit
FJ Lotz


Middelburg, Transvaal
JP Hattingh
T Markram
SF Smit (s)


JC van Rooyen
CM Smit (s)
T Weilbach (s)


Middelburg-Kanonkop
JH Boshoff
GC Engelbrecht
L Gravett


JC Marais
PJC Myburgh
SP Steenkamp


Middelburg-Suid
T Erasmus
AJJ du Preez (s)
MA Schulze (s)


GJ van Niekerk
L Hoek


FM van Vuren (s)
LC Smith (s)


WE van Wyk
EM van Niekerk (s)

Middelburg-Wes
C Bester
JL Pretorius



NFS Mulder


PG Otto

Monumentpark-Wes
WC de Klerk
JHJ de Witt




J Dill
D Smuts-Erasmus

Moreletapark
E Meyer (s)
JF de Villiers
JS Andersen


H Saayman
FA du Toit


DE van der Spuy
PR Kruger


SJ Visser
A Rautenbach


Morgenzon
DD Claassens
LM du Toit
DB Jansen van Rensburg

Nelspruit
JJE le Grange
FP Crotz



TA Marais
I vdV Venter


Nelspruit-Suid
DS Botha
GD du Plessis


J Strydom
JNR Bosman


JS van Heerden
JJ van Zyl

Nelspruit-Westergloed
S Maritz
L Kotze
WA McDonald



JA van Zyl

Nooitgedacht
JJ Mey
WJC Badenhorst
PJ Adendorff


Ogies
DH Nieuwoudt
CE Nieuwoudt (s)
CJJ van Eeden


Ohrigstad
        -
AW Doyer
PJ Viviers

Olifantsfontein
HC van Zyl
HI van der Westhuizen(s)
N Fourie

Paardekop
        -
PC Poley

Phalaborwa
CS Schoeman
JA Klopper
MJM van Greunen (s)


RA Stanton
EG van der Westhuizen(s) 
JA Jacobs



MHO van Heerden



JH Wandrag

Pierre van Ryneveld
AR Fick
L Jackson (s)
E Lewis (s) 


PG van Maarleveld
JJ le Fleur
R Opperman


JAN Venter
WHJ Pretorius
WO Solomon

Piet Retief
H van Blerk
AS Olivier
HFC Malan




RAP van Niekerk
JH Pretorius
AJ van den Berg

Pongola
PJ Botha
PH Marais
MLL Mostert


(JJ Erlank)




Premiermyn
MC de Bruyn
DJ Brink
EW Marais


Pretoria-Faerie Glen
A Fitzgerald
RJP van Tonder
E Jacobs (s)



JH Fourie
PJ van Zyl (s)
DP van Vuuren



HJ van der Schyff


Pretoria-Garsfontein
R Wasserman
LM Louw (s)
CJ Homann




JM van der Merwe
HF Stander
GB Muller



CGM van Tonder (s)
WC Smit 

Pretoria-Oosterlig
A Botha
AH Heunis
W Backer 


(HC Nienaber)


FP Fourie
JW Mostert
CH Groenewald

(PWleR van Niekerk)


LK Louw
BJM Vorster
JS Strydom


(GG Lindenberg)


Rayton
OPJ Olivier
H Krause
H Brisley



LJ Pienaar
AJW van Wyk
HPC Steyn


Rietkuil
        -
JF Malan
W Bronkhorst

Roossenekal
        -
FW Conradie
JJ Joubert


Sabie
D Louw
GC Maritz
CHJ Schutte



(SJP Loots)

Silverton


Silvertonkruin
LJ Brittz
H Liebenberg
JA Knoesen


Skuilkrans-Pretoria
JH Bisschoff
NH Boezaart


AM Meiring
HJ de Villiers (s)



LF Meiring (s)
PD Potgieter



AJ Pienaar
W Schnetler


ACJ van Niekerk
J Stander (s)

Tygerpoort, Pretoria
FJ Clasen
DJ Pretorius
EJ Bezuidenhout (s)
DJDreyer



WJ Pietersen


Tzaneen
G van Zyl
J Steyn
ERE Vosloo


Tzaneen-Wolkberg
D Botha
HC Rossouw
DM Roelvert


Valleisig
GF van der Berg
MTF Fourie
SP Bezuidenhout

ADF van der Wart
PF Marais
BJE Taute


JC van Rooyen
AW Wessels


Verwoerdburgstad
MC Engelbrecht
RS du Preez (s)
Z Engelbrecht (s)


JA Pienaar
A König
L Schmidt


JS Venter
AJP Pitzer
K van Heerden



C Woite
KWJ van Heerden
M Vermaak


Volksrust
EC le Roux
HB Laas
J Mellet

Volksrust-Suid
CH Herbst
HJ Posthumus
J Groenewald

Wakkerstroom
PJC de Jager
FJ du Plessis
AMC Theron

Witbank
BW de Wet
JCG Bouwer (s)
HJ Gouws



PA Malherbe
IJ Kriel
E van den Heever (s)


JvS Momsen
JC van As (s)
GJS Venter


Witbank-Klipfontein
LPJ Cloete
DG Howard
GJ Gerber


IHR Kilian
AM Jansen
GC Oosthuizen


AM Nel
GJ Potgieter
ABF Steyn

Witbank-Panorama
WA Esterhuizen
JJ Groenewald
JJ Jacobs


JJ van Eyssen
CM Venter (s) 
JJ Venter

Witbank-Suid
HG Bester
EM de Wet (s)
JF de Wet


FL Steenkamp
M Fourie (s)
JCA du Preez



HPJ van Wyk
J Grobler
N Toerien


Witbank-Vallei
JH Grobler
JJ Joubert
CJH Minne

Witrivier
JJ de Jager
M Pelser (s)
A Bester



GJS Doyer
WP Pienaar
PG Reyneke


BN Swart
J van Tonder
JCS Schutte (s)

1.5
VERKLARING

Die Voorsitter verklaar die sinodesitting wettig gekonstitueerd, na aanleiding van die getal afgevaardigdes wat aangemeld het.


2.  ONTWERPSPAN VIR DIE SINODESITTING 2005


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop die sinodesitting gereël is.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die reëlings van die Ontwerpspan wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


2.  ontwerpspan VIR DIE sinodesitting 2005


Die verhaal agter hierdie sinodesitting moet vertel word . . . .


2.1
BEPLANNING VAN DIE ONTWERPSPAN


2.1.1
Die beplanning vir sinodesitting 2005 het reeds op 9 Februarie 2004 begin.  Die kommentaar uit sinodesitting 2003 is bespreek en die volgende het duidelik geblyk:


Een:
Tyd vir tafelgesprekke is ononderhandelbaar.


Twee:
Die waardes van die Sinode moet sterk uitgebou word.


Drie:
Die gemeentes en hulle sake moet al meer op die tafel kom.


2.1.2
Ander Sinodes se sinodesittings is besoek en besef dat daar voortdurende vernuwe moet word.


2.1.3
Samevattend het dit geblyk dat die fokus op die gemeentes en hulle behoeftes moet wees.  Die stem van die lidmate, is besonder, moet gehoor word. 
  


2.2
VOETSOOL SINODESITTINGS


2.2.1
Gedurende 2004 is die byeenkomste gehou, om die gemeentes se hart te hoor.   Vyf geleenthede is tussen Augustus en November 2004 gehou, waar verteenwoordigers van 82 van die 89 gemeentes teenwoordig was.  ’n Totaal van 432 lidmate het deelgeneem.



2.2.2
Die Voetsool sinodesittings is ingedeel volgens die grootte van die gemeentes, soos dit in die predikante weerspieël is:


Een en minder leraar gemeentes


Twee leraar gemeentes


Drie en meer leraar gemeentes.



2.2.3
Die gemeentes is vooraf gevra om oor drie vrae te besin.  Dit het oor elkeen se konteks, die belewenisse van die werklikheid en roeping as gemeente gehandel.  Die vrae is ook tydens die Voetsool sinodesittings hanteer: 


Een:
Hoe gaan julle gemeenskap oor vyf (5) jaar lyk?


Twee:
Watter sake leef tans in die harte van die lidmate?


Drie:
Hoe maak julle gemeente tans ’n verskil in die gemeenskap?


2.2.4
Die geleenthede is op Saterdae gehou.  Daar is op positiewe verhale gefokus en selfs visuele aanbiedinge van gemeentes se werksaamhede vertoon.


2.2.5
Elke geleentheid is op ’n eiesoortige  manier deur die Ontwerpspan hanteer, hoewel die waardes en manier van doen van die Sinode deurlopend dieselfde aandag gekry het.  Dit het die hantering van die spiritualiteit (Coram Deo), verhoudingsbou (Familiesake) en die gebruik van multi-media ingesluit.  Gesprekke het rondom tafels plaasgevind en die kostes vir die gemeentes was minimaal.  


2.3
SAKE OP DIE HART VAN DIE LIDMATE


2.3.1
Die terugvoer en die aanduiding van die prioriteite is noukeurig aangeteken.  Hiervolgens het die Ontwerpspan die gesprekke soos volg saamgevat:  




Vraag een:  Hoe lyk die gemeenskap na 5 jaar?


Een:
Baie meer multi-kultureel.


Twee:
Die Kerk het ’n taak, maar meeste oordeel dat dit steeds volgens die tradisionele bedieningstyl moet geskied.


Drie:
Gemeentes is onseker oor die aard van hulle eie plek in die nuwe gemeenskap.

Vraag twee:  Wat leef nou in die harte van die lidmate?


Een:
Kommer oor die jeug en gesinne – die jeug soek rolmodelle!


Twee:
Neem sterk standpunt in oor die Woord.


Drie:
Onsekerheid oor bykans alles, plus ontnugtering oor die Kerk se werk.


Vier:
Veranderinge skep spanning – bestuur dit, plus maak ruimte vir die verskillende spiritualiteite.


Vyf:
Die effek van Kerkhereniging is onduidelik 


Vraag drie:  
Watter verskil maak die gemeente in die gemeenskap?


Een:
Daar kan wel ’n verskil in die gemeenskap gemaak word, maar saam met dié wat, in nood verkeer.


Twee:
Gesamentlike projekte moet aangepak word om te deel in mekaar se vaardighede.


Drie:
Skep netwerke met hulle wat reeds bedrewe is, al is hulle selfs nie deel van  die NG Kerk nie.


Vier:
Toerusting van lidmate om veranderinge te kan hanteer, is belangrik.


2.3.2
Die evaluering van die Ontwerpspan van die Voetsool sinode-sittings, was soos volg:


Een:
Dit was ’n droom wat waar geword het!  Daar is ’n nuwe rigting binne die Kerk gewaag, wat prakties kon realiseer en die pad vir die toekoms aandui.


Twee:
Dit was vir almal ’n besondere ervaring.  Daar het ’n lekker gesindheid geheers en die lidmate het met groot opgewondenheid deelgeneem.  Dat lidmate kon praat, gehoor word en hulle harte op die tafels kon sit, was van groot waarde.


Drie:
Deur die geleenthede is verwagtinge geskep.  Wat gaan nou gebeur?  Die terugvoer is baie belangrik.  Die lidmate moet op hoogte gehou word van dit, wat met hulle insette gebeur.


Vier:
Die deelnemers het groot waardering vir die Coram Deo-geleenthede en die tafelgesprekke gehad.


Vyf:
Daar is begrip vir mekaar ontwikkel en ook tot die besef gekom dat ander met dieselfde probleme / uitdagings te doen het.  Die gemeentes staan nie alleen nie.


Ses:
Die lidmate se omstandighede bepaal ook hulle belewenisse.  Opvallend was veral die verskil tussen die plattelandse en stedelike gemeentes van drie en meer leraars.


Sewe:
Die gemeentes deel die besef dat die Kerk na buite gerig moet wees.  Almal is met projekte in die gemeenskap besig.


Agt:
Die lidmate se belewenis van ons tyd, word deur groot onsekerheid gekenmerk.


Nege:
Deur die Voetsool sinodesittings is vir meer lidmate geleenthede geskep om meerdere 


vergaderinge te ervaar en daaraan deel te neem.  Lidmate het dit bygewoon, wat gewoonweg nie sinodesittings kan bywoon nie.  Ander predikante kon leiding neem, as dié wat dit tradisioneel doen.  Meer predikante kon ook by die Coram Deo-geleenthede betrek word.


2.3.3
Die groot sake, wat by al die geleenthede in die gesprekke uitgekom het was, was:


Een:
Soeke na Geestelike leierskap.


Hieronder het die volgende geval: Die aard van geestelike leierskap in die gemeentes; roeping (bestaansrede) van die gemeente;  toewyding van die lidmate en predikante; versorging van die predikante en verbintenis aan God.


Twee:
Die konteks waarin die Kerk bestaan


Die volgende is gevra:  Die funksionering van die Kerk/gemeente in ’n sekulêre staat; ’n multi-kulturele samelewing; die Kerk in ’n Afrika-konteks; die Handves van menseregte, wat geen diskriminasie op grond van taal, geslag, seksuele oriëntasie en geloof duld nie.


Drie:
’n Praktiese Christelike lewenstyl te midde van uitdagings op ekonomies-politieke gebied, sowel as op moreel-geestelike gebied.


Die volgende is hieronder verstaan: Die effek van Swart Ekonomiese Bemagtiging (regstellende aksie onder andere) en grondhervorming; armoede en werkloosheid; misdaad, geweld, veiligheid en trauma; Bybelse waardes en lewenstyl; morele verval, korrupsie en bandeloosheid. 


2.4
WAT HET DIE ONTWERPSPAN GEHOOR?


2.4.1
Op grond van die "groot sake", is agt (8) Diensgroepe saamgestel.  Dit is:



Een
’n Diensgroep in verband met geestelike leierskap.



Roeping (bestaansrede van die gemeente)



Toewyding van lidmate in die gemeente


Twee:
’n Diensgroep oor die sekulêre en multi-kulturele samelewing.



Die funksionering van die gemeente in ’n sekulêre staat, te midde van ’n handves van geen diskriminasie op grond van geslag, taal, seksuele oriëntasie en geloof.



Die funksionering van die Kerk met Europese wortels in ’n multi-kulturele Afrika-konteks te midde van verreikende sosio-politieke veranderinge.



Dit alles aan die hand van die Gereformeerde verstaan van die Skrif en die Belydenis.


Drie:
’n Diensgroep vir praktiese Christenskap in ’n veranderende omgewing.



Bybelse waardes en lewenstyl met verwysing na morele verval, korrupsie, bandeloosheid, misdaad, geweld, veiligheid, trauma, Vigs en die onderwys.


Vier
’n Diensgroep oor Kerkhereniging en die Belhar Belydenis.



Dit sluit ook verhoudinge met ander denominasies in, sowel as samewerking met nie-kerklike organisasies.


Vyf:
’n Diensgroep oor die effek van Swart Ekonomiese Bemagtiging, grondhervorming, werkloosheid en armoede.


Ses:
’n Diensgroep oor die standpunt van gemeentes oor homoseksualiteit en die hantering van dié lidmate in gemeentes.


Sewe:

’n Diensgroep oor kleiner lidmatetal en krimpende bronne.



Daar word op Volhoubare bediening gefokus.


Agt:
’n Diensgroep in verband met die verdwyning van die jeug en die veroudering van gemeentes.



Die fokus val op die volgende aspekte:  Hoe om ouer en jonger lidmate saam in die eredienste te akkommodeer, sowel as geloofsvorming.


2.4.2
Die Ontwerpspan het geoordeel dat die oorkoepelende tema vir die sinodesitting 2005 moet wees: 


Christus, dié hoop vir vandag Hebreërs 3 vers 16

2.4.3
Daar is ook besluit dat elke verslag doelbewus die boodskap moet dra:  Christus, dié hoop vir vandag! Die uitgangspunt van die beplanning is ook dat op die gemeentes en hulle behoeftes gefokus word. 


2.4.4
’n Embleem is vir die sinodesitting ontwerp.  Dit word oral gebruik.  In die Agenda is dit op elke bladsy te sien.  Let op die beskrywing van die embleem, soos dit in die voorwoord opgeneem is.


2.5
INRIGTING VAN DIE SINODESITTING


2.5.1
Die sinodesitting 2005 word doelbewus op die werk van die agt Diensgroepe gefokus.  Daar is besef dat min van die sake reeds afgehandel kan word.  Hierdie is egter ’n geleentheid om doelbewus aan die verskillende uitdagings aandag te gee.



2.5.2
Die klem word nie tydens  die sinodesitting op die werksaamhede van die Bediening gelê nie.  Hulle gee egter elkeen inligting oor hulle terreine deur.


2.5.3
Daar word egter doelbewus gefokus om die waardes van die Sinode op talle maniere uit te beeld.


2.5.4
Die Ontwerpspan het geoordeel dat daar ’n  natuurlike  gang  van sake is, soos deur die vol-


volgende skets getoon word:




2.5.5
Geestelike leierskap is in die sentrum.  Daarna word sake hanteer wat die Gemeentes raak; daarna die Kerkverband en uiteindelik die gemeenskap.

2.5.6
Die verloop is dus soos volg:


Sentrum
         -
Geestelike leierskap


Gemeentes      -
Jeug en Veroudering




Volhoubare bediening



  
Homoseksuele lidmate


Kerkverband     -
Teologiese opleiding




Kerkhereniging


Gemeenskap     -
Praktiese Christenskap




Swart Ekonomiese Bemagtig-




ing en grondeise




Multi-kulturele samelewing     



2.5.7
As gevolge van die inrigting van die sinodesitting, kan die verslae van die Diensgroepe nie in presies hierdeie volgorde hanteer word nie.


2.5.8
Oorsigtelike beeld

’n Kort inleidende video is saamgestel, om aan te dui hoe die wêreld en die sinodale gebied verander het.  Dit toon ook hoe die sinodesitting by die Voetsool sinodesittings aansluit.  Daar kan ook tydens die sitting telkens “teruggeblaai” word, om die verband met die geheel te toon.


2.5.9
Waardes van die Sinode


Die Ontwerpspan het doelbewus beplan om die waardes visueel uit te beeld.  Afgevaardigdes word telkens herinner dat die Sinode daarvolgens funksioneer.  Daar is ’n aantal video-insetsels gemaak.


2.6
KERKSPIEËL 2004


2.6.1
Gedurende Maart 2004 is die opname van Kerkspieël 2004 gedoen.  Een van die afdelings was:  "Wat in die lidmate se harte leef?"   Hierdie vraag is aan die predikante gevra en die antwoorde is hulle waarneming of aanvoeling.


2.6.2
Kerkspieël 2004 stel dit op bladsy 126 soos volg:


"Die aandag word getrek deur die groep wat sentreer rondom ’n lewensgevoel van onsekerheid, wat  op verskeie vlakke opereer.  Daarnaas is daar die behoefte vir ’n verdiepte spiritualiteit en geloofs-praktyk en ander behoeftes rakende die geloof en Kerk."


2.6.3
Die sake is in die volgende volgorde weergegee:


Een:
’n Lewensgevoel van onsekerheid, wat op verskillende vlakke uitloop - 18.3%.


Twee:
’n Behoefte aan ’n verdiepte spiritualiteit en geloofspraktyk  - 14,9%.  (Dit sluit in: geestelike herlewing, om God te beleef en om ’n verskil in die wêreld te maak.)  


Drie:
Algemene behoeftes in verband met geloof en die Kerk - 10,5%.  (Dit is onder andere pastorale versorging, geestelike tuiste, soeke na stabiliteit, soek antwoorde en ’n eie identiteit.)


Vier:
Negatiwiteit oor geloof en die Kerk - 7,9%.  (Onder andere dat die Kerk nie relevant of geloofwaardig is nie, die Kerk verander te veel of te stadig.) 


Vyf:
Misdaad, wat vrees, kommer en onveiligheid insluit - 7,7%.


Ses:
Verwarring op Kerklike en geloofsgebied - 5,9%.  (Dit sluit uitsprake van teoloë en besluite van Sinodes in, so ook onsekerheid oor Skrifgesag en verskillende modelle en spiritualiteite.)


Sewe:
Werkloosheid en finansies.  (Wat ’n swakker finansiële posisie tot gevolg het.)


2.6.4
Hierdie gevolgtrekking is gedurende September en Oktober 2004 getoets, deur tydens die Voetsool Sinodesittings vir die lidmate self te vra wat  in hulle harte leef.  Vergelyk punt 2.3 hierbo.


2.6.5
Daar is ’n opvallende ooreenkoms tussen die sake wat hier genoem is en dit wat tydens die Voetsool sinodesittings geïdentifiseer is. 


PRAKTIESE REËLINGS


2.7
DATUM EN PLEK VAN DIE SINODESITTING


2.7.1 
Reeds tydens 2004 is bepaal dat die sinodesitting DV vanaf 16 tot 19 Oktober 2005 sal wees.  


2.7.2
Pierre van Ryneveld se gemeente-sentrum is weer gekies.  2005 is juis die jaar, waarin hulle hulle mondigwording vier.


2.7.3
Die Sinodale Diensraad het ’n plek buite Pretoria oorweeg.  Uiteindelik is geoordeel dat die Voetsool sinodesittings ’n hele aantal plekke buite Pretoria, die geleentheid gebied het om vergaderinge van die Kerkverband aan te bied. 


INDELINGS




2.8
SITTINGSTYE


2.8.1
Sittingstye op Sondag 16 Oktober 2005


15:30 - 17:00
Registrasie


17:00 - 17:45
Sitting


17:45 - 18:30
Ligte ete


18:30 - 19:45
Nagmaalsdiens  


19:45 - 21:00
Aandsitting


2.8.2
Sittingstye op Maandag 17 Oktober 2005


09:00 - 11:00
Eerste Oggendsitting


11:00 - 11:30
Verversings


11:30 - 13:00
Tweede oggendsitting


13:00 - 14:00
Middagete


14:00 - 15:45
Eerste middagsitting


15:45 - 16:15
Verversings


16:15 - 18:00
Tweede middagsitting


18:00 - 19:00
Aandete


19:00 - 21:00
Aandsitting


2.8.3
Sittingstye op Dinsdag 18 Oktober 2005


09:00 - 11:00
Eerste Oggendsitting


11:00 - 11:30
Verversings


11:30 - 13:00
Tweede oggendsitting


13:00 - 14:00
Middagete


14:00 - 15:45
Eerste middagsitting


15:45 - 16:15
Verversings


16:15 - 18:00
Tweede middagsitting


18:00 - 19:00
Aandete


19:00 - 21:00
Aandsitting


2.9
SKEMA VAN WERKSAAMHEDE


2.9.1
Breë beplanning


Die Ontwerpspan het die volgende breë beplanning gedoen:


2.9.1.1
Sondag 16 Oktober 2005


Registrasie


Konstituering


In Memoriam


Nagmaalsdiens


Ontwerpspan


Geestelike Leierskap


2.9.1.2
Maandag 17 Oktober 2005


Praktiese Christenskap


Volhoubare bediening


Homoseksualiteit


Jeug en veroudering


Bedieninge


Algemene inligting


Teologiese opleiding


2.9.1.3
Dinsdag 18 Oktober 2005


Grondhervorming en Swart ekonomiese Bemagtiging


Bedieninge


Sekulêre en multi-kulturele samelewing


Algemene inligting


Oop gesprek


Kerkhereniging en die Belhar belydenis


Samevatting en afsluiting


2.9.2
Die volledige besonderhede van die beplanning, word tydens die registrasie beskikbaar gestel.


2.9.3
Inligting van ander werksaamhede


Inligting van werksaamhede, wat nie die fokus van die Bedieninge is nie, word ook gegee.  Dit sluit onder andere gesamentlike wersaamhede in.  Dit is werksaamhede soos die Christelike Welsynsraad, Kerklike Media, Argief, Kuratorium van die Teologiese Fakulteit (UP) en die Bybelgenootskap.


2.9.4
Verkiesing


2.9.4.1
Aanvanklik het die Ontwerpspan geoordeel dat geen verkiesings tydens die sinodesitting hoef plaas te vind nie.


2.9.4.2
Dit blyk egter dat afgevaardigdes na die volgende sitting van die Algemene Sinode verkies moet word.


VERSLAE


2.10
AANBIEDING VAN DIE VERSLAE


2.10.1
Die Bedieninge se verslae word hoofsaaklik ter wille van kennisname voorgehou.


2.10.2
Die fokus val op die verslae van die agt (8) Diensgeroepe, wat na aanleiding van die Voetsool sinodesittings saamgestel is.


2.10.3
Die verslae van die Bedieninge is nie die fokus van die sinodesitting nie.  Dit word vir kennisname en kommentaar voorgehou.  Dit word tussen die verslae van die agt Diensgroepe behandel.


2.10.4
Kommentaar kan op Indekskaarte geskryf word.  Daar word gepoog om die kommentaar spoedig vir almal beskikbaar te stel.  Dit word teen borde aangebring, sodat elkeen dit kan lees.


2.11
FORMAAT VAN DIE SINODE-SITTING


2.11.1
Daar word weer tussen die drie formate onderskei, wat ook tydens die vorige sinodesittings gebruik is.  Dit is:


Inligtingsformaat


Konferensieformaat


Besluitnemingsformaat


2.11.2
Elke saak wat ter tafel kom, word volens een van die drie formate hanteer.  Elke formaat geskied ook volgens eie reëls.




2.11.3
Inligtingsformaat


2.11.3.1
Tydens die inligtingsformaat word sake ter wille van inligting hanteer.


2.11.3.2
Hierdie formaat is nie ter wille van konferensie of besluitneming nie.


2.11.3.3
Afgevaardigdes kan kommentaar of vrae op indekskaarte aanteken, sodat dit verder hanteer kan word.


2.11.4
Konferensieformaat


2.11.4.1
Tydens die konfe-rensieformaat word sake bespreek.


2.11.4.2
Tydens hierdie formaat word van tafeltente met besprekingsvrae gebruik gemaak.  Tafelgesprekke word gebruik, om soveel as moontlik afgevaardigdes te betrek.


2.11.4.3
Hierdie formaat is nie vir besluitneming nie.


2.11.5
Besluitnemingsformaat




2.11.5.1
Tydens die besluit-nemingsformaat geld die reëls  van die formele "huis"-vergadering.


2.11.5.2
Almal moet die Voorsitter ondersteun om by die reëls te bly.


2.11.5.3
Elkeen kry net een spreekbeurt en hoogstens drie minute word per persoon afgestaan.


2.11.5.4  Stemming vind deur middel van die gelyktydige opsteek van die groen, rooi en geel kaarte plaas.


2.11.5.5
Die Sinode het in die verlede reeds bepaal dat prosesse belangriker as besluite is.  Daarom kan die Voorsitter ’n saak, waaroor die uitslag nie sondermeer duidelik is nie, terug verwys vir verdere ondersoek en verslag aan die volgende sinodesitting.


2.11.6
Elke Diensgroep het ’n bepaalde doel met elke deel van hulle verslag.  Daarom behoort die vergadering dit te respekteer.  Indien byvoorbeeld net inligting deurgegee word, behoort die sinodesitting nie besluite af te forseer nie.  Bly dus by die betrokke formaat, soos die Diensgroep versoek het.


2.11.7
Die Ontwerpspan is van oordeel dat elke afgevaardigde gedurig op hoogte moet wees van die "formaat" van die vergadering.  Daarom word gepoog om elke verslag so aan te bied, dat almal weet wanneer dit inligting of konferensie of besluitneming is.


2.11.8
Oop gesprek


2.11.8.1
Die Ontwerpspan het geoordeel dat die sinodesitting met ’n verdere aspek versterk kan word.  Daarom is besluit om ’n geleentheid vir “oop gesprek” te reël.


2.11.8.2
Hiermee word nie weer teruggeval na die ou manier van doen nie.  Nee, dit is juis ’n verdere tree op die nuwe pad, wat ingeslaan is.


2.11.8.3
Hierdie gesprek word gevoer volgens ’n aantal riglyne, waaroor ooreengekom is.  Dit is soos volg:


Een:
Geleentheid word vir ’n aantal sprekers van die vloer af gegee.  Hierdeur word die saak ingeleie en beredeneer.


Twee:
Daar word ook geleentheid vir tafelgesprek gegee en terugvoer word verkry.


Drie:
Hierdie oop gesprek word volgens die Konferensieformaat en nie die Besluitnemings-formaat gevoer nie.


Vier:
Indien besluite vereis word, word dit hanteer volgens die Sinode se werkswyse, wat vereis dat voldoende inligting beskikbaar is.  ’n Diensgroep kan aangestel word om navorsing te doen en feite bymekaar te maak.


Vyf:
Die tema vir die oop gesprek is: “Is die NG Kerk nog ’n Gereformeerde Kerk?”


2.12
BESKRYWINGSPUNTE


2.12.1
Volgens gebruik kan beskrywingspunte ingestuur word.


2.12.2
Die volgende werkswyse vir beskrywingspunte en sake wat ’n uitgebreide studie vereis word gevolg:


Punt een:
Ontvang die beskrywingspunt.


Punt twee:
Stuur die stuk na die betrokke Bediening/Diensgroep.


Punt drie:
’n Eerste rondte van studie vind plaas, met terugrapport tydens die sinodesitting.


Punt vier:
Bespreking tydens die sinodesitting, met rigtingwysing vir die verdere studie/hantering.


Punt vyf:
Verdere studie deur die Diensgroep, saam met die persone wat die beskrywingspunt  ingedien het.


Punt ses:
Finale terugrapport by die volgende sinodesitting en afhandeling van die beskrywingspunt.


2.13
LAATSTUKKE


2.13.1
Die sinodesitting word in detail beplan.  Daarom  kan stukke waarvan die Ontwerpspan nie bewus was nie, nie sommer goedsmoeds hanteer word nie.


2.13.2
Die sitting word ook so beplan dat besluite, slegs na ’n volledige ondersoek geneem word.


2.13.3
In die lig hiervan word laatstukke ontvang en na een van die Bedieninge verwys vir studie en verslag tydens die volgende sitting. 


2.14
STUKKE VOOR DIE VERGADERING


2.14.1
Geen stukke word uitgedeel, sonder die toestemming van die Dagbestuur van die Sinodale Diensraad nie.  Dit geld sowel die stukke vir behandeling, as bloot inligtingstukke.


2.14.2
Al hierdie stukke word deur die Diensspan versprei.


2.15
HANTERING VAN DIE NOTULE


2.15.1
Sorg van die Notule

2.15.1.1
Die Uitvoerende Amptenaar is saam met die Notule diensgroep verantwoordelik vir die opstel en kontrolering van die Notule.


2.15.1.2
Die besluite van die Sinode word volledig in die Notule opgeneem.  Aanbevelings en voorstelle wat nie aanvaar is nie, word ook genotuleer, maar word nie soos die besluite, in vet letters gedruk nie.


2.15.1.3
Die Sinode het reeds gedurende 1991 besluit dat die name van voorstellers en sekondante nie genotuleer word nie.


2.15.2
Goedkeuring van die Notule


2.15.2.1
Slegs vyf kopieë van die Notule word per tafel voorsien.  Afgevaardigdes reël onderling om dit na te gaan.


2.15.2.2
Afgevaardigdes kan verbeteringe van die Notule skriftelik aan die Notule diensgroep deurstuur. 


2.15.2.3
Die Notule word aan die sinodesitting vir goedkeuring voorgelê, soos die skema dit aandui.


2.15.2.4
Redaksionele wysiging word slegs in die Notule reggestel, sonder aankondiging in die vergadering.


2.15.2.5
Twee stelle van die goedgekeurde Notule word telkens deur die Dagbestuur van die Sinodale Diensraad onderteken.


RONDOM DIE TAFELS


2.16
VERHOUDINGS


2.16.1
Een van die waardes van die Sinode is verhoudingsgerigtheid.  Dit sluit aan by die familiemetafoor. 


2.16.2
Die sinodesitting is so beplan dat daar geleentheid vir die uitbou van verhoudings is.  Daarvoor word die ronde-tafelgesprekke juis gebruik.


2.16.3
Tydens etenstye en met tee/koffie geleenthede, kan verhoudinge ook opgebou word.


2.17
WYDINGSGELEENTHEDE


2.17.1
Daar word daagliks vir drie wydingsgeleenthede voorsiening gemaak.


2.17.2
Die Bediening vir Aanbidding het die beplan en lei dit.


2.17.3
Die verskillende geleenthede is so beplan dat dit verskillende spiritualiteite kan weergee.


2.17.4
Die doel van die wydingsgeleenthede is om in die lig van ons omstandighede op God te fokus, van Sy teenwoordigheid bewus te word, na Sy stem te luister en Hom te aanbid.  Die wydingsgeleenthede wil ’n klimaat skep, waarbinne die hele sitting kan plaasvind. 


2.18
TAFELINDELING


2.18.1
Sitplekke aan die tafels word steeds alfabeties, volgens die afgevaardigdes se vanne toegeken. 


2.18.2
Die Ontwerpspan poog hiermee om aan die diversiteit van die Sinode uitdrukking te gee.


2.18.3
Die alfabetiese indeling word tydens registrasie aan almal oorhandig.


2.18.4
Sekundi sit op die plekke, wat vir hulle primarii aangedui is.


2.18.5
By sekere geleenthede word daar van ’n alternatiewe tafelindeling gebruik gemaak.  Die indelings word in die lêer voorsien en daar sal duidelik genoem word, wanneer dit gebruik moet word.  


2.19
TAFELLEIERS


2.19.1
Tafelleiers word gebruik, sodat die gesprek kan vlot en almal betrek word.  Hulle reël ook die terugvoer.


2.19.2
Hulle is vooraf geïdentifiseer en het reeds saam vergader.


2.19.3
Hulle name word tydens registrasie beskikbaar gestel.  Elke tafel word versoek om ook ’n hulpleier aan te wys.  Hierdie persoon kan verkieslik ’n ouderling of diaken wees.


2.20
TAFELGESPREKKE


2.20.1
Die doel van die tafelgesprekke is om maksimum deelname te verseker.


2.20.2
Die besprekingsvrae vir die tafel-gesprekke, verskyn op sowel die skerms as die tafeltente.  Na so ’n bespreking word dikwels terugvoer aan die hele vergadering gegee.


2.20.3
Terugvoer oor die gesprekke


Terugvoer moet kort en bondig wees.  Die persoon wat terugvoer gee, mag nie sy eie opinie gee, maar die mening van die groep.  Verskillende persone kan terugvoer gee.


2.21
PARKERING


2.21.1
Daar is voldoende parkering op die terrein beskikbaar.


2.21.2
Pierre van Ryneveld het bykomende sekuriteitswagte gehuur.


2.22
VERBLYF, VERVERSING EN ETES


2.22.1
Gemeentes is self vir die vervoer en verblyf van hulle afgevaardigdes verantwoordelik.


2.22.2
Pierre van Ryneveld het slaapplek en ontbyt by gemeentelede, teen ’n billike tarief beskikbaar gestel.  Die reëlings hiervoor kan die gemeentes met Pierre van Ryneveld tref.


2.22.3
Al die afgevaardigdes geniet middag- en aandetes en verversings by die saal.  Pierre van Ryneveld  is hiervoor verantwoordelik.  Die koste hiervan vorm deel van die koste vir die sinodesitting.


2.23
AGENDABOEKE VIR DIE SINODESITTING


2.23.1
Die inhoud van die Agenda is nie vertroulik nie.  Gedeeltes kan daaruit aangehaal word.  


2.23.2
Agendaboeke word aan elke leraar voorsien.


2.23.3
Die leraars, sowel  as die ouder-linge/diaken afgevaardigdes ontvang hulle Agendaboeke via die gemeentes.


2.23.4
Die hele Agendaboek word tydens die sinodesitting as gelese beskou.


2.24
HANDELINGE VAN DIE SINODESITTING


2.24.1
Die Handelinge word aan die gemeentes voorsien, volgens die getal afgevaardigdes.


2.24.2
Vir elke leraar word die Handelinge voorsien, tensy die gemeente anders aandui.


2.25
STEMPROSEDURE OOR SAKE




2.25.1
Die klem van die vergadering val nie op besluite of stemming nie.  ’n Familie wil eerder eenstemmig wees.


2.25.2
Indien daar wel gestem word, geskied die stemming deur die opsteek van kleurkaarte.


Groen
-  positief (gaan voort met die saak)


Geel
- onseker (verdere besinning is nodig of die saak word terug verwys.)


Rooi
- negatief (die saak word afgestem.) 


2.25.3
Persone wat in die minderheid stem, kan aandui dat hy of sy dit gedoen het.  Hulle kan ook op ’n indekskaart hulle gemotiveerde mening oor die betrokke saak aan die Sinode deurgee vir oorweging deur die persone wat die saak verder hanteer.
 


2.25.4
Hierdie kleurkaarte kan ook gebruik word om ’n mening te toets, of prioriteite te bepaal.


2.26
SELFONE


2.26.1
Skakel asseblief alle selfone gedurende die sitting af.




2.26.2
Tydens die vorige sittings het die gebruik van selfone steurend op die elektroniese stelsels, sowel as die afgevaardigdes ingewerk.


2.27
MIKROFONE


2.27.1
Steek die mikrofoon-kaart op, om ’n aanduiding te gee dat die tafel ’n mikrofoon nodig het.  Die Diensspan sal die mikrofoon voorsien.


2.27.2
Die mikrofoon behoort lewend te wees, wanneer gepraat word.  Dit is nie nodig om daarop te tik of te blaas nie.


2.28
HELPKAART


Indien hulp benodig word, kan dié kaart opgesteek word.  Persone aan diens, sal die nodige hulp probeer verleen.  


PERSONE


2.29
IN MEMORIAM


Die name van die leraars wat sedert die vorige sitting oorlede is, word Sondagaand voorgelees en die Voorsitter lei die vergadering in eerbetoon.


2.30
BESOEKERS


2.30.1
Die Ontwerpspan het ’n aantal persone doelbewus genooi.


2.30.2
Die verteenwoordigers van die VGKSA is genooi, om vir die hele sinodesitting teenwoordig te wees.


2.30.3
Teologiese dosente en studente, wat binne die sinodale gebied woon, is ook genooi om iets van die familie saamwees te ervaar.


2.30.4
Emeriti is genooi om steeds bande met die jonger lede van die familie te hê.


2.31
JONGMENSE


2.31.1
’n Aantal jongmense is genooi, om tydens die hantering van die verslag van die Diensgroep, wat aan jeug en veroudering aandag gee, teenwoordig te wees.

2.31.2
Die jongmense word sover moontlik by die tafels geplaas, sodat hulle ook aan die gesprekke kan deelneem.


LEDE VAN DIE ONTWERPSPAN


Dr Danie Dreyer


Dr Sampie Niemand


Dr Johann Ernst


Dr Deon Dester


Ds Henry van der Schyff


Ds Thinus Prinsloo


Ds Hardus van Niekerk


Ds Piet Hattingh


Ds Jan Liebenberg


Ds Daan Botha


Ds Danie Louw


Ds Lemmer Venter


Prof Piet Meiring




3.  GEESTELIKE LEIERSKAP


AGTERGRONDSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die saak van geestelike leierskap.  Dit word as gelese beskou.  


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die inligting oor geestelike leierskap wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Tefelgesprekke vind oor die verskillende aspekte plaas.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


3.  GEESTELIKE LEIERSKAP


Waar vind ons ’n leier . . . ?


3.1
AGTERGROND


3.1.1
Een van die groot geïdentifiseerde behoeftes wat by die Voetsool sinodesittings na vore gekom het, was die behoefte aan sterk geestelike leierskap.


3.2
’N UITEENSETTING VAN DIE PROBLEMATIEK


3.2.1
Die woord geestelike leierskap is ’n baie breë semantiese begrip.  Dit sou meer korrek wees om eerder van ’n gebrek aan Geesvervulde dinamiese kerklike leierskap te praat.  Die uitroep vir groter geestelike leierskap dui op drie belangrike sake:




3.2.1.1
Gemeentelede beleef dat hulle tans nie  hul roeping na behore vervul nie.


3.2.1.2
Daar is ’n ongemak oor die wyse waarop verskeie dringende vraagstukke in verande-rende tye aangespreek word.


3.2.1.3
Daar is ’n gebrek aan genoegsame passie by die leiers.


3.2.2
Agter bogenoemde lê ’n verdere drie basisprobleme:


3.2.2.1
Onduidelikheid oor presies waar watter tipe leiding verskaf moet word.  (Verwerkte teologiese teorieë oor geestelike leierskap, roluitklaring van leiers, identifisering van verskillende gawes van lidmate en leraars.)


3.2.2.2
Die onvermoë om wél suksesvol op verskillende vlakke leiding te gee.  (Leierskapvaardighede, emosionele intelligensie-vaardighede, visionering en roeping.)


3.2.2.3
’n Gebrek aan luister na God se stem en ’n realistiese kyk na die eise van die tyd. (Verandering sélf het verander!  Dus sal nuut  word na die bestaande modelle vir leierskap gekyk moet word.)


3.2.2.4
Om die probleem aan te spreek, sal oplossings op bogenoemde basisprobleme gevind moet word.


OP PAD NA GEESVERVULDE DINAMIESE KERKLIKE LEIERSKAP . . . 


Oplossings vir die eerste basisprobleem


3.3
GEESVERVULDE DINAMIESE LEIERSKAP DEUR MIDDEL VAN ’n LEIERSKAPSPAN


3.3.1
In die uitwerk van ’n teorie vir kerklike leierskap, sal moet kers opgesteek word by drie bronne:  Die Woord, die tradisie en die konteks wat verteenwoordig word deur die hedendaagse kennis oor leierskap en vandag se uitdagings.  Gemeentelede kyk gewoonlik na die predikant as die “werklike geestelike leier” van die gemeente.


3.3.2
Moses moes ook al leer dat daar nie werklik ’n volhoubare plek is vir “lone rangers” nie.  Hy moes leiers aanstel om hom in die alledaagse take te help.


3.3.3
Jesus sélf lei twaalf dissipels op om Hom behulpsaam te wees met die vestiging van die koninkryk van die Hemele.


3.3.4
Die Heilige Gees word aan die kerk gegee om behulpsaam te wees met die opbou van die gemeente.  Die Heilige Gees gee op Sy beurt gawes aan verskillende persone in die gemeente om saam ’n leierskapspan te vorm wat leiding kan gee in die gemeente.


3.3.5
“En dit is die gawes wat Hy gegee het:  apostels, profete, evangeliste, herders en leraars.  Sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus” Efesiërs 4 vers 12.


3.3.6
“As ons leiding gee, dan met toewyding” Romeine 12 vers 8.


3.3.7
“Aan elkeen word afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.  Vir die een die gawe om ’n wyse woord te spreek, aan ander om kennis te spreek, aan die een gesondmaking deur die Gees en ’n ander geloof.  Lê julle toe op die beste genadegawes.  Julle is die liggaam van Christus.  En in die Kerk is daar mense aan wie God ’n bepaalde taak gegee het” volgens 1 Korintiërs 12 vers 7, 8, 27 en 28.


Gevolgtrekking 1 – Dit volg dus logies dat die leierskap in die Kerk gesetel sal wees in ’n Geesvervulde leierskapspan.


3.3.8.
Met hierdie eerste gevolgtrekking, wil daar nie vir of teen die gebruik van ’n leierleraar geargumenteer word nie.  Die Bybelse beeld van leierskap is nie eenvoudig oral dieselfde nie, byvoorbeeld, in Matteus is daar sprake van ’n platterleierskapstyl, in Paulus se briewe is daar weer sprake van die presbiters én later sou hy weer vir Timoteus aansê om presbiters aan te stel.  Die situasie sou bepaal watter tipe leierskap die beste was.  Verskillende kontekste (stad, platteland) en veral die verskillende fases waarin ’n gemeente verkeer bepaal soms watter tipe leierskap in só ’n span dominant sal wees.  Dit is egter die Diensgroep se oortuiging dat leierskap in ’n span die beste vir vandag se situasie is. 


3.4
VERSKILLENDE LEIERSKAP-FUNKSIES

3.4.1
Daar kan nie van die leraar verwag word om die verantwoordelikheid vir totale leierskap én bestuur op sy skouers te neem nie.  Die take van leierskap en bestuur moet in die gemeente gedeel word.


3.4.2
Die bestuurswetenskappe leer dat daar verskillende tipes leiers in ’n span kan wees én dat daar veral ’n verskil tussen leierskap en bestuur is.


3.4.3
Navorsing leer dat net ongeveer een uit elke sewe persone, wat die gawe van leierskap ontvang het.  Dit is dus baie moontlik dat die leraar geensins die gawe van leierskap ontvang het nie!


3.4.4
Verder is daar ook verskillende soorte leiers met verskillende funksies, byvoorbeeld ’n visioenêre leier, met ongemak oor die status quo en wat alreeds die verbeterde situasie kan “sien,” transformerende leiers wat in staat is om groepe en gemeentes deur transformasie te neem en kreatiewe leiers het weer die vermoë om planne te beraam, oor hoe die probleem oorkom kan word.


3.4.5
Vir die suksesvolle funksionering en die roepingsvervulling, is die ideaal dat ’n gemeente se leierskapspan met hierdie gawes sal funksioneer.  Dit is heel moontlik dat sommige leraars wél oor visioenêre en beïnvloedbare leierskap beskik, maar in die meeste gevalle sal dit nie so wees nie.  


3.4.6
Volgens die tradisionele Gereformeerde siening, is dit die predikant se taak om die gemeente te onderrig en daarvoor moet na die stem van die Here geluister word.  Dit is juis hier waar die prediker se taak ook primêr lê. Die nuutste navorsing van Kerkspieël bevestig hierdie verwagting: Volgens gemeentelede is hul verwagting dat leraars eerstens ’n prediker sal wees en daarna ’n toeruster.  Die predikant moet die leiers begelei om na die stem van God te luister en verder te moduleer, wat dit beteken om Geesvervulde mense en leiers te wees.  As voorbeeld van diensleierskap en in liefde.  Dít is die andersheid van die eg-kerklike leierskap!


Gevolgtrekking 2 – Die predikant se taak in die leierskapspan, is om na die stem van God in verskillende situasies te luister en om aan die ander leiers te modelleer, wat eg-kerklike leierskap, in navolging van Christus en onder leiding van die Heilige Gees beteken: ’n Ruimteskeppende diensleierskap in die gees van liefde.


3.5
LEIERSKAP EN BESTUUR


3.5.1
Die bestuurswetenskappe leer verder dat daar ’n duidelike verskil tussen leierskap en bestuur bestaan.  Leiers is gewoonlik nie goeie bestuurders nie.  Daar is gemeentelede wat werklik die gawe van bestuur gekry het.


3.5.2
Die bestuurspan moet uitgebrei word, sodat hierdie lidmate met passie die gawes wat die Gees gegee het, kan gebruik.  Navorsing het bewys dat lidmate wat geleentheid in die gemeente het om take volgens hulle gawes te gebruik, baie gelukkiger is, as dié wat take moet verrig waarvoor hulle nie gawes ontvang het nie.  


3.5.3
Gawegeoriënteerde bediening vind redelik informeel in die NG Kerk plaas.  Te veel lidmate verrig take, waarvoor hulle nie gawes ontvang het nie.  Dít verklaar dalk ’n gedeelte van passielose leiding van leiers én bestuurders.


3.5.4
Dis algemeen bekend dat predikante meer en meer as bestuurders in gemeentes aangewend word.  Dit gebeur dwarsdeur die spektrum van gemeentes, van selgemeentes waar daar te min lidmate is om die take te verrig tot by groot gemeentes, waar dit noodsaaklik is dat die prosesse goed bestuur word.


3.5.5
Dikwels kan die blaam voor deure van predikante sélf gelê word.  Soms voel hulle dit is nodig om die bestuur te behartig, omdat daar nie iemand beters is nie.  Soms is dit deel van die predikantkerk se oorblyfsels, dat predikante glo dat hulle alles vir almal moet wees.  Baie keer is dit ’n gebrek aan duidelike visie en duidelike roeping by predikante.


3.5.6
Die resultaat is dikwels dat leraars al hoe minder tyd saam met die Here van die dinge deurbring.  Min tyd word aan persoonlike stiltetyd en gebed word spandeer.  Dít het dikwels tot gevolg dat predikante geestelik vervlak en verval.  Dít lei tot ’n gebrek aan Geesvervuldheid en passieloosheid.  Bogenoemde laat ’n duidelike litteken op die eredienste en prediking, wat deurwerk na die gemeente toe.  Op dié wyse raak God se stem in die gemeente stil.


Gevolgtrekking 3 – Lidmate wat die gawe van leierskap of bestuur besit, moet deel van die leierskapspan van ’n gemeente wees.  Duidelike taakomskrywings moet die onderskeie funksies onderskei.  Bogenoemde sal slegs moontlik wees, as gemeenteleiers gehelp word om ’n sinvolle gawebediening in gemeentes te vestig. 


Gevolgtrekking 4 – Leraars moet duidelikheid kry, oor presies wát hul take as leraars is.  Hulle moet hulle toespits op die take in die gemeente, wat hulle uitsluitlik kan verrig en dié take moet so suksesvol moontlik hanteer word.  Die ander sake moet aan lidmate met gawes daarvoor oorgelaat word.  Leraars moet toegelaat word om genoeg tyd met God te spandeer.  Mentorstelsels waar leraars se geestelike lewens gemonitor word, is noodsaaklik.  Leraars moet poog om in ’n volhoubare bediening met passie te staan. 



Oplossings vir die tweede basisprobleem


3.6
OPLEIDING AAN VERSKIL-LENDE LEIERS IN ’N LEIERSKAPSPAN


3.6.1
Christus is die hoof van die Kerk vir wie Hy sy lewe afgelê het.  (Efesiërs 4 vers 23).  Onder Sy leierskap het elkeen in die span, ’n bepaalde taak.  Dit is leiers se verantwoordelikheid om te luister na wat die Koning van die kerk sê die taak van die Kerk in die wêreld.


3.6.2
Jesus Christus het drie jaar geneem om twaalf dissipels in hul taak op te lei.  Die meeste Geesvervulde leiers het eers ’n tyd lank in nabyheid met God gelewe en opleiding ondergaan voordat hulle ’n verskil kon maak.


3.6.3
Paulus, wat sélf as ’n uitstaande, Geesvervulde, passievolle en hardwerkende apostel gewerk het, het eers onderrig ontvang vir sy taak.  Sy lewe en opleiding as ’n Rabbi het natuurlik hiertoe bygedra.  Hyself het egter eers vir ’n geruime tyd met God deurgebring en die geskrifte bestudeer (Handelinge 9 vers 17, 30 en 31).  Paulus het ook nooit opgehou om sy medewerkers op te lei nie.


3.6.4
Die talle briewe wat hy aan gemeentes geskryf het, is bewys daarvan.  “Maar jy (Timoteus), bly by wat jy geleer het.  Jy weet tog wie jou leermeesters was.  Die man wat in die diens van God staan, moet volkome voorberei en toegerus wees vir elke goeie werk”  2 Timoteus 3 vers 14 en 17.


Gevolgtrekking 5 – Leiers en bestuurders moet toegerus word vir hul taak as Geesvervulde kerkleiers.  Leiers moet veral leer om as gelowiges saam met hul predikant na God se stem te luister, sodat hulle leiding kan gee in nuwe kontekste, én om in liefde hul take te volvoer.  Bestuurders moet groepsdinamika en prosesse verstaan en kan hanteer.  Hulle moet effektief kan beplan, organiseer en kontroleer.


Oplossings vir derde basisprobleem


3.7
’N HOUDING VAN EERLIKE LUISTER NA DIE STEM VAN GOD VIR OPLOSSING IN NUWE OMSTANDIG-HEDE


3.7.1
Gemeenteleiers sal duidelikheid moet verkry oor presies waartoe die Here hulle geroep het.  Die kerk is die enigste organisasie wat vir sy nie-lede bestaan.


3.7.2
Die NG Kerk het ook ’n roeping in Afrika. Die kennis, liefde en vaardighede van lidmate kan ’n groot verskil in Suid-Afrika maak.  Die “Seisoen van Luister” wil leiers juis behulpsaam wees om weer onbevange na die stem van die Here en die nood van die wêreld te luister.


Gevolgtrekking 6 – Leiers moet gehelp word om weer onbevange na God se roeping vir Sy Kerk te luister.  Predikante het spesifiek die profetiese taak om die gemeenteleiers in hierdie luister voor te gaan. Eie agendas en volkskerkidees moet duidelik ontmasker word.  Die Kerk is nié ’n klub of ’n vereniging nie.  Vir die lidmaatskap van die Kerk is met bloed van Christus betaal.




3.7.3
Geesvervulde dinamiese kerklike leierskap sal nie oornag gevestig word nie, dit sal ’n proses van jare wees.  Intussen moet baie tyd spandeer word om leraars en kerkrade te help om ’n paradigma-skuif te maak.


3.7.4
Leiers moet leer om selfleierskap toe te pas en eie verantwoordelikheid vir hul leierskap te aanvaar.  Leiers kan gehelp word om te werk aan die verbetering van byvoorbeeld ’n hoër emosionele intelligensie.  God werk deur mense met hul swakhede en tekortkominge.


3.7.5
Hiermee saam is die konsep van self-leierskap uiters belangrik.  Kundiges meen dat 'n leier ten minste die helfte van sy energie moet spandeer aan die opbou van sy eie kragte, motivering en visie-verheldering.  So waak hy/sy teen mismoedigheid, aggressie en self-gesentreerdheid.  Ons kan hierdie verband dink aan die voorbeeld van Dawid (1 Samuel 30:6) en Jesus (Markus 1:35, Lukas 5:16 en 6:12).


3.7.6
Van die groot uitdagings wat wag is onder andere met die eenwording van die familie van NG Kerke, die behoefte aan die fasilitering van ’n dieper spiritualiteit by lidmate, die moontlike naamsverandering van die Kerk, nuwe volhoubare bedieningstrukture op die platteland, die hantering van die Vigs pandemie en dwelms. 


Gevolgtrekking 7 – Die nuwe uitdagings stel nuwe eise aan leiers van gemeentes.  Leiers sal geleer moet word om selfleierskap toe te pas om onder andere te help met die uitdagings wat voor die deur lê.  Leiers sal deur denkprosesse geneem moet word om nuut te dink oor bedieningstrukture op die platteland.  Leiers sal maniere moet vind om die kerk te begelei om betrokke te raak by die Vigs-pandemie en die groterwordende dwelmprobleem in die land.  Leiers wat reeds antwoorde het, sal hul hande met passie moet opsteek om ander te help!


3.8
AKSIESTAPPE


3.8.1
Uitgangspunte


3.8.1.1
Die wiel hoef nie weer uitgevind te word nie.  Daar moet gebou word op bestaande kennis.


3.8.1.2
In die beplanning moet aangesluit word by bestaande programme, indien dit die teorie pas.


3.8.1.3
Bestaande kragpunte soos leraars-konferensies, leraarskringe en opleidings moet strategies gebruik word om bogenoemde uitdagings aan te spreek.


3.8.1.4
Indien nodig, sal nuwe inisiatiewe geloods moet word.


3.8.1.5
By aanbiedings moet die teorie prakties sigbaar word, lidmate moet byvoorbeeld gebruik word in opleiding om daardeur aan te dui dat lidmate bepaalde gawes besit en moet gebruik.


3.8.2
Intervensies om Geesvervulde dinamiese kerklike leierskap in gemeentes te fasiliteer


3.8.2.1 ’n Moontlike program


		

		

		

		



		Intervensie




		Waar




		Wanneer




		Doelwit






		Een: Gemeentes, leiers en leraars moet gehelp word om nuut te dink oor leierskap in gemeentes. Tekortkominge in die huidige leierskappraktyk moet ernstig besin word.  




		Sinodesitting Leierskapseminare, soos by Moreletapark.


Gesprekke by leraarskringe

		Oktober 2005


2005 – 2006


Mei 2006

		Verteenwoordiger van elke gemeente in Oos-Transvaal 



		Twee:  Gemeentes word bygestaan om in leierskapspanne te werk. Opleiding van leiers in verskillende vaardighede.

		Uitgee van CD of DVD oor leierskapfunksionering in spanne. Leierskapseminare oor roeping en visioenering.


Konsultanthulp.




		2006

		Elke gemeente



		Drie:  Gemeentes word bygestaan in die ontwikkeling van ’n gawebediening en ’n Geesvervulde bediening.

		Opleiding/ werkswinkels en konsultasie deur begeleidingsgroep.

		2006

		Elke gemeente ’n gawebediening


Jaartema 2007: Elke lidmaat ’n bediening!






		Vier:  Predikante moet begelei word om saam te dink oor hul rol as leraars.




		Excelsus

		2006

		Terugvoer van elke gemeente.



		Vyf:  Predikante en leiers se selfbestuur emosionele moet verhoog word.




		Predikantekonferensie

		2006 Wildtuin

		Alle predikante



		Ses:  Leraars moet leer om hul belewenisse en omgang met God te verdiep en uit te brei. 

		Retraites: Emmaus, Excelsus, Taizé, Sentrum vir Spiritualiteit se lesings

		Seisoen van Luister


Gebedstye 

		Elke leraar moet jaarliks getuig van geestelike verdieping.






		Sewe:  Plattelandse gemeentes moet saamdink oor alternatiewe volhoubare bediening.




		Plattelandse voetsoolgesprekke en begeleidingsprosesse.

		2006/2007

		Alle plattelandse gemeentes in die situasie.



		Agt:  Gemeentes moet saamdink en leer by ander wat reeds intens betrokke is by die nood van die wêreld.




		Sinodesitting en konferensies

		2005/2006

		Elke gemeente vervul sy liefdesroeping.



		Nege:  Gemeentes wat nie op een of ander manier by ’n strategiese proses betrokke is nie, moet begelei word.

		Begeleidingspan vir onthoubare ontwikkeling

		2006/2007

		Alle gemeentes in Oos-Transvaal duidelikheid oor roeping en drome.








3.8.2.2
Rome is weliswaar nie in een dag gebou nie, maar die Kerk het dringend nodig om aan hierdie saak aandag te gee.  Die program sal oor twee jaar strek.  Uit die aard van die saak is die werksaamhede van die Sinode om gemeentes behulpsaam te wees, interafhanklik.  Die Diensgroep sal graag saam met bestaande Bedienings wil werk, om die saak van Geesvervulde dinamiese kerklike leierskap vroeg reeds suksesvol op die tafel te plaas.


3.8.2.3
“Wil jy ’n leier meet?  Moet dan nie die maatlyn om sy kop sit nie, maar om sy hart!”  John Maxwell.
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4.  GEMEENTELIKE UITDAGINGS IN ’n SEKULêRE EN MULTI-KULTURELE SAMELEWING




INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag word as inligting bedoel en as gelese beskou.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor spesifieke aspekte van die verslag wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Tafelgesprekke kan oor die moontlike gespreksvrae in punt 4.8 plaasvind.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 4.9  Moontlike werkswinkels, na aanleiding van die terugvoer.


4.  GEMEENTELIKE UITDAGINGS IN ’n SEKULêRE EN MULTI-KULTURELE SAMELEWING


Die tye het verander . . . .


4.1
Tye van verandering: Christendom-paradigma na ’n sekulÊrE staat


1 Petrus 3 vers 15 en 16  “Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.”


4.1.1
Brian McLaren sê: “If we have a new world, we need a new church.  We have a new world!”  (The church on the other side).  Dit blyk meer en meer dat die Christelike geloof nie ’n lewende geloof onder invloedryke en ontwikkelde mense is nie.  Wat sou die redes hiervoor wees?
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4.1.2
Ons leef in ’n tyd wat as “post” getipeer word. As mense nie mooi weet hoe om iets te beskryf nie, definieer hulle dit in terme van post (“past”).  Dit is ’n reaksie op iets wat bestaan of gebeur het, sonder dat die inhoud daarvan duidelik beskryf kan word.


4.1.2.1
Post-modern en post-verligting verwys na die intellektuele en wetenskaplike geskiedenis, wat baie sterk op die rasionele kennis gefokus het.


4.1.2.2
Post-koloniaal verwys na die sosiaal-historiese geskiedenis, waar groot moondhede hulle invloed na ander lande uitgebrei het deur dit te beset.


4.1.2.3
Post-christelik en post-evangelies verwys na die teologies-kerklike geskiedenis, waar die Christelike geloof veral in die Weste sy oorheersende plek verloor het.


4.1.2.4
Post-kerklik verwys na die kerklik-indiwiduele geskiedenis, waar mense nog soek na geestelike ervarings, maar buite die gevestigde Kerke.


4.1.3
Hierdie verskuiwings in wat die Christelike geloof ondergaan, is nou vervleg met die kulturele omstandighede waarin dit gedy het.  Militêre, ekonomiese en tegnologiese magte het die sosiale, maar ook die kerklike en godsdienstige lewe van mense radikaal verander.


4.1.3.1
Waar die Christelike godsdiens deel van die sosio-kulturele lewe in die Christendom paradigma was, is die godsdiens in ’n sekulêre samelewing uit die publieke sfeer na die private lewe van die indiwidu geban.


4.1.3.2
Die Christelike waardes is vervang met algemene humanitêre waardes, soos wat dit tot uitdrukking kom in die Handves vir Menseregte.


4.1.3.3
Die sogenaamde Christelike staat word in ’n liberale-demokrasie vervang met ’n regstaat.


4.1.3.4
Die regstelsels van die regstaat berus op sekulêre (nie-Bybelse) uitgangspunte en staan nie los van politieke beïnvloeding nie.


4.2
Globalisering 


4.2.1
’n Verdere kenmerk van die huidige tyd is die invloed van die proses van globalisering (internasionalisering).  Die wêreld het klein geword.


4.2.1.1
Militêre en ekonomiese mag word meer deur die mag van die denke in die inligtingsera vervang.


4.2.1.2
Eddie Gibbs verwys na die Inligtingstyd as ’n skuif van die Industriële Tyd na die Kwantum Tyd.  Die Prostestanisme kom uit die Industriële Tyd en word direk deur hierdie paradigmaskuif geraak (Church Next.  Quantum changes in Christian ministry).


4.2.1.3
’n Magdom inligting is onmiddellik vir almal beskikbaar.  In die gebruik en beheer van hierdie inligting word nuwe netwerke gevorm.  Diegene wat die inligting kan ontsluit en gebruik tot hulle eie voordeel, is in ’n magsposisie.


4.2.2
Met die verskuiwing van die plaaslike (lokale) omgewing na die globale wêreld, word mense meer en meer vervreem van hulle plaaslike omstandighede en tradisies.  Alle waardes word bevraagteken en is onderhandelbaar.


4.3
Identiteitskrisis


4.3.1
Enige verandering bring in ’n mindere of meerdere mate ’n identiteitskrisis.  Die gevestigde identiteit van ’n bepaalde politieke of staatsbestel ontlok ’n protes-identiteit by hulle wat daarteen in opstand is.


4.3.2
Indien die opstand suksesvol is, is beide partye in ’n identiteitskrisis!  Die gevestigde identiteit is daarmee heen en die protesteerders het niks meer om teen te protesteer nie.


4.3.3
Die onsekerheid van so ’n identiteitskrisis word onder andere hanteer deur ’n religieuse en kulturele fundamentalisme, lokale nasionalisme en etniese ontbondeling en plaaslike (territoriale) identiteit en groepsidentiteit (bendes).


4.4
Historiese ontwikkeling


4.4.1
Die historiese ontwikkeling en gepaardgaande veranderinge, kan vanaf 1500 nC as die begin van die moderne tyd, kortliks soos volg beskryf word.


1500 nC - Dit is die tyd van Columbus se ontdekkingsreise en die ontwikkeling van dieboekdrukkuns deur  Gutenberg (1610), die ontdekkings van Copernikus en  Galileo, die Reformasie van Luther en Calvyn en die opkoms van die Humanisme.

1600 nC - Verligting (wetenskaplike tyd): Dit is die tyd van ontdekkingstogte, geldstelsels wat ontwikkel, kolonialisme, kapitalisme, siektes wat versprei (pokke), slawehandel en die vermenging van kulture as gevolg van handel en transport.




1700 nC - Moderne tyd: ’n Model van die heelal met vaste wette, word ontwikkel.  Dit is die tyd van die opkoms van meganisasie en tegnologie.  Hiërargiese sisteme met magstrukture word gevestig om invloed uit te oefen.

2000 nC - Post-moderne tyd: Print Screen internet, New Science, nuwe wapens, nuwe spiritualiteit en nuwe sisteme van denke (Thomas Kuhn).  Die Modernisme se fundamentele uitgangspunte word bevraagteken en verander na "spider web" benadering.

4.4.2
Hierdie historiese veranderinge van die moderne na die post-moderne tyd raak die ganse wêreld.  Dit beïnvloed die Ooste wat in terme van lewe en dood dink;  Afrika wat in terme van gister en vandag dink en die Weste wat in terme van een en vele dink.  Die Post-moderne tyd neem hulle vertrekpunt in terme van vandag en môre.


4.4.3
Die belangrike vraag is: Hoe oorleef ek?  Daar word geglo dat die wêreld nie verander word deur mag nie, maar deur vriendskap (verhoudings).  Dit gaan nie meer om verowering en beheer nie, maar om te bewaar en te onderhou.  Meganiese reduksie maak plek vir ekosisteme, organismes en sosiale  sisteme.  Die klem verskuif van die analitiese denke na groter, interaktiewe sisteme.




4.4.4
In hierdie raamwerk van die wêreldgeskiedenis, is die geskiedenis van Suid-Afrika en spesifiek die NG Kerk ingeweef.  In 1652, as deel van die koloniale uitbreiding,  kom Jan van Riebeeck aan die Kaap aan.  Die kontak met die Christelike geloof van Europa en die inheemse Afrika-godsdienste word sigbaar in die vesting van die NG Kerk en die sendingwerk van die NG Kerk en ander Westerse kerkgenootskappe.  Verskillende wêrelde ontmoet mekaar met die eiesoortige politieke, ekonomiese en sosiale gevolge.  Met die oorgang na ’n nuwe regering sedert 1994 kom die verskille in lewens- en wêreldbeskouings weer opnuut na die oppervlakte.  Nie net die oorgang van die moderne na ’n post-moderne samelewing nie, maar ook die nuwe politieke bedeling na 1994 stel eiesoortige eise aan die NG Kerk.  Elke gemeente leef in dié wêreld en moet plaaslik ’n verskil maak.


4.5
Verandering en Reforma-sie


4.5.1
Wat is die implikasies van die verwikkelinge vir ’n Kerk wat getrou wil bly aan die reformatoriese belydenis (tradisie), omdat geglo word dat dit in die Skriftuurlik gefundeerd is?  


4.5.2
’n Ware reformasie vandag sal om meer vra as om net die Gereformeerde Belydenisskrifte na te sê.  Daar sal met die moed van die Reformatore opgetree moet word, deur hulle voorbeeld na te volg.  Protestant het vir hulle beteken om standpunt in te neem teen of teenoor.  Daar is standpunt ingeneem teenoor die Rooms-Katolieke dogma en die vasgeloopte kerklike strukture, terwyl daar getuig is vir die koninkryk van God en sy geregtigheid.


4.5.3
Leonard Sweat is van oordeel dat 1990 die waterskeiding was in die oorgang van die denominasionele hoofstroomkerke na nie-denominasionele  onafhanklike Kerke.  In die VSA word gereken dat 75% van die gemeentes sterwend is; 24% lidmate hersirkuleer tussen gemeentes (kerklike “musical saints”) en 1% groei uit die nie-kerklike en nie-christelike geledere.


4.5.4
Reformasie in die lig van wat in die wêreld en in die Kerk gebeur, sou dan kon beteken dat die Kerk ’n aanvoeling moet ontwikkel wat God besig is om in die wêreld te doen deur daar sy koninkryk te laat deurbreek.  Soms moet Hy afbreek, om weer te kan opbou.  Die Reformasie van Luther en Calvyn wou die suiwerheid van die Christelike geloof bewaar en het die klem laat val op die Christus wat was.  Die Kontra-Reformasie of Anabaptiste het die klem laat val op die verkondiging op die Christus wat kom.  Die nood van die wêreld vandag roep om ’n benadering van Christus wat in jou omstandighede teenwoordig is (inkarnasie).


4.6
Die fokus op die rol van die gemeentes

4.6.1
Plaaslike gemeentes sal meer moet fokus op wat hulle as God se gestuurdes in die wêreld is, as om net te probeer om te oorleef deur die tradisionele bediening in stand te hou.  Die gevaar is om jou tradisie te behou en jou kinders te verloor.  Die lidmate sal die geloofstradisie alleen met integriteit kan oorvertel deur die betekenis daarvan voor te leef.  Egte spiritualiteit fokus op inkarnasie van Christus in die gemeenskap.  Die vraag vandag is: Hoe leef ek Christus vir ander mense?


4.6.2
Die moderne jongmens hoor met hulle oë en sien met hulle vingers. Hulle soek na hulle antieke wortels, maar wil dit op ’n eietydse wyse ervaar ("ancient future").  Die bediening aan hulle sal die behoefte ernstig moet opneem.  Die Kerk moet ’n geloofwaardige alternatief bied op die sekulêre stroom van die wêreldse gees en lewenstyl. Dietrich Bonhoeffer het van ’n “holy worldliness” gepraat.  Dit beteken om “in touch” met die wêreld te wees, maar nie “in tune” nie.  Die Kerk is deel van die behoeftes van die wêreld, maar nie van hulle begeertes nie.  Die Kerk ontmoet die mense waar hulle is, maar word nie soos die wêreld nie.


4.6.3
Die jeugwerk sal minder program-gedrewe (gebed, Bybel-studie, sosiale byeenkom-ste) en meer interaktief op persoonlike vlak moet wees.  Die verskillende generasies (oud en jonk) hoort bymekaar en die geloofsvorming is’n lewenslange proses binne die gemeenskap van die gelowiges.


4.6.4
Daar is nie meer so groot gemeenskaplike middel grond in denke en optrede, soos wat so maklik aanvaar word nie.  Leonard Sweat sê die “bell curve is a well curve.”  Mense leef in uiterstes.  Die Christelike waarheid lê in die ekstreme en slaag daarin om dit met mekaar te versoen.  Hulle het minder probleme met God as een en drie en met Jesus as waarlik God en waarlik mens.  Te midde van die kontraste bring die kruis van Christus vir hulle die balans.




                       “Bell” en “well” kurwes 


4.6.5
Gemeentes moet sentrums word, wat mense toerus om die Evangelie op ’n effektiewe en toepaslike wyse uit te dra deur hulle voorbeeld en hulle getuienis.  Daar sal daarmee rekening gehou moet word dat baie mense vandag geen kerklike of Christelike agtergrond meer het nie.  Hulle is Bybels-ongeletterd, verstaan nie die kerklike rituele nie.  Hulle is baie agterdogtig teenoor die Kerk as instituut en baie selfbewus en bang om beskaam te word.  Hoewel daar geestelike behoeftes is, is dit baie vaag en ongedefinieerd.


4.6.6
In die erediens sal mense die teenwoordigheid van God moet ervaar, omdat hulle die geleentheid kry om sinvol en kreatief daaraan te kan deelneem.  Woorde is nie genoeg nie, beelde en verhale maak ’n blywende indruk op hulle bewussyn en hulle moet die geleentheid kry om hulle verbondenheid aan medegelowiges te versterk.  Mense moet weer in verwondering kan kniel voor dié God wat groter is, as dit waarin hulle hulle kan indink of kan voorstel.  Hy is die Gans Andere God.


4.6.7
Die leiers in die gemeente sal in die toekoms miskien minder soos ruimtereisigers wees, wat mense deur hulle visies na die sterre laat kyk en drome laat droom; minder soos bestuurders wat hulle met strategiese planne deur die wêreld stuur.  Die leiers moet bereid wees om deel te wees van ’n span wat die priesterskap van die gelowiges beoefen.  Hulle is eerder geestelike reisgenote, wat begrip het vir die diversiteit van die Kerk.  Hulle moet in staat wees om die tekens van die tyd reg te lees en die Kerk as sisteem in stand hou, waarbinne mense mekaar kan ondersteun en versorg.


4.7
Die kerk van die toekoms

4.7.1
In aansluiting en as samevatting by die meer uitgebreide uiteensetting wat gegee is, is dit goed om kennis te neem van wat prof Hentie Boshoff skryf oor die sewe makro samelewingstendense wat grootliks die NG Kerk se rol in die volgende 10 jaar gaan bepaal. (Kerkbode - 24 Junie 2005)

Een:
Internasionalisme en die wêreld-dorp-konsep bring mee dat die Kerk se boodskap slegs een van baie is wat lidmate hoor.


Twee:
Die postmoderne paradigma van kontekstuele waarhede en norme geld ook in godsdiens.


Drie:
Terwyl groepsindentiteit en gemeen-skapsbetrokkenheid verswak, neem persoonlike groei en selfgerigtheid toe.


Vier:
Die diversiteit laat norme en waardes verwater, terwyl ’n hedonistiese (soeke na plesier) en “hoeke sny/short-cut”-leefstyl groei


Vyf:
Daar sal minder blankes wees en hulle gemiddelde ouderdom sal styg.  Die platteland en middestad/dorp sal ontvolk of demografiese verskuiwings ondergaan.  Dit sal die lidmatetal  van gemeentes laat daal.


Ses:
Die onvermoë van die formele ekonomie om almal van werk te voorsien, lei tot plakkers en sosiale verval.  


Sewe:
Die prioriteite van swart bemagtiging en regstellende aksies help wit strukturele werkloosheid, selfs armoede, aan.


4.7.2
Hierdie tendense het ’n era van onsekerheid, kompleksiteit en diversiteit ingelui.  Dit bring vier reaksies mee:


Een:
Ontken die realiteite en gryp terug na verlede (niks mag in die Kerk verander nie).


Twee:
Erken die realiteite met gelatenheid (maar met kritiek) of met weerstand (raak onbetrokke of skei hulle af).


Drie:
Erken die realiteite, maar verwerp die verlede en skep ’n nuwe orde van kulturele en godsdienstige vermenging (sinkretisme).


Vier:
Aanvaar die realiteite en neem Bybels-verankerd aan die opbouproses deel.


4.7.3
Die ideale reaksie is die vierde reaksie.  Benewens die materiële eise om van Suid-Afrika ’n sukses te maak, gaan ’n sterk morele basis ’n belangrike bousteen in die proses wees.  Hierin kan die Kerk met die lidmate ’n sleutelrol speel.  Om dit geloofwaardig te doen en terselfdertyd die lidmate te behou, sal dit op ’n “bottom up” en nie op ’n "top down"-wyse moet geskied.


4.7.4
Prof Hentie Boshoff wys op ses fokusgebiede, wat volgens hom belangrik is.


Een:
Hulp aan lidmate en predikante om van die ou orde se eensydige regte, meerderwaardige wit houding van dink en doen afskeid te neem.  Dit is ’n voorwaarde om geloofwaardig sout en lig te wees.  Gesindhede en houdings tel dikwels meer as woorde en dade.


Twee:
Groter integrasie van die vertikale en horisontale godsdienslyne.  Daar gaan weerstand kom teen die siening dat die Kerk primêr by sending en evangelisasie betrokke moet wees, sonder om betrokke te raak by die fisiese en psigiese nood van mense.


Drie:
Konkretisering van die koninkryksvisie deur primêr met barmhartigheids- en morele probleme op plaaslike vlak te identifiseer waarin die Kerk ’n verskil kan maak.  Die grootste gevaar is om net op nasionale kwessies en groter sake, soos om byvoorbeeld op die eenheid tussen NG Kerk en VGKSA, te fokus.  Lidmate wil betrokke wees by plaaslike probleme wat hulle direk raak en waar hulle konkreet hulle geloof kan uitleef.


Vier:
Kapasiteitskepping oor gemeente- en selfs Kerkgrense heen.  Baie probleme is net te groot vir een gemeente se kapasiteit.  Die Staat befonds nie meer aksies, wat net deur een groep vir ’n deel van die bevolking gedryf word nie.


Vyf:
Uitreik na en betrek van groeiende middelklas mense van ander tale en kulture wat in gemeentes intrek.  Baie van hulle deel dieselfde waardes en aspirasies as ons kerklike gemeenskap.


Ses:
Groter klem in prediking en voorligting op etiek, as leiding in die uitlewing van die Christelike getuienis elke dag.  Die leiding moet egter gefundeerd wees en liefs via groepsgesprekke geskied.  Dit moet  aangevul word met voortgesette begeleiding en toerusting van die lidmate.


4.8
MOONTLIKE Besprekings-vrae


4.8.1
Hoe raak die veranderinge die Kerk se hantering van die Skrif en die siening van die Belydenisskrifte?  (Sien: Gesprek oor Gereformeerdheid)


4.8.2
Hoe raak die veranderinge die Kerk/gemeente se siening van hulle wesentlike roeping as Kerk?  (sien: Getuienis en Onderlinge Sorg)


4.8.3
Hoe raak die veranderinge die Kerk se siening van leierskap?  (sien: Geestelike leierskap)


4.8.4
Hoe raak die veranderinge die Kerk se tradisionele bedieningspatrone en samestelling?  (sien: Volhoubare bediening)


4.8.5
Hoe raak die veranderinge die rol en plek en die bediening aan die jeug?  (sien: Jeugwerk)

4.8.6
Hoe raak die veranderinge die kerk se taak van prediking, geloofsvorming en toerusting? (sien: Teologiese Opleiding)


4.8.7
Hoe raak die veranderinge die Kerk se huidige sieninge en praktyk van dienswerk en getuienis? (sien: Swart Ekonomiese Bemagtiging).

Opmerking:  Die besprekingsvrae word rondom die tafels in groepe bespreek.  Die vrae word onder die tafels verdeel.  Terugvoering word op die indekskaarte gegee.  Die Sinodale Diensraad beoordeel die uitkoms en besluit oor die aanbieding van werkswinkels.


4.9
AANBEVELINGS


Een:
Die Sinodale Diensraad evalueer die terugvoer van die sinodesitting.


Twee:
Indien daar ’n wesentlike behoefte bestaan, neem die Sinodale Diensraad die inisiatief in die reël van ’n werkswinkel(s) vir gemeentes, om in die lig van die huidige konteks waarin ons Kerk is, te besin oor die roeping van die Kerk, veral soos van toepassing op die leierskap, erediens, jeugbediening en geloofsvorming, praktiese getuienis en dienslewering.

4.10
LEDE VAN DIE dIENSGROEP


Dr Danie Dreyer


Ds Henry van der Schyff






5.  PRAKTIESE CHRISTENSKAP IN ’N VERANDERDE OMGEWING

INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as agtergrondsinligting bedoel


Punt twee:  
Afgevaardigdes kan kommentaar oor die sake op Indekskaarte lewer.


KONFERENSIEFORMAAT

Na aanleiding van punt 5.6 vind tafelgesprekke oor die riglyne van die Woord plaas.


BESLUITNEMINGSFORMAAT


Geen.


5.  PRAKTIESE CHRISTENSKAP ’N VERANDERDE OMGEWING


Hoe lewe ons elke dag . . . . . ?


Die verslag word in drie gelyke dele aangebied: 



HIV/Vigs: PSA ’n Verhaal van hoop 



Die gesin



Skrif


DEEL EEN HIV/VIGS

5.1
’n VERHAAL VAN HOOP - PROJECT SUPPORT ASSOCIATION SOUTHERN AFRICA (PSA)


5.1.1
Statistiek


5.1.1.1
Suidelike Afrika is die sub-streek wat die meeste deur die HIV/VIGS epidemie geraak word, met die hoogste hoeveelheid HIV infeksies. Daar word beraam dat aan die einde van 2003 ’n beraamde 5,3 miljoen mense in Suid Afrika met HIV geleef het. (UNAIDS, 2004). 


5.1.1.2
Alhoewel slegs 2% van die wêreld se bevolking hier woon, huisves die streek ongeveer een derde van mense in die wêreld wat met HIV besmet is.


5.1.2
Mpumalanga


5.1.2.1
Die groot hoeveelheid swaar industrieë in die westelike hoëveld en die intensiewe boerdery-bedrywighede in die oostelike laeveld het bygedra dat Mpumalanga  baie kwesbaar vir HIV/VIGS is. Hoofweë na Mosambiek, Swaziland, Limpopo en Natal deurkruis die streek. Armoede is prominent met hoë werkloosheid. ’n Groot hoeveelheid van die bevolking in die streek beskik nog nie oor gesondheidsfasiliteite en basiese sanitêre geriewe. 


5.1.2.2
In vergelyking met die res van Suid Afrika het die HIV-getalle in Mpumalanga geleidelik toegeneem sedert die vroeë 1990's (Figuur 1). Die 2002 huishoudelike ondersoek het getoon dat 21,7% van die streek se bevolking besmet is teenoor ’n nasionale gemiddelde van 17,7%. Die nasionale antinatale ondersoek het ’n syfer van 32,6%  getoon vir 2003, teenoor die 27,9% vir die res van die land. Daar word beraam dat ongeveer 650 000 mense in Mpumalanga tans met die virus besmet is. 


5.1.3
Agtergrond

5.1.3.1
Die epidemie het gevestig in die 1990’s, terwyl die land op politieke en sosiale hervorming gefokus was. Reaksie op die epidemie was weinig gedurende die tyd en die hoeveelheid en tipe rolspelers was beperk tot die bronne beskikbaar. Daar was nie ’n werkbare nasionale strategiese HIV/VIGS-plan wat gefokus was op effektiewe gemeenskapswaardes nie. 


5.1.3.2
Die reaksie van Mpumalanga Provinsie was ook onvoldoende vir die toenemende getal infeksies. Teen die middel van die 1990's was die Nasionale Gesondheidsdepartement se fokus op gesondheidshervorming en ’n distrik-gebaseerde primêre gesondheidstrukture. Die meeste HIV/VIGS fondse gedurende die tyd het van die Nasionale Gesondheidsdepartement via die Provinsiale Departemente gekom, waar die administratiewe kapasiteit om dit te versprei en suksesvol te bestuur, beperk was. Ander nasionale fondse beskikbaar vir nie-regeringsorganisasies het die provinsies in ’n groot mate geïgnoreer tot voordeel van die groter metropolitaanse gebiede. 


5.1.4
Die privaat sektor raak betrokke

5.1.4.1
Teen hierdie agtergrond het die privaat sektor die potensiële impak van HIV/VIGS op die werksmag en plaaslike gemeenskappe besef. In 1996 het Anglo Coal ’n vergadering tussen Amcoal, Escom en Ingwe belê. Tydens die vergadering het Project Support Association Southern Africa (PSA) in assosiasie met die Universiteit van Zimbabwe ’n voorlegging gedoen van portuur-onderrigstrategieë wat suksesvol aangebied is in ander dele van Suidelike Afrika. 


Die voorlegging is aanvaar. 


Figuur 1


5.1.4.2
Die doel van die projek was om die gemeenskap bewus te maak van HIV/VIGS en verwante sake. Hulle het hulle toegespits op voorkomende gedragsverandering. Daar is gebruik gemaak van portuur onderrig, wat lede van ’n gegewe groep gebruik om verandering in ander lede van dieselfde groep te bewerkstellig. Die portuur-onderrig model maak gebruik van vrywilligers uit die gemeenskap wat opleiding ontvang om korrek oor die HIV/VIGS-kwessie te kan kommunikeer. Hierdie inligting word dan aangebied deur sang, musiek en kort dramas. Flitskaarte en persoon tot persoon dialoog word aangewend by versamelpunte in die gemeenskap soos onder andere sjebiens en bottelstore. Die doel is om die individu se optrede te verander deur hom toe te rus met kennis en inligting. Portuur-onderrig poog ook om individue se uitkyk op die lewe en norme te verander. 


5.1.5
Mpumalanga Project Support Association 


5.1.5.1
Hierdie aksie, onder leiding van Corrie Oosthuisen het hulle ten doel gestel om: 


Een:
Gemeenskappe, NRO’s en privaat besighede by te staan om HIV voorkomings-programme  te ontwikkel, te bestuur en toe te sien dat dit effektief funksioneer.


Twee:
’n Effektiewe, ekonomiese, sentrale fondswerwings en terugrapportstelsel op die been te bring;  wat fondswerwing kan doen en dit op toepaslike wyse versprei.


Drie:
Fondse te administreer deur deursigtige wedersyds-ooreengekome protokols. 


Vier:
Pogings aan te wend om administratiewe kostes so laag as moontlik te hou, sonder om korrekte verslaggewing in die gedrang te bring. 


5.1.6
Uitbreiding van aktiwiteite

5.1.6.1
In 1998 is die portuur-opleiding uitgebrei met ’n tuisgebaseerde Vigswees-sorgprogram, met behulp van fondse van die Nasionale Gesondheidsdepartement. Dit was maklik vir die personeel van PSA om die tuisgebaseerde sorgprogram onder hulle vleuels te neem, omdat daar so baie ooreenkomste tussen hulle bestaande werk en die sorgprogram is:


Een:
Die gemeenskap word steeds bestuur en ondersteun om die taak self uit te voer. 


Twee:
Beide maak gebruik van vrywilligers. Portuuropleiers konsentreer op die taak van voorkoming, onderrig en die verspreiding van kondome terwyl die tuisgebasserde sorgprogram toegespits het op die versorging van die siekes, gestremdes, tuisteloses en wese.


Drie:
Hulle het reeds ondervinding gehad in die bestuur en toerus van gemeenskapsvrywilligers.


Vier:
Hulle het reeds die infrastuktuur in plek gehad om fondse te ontvang, te bestuur en te versprei.


Vyf:
Daar het reeds ’n goeie verhouding bestaan met die Departement van gesondheid. 


5.1.6.2
Teen die middel van  2000 was daar reeds 45 portuur opleiers en 22 tuisgebaseerde sorgprogramme op die been. 


5.1.7
Huidige suksesse


5.1.7.1
Teen die einde van 2004 is 54 programme gevestig by hoë transmissieareas in die gemeenskap en 13 jeugklubs is opgerig. Daar is reeds 65 tuisgebasseerde sorgprojekte en 48 wees en kindersorgprojekte. 


5.1.7.2
Donasies neem toe, omdat die donateurs tevrede is met die ouditproses en verslaggewing. Die organisasie is besig om uit te brei na Swaziland, Oos Kaap, Noordwestelike Provinsie deur middel van tegniese ondersteuning en toerusting. 


5.1.7.3
Die organisasie werk nou saam met ander in dieselfde veld soos byvoorbeeld Masoyi en Thembalethu Home. Samewerking vind plaas met die USAID Horizons Projek wat die impak van van werkplekopleiding, portuurgroep-opleiding in Zimbabwe, Zambia en Suid Afrika ondersoek.


DEEL TWEE - DIE GESIN

5.2
GESINSPROBLEMATIEK

“100 years from now, it will not matter what car you drive - how many companies you owned or how much money you earned - BUT IT MAY MATTER WHAT influence you had on the life of ONE CHILD”


5.2.1
In die huweliksformulier sê ons die gesin is die kern van die samelewing.  Die gesin het baie verander...  Die problematiek rondom die gesin is nou net so ingewikkeld en verstrengeld soos die gesin self.


5.2.2
Die verandering in ons samelewing het ’n invloed op die gesin. As ons kyk na veranderde wetgewing ten opsigte van die regte van die ongehude vader. Regte van homoseksuele persone en enkellopendes, wat nou ook kinders mag aanneem, ensovoorts. 


5.2.3
“In my gebied is die verkragting van jong dogters skrikwekkend hoog.”  Die woorde van ’n maatskaplike werker.


5.2.4
Wat bedreig die gesin:

Een:
Die hoë egskeidingsyfer en die ewe hoë hertrou syfer.


Twee:
Geweld teen vroue en kinders (wat verkragting en seksuele misbruik, insluit).


Drie:
Alkoholmisbruik en dwelm misbruik


5.2.5
As maatskaplike werkers besef die CMR dat egskeidings styg. Ons betrokkenheid by egskeidings neem toe, as gevolg van konflik tussen partye veral ten opsigte van kinders. Hersaamgestelde gesinne se dinamika veroorsaak ook toenemend maatskaplike intervensie.


5.3
GESINSGEWELD

5.3.1
In een studie is bevind dat 43% van alle vroue wat geslaan word, uiteindelik doodgeslaan word.


Ons vra: Waarom bly sy?  Waarom vra ons nie: “Waarom hou mense aan om hulle lewensmaats en kinders te mishandel?”


5.3.2
Waarom vind geweld plaas?


Patriargale samelewing ‑ gebrek aan mag


Sosiale modellering


Skaamte en sielkundige probleme


Stres en woede


Gebrek aan vaardighede (ons vind soms dat mans met tegniese vaardighede nie so verbaal bedrewe is nie, hy verloor die verbale geveg ... maar nie die fisiese een nie).


Neurologiese probleme


Interpersoonlike verhoudingsprobleme


Misbruik van middels (50% van alle gevalle)


5.3.3
Redes waarom vroue bly?


Vrees vir hul lewe


30% van die wat loop, word doodgemaak


Vrees dat kinders sal seerkry


Ontvoering van kinders (50% van alle ontvoerings)


Toesig en beheer - meer geneig tot aansoek - en slaag


Onregverdige regstelsel


“Damned if you do - damned if you don’t ”


Gebrek aan bronne en ondersteuningstelsels


Beloftes dat hy sal verander, Kerk en geloof.


Meer beheer oor ’n bekende situasie as ’n onbekende. Verlating neem haar uit haar gemaksone.


5.3.4
Verskeie navorsing in VSA wys die verband tussen vroue slaan en kindermishandeling uit.   


Een:
Persentasies wissel tussen 70% en 40% van mans wat hul vroue slaan, slaan ook hul kinders.  Daar is ook ’n verband tussen die graad van mishandeling, indien vrouemishandeling ernstig van aard is, is die kindermishandeling in dieselfde gesin ernstig.


Twee:
Studies wys tussen 27% en 75% verband tussen bloedskande en gesinsgeweld. 25% van swanger tieners is blootgestel aan gesinsgeweld.  


Drie:
Depressie onder tieners hou verband met gesinsgeweld.


Vier:
50% van vroueslaners slaan hul swanger eggenoot en dit is ook die hoof oorsaak van aangebore gebreke. 


Vyf:
63% van Amerikaanse mans (seuns) tussen 11 tot 20 wat aangekla word vir moord, vermoor sy moeder se slaner (pa/kêrel).


Ses:
Dit is nie net mans wat geweld teen kinders pleeg nie. 53% is vaders en 28% is moeders.


5.3.5
’n Interessante verskynsel in vandag se kleuterskole is dat waar ’n verwysing na ’n arbeidsterapeut altyd die uitsondering was, dit vandag eerder as die reël geld. In ons kontak met skole, word toenemend gevind dat ’n baie hoë persentasie kinders Ritalin gebruik. 


5.4
ALKOHOLMISBRUIK EN DWELMMISBRUIK


5.4.1
Of substans-misbruik die simptoom van ’n ander probleem, of die hoof probleem van ’n individu is, is nie altyd seker nie. Wat wel duidelik is, is dat die hele gesin geraak word, indien middels misbruik word. My ervaring in ons dorp is dat dit vir ouers al hoe meer aanvaarbaar is om vir jong kinders drank te gee, byvoorbeeld by ’n 15de verjaardagpartytjie.


5.5
SLOT

5.5.1
In maatskaplike werk beleef ons baie dat al die verskynsels in een gesin voorkom ‑ die multi-probleem gesin. Daar is ook baie ander verskynsels, wat die gesin bedreig wat nie alles gedek kan word nie.


5.5.2
Die vraag wat by die samelewing en gemeentelid ontstaan is: Wat is die Kerk se antwoord hierop?


DEEL DRIE - PRAKTIESE CHRISTENSKAP


Inleiding: 
Spreuke 1:1 tot 33


Tafeltent 1: 
Oortreder - owerspelige vrou 15 min


Tafeltent 2: 
Slagoffer  - (Eie poging) 15 min


Afsluiting: 
Video-insetsel 



(Uitdeelstuk aan die einde)


5.6
EKSEGESE

Inleiding: Eenvoud van die heilswerking van God is die hoop vir die wêreld.


Indeling: vier perikope


5.6.1
Perikoop Een:  (Spreuke 1:1 tot 7)

Doel - kennis/wysheid deur middel van onderrig/


/opvoeding.  (Spreuke 1:1 tot 3)

Ontwikkel goddelike sin vir:


Regverdigheid


Reg


Billikheid


Bevoordeeldes - jonk en oud (Spreuke 1:4 tot 6)

Jonk:  het nie kennis nie, dit moet aangeleer word.


Oud:  verdiep  (Efesiërs 3:18 en19)

Normatiewe opmerking:  (Spreuke 1 vers 7)


Kennis/wysheid/opvoeding begin met dien van die


Here.  Dwase minag dit


5.6.2
Perikoop Twee  (Spreuke 1:8 tot 19)

Konteks: Universele geloofsgemeenskap.  Verbondsgesin - pa, ma en kind(ers)




Beide ouers verantwoordelik vir opvoeding.  Kinders die begunstigdes. Goeie opvoeding versier


’n kind.  (Spreuke 1:8 en 9)

Nadelige verleiding van sondaars wil ons vervreem van ons verbondsopvoeding (twee skrikwekkende voorbeelde ‑ moord en roof ‑ word genoem ter wille van afskrikwaarde)


Indien kwaad nie vermy word nie, lei dit tot die dood.  (Spreuke 1:10 tot 19)


5.6.3
Perikoop Drie

Opmerking: - Die personifikasie van wysheid as ’n vrou  wat nie met krag en geweld dwing nie, maar deur wyse woorde oortuig. Vervul in Christus (1 Korintiërs 1:24).


Roep almal op alle lewensterreine op tot ’n alternatiewe lewenswyse  (1 Korintiërs 1:20 tot 21).

Wêreldse wysheid spreek van onkunde en word bedryf deur grootpraters en swape.  (1 Korintiërs 1:22).

’n Ontvanklikheid om reggehelp te word bring oorvloedige wysheid en insig  (1 Korintiërs 1:23).

5.6.4
Veralgemeende toepassing


5.6.4.1
Wanneer goddelike wysheid en die dien van die Here afgewys word, lei dit tot allerlei angs, nood, kwellinge en ongeluk. Dus ’n chaotiese en vernietigende lewenswyse/samelewing. Die dood is die finale produk van so ’n wanordelike lewenswyse. Alle pogings is tevergeefs ten spyte van selfversekerdheid.  (1 Korintiërs 1:24 tot 32 ).

5.6.4.2
Die wat na God se wysheid luister, word hiervan bewaar  (1 Korintiërs 1:33).


5.7
OPSOMMENDE TOEPASSING


5.7.1
Die alternatiewe lewenswyse wat die Kerk aan die wêreld voor leef, is die van ’n verbondsgesin waar pa en ma (terwyl hulle self besig is om te verdiep in kennis en insig) hulle kinders opvoed om in ’n verhouding van gehoorsaamheid aan God te leef, omdat dit ware wysheid is. Hierdeur word ons beskerm van die gevolge van dwase wêreldse besluite, wat uiteindelik vernietigend is en op die dood uitloop.


5.7.2
Sonde en sondaars staan teenoor Goddelike wysheid en wil verlei met allerlei oortuigende argumente tot die teendeel.


5.7.3
Die gehoorsame aanvaarding van Wysheid om daarvolgens te lewe, verseker dat misleidende “wysheid” met onderskeidingsvermoë herken sal word deur ’n ingeoefende sin vir reg, regverdigheid en billikheid. So word ons teen onsself en die invloede van die wêreld beskerm.


Dit is uiteindelik die verbondsgesin/Kerk se wese en roeping om in alle omstandighede en teenoor alle mense hierdie alternatief voor te leef en voor te hou, omdat dit alleen die pad van uitredding uit die doolhof van menslike wysheid bied.

5.7.4
Daarom is Christus, die wysheid van God, die enigste hoop vir die wêreld. (1 Korintiërs 1:17)


Hierdie is dus ’n 15 minute “crash‑course” oor verbondsgesinne. Ons trek net die breë lyne. Die kleinskrif kan self ingevul word. Onthou: werk altyd met algemene waarhede. Die uitsonderlike en bizarre is presies dit, uitsonderings! Opvoeding is nie die aanleer van spesifieke gedragspatrone nie, maar die inlei van die kind in die teenwoordigheid van die Lewende en Alwyse God.


5.8
LEDE VAN DIE DIENSGROEP


Ds Piet Hattingh


Ds Piet Otto


Prof Piet Meiring


Dr Mike Heaney


Ds Arno Meiring


Ds Erik Immelamn


Mevrou Corrie Ludwig










6.  KERKHERENIGING EN DIE BELYDENIS VAN BELHAR




INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die saak van Kerkhereniging en die Belydenis van Belhar.  Dit word as gelese beskou.  


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die inhoud wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Punt 6.1.4.3  
Gebeure op plaaslike vlak.


Punt 6.2.5  
“Een Kerk”


Punt 6.7.6.5  
Twee modelle


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 6.3.2  
Bepaling van prioriteite


Punt 6.7.6.6  
Voorkeur vir modelle


6.  KERKHERENIGING EN DIE BELYDENIS VAN BELHAR


Om die saak van Kerkhereniging en die  Belhar belydenis  aan die orde te stel


6.1
DIE PROSES


6.1.1
Na afloop van die sinodesitting in 2003 het die Bediening vir Getuienis herstruktureer en is daar besluit op sewe fokusareas.  Vir elke fokusarea is ’n Diensgroep op die been gebring, waarvan Kerkeenheid een is.  Hierdie Diensgroep het verskeie vergaderings gehou, besoeke gebring, vraelyste uitgestuur en inligting versamel.  Die besoek van dr Coenie Burger was deel van hierdie Diensgroep se werksaamhede, asook deel van die Algemene Sinode se konsultasieproses.


6.1.2
Hierdie Diensgroep het ook uitvoering gegee aan besluite van die Algemene Sinode en hulle hantering van die saak, sowel as ons eie Sinodale Diensraad se optrede.


6.1.2.1  
Hier kan ons kennis neem van die Noordelike Konvent, die daaropvolgende gesprekke en die bosberaad wat plaasgevind het.  


6.1.2.2
Hierdie Diensgroep het veral  aan die gedagtes, probleme, vrese en voorstelle wat vanuit die Voetsool sinodesittings na vore gekom het, aandag gegee.


6.1.2.3
  Dit is ook ’n opdrag van ons eie Sinode dat alle sake rakende Kerkhereniging en die Belydenis van Belhar, soos wat dit tydens die Voetsool sinodesittings na vore gekom het, tydens dié sinodesitting, hanteer moet word.


6.1.3
Die komende sinodesitting is deel van die konsultasieproses en juis ’n baie belangrike deel van die proses.  Die Diensgroep se verwagting is dat ons gedurende hierdie “Seisoen van Luister” sal vra na God se wil en sal luister, maar ook na mekaar sal luister, met die hoop en verwagting dat ons ver sal vorder op die pad vorentoe.


6.1.4
Op plaaslike vlak


6.1.4.1
Enige sinvolle Kerkeenheid, word bepaal deur dit wat op plaaslike vlak gebeur.


6.1.4.2
Daar is reeds voldoende aandag gegee aan die besluite van die Algemene Sinode, die optrede van die Sinodale Diensraad en die werk van die Diensgroep van die Bediening vir Getuienis.


6.1.4.3
Dit is nodig dat gebeure op plaaslike vlak met mekaar gedeel word:  In sommige gemeentes is daar verhale van goeie samewerking en gesamentlike getuienis.  In sommige gemeentes word frustrasies ervaar, omdat die samewerking nie op dreef kan kom nie.  In nog ander gemeentes gebeur daar om verskeie redes niks nie.  Dit alles moet gehoor word.


Bespreek aan tafels wat gemeentes tans ten opsigte van Kerkeenheid op plaaslike vlak doen en skryf alles op indekskaarte neer.


6.2
BYBELSE PERSPEKTIEWE


CORAM DEO


Sing: Lied 164 vers 1 en 2


Lees: Johannes 17 vers 20 tot 23


Sing: Lied 260 vers 7 en 11


Gebed: Voorganger reël dit


Sing: Lied 478 vers 1 tot 4


6.2.1
In die Novum Testamentum Graece van Nestle-Aland kom in Johannes 17 vanaf vers 20 tot 23 die volgende woorde voor:


6.2.1.1
ίνα: “dat” ses (6) maal en as subjektief, vertaal as dat, sodat, mag, sal, ensovoorts.


6.2.1.2
έν: “een” vier (4) maal.


6.2.1.3
ώσιν: “wees” vier (4) maal en as subjunktief van die werkwoord ειμι.  Hierdie woorde het betrekking op mekaar en beteken dat in die konteks: . . . Dat (Onderwerp = hulle wat tot geloof in My sal kom) een mag wees.


6.2.1.4
Die betekenis van hierdie woorde is dus  almal wat tot geloof gekom het in Jesus Christus as die Gestuurde van die Vader (binne die Johannes konteks) en nou glo, een sal wees.  Hierdie begrip een, moet hier in sy wydste moontlike konteks gelees word, en behoort nie onvoorwaardelik ingeperk te word nie.


6.2.2
Voorts is dit duidelik binne die breër konteks van die Bybel dat hulle wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, wat die Kerk van vandag is, weer in sy wydste vorm, een sal wees.


6.2.2.1
Die toetsvraag bly egter vir wie en watter Kerk en op watter vlak hierdie Skrifwoord geldig is en toegepas moet word.  Natuurlik is dit van toepassing vir gemeentes en ringe binne die Sinode van Oos-Transvaal, sowel as die algemene sinodale verband waarin ons staan.  


6.2.2.2
Verder onderskei prof JH Heyns in sy boek Die Kerk, 1977, bladsy 124 tussen “die onsigbare Kerk, die sigbare Kerk en die toekomstige Kerk.”  Hy betoog dan dat enige van hierdie drie perspektiewe op die Kerk in hul eensydigheid verwerp moet word en dat die moment van waarheid, wat in elke perspektief aan die orde gestel word, deur die geloof aanvaar moet word.  Die Kerk moet dus as geloofswaarheid in die Skrif altyd verstaan word as onsigbaar, sigbaar en as toekomstige werklikheid.


6.2.3
Die onsigbare Kerk: “ . . . dat hulle in Ons mag wees.”


Die een wees van die Kerk is ’n geestelike werklikheid en dus ’n werklikheid wat primêr alleen vir die geloof en deur die geloof toeganklik is.


6.2.4
Die sigbare Kerk: “ . . . sodat die wêreld kan glo.”


Die een wees van die Kerk is ook ’n sigbare en empiries waarneembare werklikheid in die wêreld en word ekumenies uitgedruk in die Kerkverband deur elke gelowige lid se verbondenheid met Christus wat gestuur is.


6.2.5
Die toekomstige Kerk (eskatologiese Kerk: “ . . . sodat hulle volkome een sal wees.”


Hier beteken die een wees van die Kerk ’n groei / bou proses deur die werking van die Heilige Gees en sy gawes aan mense, dat die einddoel eskatologies bepaal word, wanneer Christus alles en in almal sal wees.


bespreek in tafelgroepe:  Die Bybelse begrip “een Kerk” aan die hand van die perspektiewe op dié Kerk as sigbaar, onsigbaar en eskatologies.

6.3
DIE PROBLEEM GESTEL


6.3.1
Die NG Kerk ten opsigte van die gemeentes, kerkverband, verband ten opsigte van die familie en selfs die ekumeniese verband, skiet sekerlik nog ver tekort, gemeet aan die Bybelse perspektief van die eskatologiese einddoel van die Kerk “om volkome een te wees.”  Die fokus tans en vir die doeleindes van hierdie sinodesitting, gaan oor die hereniging met die familie Kerke, naamlik die Reformed Church in Africa (RCA), NG Kerk in Afrika en die VGKSA (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider- Afrika).


6.3.2
Daar is verskeie faktore wat aanleiding gegee het tot die huidige situasie van verskillende Kerkverbande en dieselfde faktore speel nog steeds ’n deurslaggewende rol in die proses van Kerkhereniging binne die familie van NG Kerke.


Elke lid bepaal nou numeries vanaf 1 tot 20 in kolom een wat die belang van die faktore moet wees en in kolom twee wat die grootste struikelblok is.  


		

		Een

		Twee



		Bybelse gegewens

		

		



		Leiding van die Heilige Gees

		

		



		Gebed

		

		



		Kerkgeskiedenis

		

		



		Sendinggeskiedenis

		

		



		Kerkregte

		

		



		Belydenisskrifte

		

		



		Sondige verskeurdheid

		

		



		Kultuur

		

		



		Volkstradisie en taal

		

		



		Geografie

		

		



		Demografie

		

		



		Etnisiteit

		

		



		Ekumene

		

		



		Politiek

		

		



		Finansies

		

		



		Postmodernisme

		

		



		Globalisering

		

		



		Sosiaal maatskaplik (HIV/Vigs, geweld, ensovoorts

		

		



		Modelle en strukture

		

		





6.3.3
Die Diensgroep sal hiervolgens weet waaraan om verdere aandag te gee.


6.4
GEVOLGTREKKINGS


6.4.1
Kerkhereniging vir die familie van NG Kerke is oor die algemeen binne die Sinode van Oos-Transvaal ’n saak wat leef in die harte van die lidmate.


6.4.2
Daar is al genoeg nagedink oor Skrifgegewens ten opsigte van Kerkeenheid, en daar moet gewaak word teen eensydigheid wanneer Kerkeenheid ter sake is.


6.4.3
Die drievoudige perspektief op die eenheid van die Kerk, naamlik dat die Kerk sigbaar, onsigbaar en eskatologies is, moet altyd verreken word, en een perspektief mag nie verabsoluteer word nie.


6.4.4
Daar is vele faktore wat ’n rol speel en in ag geneem moet word. En omdat die belang van hierdie faktore by rolspelers en na gelang van lewenskonteks/gemeentekonteks - byvoorbeeld stad/platteland en Wes-Kaap/Mpumalanga, kan verskil, moet daar deeglik na mekaar geluister word, met die doel om die ander te akkommodeer.


6.4.5
Tans heers daar onwilligheid by vele lidmate om oor te gaan tot Kerkhereniging, aangesien te veel faktore nie duidelik genoeg uitgeklaar is nie, en vele vrae nog onbeantwoord is.


6.4.6
Daar heers ’n ongemaklikheid rondom die gespreksgenote, aangesien daar ’n oorheersende gevoel is dat die VGKSA se Moderatuur dominerend en dwangmatig optree en nie noodwendig namens lidmate praat nie en ook nie al die faktore aanspreek nie.  Daar heers ook ’n gevoel dat VGKSA die doelpale bly verskuif.


6.4.7
Daars heers ’n dringendheid by gemeentes om so gou as moontlik duidelikheid te kry oor die model en die plek van die Belhar belydenis.


6.4.8
Die Algemene Sinode het sedert 1990 vele besluite geneem oor Kerkhereniging en versoek sedert daardie tyd dat gemeentes, ringe en Sinodes deel sal wees van die konsultasie proses en hul kommentaar en aanbevelings beskikbaar sal stel.


6.4.9
Die Sinode van Oos-Transvaal is verbind tot die konsultasie proses en wil sy stem laat hoor.


6.5
AKSIEPLANNE


6.5.1
Die Diensgroep vir Kerkeenheid gaan voort om die saak van Kerkhereniging te hanteer en spesifiek die sake wat vanuit die sinodesitting na vore kom.


6.5.2
Gemeentes word versoek om verteenwoordigers te stuur na die vergaderinge van die Diensgroep vir Kerkeenheid.

6.5.3
Die Sinode van Oos-Transvaal hanteer as deel van die konsultasie proses – die besluite van die Algemene Sinode oor die Belydenis van Belhar en die model.


6.6
BELYDENIS VAN BELHAR


6.6.1
Gee terugvoer oor die vraelyste en Algemene Sinode se besluit.


Tafeltent bespreking:  Gee julle mening oor die besluit van die Algemene Sinode dat die Belhar Belydenis nie deur almal in ’n nuwe Kerkverband hoef onderskryf te word nie.


Terugvoer kan gegee word per indekskaart en die Sinode se mening kan getoets word met kleurkaarte.


6.7
MODEL


6.7.1
Model volgens 2004 se besluit


Die besluit van die Algemene Sinode 2004 lui soos volg: 


“Ons stel voor dat die presbiteriaal – sinodale kerkregeringstelsel as model vir die organisering van die nuwe een Kerkverband gebruik word.  Dit beteken dat al die gemeentes as selfstandige gemeentes ingevoeg word in Ringe, Sinodes en Algemene Sinode.  In die proses moet ruimte gelaat word vir onderhandeling, nuwe moontlikhede en ’n groei na mekaar.”


6.7.2
Kommentaar op die besluit van 2004


6.7.2.1
Hierdie besluit is ’n skielike radikale wysiging op die besluit van 1994, soos deurgegee en hanteer is in die amptelike inligtingstuk “Sodat almal een kan wees . . .” en daarom moet dit gemeet word aan die 1994 voorstel.


6.7.2.2
Die model beklemtoon twee eensydighede naamlik die selfstandigheid van gemeentes aan die een kant, en die outokrasie/sinodokrasie van die Algemene Sinode aan die ander kant, wat sal besluit hoe Ringe en Sinodes nou moet struktureer

6.7.2.3
Die model hou die gevaar in van ’n radikale outonomie of independentisme van gemeentes, want die besluit impliseer dat gemeentes selfstandig en outonoom bly en kan besluit, met ander woorde ook of hulle deel wil wees al dan nie van die nuwe kerkverband.  Die model hou beslis die saad van skeuring in hom vas.


6.7.2.4
Hierdie model is die model van die VGKSA wat neerkom op integrasie van Ringe, Sinodes en Algemene Sinode en wat duidelik skeuring in die hand gewerk het as die voortbestaan van die NG Kerk in Afrika ontleed word.


6.7.2.5
Hierdie model skiet te kort ten opsigte van hoe diversiteit geakkommodeer sal word betreffende taal en kultuur.  Dit is logies en vanselfsprekend om af te lei dat die meerderheid sal bepaal wat die gebruiks- en skryftaal in meerdere vergaderings sal wees.


6.7.2.6
Dit is vanselfsprekend om af te lei dat hierdie integrasie model verreikende finansiële eise gaan stel aan gemeentes.


6.7.2.7
Dit sou raadsaam wees om die samestelling van Ringe, Sinodes en die Algemene Sinode voor besluitneming duidelik uiteen te sit en daaraan skiet die voorstel te kort.

6.7.3
Model volgens 1994 se besluit


Die eerste model wat voorgestel is en wat reeds ’n lang pad kom, is die besluit van die Algemene Sinode 1994, wat aan al die gemeentes, Ringe en Sinodes gekommunikeer is deur middel van die amptelike inligtingstuk “Sodat almal een kan wees . . .”


6.7.4
Die besluit lui soos volg:  


“Die Algemene Sinode keur die Riglyne vir ’n model vir een verband in die NG Kerkfamilie” tesame met die Kerkorde 1994 goed as gespreksbasis en verwys dit vir oorweging na die te stigte Gesamentlike Kommissie.”


6.7.5
Die riglyne is soos volg:


6.7.5.1
Lidmaatskap van die huidige gemeentes van die Familie van NG Kerke is oop vir alle gelowiges wat die belydenis van die betrokke gemeente aanvaar.  Dit beteken dat lidmate oor en weer by gemeentes van die ander Kerke kan inskakel.


6.7.5.2
Gemeentes, ringe en Sinodes binne die Familie van NG Kerke kan na behoorlike ooreenkoms, inskakel by gemeentes, ringe en Sinodes van ander Kerke en word dan volledig deel van daardie Kerk.


6.7.5.3
Kerkrade, ringe, Sinodes en Algemene Sinodes wat dit so verkies, gaan voort om te funksioneer soos dit tans die geval is, met behoud van huidige name, bepalinge en reglemente.


6.7.5.4
Strukture vir samewerking tussen gemeentes, kerkrade, ringe en Sinodes moet tot stand gebring word sonder om die Kerkregtelike posisie van Kerkvergaderings in die gedrang te bring.


6.7.5.5
Evangeliedienaars is oor en weer beroepbaar.


6.7.5.6
As uitdrukking van die een Kerkverband, word ’n verenigde Sinode vir die NG Kerk, die NG Sendingkerk, die NG Kerk in Afrika en die Reformed Church in Africa voorgestel, waar daar oor sake van gemeenskaplike belang op ’n basis van konsensus besluite geneem kan word.


6.7.5.7
Hierdie Sinode word saamgestel uit al die bestaande Sinodes van die vier Kerke in punt 6.7.5.6 genoem, volgens ’n stelsel van proporsionele verteenwoordiging.  (Opmerking:  Die naam van genoemde Sinode is nog onseker, aangesien “Algemene Sinode” nie gebruik kan word nie, omdat daar vir die voorsienbare toekoms wel ook nog Algemene Sinodes van die betrokke kerke sal wees, en “Nasionale Sinode” onpresies is vanweë die feit dat twee van die “bestaande sinodes” (Namibië en Midde-Afrika) buite die RSA se nasionale grense lê.


6.7.5.8
Die bestaande Algemene Sinodes (van die NG Kerk en van die NG Kerk in Afrika) besluit self of en wanneer hulle wil ontbind.


6.7.5.9
As saambindende liggaam vir al die lede van die NG Kerkfamilie (binne- en buitelands) kan gedink word in terme van ’n Bond van NG Kerke.


6.7.5.10
Namate die groeiproses na groter sigbaarmaking van Kerkeenheid vorder, kan verdere aandag aan bykomende strukture gegee word.  Sake soos die belydenisskrifte, juridiese probleme, ensovoorts sal deurlopend moet aandag kry.


6.7.6
Kommentaar op die model van 1994


6.7.6.1
Die grootste wins van hierdie model is dat dit die vanselfsprekende model is, ’n groter verband vir ’n groter Kerk en dat al die huidige Kerkverbande en selfs nog meer daarby kan aansluit en dat slegs die besluite van die Algemene Sinode daarvoor nodig is.


6.7.6.2
Binne hierdie model behou gemeentes, ringe en Sinodes hul selfstandigheid en word daar ruimte gelaat vir groei na mekaar toe op al drie hierdie terreine.


6.7.6.3
Die voorgestelde stigting van ’n Verband Sinode of Eenheid Sinode, kan dan Gereformeerde Kerke waarvan die Belydenisskrifte verskil, akkommodeer en ook taal en kultuur kan in elke Kerkverband behoue bly en daar kan ook geen twis oor geboue en finansies bestaan nie.


6.7.6.4
Die model is ook ’n oop model waar gemeentes, ringe en Sinodes met mekaar kan ooreenkom om op daardie vlak een te word.


6.7.6.5
Die een enkele nadeel is dat die VGKSA nie die model wil aanvaar nie en verdere gesprek dus nodig sal wees.


Tafeltent bespreking:  Bespreek die voordele, nadele en probleme verbonde aan die twee modelle en gee terugvoering by wyse van indekskaarte.


6.7.6.6
Stembrief:  Elke lid van die vergadering bring sy stem uit op die volgende stembrief deur een kruisie te trek.


		2004 Model

		



		1994 Model

		



		Beide onvoldoende

		





6.7.6.7
Die Diensgroep vir Kerkeenheid hanteer die uitslag van die stemming verder en gee ter saaklike inligting deur aan die Algemene Sinode.


6.8
LEDE VAN DIE Diensgroep vir Kerkeenheid

Ds Lieze Meiring


Ds Jan van Zyl


Ds Danie Louw


Dr Mike Heaney


Ouderling Gert Maritz


Ds Henk Boshoff










7.  GRONDEISE EN SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING




INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die saak van Grondsake en Swart Ekonomiese Bemagtiging.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die inhoud wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Punt 7.4  Tafeltente oor die rol van die Kerk.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 7.5  Die verdere optrede in verband met die saak.


7.  GRONDHERVORMING EN SWART EKONOMIESE BEMAGTIGING

Dit is die realiteite van die dag . . .


7.1
INLEIDING


7.1.1
Die Sinodale Diensraad het ’n Diensgroep, bestaande uit di Lemmer Venter, Daan Botha en Willem Nortjé, aangewys om die aangeleentheid van grondeise te ondersoek.  Gedurende 2005 het ds Thinus Prinsloo van die kant van die Ontwerpspan ook by die groep ingeskakel.


7.1.2
Hierdie Diensgroep kom telkens net meer onder die indruk van die enorme omvang van hierdie twee sake.  ’n Gesprek is ook met dr Kobus Gerber van die Algemene Sinode gevoer, ten einde uit te vind wat reeds op die Algemene Sinodale vlak ten opsigte van hierdie twee ingrypende sake gedoen word.  ’n Vraelys is ook in hierdie verband aan gemeentes gestuur.  Ongelukkig het min gemeentes die vraelys voltooi, wat die insameling van inligting vir die Diensgroep bemoeilik.


7.1.3
Die Voetsool sinodesittings het duidelik aangetoon dat daar by lidmate onrus heers oor die effek van grondhervorming en Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB).


7.2
UITEENSETTING VAN DIE PROBLEMATIEK


7.2.1
Grondhervorming en SEB raak die hele samelewing, onder meer lidmate van die NG Kerk en ’n aantal gemeentes.  Lidmate en gemeentes op die platteland word uiteraard meer deur grondhervorming geraak.  Bykans elke lidmaat en gemeente word egter deur SEB geraak.


7.2.2
Grondhervorming en SEB is nie per sé verkeerd nie.  Dit is ’n belangrike Bybelse beginsel dat elke mens ’n menswaardige bestaan gegun word.  Inisiatiewe deur die Regering wat hierdie beginsel bevorder, moet verwelkom word.  Dit is egter belangrik dat hierdie inisiatiewe op ’n verantwoordelike wyse deurgevoer word.


7.2.3
SEB is die Regering se program waarvolgens swart Suid Afrikaanse burgers ekonomies bemagtig moet word.  Die Regering beplan om dit op twee maniere te doen:


Een:
Daar word van groter besighede vereis om swart vennote in te neem.


Twee:
Eenmansake hoef nie ’n swart vennoot in te neem nie maar word by wyse van ’n puntestelsel by SEB ingeskakel.  Dit behels dat so ’n besigheid punte verdien, deur byvoorbeeld swart mense in hulle bestuurstruktuur te hê en hulle voorraad aan te koop van besighede wat voldoen aan die SEB-vereistes.


7.2.4
Waar besighede nie voldoen aan die vereistes ten opsigte van SEB nie, sal sekere penalisasiemaatreëls ingestel word.  Daar sal van bykans elke instansie, byvoorbeeld prokureurs, konstruksie-maatskappye, boerderye, slaghuise, vakansieoorde, ensovoorts vereis word om aan SEB te voldoen.  Dit is duidelik dat elke kantoor en besigheid in ons samelewing in die toekoms ingrypend deur SEB geraak gaan word.


7.2.5
Die Grondeise- en SEB-proses is aan die gang.  Die presiese omvang en implikasies van hierdie twee aangeleenthede is egter nog nie heeltemal duidelik nie. (Verwys die onlangs gehoue Land Summit Conference.)


7.2.6
Die grondhervormingsproses verloop, vanweë sake soos tekorte aan personeel en fondse, baie stadiger as wat die Regering aanvanklik verwag het.  Derhalwe bestaan daar ’n geweldige  ’n onsekerheid by boere en boeregemeenskappe asook plattelandse gemeentes oor wat die presiese uitwerking van grondhervorming op hulle gaan wees.  Boere met geregistreerde grondeise kan nie uitbreidings aan hulle boerdery aangaan nie.  In sommige gevalle, waar daar reeds verder met die eis gevorder is, kan hulle ook nie plant nie, omdat hulle nie weet presies wanneer die plaas ontruim sal moet word nie.  Hulle kan egter ook nie los bates, soos byvoorbeeld implemente, verkoop nie, omdat die moontlikheid bestaan dat daar nie met die eis deurgegaan sal word nie.  Sulke belewnisse lei soms tot geweldige verbittering en verarming by persone wat geraak word.


7.2.7
Die Wet op Swart Ekonomiese Bemagtiging is reeds voltooi.  Die Wet self sê egter nie veel nie.  Die presiese vereistes en implikasies sal in die “Code of Good Conduct” uitgespel word.  Laasgenoemde is egter nog nie voltooi nie.  Dit maak dit ook moeilik om te sê presies hoe lidmate en gemeentes hierdeur geraak gaan word.


7.2.8
Grondhervorming kan, indien die eise wat ingestel is, deurgevoer word, op ’n beduidende aantal gemeentes binne die Sinode van Oos-Transvaal (onder andere Badplaas, Kampersrus en Komatipoort) ’n geweldige uitwerking hê.  Die lidmatetal van hierdie gemeentes kan drasties daal.


7.2.9
Aan die DAT van hierdie twee sake kan nie iets verander word nie.  Die proses is aan die gang.  HOE lidmate en gemeentes dit HANTEER, is van groot belang. Daaroor sal die Kerk riglyne vanuit die Skrif en die Etiek moet gee.  Dit is ook belangrik dat die werklike feite en aspekte rakende die twee wette deurgegee word, aangesien vele gerugte die rondte doen.  Gemeentes en Kerkrade moet ook begelei word tot ’n spesifieke pastorale betrokkenheid by lidmate wat hierdeur geraak word.


7.2.10
Verhale van beide spektrums gryp jou aan die hart.  Gemeenskappe wat verdeeld is deur die feit dat sommige wil verkoop en ander nie en waar die verskillende groepe mekaar ondermyn, kom voor.  Verdeeldheid bestaan ook tussen verskillende Landbouorganisasies.  Daar bestaan gevalle waar boere tot so lank as 2 jaar vir hulle geld wag, nadat hulle reeds koopkontrakte onderteken het.  Boere wat nie meer voluit kan boer as hulle plase “gegazetteer” is nie, word negatief geraak.  Plaaswerkers sit in baie sulke gevalle, as gevolg van die sloerende proses, sonder werk.  By Sapekoe teelandgoed naby Tzaneen is ± 3 000 arbeiders afbetaal omdat boerdery, as gevolg van ekonomiese omstandighede en die dreigende grondeise wat die hele Magoebaskloofgebied raak, gestop is.


7.3
DIE KERK SE TAAK


7.3.1
Die vernaamste taak vir die Kerk is om lidmate wat hierdeur geraak word, te begelei om Christus se hoop te beleef.


7.3.2
Gemeentes wat negatief deur grondhervorming geraak word, sal ook moet besin oor nuwe wyses van bediening en die oorlewing van die gemeentes.


7.3.3
Dit is ook belangrik dat die Kerk se stem gehoor word waar verhale van onreg, ontoereikendheid, swak administrasie en vele meer na beide kante plaasvind.


7.3.4
Voortgaande studie oor hierdie twee aangeleenthede is nodig ten einde die Kerk in staat te stel om pro-aktief voor te berei op die volle omvang van grondhervorming en SEB.


7.4
HANTERING VAN DIE SAAK TYDENS DIE SINODESITTING


7.4.1
Die Sinode bespreek die saak aan die hand van tafeltente.


7.4.2
Persone wat by die verdere verloop van die saak betrokke wil wees, skryf hulle name op indekskaart.


7.5
AANBEVELINGS


Een:
Die Sinode gee ’n aanduiding met die opsteek van kleurkaarte, of daar ’n behoefte bestaan om ’n konferensie te hou, waar oor die sielkundige effek, teologies-etiese en praktiese implikasies van grondhervorming en SEB besin word.


Groen - Daar is ’n behoefte aan ’n konferensie.


Geel - Onseker, vind eers meer uit.


Rooi - Daar is nie ’n behoefte aan ’n konferensie nie.


Twee:
Die Sinodale Diensraad word versoek om die reëlings te koördineer.


7.6
LEDE VAN DIE DIENSGROEP


Ds Lemmer Venter


Ds Daan Botha


Ds Willem Nortjé


Ds Thinus Prinsloo




0


500


1,000


1,500


2,000


2,500


3,000


0


200


400


600


800


1000


1200






KAART wat grondeise in Mpumalanga aandui - Die donker gekleurde gedeeltes, is gedeelte waarop grondeise geregistreer is.


8.  VRAELYS IN VERBAND MET HOMOSEKSUALITEIT EN KERKHERENIGING

INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop Vraelyste hanteer is, sowel as die agtergrond tot die saak.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verloop van die proses wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Die resultate van die Vraelys (nommer 25) word bespreek.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Moontlike kommentaar en aanbevelings aan die Algemene Sinode word hanteer.


8.  VRAELYS IN VERBAND MET HOMOSEKSUALITEIT EN KERKHERENIGING

Die gemeentes kon hulle sê sê . . .


8.1
BESLUIT TOT ’N VRAELYS


8.1.1
Na afloop van die sitting van die Algemene Sinode 2004 was daar reaksie van gemeentes op sommige van die besluite.  Die kontensieuse sake waaroor die reaksie veral was, is Homoseksualiteit en Kerkhereniging.


8.1.2
Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat al die gemeentes geleentheid gegee moetword om te reageer.  Indien daar op ’n gestruktureerde wyse reageer word, kan sinvolle tendense bepaal en afleidings gemaak word.


8.1.3
Daarom is geoordeel om ’n vraelys aan al die gemeentes te stuur, wat deur die kerkraadslede en/of leiersgroep ingevul kon word.  Dit was nie prakties moontlik om elke lidmaat die geleentheid te bied, om te reageer nie.  Daar is tog geoordeel dat die leiersgroep wel die gemeente se mening sal weerspieël.


8.1.4
Die vraelys is op ’n wetenskaplike wyse deur die samestellers van Kerkspieël opgestel.  Drr Jan Bisschoff en Kobus Schoeman het ook die vraelyste verwerk en die verslag word as ’n aparte punt hanteer.  (Vergelyk punt 21)  Tydens die sitting word ook geleentheid gebied om die resultate van die vraelys verder toe te lig.


8.1.5
Die samewerking van die Sinodes van Noord- en Suid-Transvaal is in die voltooiing van die vraelys verkry.  Hierdeur kan die mening/houding van die Sinode van Oos-Transvaal se leiersgroep, ook met dié van die ander twee Sinodes vergelyk word.


8.1.6
Tydens die sinodesitting word die resultate van die vraelys hanteer.  Dit gee ’n aanduiding wat die houding/mening van gemeenteleiers oor die sake is.


8.1.7
Die doel van die Sinodale Diensraad is soos volg: 


8.1.7.1
Bied tydens die sitting die geleentheid om die resultate te bespreek.


8.1.7.2
Bepaal watter kommentaar en aanbevelings aan die Moderamen van die Algemene Sinode gegee word.


8.1.7.3
Bepaal wat die gemeentes se behoeftes vir die proses vorentoe is.  Die Sinode wil mos tot nut van die gemeentes wees.


8.1.8
Daar word geoordeel dat daar op die volgende wyse tot nut van die gemeentes kan wees:


Een:
Hulp en leiding kan gebied word vir die hantering van die persone, wat deur die polemiek negatief beïnvloed is.  Persone kan aandui dat hulle hiermee wil help.


Twee:
Hulp en leiding kan gebied word vir die hantering van die persone, wat die probleem het.  Persone kan ook aandui dat hulle hiermee wil help.


8.1.9
’n Verkorte vraelys kan moontlik tydens die sitting deur elke afgevaardigde (weer) ingevul word, sodat die houding/mening van die afgevaardigdes op hierdie stadium bepaal kan word.


HOMOSEKSUALITEIT


8.2
HOMOSEKSUALITEIT EN DIE SINODE VAN OOS-TRANSVAAL


8.2.1
Sinodesitting 2001


8.2.1.1
Die Bediening vir Onderlinge Sorg het ’n “Diensgroep vir Homoseksualisme” saamgestel.  In die Agenda word soos volg vermeld: 

Een:
Die Diensgroep het relevante literatuur deurgewerk en die verslag van die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake van die Sinode van Wes- Kaapland, as kerndokument geneem.


Twee:
Die volgende stukke is opgestel: Die stem van die Bybel in ons gesprek met homoseksuele mense; Enkele riglyne waarvolgens daar met persone van homoseksuele oriëntasie in verhouding getree kan word en Homoseksualisme: ’n Ander bril om deur te kyk.


Drie:
Bogenoemde stukke word aan persone van homoseksuele oriëntasie voorgelê vir kommentaar.  Die kommentaar sal in ’n dokument verwerk word, wat ook versprei sal word.


Vier:
Een eksemplaar van die studiestukke, is per gemeente saam met die Agenda van die Sinode uitgestuur. 


(Agenda 2001, bladsy 58)

8.2.1.2
Verskillende amendamente is op die aanbevelings ontvang.  ’n Groep persone het ’n gesamentlike aanbeveling voorberei, wat goedgekeur is:

Na aanleiding van die verslag van die Diensgroep vir Onderlinge Sorg, oor mense met ’n homoseksuele oriëntasie:

Een:
Die Sinode van Oos-Transvaal spreek  opregte deernis uit met mense wat ly, as gevolg van ’n homoseksuele oriëntasie.


Twee:
Die Sinode versoek die Diensgroep vir Onderlinge Sorg om die gesprek oor hierdie saak verder te fasiliteer deur 



Gespreksgeleenthede, konferensies en seminare te skep, waarin die verskeidenheid van teologiese standpunte gehoor kan word.



Gespreksgeleenthede met gelowiges met ’n homoseksuele oriëntasie, te inisieer.



Die volgende sinodesitting te dien met riglyne oor die verantwoordelike pastorale begeleiding van mense met ’n homoseksuele oriëntasie.


Drie:
Die Sinode dra dit aan predikante, kerkrade en gemeentes op om, waar die behoefte bestaan, mense met ’n homoseksuele oriëntasie sonder veroordeling pastoraal te versorg.


(Handelinge 2001, bladsy 165 en 166)


8.2.2
Sinodesitting 2002


8.2.2.1
Die verslag van die Diensgroep was nog nie gereed nie.


8.2.2.2
Die volgende voorstel is tog goedgekeur:



Een:
Die Sinode gee opdrag aan die Diensgroep wat oor homoseksualiteit besin, om die volgende sinodesitting (in oorleg met die Diensgroep vir Leer en Lewenstyl) met teologies-etiese en pastorale standpunte te bedien.


Twee:
Indien daar nie eenstemmigheid in die werkgroep is nie, moet daaroor verslag gedoen word.


(Handelinge 2002, bladsy 172)


8.2.3
Sinodesitting 2003


8.2.3.1
Die Diensgroep se werk is afgehandel, maar twee verslae is aan die sinodesitting voorgehou.  Vergelyk Agenda 2003, bladsy 92 tot 103 en bladsy 104 tot 130.

8.2.3.2
’n Aantal voorstelle is verwys, sodat ’n gesamentlike voorstel voor die sinodesitting gelê kan word.  Dit is soos volg goedgekeur:



Saambindende Uitgangspunte


Punt een:
Die Sinode het met deernis geluister na die verhale van lidmate van die Kerk, wat hulleself beleef as homoseksueel georiënteer en tegelyk die begeerte het om hulle Christenskap binne die geloofsgemeenskap van die Kerk uit te leef.


Punt twee:
Die Sinode erken met spyt dat daar dikwels in die verlede nie genoeg sensitiwiteit en begrip vir die situasie van persone met ’n homoseksuele oriëntasie binne Kerklike geledere was nie.


Punt drie:
Die Sinode onderskryf die saambindende uitgangspunte wat deur die Diensgroep vir Homoseksualiteit geformuleer is, naamlik:



dat alle mense, ongeag oriëntasie, geslag, ras en kulturele agtergrond met respek en medemenslike liefde bejeën en behandel moet word;


en



dat persone wat verskillende standpunte oor homoseksualiteit huldig, mekaar nie in die proses van besinning sal verloor nie;


en



dat homoseksualiteit ’n komplekse aangeleentheid is en dat mense dit verskillend beleef;


en



dat alle mense onderworpe is aan die gebrokenheid van hierdie sondige wêreld en ’n behoefte het aan verlossing in Christus.  Alle mense moet streef na die heelheid in Hom.


Punt vier:
Die Sinode oordeel dat alle mense wat  glo, hulle Christenskap in die Kerk behoort uit te leef, ongeag hulle seksuele oriëntasie.


Verskillende sienings 


Punt vyf:
Die Sinode is nie eenstemmig oor die manier waarop ’n homoseksuele oriëntasie verstaan en hanteer behoort te word nie.  Dit blyk veral duidelik uit die twee teenstrydige verslae uit


 die geledere van die Diensgroep vir Homoseksualiteit.  Sommige meen dat die beoefening van homoseksualiteit sonde is en dat die enigste aanvaarbare opsie ’n lewe van seksuele onthouding (selibaat), of ’n verandering in oriëntasie is, terwyl ander oordeel dat dieselfde norme in ’n homoseksuele verhouding moet geld, wat in ’n heteroseksuele huwelik geld.


Proses 


Punt ses:
Die Sinode erken hiermee dat ons nie ’n eenstemmige antwoord kan gee op ’n hoogs ingewikkelde vraagstuk nie en oordeel dat die proses van besinning met die oog op uiteindelike besluitneming moet voortgaan.  Die klem moet egter verskuif na ’n ernstige poging om die teenoorstaande standpunte op ’n eerbare en verantwoordelike wyse nader aan mekaar te bring.  Die uitgangspunte bly steeds ’n ernstige en afhanklike soeke na die wil van God en ’n onvoorwaardelike liefde vir die medemens.


Punt sewe:
Die Sinode stuur die verslae van beide Diensgroepe deur na AKLAS, as standpunte vanuit ons Sinode, tesame met besluite een tot vier hierbo. Die Sinode begroot om ’n verteenwoordiger van beide groepe te finansier met die oog op hul insette by AKLAS.


Punt agt:
Die Sinode oordeel dat besinning oor die manier waarop ’n homoseksuele oriëntasie deur Christene hanteer behoort te word, nou doelgerig op alle vlakke van die Kerklike gemeenskap en veral in gemeentes gevoer moet word.


Punt nege:
Die Sinode beveel aan dat die volgende op verskillende maniere gedoen kan word, ten einde die besinning te bevorder en tegelyk ’n gesindheid van pastorale begrip en aanvaarding te kweek:



Simpatieke individuele pastorale gesprekke met homoseksuele lidmate.



Gesprekke met familielede en huweliks- of lewensmaats van homoseksuele persone.



Groepgesprekke/ondersteuningsgroepe waaraan almal, hetero- en homoseksueel, kan deelneem.



Gesprekke oor Skrifhantering.


Punt tien:
Die Sinode dra dit aan die Bediening vir Onderlinge Sorg op om die voortgesette proses te fasiliteer en daaroor terugvoer te gee.


(Handelinge 2003, bladsy 235 en 236)


8.2.3.3
Die mening van die Sinode word na aanleiding van die volgende besluit bepaal.

Die Sinode besluit om die mening van die Sinode te bepaal deur die steun vir of teen verslag 8 of 9 deur stemming te toets.


Die Sinode besluit om die uitslag van die stem-ming na AKLAS vir hulle kennisname deur te gee.


Die mening word bepaal deur die opsteek van kleurkaarte.


Groen - ten gunste van Verslag 8


Geel - onseker of nie ten gunste van een van die twee verslae nie


Rooi - ten gunste van Verslag 9


Die uitslag van die meningsbepaling was soos volg:


Groen: 22 – Verslag 8


Geel:  86


Rooi: 123 – Verslag 9


Die Voorsitter rig ’n pastorale woord.


8.3
HOMOSEKSUALITEIT EN DIE ALGEMENE SINODE 


8.3.1
Algemene Sinode 1986


8.3.1.1
Die verslag van die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (AKDB) bevat ’n studie oor homoseksualiteit (Agenda Algemene Sinode, bladsy 355 tot 363.)


8.3.1.2
Die Algemene Sinode besluit soos volg:


(Bekend as Homoseksualiteit:  Wat sê die Kerk) 


Die Algemene Sinode aanvaar die voorlegging in BYLAE E as beleidstandpunt van die Ned Gerf Kerk en dra dit aan die AKDB op om dit in die praktyk geïmplementeer te kry.  Dit behels onder andere:


Een:
Homoseksualiteit is in die lig van die Skrif ’n afwykende vorm van seksualiteit.


Twee:
Homoseksuele praktyke en ’n homoseksuele verhouding moet afgewys word as in stryd met die  wil van God, soos in die Heilige Skrif geopenbaar.


Drie:
Die Kerk het ’n eiesoortige verantwoordelikheid teenoor die homoseksuele.  Dit het ten doel geloofsgroei in Christus en ’n lewe van gehoorsaamheid aan God, volgens die norme en sy Woord, tot eer van sy Naam.


Vier:
Die homoseksuele lidmaat mag nie op grond van sy afwykende gerigtheid, as sodanig, die belewing van die gemeenskap van die heiliges en die geleentheid tot diens in belang van die koninkryk van God ontsê word nie.


Vyf:
Die AKDB word opgeroep om indringend te besin oor die implementering en koördinering van Bybel-gefundeerde hulpdienste en hulpprogramme vir lidmate met homoseksuele probleme.


Ses:
Leraars behoort op hoogte te wees met die besondere probleme waarmee die homoseksuele lidmaat te doen het, sodat hulle in hulle dienswerk hierdie nood kan ontmoet en die gemeente en ampsdraers kan opwek tot begrip en bewoënheid ten opsigte van diegene wat op hierdie wyse ly.


Sewe:
Kerkrade word opgeroep om hulle steeds te beywer vir die bevordering van gesonde huwelike en gesinsverhoudinge.


Agt:
Ouers word aangemoedig om vir beraad aan te klop, wanneer hulle ’n afwykende seksuele ontwikkeling by hulle kinders opmerk.


Nege:
Te midde van die hedendaagse idealisering van seksualiteit en seksuele vervulling vir elke mens, moet die Bybelse beginsels met  betrekking tot seksualiteit en huwelik onbevrees verkondig word.


Tien:
Die Algemene Sinode dra dit aan die  AKDB op om met die betrokke staatsdepartement(e) te onderhandel oor finansiële ondersteuning vir spesialistiese kerklike dienste gerig op die spesifieke nood van die homoseksuele mens.


(Handelinge 1986, bladsy 672) 

8.3.2
Algemene Sinode 1990


8.3.2.1
Die AKDB berig dat hulle besig is om die besluit uit te voer.


HOMOSEKSUALITEIT: STAATSHULP


Die AKDB-publikasie “Homoseksualiteit - Wat sê die Kerk” is as vertrekpunt gebruik vir die uitvoering van die opdrag van die Algemene Sinode 1986 om met die owerheid te onderhandel “oor finansiële ondersteuning vir spesialistiese Kerklike dienste op die spesifieke nood van die homoseksuele mens.”


Die bevriesing van poste en subsidies (voorsienbaar vir ten minste 8 jaar) deur die owerheid as gevolg van die huidige finansiële situasie in die land, het enige poging tot uitbreiding van subsidies ter syde gestel.  Intussen gee die SKDB's aandag aan die program van aksie soos die Algemene Sinode 1986 dit goedgekeur het.  Terselfdertyd werk ’n komitee van die AKDB aan die bybring van bogenoemde studie op grond van nuwere navorsing, wat aan die lig gekom het en dus ook aan die bybring van die formulering van die beleid.


(Agenda 1990, bladsy 353)


8.3.3
Algemene Sinode 1994




Daar is nie na Homoseksualiteit in die Agenda of die Handelinge verwys nie.


8.3.4
Algemene Sinode 1998


Daar word slegs by die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (AKLAS) gemeld dat daar onder “diverse sake” ook aan Homoseksualteit aandag gegee is.


8.3.5
Algemene Sinode 2002


8.3.5.1
’n Verslag van AKLAS oor die saak dien (Agenda Algemene Sinode 2002, bladsy 246 tot 254.)


8.3.5.2
Die volgende besluit word geneem, sowel as ’n interpretasie van die besluit:


Een:
In die lig van die voortgaande besinning, verklaar die Algemene Sinode dat ons ons nie langer sonder meer kan vereenselwig met die verslag, Homoseksualiteit: Wat sê die kerk (1986) nie.  In die lig van voortgaande besinning verklaar  die Algemene Sinode dat daar in die Kerk ernstige meningsverskil ontstaan het oor sy ingenome standpunt oor homoseksualiteit.


INTERPRETASIE VAN BESLUIT EEN


Die  Algemene Sinode verstaan dit so, dat hy met die aanvaarding van besluit Een erken word dat daar rede is om weer te besin oor die standpunt 


oor homoseksualiteit.  Alhoewel die besluit van 1986 geldig bly totdat dit herroep word, bring die  aanvaarding van die amendement mee dat daar ’n 


nuwe, oop situasie ontstaan het, in afwagting op ’n standpunt by die volgende Algemene Sinode.


Twee:
Sonder miskenning van die feit dat daar in die samelewing verhoudings bestaan en tot stand kom tussen lede van dieselfde geslag, handhaaf die Algemene Sinode die standpunt dat slegs die verbintenis tussen een man en een vrou volgens ons verstaan van die Skrif as ’n huwelik beskou kan word.


Drie:
Die Algemene Sinode erken met hartseer en berou dat ons in die verlede deur veroordelende gesindhede en liefdelose optrede ’n aandeel gehad het aan die vervreemding van homoseksuele gelowiges.  Ons bevestig dat ons nie die integriteit van medegelowiges bloot op grond van ’n homoseksuele oriëntasie in twyfel wil trek nie.  Graag verseker ons hulle van die NG Kerk se opregte pastorale bewoënheid en verklaar dat hulle hartlik welkom in ons gemeentes is.


Vier:
Die Algemene Sinode waarsku in ’n tyd van seksuele losbandigheid met groot erns om die Godgegewe gawe van die seksualiteit te gebruik op ’n wyse wat die Gewer eer en medemens koester.  Dit impliseer dat hetero- en homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.


Vyf:
Die Algemene Sinode dra dit op aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om ’n grondige en omvattende studie te doen oor homoseksualiteit met die oog op die volgende  Algemene Sinode.  Die Kommissie betrek ook ander Kommissie en deskundiges by die besinning oor hierdie saak.  Veral moet gepoog word om ook gelowiges met ’n homoseksuele oriëntasie, asook gelowiges  wat bely dat hulle deur God se genade van ’n homoseksuele ingesteldheid en leefwyse bevry is, by die ondersoek te betrek.  Die Algemene Sinode versoek AKLAS om hierdie studie te onderneem binne die raamwerk van die meer omvattende antropologiese vraag na die rol van die seksuele as sodanig, in die lewe van mens en maatskappy.


Ses:
Die Algemene Sinode versoek ampsdraers en kerkvergaderings om met groot omsigtigheid en respek teenoor alle medegelowiges die aangeleentheid te hanteer in afwagting op die besluite van die volgende Algemene Sinode.  Op almal wie se pad kruis met persone met ’n homoseksuele oriëntasie, word ’n beroep gedoen om hulle in die styl en gesindheid van Jesus Christus te aanvaar.


(Handelinge Algemene Sinode 2002, bladsy 551 en 552)


8.3.6
Algemene Sinode 2004


8.3.6.1
’n Verslag van AKLAS dien oor die saak.  (Agenda Algemene Sinode 2004, bladsy 138 tot 150.)

8.3.6.2
Die volgende besluit word geneem:

Een:
Dit is die roeping van die Kerk om die Evangelie van Jesus Christus in alle omstandighede en aan alle mense te bring.  Daarom is dit die Kerk se taak om die lig van God se Woord ook op die terrein van menslike seksualiteit te laat val, sodat die boodskap van hoop en bevryding in Jesus Christus ook met betrekking tot hierdie aspek van die lewe tuisgebring kan word.


Twee:
Dit is ook die roeping van die Kerk om sonder vooroordeel, bewus van ons eie gebrokenheid, ons lidmate op te roep en te begelei, om in waarheid met liefde en deernis voor God met mekaar om te gaan.  In die lig hiervan vra die Algemene Sinode verskoning aan alle homoseksueles en hulle families, binne en buite die Kerk, vir elke geval waar die Kerk sulke mense in die verlede, onder andere as gevolg van ’n gebrek aan leiding, seergemaak en veronreg het en waar God se liefde nie in die Kerk se optrede raakgesien kan word nie.


Drie:
Die Algemene Sinode is diep geraak deur die pyn en lyding, verwerping en eensaamheid van persone wat op een of ander wyse met die werklikheid van homoseksualiteit gekonfronteer is. Daarom onderneem ons om met mekaar saam op weg te gaan, deur:



In liefde mense te ondersteun op persoonlike vlak en die nodige ondersteuningsisteme op alle vlakke daar te stel.



Met die middele tot ons beskikking die nodige pastorale begeleiding te verskaf, as daar ’n behoefte is.



Saam te besin oor wat ’n Bybels-gefundeerde pastorale model is om homoseksuele persone te versorg.


Vier:
Die Algemene Sinode erken dat daar in die Kerk verskillende vertolkings is van die beskikbare Skrifgegewens oor homoseksualiteit.  Ons onderneem om die gesprek en studie oor hierdie saak met groot erns voort te sit met die oog daarop om die Kerk en ons lidmate op die mees verantwoordelike manier te dien.


Vyf:
Volgens ons verstaan van die Skrif kan slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ’n huwelik beskou word. (Handelinge, Algemene Sinode 2002: bladsy 624, 12:11, punt 2.)


Ses:
In aansluiting by die Algemene Sinode van 2002, bevestig die Algemene Sinode 2004 dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.


Sewe:
Die Algemene Sinode is daarvan oortuig dat alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, ingesluit is in God se liefde en dat hulle op grond van hulle doop as volwaardige lidmate van die Kerk aanvaar behoort te word.  Dit is ons oortuiging dat ons alle mense se getuienis oor hulle geloof en toewyding, sowel as oor hulle seksuele oriëntasie, ernstig moet opneem en hulle integriteit moet aanvaar.


Hierdie besluit vervang die vorige besluit van die Algemene Sinode oor homoseksualiteit en word nou die amptelike standpunt van die NG Kerk.


(Handelinge 2004, bladsy 433)


8.3.6.3
Hierdie besluite het dié polemiek veroorsaak, wat tot die vraelys aanleiding gegee het.


8.4
RESULTAAT VAN die vraelys


Die resultaat van die vraelys, word as ’n aparte verslag in die Agenda ingebind.


8.5
die vraelys

Die vrae van die vraelys was soos volg:


Afdeling 3:
Homoseksualiteit

Eerste vrae:


		In die huidige debat oor homoseksualiteit, kom die volgende standpunte gereeld na vore.  Gee asseblief u eerlike mening oor die volgende stellings

		Stem beslis saam

		Stem
Saam

		Onseker

		Stem nie saam nie

		Stem beslis nie saam nie



		V44

		Die Kerk het in die verlede mense met homoseksuele oriëntasie seergemaak.

		1

		2

		3

		4

		5



		V45

		Die Kerk het reg opgetree deur verskoning te vra aan alle homoseksueles en hulle families, binne en buite die Kerk, waar God se liefde nie in die Kerk se optrede raakgesien kan word nie.

		1

		2

		3

		4

		5



		V46

		Dit is moontlik dat die beskikbare Skrifgegewens oor homoseksualiteit verskillend vertolk kan word.  

		1

		2

		3

		4

		5



		V47

		Slegs die verbintenis tussen een man en een vrou kan as ’n huwelik beskou word. 

		1

		2

		3

		4

		5



		V48

		Praktiserende homoseksualiteit is teen die leer van die Bybel.

		1

		2

		3

		4

		5



		V49

		Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde.

		1

		2

		3

		4

		5



		V50

		Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie,  behoort op grond van hulle geloofsbelydenis as volwaardige lidmate van die Kerk aanvaar te word.  

		1

		2

		3

		4

		5



		V51

		Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, se getuienis van hulle geloof en toewyding, moet aanvaar word.

		1

		2

		3

		4

		5





Tweede vraag:
Homoseksuele paartjies kan in die huwelik bevestig word.  Wat is u standpunt in die verband?  Motiveer asseblief. (V52) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Derde vraag:
Gee asseblief, kortliks, u standpunt oor homoseksualiteit. (V53) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


KERKHERENIGING


8.6
BESLUITE OOR KERKHERENIGING


8.6.1
Verskillende vergaderinge van die NG Kerk het die afgelope jare besluite oor Kerkhereniging geneem.  Aanvanklik is daar van Kerkvereniging gepraat, maar die wese van die saak is dieselfde.


8.6.2
Die besluite is op verskillende vlakke bespreek en verskeie Kommissies het aan die praktiese beplanning van die Kerkhereniging gewerk.


8.7
BESLUITE Algemene Sinode 2004


8.7.1
Die volledige besluit was:


1.
Inleiding

Die NG Kerk is hartseer en verleë omdat ons na baie jare se gesprekke oor Kerkhereniging nog nie veel gevorder het nie.  Terwyl daar faktore is wat die proses werklik baie moeilik maak, weet ons dat dit nie ’n verskoning is nie.


By die Algemene Sinode het ons voor die aangesig van die Here, opnuut oortuig geraak van die belangrikheid van kerkeenheid en ons wil onsself met nuwe toewyding daaraan wy.  Ons glo dat die Here van ons vra om so spoedig moontlik ou breuke te heel en as volle familie van Kerke byeen te kom in een kerkverband.  Ons glo ook dat ’n verdeelde Kerk baie moeilik die roeping wat die Here vir ons as Kerk het, sal kan uitvoer.  Ons huiwer om dit te sê, maar ons oordeel dat versuim in hierdie verband nie net sal beteken dat ons die Here gefaal het nie, maar ook ons Suider-Afrikaanse samelewing – en miskien veral die kinders en jongmense.


Ons pleit by die ander Kerke van die NG Kerk-familie vir ’n ínklusiewe herenigingsproses, waarin 


ons poog om sover moontlik, almal wat deel is van ons Kerke, saam te neem op die pad vorentoe.


Ons is verbind aan die VGKSA, wat vir ons sê dat die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is en dat hulle dit sal wil inbring in die nuwe verband.  Ons is egter ook verbind aan die NGKA en die RCA, wat vir ons sê dat hulle nie kans sien om Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie.


Wat ons eie Kerk betref, het ons ’n verantwoordelikheid teenoor baie predikante en lidmate wat gereed is vir ’n hegte eenheid en graag Belhar sou wou onderskryf, maar ook baie predikante en lidmate wat om verskillende redes nie kans sien om Belhar as belydenisskrif te onderskryf nie.


Ons glo dat ons ’n verantwoordelikheid teenoor al hierdie groepe het en sou onsself wou gee vir ’n proses waarin ons so gou as moontlik een word in ’n “ruim huis” wat plek maak vir almal van ons – met die baie waaroor ons saamstem, maar ook dit waaroor ons verskil.


Ons glo dat dit ironies sal wees as ons rondom ’n belydenisskrif wat juis die eenheid van die Kerk bely by ’n punt kom, waar ons die Kerk maar laat skeur, omdat ons nie meer glo dat die Here ons almal bymekaar kan hou en in een herenigde Kerk kan saambring nie.  


Ons pleit by ons broers en susters vir ’n spoedige hereniging in ’n ruim en breë eenheid waarin ons mekaar aanvaar en aanneem met al ons bagasie, en ook kans kry vir ’n groeiproses, waarin ons mekaar leer ken en leer liefkry.


Ons bied die volgende voorstel aan die ander lede van die familie aan, as ons aanbeveling oor hoe ons mekaar iewers in die middel kan ontmoet en ’n pad saam kan begin loop.  Ons gaan ook so spoedig moontlik met ons eie gemeentes in gesprek tree oor hierdie voorgestelde proses vir Kerkhereniging.


Ons hoop dat ons spoedig “iewers in die middel” een nuwe herenigde Kerk kan vorm waar ons 


almal saam voor Christus buig en voor mekaar en as ’n saam-kerk die pad vorentoe aanpak.

2.
Verbintenis tot Kerkhereniging

Die NG Kerk herbevestig sy ernstige en duidelike verbintenis tot die herstel van een Kerkverband met die ander drie Kerke van die Familie, naamlik die VGKSA, die NGKA en die RCA.  Hierdie verbintenis is gegrond in die oortuiging dat die Here dit van ons vra – ter wille van sy eer (Johannes 17 vers 23) en ter wille van ons gesamentlike roeping (Efesiërs 4 vers 4) en getuienis in Afrika nóú.  Ons glo dat ons as Familie bymekaar hoort, mekaar nodig het en saam ’n wesenlike taak te vervul het in ons lande. 




3.
’n Keuse om gou weer op gang te kom met die proses en saam te groei na groter eenheid.


3.1
Die NG Kerk is jammer dat die herenigingsproses sloer.  Ons is oortuig dat daar genoeg gronde is, waarom ons spoedig met die Kerkherenigingsproses kan begin:



Een:
Ons het ’n gedeelde geskiedenis en weet almal dat ons bymekaar hoort.



Twee:
Al die Kerke aanvaar reeds die formuliere van eenheid as ’n gemeenskaplike belydenisbasis.



Drie:
Die Algemene Sinode het reeds in 1998 gesê dat die wesenlike inhoud van die Belharbelydenis aanvaar word.



Vier:
Daar bestaan in baie gemeentes, ringe en sinode reeds baie goeie samewerkingsverbande en strukture en op sommige plekke is daar reeds eenheidstrukture opgerig.


3.2
Ons is van oordeel dat hierdie sake genoeg geloofskonsensus bied, sodat ons saam weer die proses op pad na een Kerkverband kan begin.  Ons doen ’n beroep op die ander Kerke van die familie dat ons so gou doenlik die voorbereidende proses op gang sal kry.


3.3
Ons glo dat ons so ’n pad nie alleen aanpak nie. Die getuienis van ander wat die pad reeds geloop het, help ons om ons vertroue te stel op die versoenende krag van die Evangelie van Christus, wat ons steeds nader aan mekaar kan bring en ons kan laat groei in ons liefde en begrip vir mekaar.


4.
’n Pad wat baie geduld, begrip en tegemoetkomendheid van almal vra


Die geskiedenis leer ons dat verenigingsprosesse tussen Kerke nooit eenvoudig is nie.  Dit vra van alle betrokkenes geestelike toewyding, geduld, liefde en veral tegemoetkomendheid.  Dit beteken dat ons almal bereid sal moet wees om mekaar iewers in die middel te ontmoet.  In die proses sal ons deurentyd moet rekening hou met vrae en onsekerheid wat mense het en dit met groot geduld, sensitiwiteit en baie gesprek hanteer.


5.
Die Belharbelydenis

Omdat die Belharbelydenis, ’n belydenisskrif van een van die familiekerke is, stel ons voor dat dit as een van die belydenisskrifte in die herstelde Kerkverband opgeneem word (vergelyk besluit Algemene Sinode 1998).  Ons is steeds oortuig dat die wesenlike inhoud van Belhar (ons verbintenis aan die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor die eenheid van die Kerk, oor geregtigheid en versoening) baie wyd aanvaar word (vergelyk Algemene Sinode besluit 1998).  Dit impliseer nie dat alle gemeentes, predikante, kerkraadslede, en lidmate van die nuwe verband, dit vanselfsprekend as belydenisskrif hoef te onderskryf nie.


Ons is oortuig dat die verskille oor Belhar, meer te doen het met historiese, emosionele en simboliese faktore, as met die wesenlike inhoud self.  Dit is baie belangrik dat ons oor al hierdie faktore sal praat, sodat ons nie “by die verlede stilstaan nie” (Jesaja 43 vers 18), maar saam kan fokus op ons roeping vandag en in die toekoms.  Ons verbind onsself hiertoe.


6.
Model: ’n verenigde Kerkverband van selfstandige plaaslike gemeentes


Ons stel voor dat die presbiteriaal-sinodale Kerkregeringstelsel as model vir die organisering van die nuwe een Kerkverband gebruik word.   Dit beteken dat al die gemeentes as selfstandige gemeentes ingevoeg word in ringe, Sinodes en een Algemene Sinode.  In die proses moet ruimte gelaat word vir onderhandeling, nuwe moontlikhede en ’n groei na mekaar.  


7.
Gemeentes se reg om hul oor hul eie werk te besluit word erken 


Al die bestaande gemeentes van die verenigde verband, sal so behoue bly en almal saam die gemeentes van die nuwe verband wees.  Gemeentes is onderling oop vir bywoning en lidmaatskap.  Waar meer as een gemeente in dieselfde gebied val, staan dit gemeentes vry om hulle onderlinge sake en samestelling spontaan en sonder voorskrif of dwang te reël volgens plaaslike


 behoeftes.  Kerkrade behou dus die besluitnemingsbevoegdheid oor die inrigting van die gemeente.


8.
Ander kwessies word gedurende die proses onderhandel

Daar is ’n aantal sake waaroor saam onderhandel moet word as die voorbereidende proses aan die gang kom.  Dit sluit in die skryf van ’n nuwe Kerkorde, die naam van die Kerk, teologiese opleiding, organisasie van Kerklike werksaamhede, finansies en eiendomme, taal, ensovoorts.  Ons is bewus daarvan dat van hierdie sake baie sensitief en emosioneel van aard is en dat die onderhandelings hieroor met baie wysheid, oorleg en sensitiwiteit hanteer sal moet word.  Tog is ons van oordeel dat meningsverskille oor hierdie meer praktiese sake nie in die pad van Kerkhereniging behoort te staan nie.


9.
Wesenlike rol van gesamentlike gesprek en besinning op alle vlakke

Ons glo dat die proses van Kerkhereniging indringende gesprekke en begeleiding op alle vlakke gaan vra – veral ook op grondvlak met gemeentes en lidmate.  Ons verbind onsself tot hierdie gesprekke en oordeel dat dit ’n groot wins gaan wees as van hierdie gesprekke ook saam gevoer kan word.  Ons is oortuig dat dit die proses sal aanhelp, as die gesprekke oor eenheid gevoer word in die lig van ons gesamentlike roeping in ons lande en ons gesamentlike geloof in die Evangelie.


10.
Kerkskeuring moet ten alle koste probeer vermy word




Ons spreek die oortuiging uit dat ons in die herstel van een Kerkverband, Kerkskeuring na enige kant ten alle koste moet probeer vermy.  Dit het te dikwels gebeur – ook in ons Gereformeerde tradisie – dat Kerkverenigingsprosesse aanleiding gegee het tot Kerkskeuring, die vorming van nuwe Kerke en nuwe twiste.  Ons sal die proses so wil hanteer dat alle predikante, gemeentes en lidmate van die Kerke saam hierdie pad aanpak.


11.
Die byeenbring van alle Gereformeerde Kerke


Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die familie ’n tree sal wees op pad na die byeenbring van alle Kerke van Gereformeerde belydenis in SA.


12.
Raadpleging van gemeentes

Hoewel die Algemene Sinode en die Kommissies ’n taak het om leiding te neem, onderhandelings te voer en voorstelle te maak ten opsigte van hierdie proses, bevestig ons weereens dat ons verbind is om ons gemeentes te raadpleeg en te toets, sodat ons saam hierdie pad kan loop.  Ons is oortuig dat ons Kerkskeuring ten alle koste moet probeer vermy.  Dit gaan waarskynlik vra vir ’n proses waarin ons vorentoe beweeg, maar heeltyd sensitief is en ruimte maak vir mense met huiweringe en vrae.


13.
Proses verder

Vir die proses van raadpleging met die Sinodes en Kerkrade in die NG Kerk ten opsigte van die eenheidsproses in die NG Kerk-familie stel die Algemene Sinode die volgende riglyne:


13.1
Die besluite van die Algemene Sinode van 2004 oor die herstel van een Kerkverband in die NG Kerk-familie (ASK verslag 13:4 punt 4.3) het die status van aanbevelings vir gebruik in die verdere verloop van die gesprek met hierdie familie.


13.2
Hierdie aanbevelings word in ’n konsultasieproses deurgegee na die Sinodes, Kerkrade en gemeentes vir kommentaar en verdere aanbevelings.  Die konsultasieproses met kerkrade en gemeentes is die verantwoordelikheid van elke Sinode/Sinodale kommissie/Sinodale Diensraad/ Moderamen en word in oorleg met die ASK (plus ander kundiges) as die lede van die Taakspan vir Kerkhereniging uitgevoer, sodat die resultaat nie later nie as einde Januarie 2006 by die ASK is.  Die konsultasieproses gaan oor die volgende:



13.2.1
Die besluite oor Kerkhereniging van die Algemene Sinode 2004.



13.2.2
Die praktiese implikasies van elemente van die proses, soos gevisualiseer in hierdie besluite, plus die bepalings van Die Kerkorde (onder andere Artikel 36, 37 en 44) en die Algemene Sinode se besluit oor ’n moontlike konsensus of ’n tweederde meerderheid van Kerkrade (in 1998 en 2002).  In dié verband is die volgende by punt 10 (hierbo) van die besluite van 2004 belangrik: 



“Ons sal die proses so wil hanteer dat alle predikante, gemeentes en lidmate van die kerke saam hierdie pad aanpak.”


13.3
Na die afhandeling van hierdie konsultasieproses, word die resultaat deur die taakspan verwerk en by die voortgaande gesprek in die NG Kerk-familie betrek.  Intussen is die aanbevelings van die Algemene Sinode 2004 beskikbaar vir kommentaar vanuit die hele NG Kerk-familie en vorm dit deel van die gesprek en onderhandelings in die familie.


13.4
Die toetsing van Kerkrade en Sinodes oor “finale” of eindvoorstelle vir die herstel van hierdie verband word gelaat, totdat ’n behoorlike proses van konsultasie en saampraat met Sinodes en gemeentes na die oordeel van die Algemene Sinode of die ASK plaasgevind het.


13.5
Werklike Kerkeenheid staan of val by die wyse waarop dit op gemeentevlak sigbaar word.  Daarom moet gemeentes gemotiveer en konkreet gehelp word om na gelang van hulle plaaslike omstandighede met die ander gemeentes van die NG Kerk-familie in hulle omgewing, asook binne ander samewerkingstrukture, daadwerklik saam te werk.  Aangesien hierdie ’n saak is wat binne die hele Kerkverband belangrik is, is dit ’n dringende prioriteit wat die ASK in samewerking met en deur Sinodes en ringe moet hanteer.


8.7.2
Die reaksie deur die gemeentes het tot die vraelys aanleiding gegee.  Vergelyk punt 8.1.2 hierbo.


8.7.3
Benewens hierdie motief, het die Sinodale Diensraad ook geoordeel dat die vraelys ’n onderdeel van die proses van konsultasie met die gemeentes kan wees.  (Punt 13 van die besluit van die Algemene Sinode.)


8.7.4
Die konsultasie is ook deur die besoek van dr Coenie Burger gevoer.  Hy het by Skuilkrans-Pretoria en Sabie opgetree en die agtergrond tot die besluite gegee, sowel as vrae oor die proses beantwoord.


8.7.5
Die vrae in die vraelys, wat spesifiek oor Kerkhereniging gehandel het, was:


Afdeling 2:
Kerkhereniging

1. Beoordeel asseblief elkeen van die volgende stellings oor die NG Kerk-familie so eerlik as moontlik:


		(NB: Let daarop dat hierdie vraeboog net so herhaal word, soos in die verlede.  Dit stel ons in staat om hierdie saak te vergelyk met resultate in die verlede verkry.)

		Stem beslis saam

		Stem
Saam

		Onseker

		Stem nie saam nie

		Stem beslis nie saam nie



		V13

		Die bestaan van verskeie kerke in die NG Kerkfamilie is sonde.

		1

		2

		3

		4

		5



		V14

		Sigbare strukturele kerkeenheid is nie ’n Bybelse opdrag nie.

		1

		2

		3

		4

		5



		V15

		Ons gemeente is nie gereed vir Kerkvereniging nie.

		1

		2

		3

		4

		5



		V16

		Ons gemeente moet self  oor eenwording met geografies aangrensende gemeentes van die NG Kerkfamilie kan besluit.

		1

		2

		3

		4

		5



		V17

		Daar moet groter sigbare eenheid binne die NG Kerkfamilie kom.

		1

		2

		3

		4

		5



		V18

		Ringe en Sinodes kan maar verenig, solank ons gemeente se samestelling net nie verander nie.

		1

		2

		3

		4

		5





2. As u aan lidmate van die NG Kerkfamilie dink, wat nie aan u eie bevolkingsgroep behoort nie, dui dan asseblief teenoor elk van die volgende stellings u houding aan:


		Volgens my eerste reaksie is ek bereid om …

		Ja

		Onse-ker

		Nee



		V19

		’n bediening onder hulle te ondersteun.

		1

		2

		3



		V20

		’n konferensie saam met hulle by te woon.

		1

		2

		3



		V21

		’n begrafnis- of huweliksdiens saam met hulle by te woon.

		1

		2

		3



		V22

		’n erediens saam met hulle by te woon.

		1

		2

		3



		V23

		saam met hulle Nagmaal te gebruik.

		1

		2

		3



		V24

		hulle as lidmate van my gemeente te aanvaar.

		1

		2

		3





3. Beoordeel asseblief elkeen van die volgende stellings in verband met Kerkhereniging so eerlik as moontlik


		

		Stem beslis saam

		Stem
Saam

		Onseker

		Stem nie saam nie

		Stem beslis nie saam nie



		V25

		Die proses tot Kerkhereniging moet so gou as moontlik op dreef te kom. 

		1

		2

		3

		4

		5



		V26

		Ek sal deel van ’n nuwe Kerkverband wil wees.

		1

		2

		3

		4

		5



		V27

		Die Belydenis van Belhar behoort een van die belydenisskrifte van die nuwe Kerkverband te wees.

		1

		2

		3

		4

		5



		V28

		Alle gemeentes, predikante, kerkrade en lidmate hoef nie die Belydenis van Belhar te onderskryf nie.

		1

		2

		3

		4

		5



		V29

		Ek sal self die Belydenis van Belhar onderskryf. 

		1

		2

		3

		4

		5



		V30

		Elke kerkraad behoort die reg te hê om selfstandig oor die inrigting van hulle eie werksaamhede te besluit.

		1

		2

		3

		4

		5



		V31

		Alle kerkrade moet eers die nuwe Kerkorde goedkeur, voordat ’n nuwe Kerkverband gevorm word.

		1

		2

		3

		4

		5



		V32

		Die taal van die nuwe Kerkverband is nie belangrik nie. 

		1

		2

		3

		4

		5



		V33

		Kerkhereniging behoort nie ’n groter finansiële las op gemeentes te plaas nie.

		1

		2

		3

		4

		5



		V34

		Pensioene van die predikante van die nuwe Kerkverband behoort dieselfde te wees.

		1

		2

		3

		4

		5



		V35

		Die vergoeding van predikante van die nuwe Kerkverband behoort volgens ’n eenvormige sinodale riglyn te wees.

		1

		2

		3

		4

		5



		V36

		Kerkskeuring behoort ten alle koste vermy te word.

		1

		2

		3

		4

		5



		V37

		Dit is belangrik dat ’n twee-derde meerderheid van elke Kerkraad verkry moet word ten opsigte van die finale voorstelle.

		1

		2

		3

		4

		5





4. Wat is volgens u waarneming tans die grootste hindernisse in die pad van kerkhereniging?  Noem asseblief dit wat dadelik in u gedagtes opkom (hoogstens drie sake).  (V38, V39, V40) 


. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5. Gee, kortliks, u standpunt oor die Belydenis van Belhar. (V41, V42, V43) 


. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


8.8
RESULTAAT VAN DIE VRAELYS


8.8.1
Die resultaat van die vraelys, word as ’n aparte verslag in die Agenda ingebind.


8.8.2
Tydens die sinodesitting word die resultaat van die vraelys bespreek.  Daar word ook bepaal watter kommentaar en aanbevelings aan die Moderamen van die Algemene Sinode gegee word.


8.9
LEDE VAN DIE DIENSGROEP


Dr Johann Ernst


Dr Johan van Schalkwyk


Ds Henry van der Schyff




9.  DIE VERDWYNENDE JEUG EN DIE VEROUDERING VAN GEMEENTES


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een: 
Die verslag word as inligting bedoel en as gelese beskou.


Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor spesifieke aspekte van die verslag wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Tafelgesprekke vind na aanleiding van tafeltente plaas.  Vergelyk punt 9.7.


BESLUITNEMINGFORMAAT

Geen.


9.  DIE VERDWYNENDE JEUG EN DIE 


VEROUDERING VAN GEMEENTES


Wat gebeur met hulle . . . . . .?


9.1. 
INLEIDING


9.1.1
Die Sinode van Oos-Transvaal het gedurende die laaste helfte van 2004 ’n reeks gedesentraliseerde Voetsool sinodesittings gehou, met die doel dat die stem van lidmate  oor die sake wat in die Kerk aan die orde is, gehoor moet word.  Een van die aspekte wat baie sterk na vore gekom het en waarop uitgebrei sal word, is die jeugbediening en veral dan die probleem van die jeug wat besig is om te verdwyn.  


9.1.2
Al het die aspek van veroudering van gemeentes by die Voetsool sinodesittings ter sprake gekom, sal die bediening aan ouer lidmate nie in detail in hierdie verslag aan die orde kom nie, alhoewel in ’n paragraaf daarna verwys word. Nietemin sal na die rol van ouer lidmate deurgaans in die verslag verwys word.


9.1.3
Inligting uit hierdie verslag mag dalk die indruk skep dat die Kerk se kinder- en jeugbediening in totaliteit ontspoor het.  Dit sou ’n wanvoorstelling wees.  Daar is talle gemeentes in die stad en op die platteland waar groot erns met hierdie bediening gemaak word, en waaruit die Sinode van Oos-Transvaal baie kan leer.  Hiervoor dank ons die Here.  Kinder- en jeugbediening vra egter, omdat tye verander, ’n deurlopende evaluering.  Hierin wil die Sinode nie sy plig versaak nie. 


9.2 
WAAR LÊ DIE PROBLEEM?


9.2.1 
Gegewens uit die Voetsool sinodesittings


9.2.1.1
Uit verslae wat van die Voetsool sinodesittings ontvang is, is dit duidelik dat lidmate onder andere besorg is oor die bediening aan die steeds kleinerwordende getal kinders en jongmense in die Kerk wat toenemend verouder.  Dit is verder duidelik dat gemeentes na oplossings vir hierdie probleem probeer soek. 


9.2.1.2
 Die terugvoer van groepbespreking by die Voetsool sinodesittings


Hoe hanteer ons die generasiegaping?


Globalisering van die jeug.


Toename in onbetrokkenheid van die jeug, indien niks hieraan gedoen word nie.


Jeug het ander behoeftes waarby ons dikwels glad nie uitkom nie.


Min of geen jongmense te sien op vergaderings (hulle word nie betrek nie).


Gesinsprofiel wat aan die verander is.


Bekommernis oor jongmense en kinders.


Jeug se sake word nie aangespreek nie.


Belewing van eredienste - vernuwing gevra.


Jeug wil nie wêreldvreemd bedien word nie, maar in hulle konteks.


Onsekerheid oor ons kinders se toekoms.


Skuldgevoel by lidmate oor die moderne leefwyse en kinders wat verwaarloos word.


Vra jongmense wat hulle behoefte is - luister na jongmense self.


Gebrek aan respek.


Vernuwing in die Kerk skep spanning tussen diegene wat wil vernuwe, en diegene wat dit nie wil doen nie.


Die jeug het ’n soeke na praktiese Christenskap - hulle soek rolmodelle.


Leiding hoe stres hanteer moet word - voorligting oor ouerskap en werksetiek.


Bekommernis oor jongmense en kinders se deelname in die gemeente.


Bekommernis oor die jeug wat verdwyn.


Gebruik die jeug, sodat hulle betrokke voel.


Betrek die jeug om so ook ouers te bereik.


’n Betekenisvolle jeugbediening in ’n ouerwordende gemeente.


Die belangrikheid van netwerke - ons leef nie op eilandjies nie.


9.2.1.3
Wanneer in ag geneem word dat dit blykbaar nie vir gemeentes moeilik is om by die behoeftes van ouer lidmate uit te kom nie, dit nie vanself spreek dat dit ten opsigte van jonger lidmate die geval is nie.  


9.2.1.4
In die groter, hoofsaaklik stedelike gemeentes, is dit waarskynlik makliker om op alle vlakke van die gemeentelike bediening te diversifiseer.  Dieselfde is waarskynlik nie moontlik in alle plattelandse en veral kleiner gemeentes nie.  Dit lei tot die persepsie dat die jeug nie oral die aandag kry waarop hulle geregtig is nie.  


Statistiese gegewens


9.2.2
Veroudering van die NG Kerk


9.2.2.1
Uit die ondersoek wat deur Kerkspieël in 2004  gedoen is, blyk  dat die belydende lidmatetal van die NG  Kerk sedert 1981 afgeneem het van 912 380 tot 898 615.  Ook die aantal dooplidmate het oor dieselfde periode van 459 804 tot 279 890 verminder.  Die NG Kerk het nie slegs kleiner geword nie, maar ook verouder.  Belydende lidmate het in 1981 65,4% (twee-derdes) van die totale aantal lidmate (belydende lidmate, dooplidmate en ongedooptes) uitgemaak.  In 2004 was 75,8% (driekwart) belydende lidmate.  Waar doop- en ongedoopte lidmate in 1981 34,6%  (’n derde) van die totaal uitgemaak het, was dit in 2004 24,2% (kwart).


9.2.2.2
Die Staatsensus toon aan dat die blanke geboortekoers daal. Tussen 1996 en 2001 daal die groep 0 - 19 jaar met 108 271.  Die blanke bevolkingsgroep is duidelik besig om te verouder.  Van 1996 tot 2001 styg die groep ouer as 60 jaar met 51 677.   


9.2.2.3
Hierdie proses van veroudering stel besondere eise aan die totale bediening van gemeentes - in besonder aan die jeugbediening, maar ook die versorging van ouer lidmate.


9.2.3
Betrokkenheid by Kategese 

9.2.3.1
Die afname in getalle van kinders en jongmense is duidelik sigbaar, wanneer beskikbare  statistiek oor kategese betrokkenheid bestudeer word.


		

		1981

		2004



		Junior kategese

		158 583

		80 495



		Senior kategese

		109 761

		64 506



		Belydenisklas

		26 700

		18 991





9.2.3.2
Vir die Sinode van Oos-Transvaal lyk vergelykende syfers oor die afname in kategesegetalle tussen 1996 en 2004 so:


		

		1996

		2004



		Junior kategese

		12 023

		7 467



		Senior kategese

		8 520

		6 092



		Belydenisklas

		2 280

		1 875





9.2.3.3
Die aantal dooplidmate daal van 2000 tot 2004 met 10,75%.  Katkisante in die juniorkategese daal in dieselfde tydperk met 32,9%, die senior kategese met 28,3% en die belydenisklas met 18,2%.


9.2.4

Betrokkenheid by jeugaksies


9.2.4.1
Betrokkenheid van die NG Kerkjeug by jeugaksies daal skynbaar baie.


		

		1996

		2004



		JKJA

		38 644

		20 146



		SKJA

		28 534

		14 761



		BKJA

		11 127

		6 033





9.2.4.2
Vir die Sinode van Oos-Transvaal lyk die situasie so:


		

		1996

		2004



		JKJA

		4 075

		1 107



		SKJA

		3 019

		994



		BKJA

		1 093

		457





9.2.5
Eredienste


9.2.5.1
Geen statistiese gegewens is beskikbaar oor die erediensbywoning van die jeug nie. Daar is wel statistiek beskikbaar oor gemeentes wat kindereredienste vir kleiner kinders hou.


9.2.5.2
Meer gemeentes hou kindereredienste.  In 1993 is in 43% gemeentes kindereredienste gehou, teenoor die 57% in 2004.  In 2000 het 44.5% kindereredienste net vir kleiner kinders gehou   In 2004  was dit 46,2%.  Die persentasie gemeentes wat eredienste vir kleiner kinders en hulle ouers hou, het van 2000 tot 2004 toegeneem van 9.0% tot 10.9%.


9.2.6
Afleidings uit statistiese gegewens


9.2.6.1
Die afleiding wat hieruit gemaak word, is dat die veroudering van die NG Kerk duidelik waarneembaar is in die afname van die getal dooplidmate en hulle betrokkenheid by die kategese en jeugaktiwiteite van die Kerk. Die styging in die persentasie belydende lidmate onderstreep dit ook.


9.2.6.2
Daar kan ook met Kerkspieël 2004 se gevolgtrekking, dat die daling in dooplidmate weerspieël word in die daling van kinders in die kategese, saamgestem word.  Uit die statisiese gegewens hierbo, is dit verder duidelik dat daar ’n groep is wat nie meer deur die formele kategese bedien word nie. Die betrokkenheid van lidmate by die verskillende jeugaksies is in 2004 meer as die helfte minder as in 2000. 

9.2.6.3
Die vraag is egter of Kerkspieël tred hou met veranderinge wat in baie gemeentes plaasvind. In talle gemeentes is die JKJA, SKJA en BKJA lank reeds uitgedien en vervang deur ander vorms van bediening wat nie in Kerkspieël se verslag en statistiek verreken word nie. In talle gemeentes word groot moeite gedoen om ons kinders en jongmense te bedien en hiervoor is ons baie dankbaar.


9.2.6.4
Uit gegewens hierbo is dit duidelik dat die jeug nie net minder word nie, maar dat hulle dit waarskynlik ook moeiliker vind om hulle plek  in te neem op alle vlakke van die gemeentelike lewe in gemeentes wat vinnig verouder. Die probleme wat in hierdie opsig ervaar word, veral in kleiner gemeentes en op die platteland, is legio. Hoe maak ons voorsiening vir ’n betekenisvolle jeugbediening in ’n gemeente waar daar net ’n handjievol kinders/jongmense is, en die oorgrote meerderheid lidmate aan die verkeerde kant van 50 is? Hoe kan verskillende spiritualiteite in so ’n opset bevredig word? Wat doen ons in gemeentes, veral op die platteland, waar kinders in koshuise woon en net naweke by hul ouerhuise is?  


9.2.6.5
As verder in ag geneem word dat die jeug opmerklik afwesig is in die besluitnemingsprosesse van gemeentes, ringe en sinodes, spreek dit nie vanself dat kerklike bestuursprosesse noodwendig ingestel is op die behoeftes van die jeug nie.  Die stemme van diensgroepe vir die jeug, wat die saak van die jeug behoort te bevorder, word nie oral deur die ouer kerklike struktuur voldoende gehoor nie.  Is dit dan verbasend dat die jeug verdwyn in hierdie verouderende opset?


9.2.6.6
Ongelukkig is daar nie statistiese gegewens beskikbaar oor die getal kinders en jongmense wat by die eredienste en jeugaktiwiteite van ander Kerke inskakel, omdat hulle behoeftes in hulle eie gemeentes nie aangespreek word nie.  Ons weet egter dat dit gebeur.


9.2.7 
Die ou tradisionele jeugbediening?


9.2.7.1
Jeugbediening het eers in die afgelope eeu werklik deel geword van die Kerk se agenda. Getrou aan die modernisme, is die jeug egter eenkant “bedien,” weg uit die lewe van die gemeente. Die gemeente self het ook nie enige skuiwe gemaak om die jong generasie welkom te laat voel nie. 


9.2.7.2
Dit het die sogenaamde een-oor Miekie Muis tot gevolg gehad.


9.2.7.3
Die gevolg van hierdie siening van jeugbediening was die vervreemding van die jonger generasie van die kerk. Mark die Vries noem hierdie tipe jeugbediening ’n “orphaning structure.” Hoe beter die jeugbediening,  hoe minder die kans dat kinders in die hoofstroom van die gemeente opgeneem gaan word. Geloofsvorming vind tog plaas binne die geloofsfamilie, maar met hierdie benadering word die kinders  daarvan uitgesluit en bly dan ewig geestelike “tieners” wat verlang na die ervarings van hulle jeug.


9.3.
GELOOFSVORMING AS PRIO-RITEIT


9.3.1
Agtergrond


9.3.1.1
Uiteraard sal al die sake wat by die Voetsool sinodesittings aan die orde gekom het, nie in hierdie verslag aan die orde kan kom nie.  Wat hier behandel word, moet egter gesien word as die eerste fase van ’n langtermynproses.  


9.3.1.2
Die doelstellings van die Kerk se jeugbediening het uiteraard met geloofsvorming te make.  Hierdie vorming vind deur middel van ’n aantal prosesse plaas.  Ons het verkies om in hierdie verslag die hele saak van geloofsvorming aan te spreek, omdat verskeie aspekte wat tydens die Voetsool sinodesittings ter sprake gekom het, hierdeur geraak word. 


9.3.1.3
In die Sinode van Oos-Transvaal is die bediening gebou op die familiemetafoor, waarvan verhoudings een van die belangrikste fondamentstene is. Die gemeente word gesien as een groot familie met die noodsaaklikheid dat die spesifieke kerklike bediening aan die kind en jongmens gerig sal wees op hulle vereenselwiging en identifisering met hierdie familie as geloofsgemeenskap.  


9.3.1.4
Geloofsvorming vind allereers binne die gesinsverband plaas en die gemeente kan hoogstens ’n komplementerende bydrae tot hierdie proses lewer. Dit stel die eis dat die gemeente sal funksioneer as ’n uitgebreide familie. 


Die volgende is aspekte, wat hier ter sprake kom:


9.3.2
Verhouding tussen die generasies


9.3.2.1
Geloofsvorming is ’n lewenslange proses wat plaasvind binne die konteks van verhoudings. Op enige gegewe tydstip is daar drie generasies in ’n gemeente: kinders en jongmense, ouers, en grootouers.  In die geloofsvorming van ons kinders speel elkeen van hierdie generasies ’n deurslaggewende rol. Ons kinders en jongmense sal geloofsvorming ervaar wanneer hulle in funksionele verhoudings met ander generasies staan.  Die gemeente moet dus daarna streef om as ’n multigenerasie te funksioneer, sodat dit ’n plek kan wees waar generasies mekaar beïnvloed en geloofsvorming daardeur ’n werklikheid kan word.  


9.3.2.2
In die proses van geloofsvorming funksioneer die gemeente dus as uitgebreide familie en moet die gemeente (tot die oudste generasie) mede-verantwoordelikheid neem vir die vorming van “ons” kinders en jong volwassenes. Dit beteken dat die verantwoordelikheid van die gemeente se bediening aan die jeug nie slegs in die hande van enkelinge geplaas word en met die klem slegs op kennisoordrag nie, maar dat betekenisvolle verhoudings geskep word, waarbinne die jeug begelei word na ’n dieper verstaan van die pad wat God met mense loop.  Hoe groter die netwerk van verhoudings binne die geloofsfamilie is en hoe beter die mentorskap deur volwasse metgeselle op hulle pad, hoe groter is die kans dat jongmense (selfs ten spyte van moeilike huislike omstandighede) ’n pad saam met God kan ontdek en daardie pad as ’n lewenskeuse bewandel. 


9.3.2.3
So ’n familiegebaseerde jeugbediening het dus ten doel om gesinne binne die geloofsfamilie te bemagtig om hulle kinders se geloof te vorm. Die hele geloofsfamilie is deel van hierdie proses. Kinderlose egpare of ongetroude persone is ook potensiële metgeselle van die nuwe generasie. Dit beteken dat ons mekaar help om in alles altyd na te dink oor die wyse waarop gesinne gemaklik deel kan wees van die lewe van ons geloofsfamilie en hoe ons op weg gaan met ons jonger generasie in en deur hulle huisfamilie en ons geloofsfamilie.


9.3.2.4
Ervaring dui daarop dat die verskillende generasies uitmekaar gedryf het en mekaar nie verstaan nie.  Hulle kom ook nie bymekaar uit nie.  Dit lei tot allerhande misvertande.  Die ouer generasie beskou dikwels die jeugbediening as bedreigend, omdat allerlei pogings tot vernuwing die persepsie versterk dat die stert die hond swaai.  Hierteenoor bestaan daar by die jeug die persepsie dat ouer mense onversetlik vasklou aan tradisie, nie bereid is tot vernuwing nie, nie die jeug verstaan nie en dus nie die uitdagings van nuwe tye wil aanvaar nie.


9.3.2.5
Daar moet ook toegegee word dat ouer lidmate dikwels begrip het dat daar aandag gegee moet word aan kinders en jongmense, maar dat hulle soms ’n probleem het met die manier waarop dinge gedoen word.


9.3.2.6
Die optrede van volwassenes teenoor kinders is van groot belang in alle gemeentes.  Wat opval, is dat die predikant se optrede nie oral en altyd so ’n groot gewig dra nie en dat dit ook afneem soos gemeentes groter word.  Waarskynlik het dit daarmee te doen dat die predikant in die groter gemeentes minder individuele kontak met die kinders het.  Verder blyk dit duidelik dat aspekte wat op die ervaringsvlak lê (die optrede van volwassenes, die predikant se optrede, atmosfeer van die erediens, en die sosialisering met maats) die grootste rol speel.


9.3.2.7
Die uitdaging vir die gemeente as geloofsfamilie is dat die verskillende generasies bymekaar sal inhaak en vir mekaar ruimte sal maak. Dit beteken, soos in enige familie, dat daar groot verdraagsaamheid moet wees vir die generasie wat ons moet vorm vir die toekoms van God se Koninkryk. Miskien behoort die ouer generasie hierin die leiding te neem deur meer belang te stel in ons kinders en jongmense as individue en werklik en opreg na hulle te begin uitreik. 


9.3.3
Eredienste


9.3.3.1
Die erediens bly die belangrikste punt waar die gemeente saamkom om die ontmoeting met die Here  en die gemeenskap van die heiliges te vier.  Daar word die Woord en die sakramente bedien, gebede gedoen, liedere gesing en dankoffers gegee.  Daarvandaan word die gemeente weer uitgestuur vir hulle bediening in die wêreld.


9.3.3.2
Die erediens is ’n besondere geleentheid vir die hele gemeente.  Om praktiese redes diversifiseer  gemeentes dikwels hulle erediens deur verskillende groepe afsonderlik te laat byeenkom, om aan die verskillende voorkeure en bedieningsbehoeftes van die verskillende ouerdomsgroepe reg te laat geskied.  Veral in groter gemeentes is dit prakties moontlik.  In kleiner gemeentes is dit nie altyd prakties nie.  Teen so ’n verdeling van die erediens  het lidmate baie keer beswaar.  Dit behoort  moontlik te wees om binne een erediens reg te laat geskied aan die verskillende generasies se bedieningsbehoeftes, mits die nodige begrip vir ’n verskeidenheid voorkeure by al die ouderdomsgroepe gekweek kan word.  Dit verg egter besondere kreatiwiteit en begrip.


9.3.3.3
’n Erediens, wat kinders, jongmense en die oorwig ouerwordendes akkommodeer, sal byvoorbeeld, verskillende musiekstyle in die een diens moet kan akkommodeer. Liedere met orrelbegeleiding en liedere begelei deur ’n instrumentale groep kan afwisselend gebruik word.  Liedere vir kleuters, die jeug en liedere volgens die voorkeur van ouer lidmate kan afwisselend gebruik word.    Lidmate uit verskillende ouderdomsgroepe kan ook gebruik word om verskillende elemente van die erediens te hanteer, byvoorbeeld voorlees van die Wet, Skriflesing, gebede, ens.


9.3.3.4
Die inkleding van die liturgie behoort so beplan te word, dat daar uitdrukking gegee word aan die behoeftes van die verskillende ouderdomsgroepe, deur elke element doelbewus in te kleur spesifiek vir een of meer van die ouderdomsgroepe.


9.3.3.5
Die uitdaging wat aan die prediker gestel word, is om God se geopenbaarde Waarheid te laat oorvloei in die eksistensiële situasie van bejaardes, middeljariges, ouers van tieners, jonggetroudes met klein kindertjies, ongetroude jongmense, tieners, laerskooljeug en kleuters.  Natuurlik sal nie al die groepe elke Sondag aan die orde kan kom nie.  Dit veronderstel dan ook by die prediker grondige kennis van wat in die harte van elke generasie leef.  


9.3.3.6
’n Eredienswerkgroep, wat verteen-woordigend is van lidmate uit die verskillende groepe, wat voorbereidingswerk vir eredienste en evaluering daarna kan doen, behoort oorweeg te word.  


9.3.3.7
Die moontlikheid van afsonderlike eredienste vir afsonderlike groepe, word natuurlik nie hierdeur uitgesluit nie.  Gemeentes wat hulle aanddiens inrig as jeugdiens ervaar dikwels dat die diens in elk geval deur lidmate van alle ouderdomme bygewoon word, hoewel die fokus van die diens die jeug bly. 


9.3.3.8
Dit is eenvoudig nie moontlik om ’n bloudruk vir eredienste waain alle generasies se behoeftes aangespreek te word, op te stel nie.  Gemeentes se samestelling en konteks verskil - selfs in die stad.  Alles hang af van die verdraagsaamheid wat generasies teenoor mekaar het en die mate van kreatiwiteit wat aan die dag gelê word.


9.3.4
Ouerleiding


9.3.4.1
Gemeentes behoort geleenthede te skep en prosesse in plek te stel waardeur ouers in elke fase van ouerskap riglyne, ondersteuning en vernuwing kan beleef.  Ouers sal ook moet besef dat hulle eie geloofslewe as rolmodel geld vir hulle kinders se geloofsvorming.


9.3.4.2
Gesinne neem vandag verskillende vorms aan: kerngesin, hersaamgestelde gesin, enkelouer gesin, ’n gesin waar die grootouers die rol van ouers speel, ’n gesin waar van die kinders die rol van ouers vervul en enige ander ’n plek waar kinders se primêre vorming plaasvind. Selfs jong volwassenes bevind hulleself, weliswaar soms oor ’n afstand, binne so ’n gesinsverband. Ons sou dit kon noem die “huisfamilie.”  Al hierdie groeperinge sal met die oog op betekenisvolle geloofsvorming aandag moet geniet.


9.3.4.3
In hierdie ver-band is die opmerkings van Michael Warren baie insiggewend:  “All re-search I have seen on the religious develop-ment of teens insists that the single most important factor in predicting the later faith practice of young people is the faith practice of their parents, particularly of their mothers. For some parents this is not an easy truth.  It is easier to put one’s hopes for religious growth in Sunday school classes or religious programs at school or to blame the persons running such programs, than to face the possibility that, as a parent, the key may well be one’s own faith.”

9.3.5
Kategese


9.3.5.1
Kategese is ’n erfenis uit die gryse verlede en vorm steeds die kern van ons kontak met die jonger generasie en die vorming van hulle geloof.  Kategete moet eerder as metgeselle en begeleiers by ons kinders en jongmense betrokke wees – mense wat gereeld ’n groep jongmense of kinders ontmoet en hulle uit die Woord begelei na ’n dieper en ryker ervaring van die volheid van lewe wat God ons wil skenk.  In hierdie opsig spreek kontinuïteit en deeglike opleiding van kategete ’n baie belangrike rol. Terwyl die inhoud van dit wat oorgedra word belangrik is, gaan dit veeleer om die persoon wat die inhoud oordra en die gesondheid van die proses waarbinne die oordrag plaasvind.  Die “Sondagskool mentaliteit” sal moet plek maak vir ’n geleentheid waarin verhoudingsgroei en begeleiding na ’n lewe van oorvloed en betekenis in Jesus Christus as ons enigste Hoop, betekenisvol plaasvind. 


9.3.5.2
Waar die klem in die verlede hoofsaaklik geplaas is op die kognitiewe oordrag van kennis, val die klem vandag baie meer op die emotiewe en verhouding met die jongmens.  Kategese het tog ook te doen met lewensoordrag. Ontrouheid by die kategeet vind noodwendig neerslag in die geloofsvorming van die kind. Ongelukkig is dit so dat ontrouheid by kategete ’n algemene verskynsel is. Sonder dat hy of sy daarvan bewus is, word die kategeet as rolmodel deur die kind of jongmens geneem.  Elke kategeet moet deur sy/haar optrede ’n lewe van navolging moduleer.


9.3.5.3
Daar is ’n ryke verskeidenheid stof vandag beskikbaar waarvan gemeentes binne hulle eie konteks gebruik kan maak.  Die kreatiewe vermoë van lidmate speel hierin ook ’n baie groot rol en behoort benut te word.


9.3.6
Mentorskap


9.3.6.1
As ons dan sê dat verhoudings in die geloofsvorming van ons kinders en jongmense ’n fondamentsteen is, dan moet dit ook duidelik wees dat die liefde van ouers en ander volwasse rolspelers in die lewens van ons jeug ’n geweldige invloed uitoefen. Langs hierdie weg word hulle begelei, bemoedig en versorg. Alle kinders en jongmense is diep afhanklik van hulle ouers en ander rolspelers wat vir hulle omgee en aan hulle emosionele en geestelike ondersteuning kan bied. 


9.3.6.2
Hulle het ’n begeerte om ouer persone se stories te hoor:


Hoe die wêreld daar uitgesien het toe ons so jonk soos hulle was.


Dat ons ook verlief was in ons jongdae.


Dat ons ook teleurstellings beleef het as jongmense.


Dat ons ook ons vrese gehad en versoekings geken het.


Hoekom ons leef soos ons leef.


Hoe ons tot geloof in Jesus Christus gekom het.


Dat ons ook met vrae geworstel het waarvoor ons nie antwoorde gehad het nie. 


Dat God bo alles getrou gebly het.


9.3.6.3
Maar  ouer persone (mentors of rolmodelle) het ook nodig om jongmense stories te hoor. Ons sal onder andere ook moet hoor:


Wat die “issues” is waarmee hulle worstel.


Wat hulle vrese is en met watter versoekings hulle te kampe het.


Wat die uitdagings is waarmee hulle worstel.


Wat “Kerkwees” en Christenskap vir hulle beteken


Hoe hulle ouers en die ouer generasies beleef.


9.3.6.4
As ons by hierdie dinge wil uitkom, sal ons met mekaar moet saamleef, saam moet dink, saam moet bid, en saam moet worstel. Ons sal by ons kinders en jongmense moet uitkom en met hulle in gesprek moet tree.


9.3.6.5
Dit bring die hele aspek van mentorskap en rolmodelle direk op die tafel. Baie volwassenes sien nie kans hiervoor nie met die verskoning dat hulle nie die regte antwoorde vir die jeug gereed sal hê nie, of dat hulle dalk nie goeie verhoudings met die jeug sal kan opbou nie. Hierteenoor moet opgemerk word dat ons jeug nie soek na afgerondheid en volmaaktheid nie, maar na opregtheid, teenwoordigheid en omgee.


9.3.6.6
Die wonderlike waarde van mentorskap is dat almal, oud en jonk, daarby baat - nie net die kinders en jongmense nie! Hiermee sal die kerk erns moet maak, ander soek en vind ons kinders en jongmense rolmodelle/mentors by die verkeerde persone en by die verkeerde adresse. Die tyd en energie wat ingesit word om vir ons kinders goeie rolmodelle te wees, sal nie ledig terugkeer nie. Wanneer elke lid van ’n geloofsfamilie saamwerk om stukkende kinderlewens te heel, lewens wat emosioneel, geestelik en fisies honger is, en aan ons jeug leiding te gee deur vir hulle Bybelse rolmodelle te wees, dan eers beantwoord ons aan ons roeping teenoor die jeug.


9.3.6.7
Die hele aspek van mentorskap is ’n terrein wat baie braak lê en waarby veral ons ouer lidmate en senior burgers direk betrokke gemaak kan word.  


9.3.7
Dienswerk


9.3.7.1
Die taak van die Kerk teenoor sy kinders en jongmense is in die eerste plek nie om sekere dinge vir of met hulle te doen nie, maar om vir hulle ’n gemeenskap te wees, wat hulle so insluit, dat hulle ervaar dat hulle deel is van die Kerk.


9.3.7.2
Gesinskampe, pa en seun of ma en dogter aktiwiteite, retraites, huiskerkgeleenthede, gesinsaande, etes en ontspanningsgeleenthede, dissipelskapklasse, omgeegroepe, gemeentelike uitreikaksies en getuienisgeleenthede bied baie goeie geleentheid om jonk en oud saam te betrek en nader aan mekaar te bring.  Binne hierdie aktiwiteite kan portuurgroepe saam gegroepeer word vir sekere aktiwiteite, terwyl al die ouderdomsgroepe in ander aktiwiteite weer byeengebring word vir interaksie.


9.3.7.3
Wanneer die verskillende generasies saam werk en dinge saam beleef, kan hulle baie nader aan mekaar kom en mekaar uiteindelik baie beter leer ken. Hulle kan groter begrip vir mekaar se voorkeure en standpunte ontwikkel.  Gaandeweg sal die besef by meer mense posvat dat dit nie net in die gemeente om een ouderdomsgroep en daardie groep se voorkeure gaan nie, maar dat daar ruimte gemaak moet word vir almal – ons is tog immers een groot familie!  Elke gemeente vertoon ’n diversiteit en daardie diversiteit moet tog verrykend op almal inwerk.  Die gemeente kan ervaar dat daar groot diversiteit in spiritualiteit en geestelike groei is binne bepaalde ouderdomsgroepe en dat daar ooreenkomste en verskille is tussen die verskillende ouderdomsgroepe. Lidmate uit verskillende ouderdomsgroepe kan dalk selfs nader aan mekaar staan ten opsigte van geestelike groei, as lidmate uit dieselfde ouderdomsgroep.


9.3.7.4
’n Vraag wat na vore kom, is wat staan die Kerk te doen in ’n plattelandse situasie, waar kinders in die week op kosskool is en net naweke by die ouerhuis is en ook stadskinders met oorvol programme.  Sou die oplossing nie daarin lê dat ons die sterkpunte van sulke situasies sal ontgin en die beste daarvan kan maak in die beste belang van almal nie.  4X4-naweke, gesinskampe, ensovoorts, is voorbeelde daarvan. 


9.3.8
Deelname aan besluitnemings- en bestuursprosesse


9.3.8.1
Die jeug behoort op alle vlakke van die kerklike besluitnemingsprosesse betrek te word.


9.3.8.2
Diensgroepe wat die jeug bedien behoort so saamgestel te word, dat soveel moontlik jongmense ingesluit word.  Die res van die diensgroepe behoort te bestaan uit mense wat ’n passie het vir die jeug in al die stadia van kleuters tot jong volwassenes.  Dit behoort die gemeente, ring en Sinode te geld.


9.3.8.3
Gemeentes behoort daarteen te waak dat oor die jeug gepraat word.  Die jeug moet self aan die woord kom, reeds op die vroegsmoontlike stadium. Beplanningsessies waar die jeug  geleentheid kry om self te sê wat hulle behoeftes is en hoe daaraan voldoen kan word, behoort deel te wees van elke gemeente se jaarlikse en deurlopende beplanning.  Die resultaat daarvan behoort deurgevoer te word na ontmoetings tussen die jeug en ouer lidmate, waar onderhandel kan word oor hoe hierdie beplanningsresultate prakties neerslag kan vind in al die gemeentelike aktiwiteite, voordat dit na die kerkraad vir besluitneming.  Kerkrade behoort aan die jeug geleentheid te bied om self hulle saak te kom stel in vergaderings.  Dieselfde behoort ook by ringsittings en sinodesittings te gebeur.


9.3.8.4
Geleentheid vir interaktiewe terugvoer en evaluering, waarby verteenwoordigers van verskillende generasies betrokke is,  behoort geskep te word, sodat bepaal kan word of voorstelle in die praktyk werk en saam gesoek kan word na nuwe oplossings.


9.3.8.5
Ons leef in ’n wêreld waarin die generasies te maklik van mekaar geskei word.  Die uitdaging wat aan die gemeentelike bestuurspan en hulle medewerkers gestel word, is om so te  beplan, dat die verskillende groepe meer dinge saam kan doen.  Daar behoort ook spesifiek gelet te word op aktiwiteite wat nie net jonger en ouer gesinne betrek nie, maar ook enkellopendes, enkelouergesinne, kinders waarvan die ouers nie inskakel nie en bejaardes. Nie alle byeenkomste sal noodwendig vir alle groepe voorsiening  maak nie.  Dit kan soms verskil.  Die ouderdomsgroepe wat verteenwoordig word ook.  Die meeste geleentheide behoort egter vir interaksie tussen meer as een groep voorsiening te maak.


9.3.9
Om saam te vat:  Wat behoort die Kerk se uitgangspunte te wees in die proses van geloofsvorming?


9.3.9.1
Ons moet fokus op die skep van geleenthede en prosesse waar  die jonger generasie betekenisvolle verhoudings met volwasse metgeselle kan ontwikkel.


9.3.9.2
Saam met die gesin, moet ons ons kinders en jong volwassenes begelei in hulle proses van geloofsvorming.


9.3.9.3
Ons moet prosesse begelei waar kinders en jongmense op ’n vars, eietydse en relevante manier met die Woord doenig raak en dit as ’n bron van lewensver-vulling kan ervaar.


9.3.9.4
Ons moet hulle help om die Here Jesus as Verlosser te aanvaar en Hom met oorgawe te volg om sodoende ’n lewe van betekenis, hoop en oorvloed te beleef.


9.3.9.5
Ons moet hulle inlei in aanbidding en geleenthede skep waar hulle oomblikke van aanbidding en gemeenskap met God beleef.


9.3.9.6
Ons moet meehelp aan hulle vorming as mense en hulle begelei en ondersteun deur die pad van grootword.


9.3.9.7
Ons moet verhoudings bied waarin hulle heling van gebrokenheid en seer kan beleef.


9.3.9.8
Ons moet hulle help om te verstaan dat hulle gestuurdes is deur geleenthede te skep om hulle oë na die nood van die wêreld te draai.


9.3.9.9
Ons moet hulle inbind in die geloofsfamilie sodat hulle familiewees (gemeenskap) verstaan en beleef.


9.3.9.10
Ons moet gemeenskapsgerig wees en ons jongmense begelei uit ’n plek van min of geen verbintenis aan die Here na ’n hoë mate van verbintenis.

9.3.10
Watter eise word in so ’n benadering gestel?


Wat hier volg wil nie aanspraak maak op volledigheid nie, maar wil ’n paar sake aanstip om gedagtes en bespreking in gemeentes te stimuleer.


9.3.10.1
Ons kinders en jongmense


Een:  
Kinders en jongmense sal begelei moet word om nie so maklik as hulle ’n gryskop sien, daardie persoon af te skryf nie, maar om die gesindheid te ontwikkel dat dit dalk iemand is, waarby ek iets kan leer in die vorming van my geloof.




Twee:
As deel van die geloofsgemeenskap sal kinders en jongmense ook eienaarskap en mede- verantwoordelikheid vir die gemeente moet aanvaar deur hulle bydrae te lewer – hulle stem, betrokkenheid en bruisende energie is vir die Kerk van wesenlike belang.


9.3.10.2
Ons ouers


Een:
Elke ouer sal hom/haar opnuut moet verbind aan die Here van die Kerk, die gemeente en ons kosbaarste besitting, ons kinders. 


Twee:
Deur hulle lewens, hulle huwelike en liefde vir mekaar, sal ouers vir hulle kinders ’n voorbeeld moet stel en hulle sodoende begelei na ’n lewe van hoop en betekeinis in Jesus Christus.


Drie:
Dit vra dat hulle tyd sal maak vir hulle kinders, hulle ontspanning, hulle skoolwerk, hulle hartseer, hulle drome en om saam met hulle as gesin by die gemeente in te skakel.


9.3.10.3
Die gemeente as geloofsfamilie


Een:
Elke lid van die gemeente sal verantwoordelikheid moet aanvaar vir die jeug en hulle toekoms en ons sal moet meewerk aan die opbou van betekenisvolle verhoudings.


Twee:
Elke lid van die geloofsgemeenskap sal eienaarskap moet aanvaar vir die geloofsvorming van jonger lidmate.


9.3.10.4
Kerkrade


Een:
Kerkrade sal voorsiening moet maak dat die jeug by besluitnemingsprosesse betrek word.


Twee:
Kerkrade sal in eie konteks moet navorsing doen oor die uitdagings en probleme waarmee  hulle jeug worstel en oplossings hiervoor bedink.


Drie:
As kerkrade ’n hoë prioriteit aan  jeugbediening toeken, sal begrotings dit ook moet weerspieël.


9.3.10.5
Op sinodale vlak


Een:
Die Sinode moet toegespitste op navorsing oor die verskeie fasette van jeugbediening doen, en aan gemeentes daaroor leiding gee.


Twee:
Kundige persone op die verskillende terreine van jeugwerk binne en buite die sinodale gebied, behoort geïdentifeer te word en gebruik te word om gemeentes te adviseer en by toerustingsgeleenthede op te tree.


Drie:
Werkswinkels behoort aangebied te word vir gemeentes oor verskillende fasette van die jeugbediening.


9.4
BEDIENING AAN ONS SENIOR LIDMATE


9.4.1
Aan die begin van hierdie verslag is genoem dat ons hoofsaaklik aan die jeugbediening aandag sal skenk en dat in ’n latere paragraaf kortliks verwys sal word na die bediening aan ons senior lidmate.  


9.4.2
In die verslag is ook deurgaans verwys na die groot rol wat veral ook die ouer generasie het om te vervul, ten opsigte van die behoud en koestering van ons jeug. Teen die agtergrond van die feit dat die NG Kerk besig is om te verouder, het dit egter ook noodsaaklik geword dat ons meer en intensiewer aandag sal moet skenk aan ons senior lidmate.


9.4.3
Die volgende lidmate is onder andere belangrik:


Een:
In ’n tyd waarin hulp vir die versorging van bejaardes vanuit die Staatskas al kleiner word, sal gemeentes meer moet doen om bejaardes te versorg en te begelei na ’n lewe van betekenis, hoop en behoud/herstel van hul menswaardigheid.


Twee:
Ons sal hulle met groter toewyding moet help en toerus om te verstaan dat hulle, hul ouderdom ten spyt, steeds ’n rol te vervul het in die liggaam van die Here Jesus, veral ten opsigte van die begeleiding van ons kinders en jongmense.


Drie:
Ons bedieningspraktyk sal hiermee rekening moet hou en dit gaan groot druk plaas op aspekte soos finansies, inkleding van ons eredienste en die begeleiding van minder en minder kinders en jongmense, veral op die platteland.


9.5
BEPLANNING VORENTOE


9.5.1
Werkswinkels op die model van die Voetsool sinodesittings behoort  gehou te word, waarin gemeentes volgens grootte gegroepeer, saam oor die jeugbediening in ’n konteks van veroudering kan besin en na oplossings soek vir gemeenskaplike uitdaginge.


9.5.2
As uitvloeisel van die werkswinkels kan verskillende modelle deur gemeentes in die praktyk getoets word, waarna terugvoering gegee kan word.


9.5.3
Inligting oor werkswinkels deur plaaslike en internasionale kenners oor jeugwerk, sal aan gemeentes deurgegee word.  


9.6
OPLEIDING VAN JEUGWER-KERS


Hoewel dit nie uit die Voetsool sinodesittings na vore gekom het nie, het die opleiding van jeugwerkers tydens die bespreking in die Diensgroep as belangrike saak na vore gekom.  ’n Verslag hieroor, is elders in die sakelys opgeneem.


9.7
VRAE VIR  TAFELGESPREKKE TYDENS DIE SINODESITTING


9.7.1
Indien ons vandag van vooraf sou begin met die gemeente, wat sal jy doen om aan die jeug ’n sinvolle ervaring van kerkwees te gee?


9.7.2
Noem drie dinge wat jy dink absoluut ononderhandelbaar is om ons jongmense sinvol te laat kerkwees.


9.7.3
Watter tendense sien jy in ons samelewing raak wat die voortgaande kerkwees van ons kinders en jongmense bedreig?


9.7.4
Watter drie geleenthede sien jy in ons samelewing wat ons kan help om ons kinders te bereik?


9.7.5
Formuleer drie praktiese wenke oor wat gemeentes kan doen om kinders, jongmense en ouer mense nader aan mekaar te bring.


Hiermee vertrou die Diensgroep dat sy/haar taak afgehandel is.  Ons wens die Sinode ’n vrugbare bespreking toe oor hierdie belangrike saak.


9.8
LEDE VAN DIE DIENSGROEP

Dr  Sampie Niemand


Ds Jan Liebenberg


Mej Lieneke Louw


Ds Dif Ehlers


Ds Hardus van Niekerk


Prop Deon Kitching




10.  VOLHOUBARE BEDIENING 


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel in verband met die saak van Volhoubare bediening.


Punt twee:  
Afgevaardigdes kan kommentaar oor die aspekte van die verslag op Indekskaarte lewer.


KONFERENSIEFORMAAT

Punt 8  Verwagtinge van gemeentelede en predikante.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 10.9  Verdere optrede.


10.  VOLHOUBARE BEDIENING


Hoe lyk die bediening van die toekoms?


10.1
Die problematiek

10.1.1
In kort is die problematiek:


Die tradisionele bedieningsmodel raak te duur vir gemeentes.


Boonop spreek dit nie altyd al die eise van die dag aan nie.


10.1.2
Hoe word die tradisionele bedieningsmodel verstaan?

10.1.2.1
Op die platteland lyk dit so:  In elke gemeente werk een predikant, wat net in die gemeente werk en op die dorp van die gemeente woon.  Eredienste word op die sentrale punt gehou.  Die predikant doen die “gewone” predikantswerk, soos prediking, pastoraat en die bestuur van die gemeente.


10.1.2.2
In (veral groter) stedelike gemeentes lyk dit so:  Die predikant doen steeds die “gewone” predikantswerk.  Indien die gemeente groter word, word meer predikante aangestel om die bediening te hanteer.  Hoe meer lidmate daar is, hoe meer predikante word betrek.


10.1.3
Watter probleme kom na vore?


10.1.3.1
Kleiner gemeentes se lidmatetal word minder.  Dit veroorsaak dat die totale inkomste minder word, sodat die predikante se volle vergoeding nie meer bekostig kan word nie.  Daarom word pastorale hulpe of tentmakers aangestel.  Meestal is dit afgetredenes, wat kom help.


10.1.3.2
In groter gemeentes word die aantal predikantsposte geleidelik minder.  Indien ’n predikant weggaan, word die vakature nie weer gevul nie, maar die ander predikante moet nou al die werk doen.  Andersinds word meer lidmate, wat nie-gelegitimeerdes is, in die bediening gebruik.  Hulle doen dan gewone “predikantswerk.”


10.1.4
Waarom hierdie problematiek?

Dit is waarskynlik ’n hele aantal faktore, wat hiervoor verantwoordelik is.  Waarskynlik is dit ook ’n kombinasie van faktore, wat van plek tot plek kan verskil.  Voordat sommige faktore bespreek word, word eers vlugtig na die gegewens van Kerkspieël 2004 gekyk.  (Vergelyk punt 10.3 hieronder.)

10.1.5
“Soorte” gemeentes


10.1.5.1
Daar word tans onderskei tussen vier (4) “soorte” gemeentes.  Die gemeentes word volgens hulle groottes ingedeel en die prosesse verskil van die een groep na die volgende.


10.1.5.2
Die soorte/groepe is:


Een:
Familie gemeente – Dit is ’n gemeente wat uit ’n aantal families, gewoonlik op ’n kleiner plek, bestaan.


Twee:
Pastorale gemeente – Dit is die tipiese NG gemeente van ’n aantal jare gelede.


Drie:
Projek-gedrewe gemeente – Dit is die meeste van die makro gemeentes.


Vier:
Korporatiewe gemeente – Binne ons sinodale gebied is Moreletapark die enigste gemeente, wat binne die groep val.


10.1.5.3
Tydens die Voet-sool sinodesittings is die groepe ongeveer volgens die onderskeid ingedeel.


10.1.6
Volhoubare be-diening in elke gemeente


Volhoubare bediening raak al gemeentes binne die sinodale gebied.  Van Kragveld (die kleinste) tot Moreletapark (die grootste) moet uiteindelik vra: Hoe lyk die bediening van die lidmate?  Hoe word hulle toegerus om hulle taak uit te voer?  Wat is die rol van geordendes binne hierdie bediening?


10.1.7
Wat word met “volhoubare bediening” bedoel?


10.1.7.1
Met volhoubare bediening word nie ’n bediening bedoel, waar ’n gemeente bloot oorleef nie.  Dit handel in die eerste plek nie oor die voortbestaan van die gemeentes, in die huidige formaat en getal nie.  Dit handel ook nie die voortbestaan van die huidige predikants-poste nie.


10.1.7.2
Volhoubare bediening het ’n bediening in die oog, wat ter wille van God, mekaar en die wêreld daar is.  Dit is ’n bediening waar die Kerk die sout en die lig van die wêreld is.


10.1.7.3
Hierdie bediening, hou volgens die waardes van die Sinode, met die veranderende konteks rekening.


10.1.7.4
Die veranderinge raak die wêreld waarbinne die lidmate leef, lidmate se behoeftes en verwagtinge, predikante se verwagtinge, finansiële realiteite en die taak en roeping van die Kerk van Jesus Christus.


10.1.8
Kritiese vrae


Die kritiese vrae wat telkens gevra moet word:


Een:
Pas die tradisionele bedieningsmodel steeds in ons tyd?


Twee:
Hoe lyk ’n bedieningsmodel, wat reg aan die Bybel (teologie) laat geskied en by die sak van die gemeentes pas?


10.2
Uitgangspunte van die Sinode


10.2.1
In die besig-wees met gemeentes is ’n aantal uitgangspunte gevestig.  Van die belagrikste word genoem.


10.2.2
Uitgangspunt een - Wat is die gemeente se verhaal?



10.2.2.1
In die gesprek oor gemeentes, moet daar steeds sensitiwiteit wees vir die pad, wat die Here met elke gemeente geloop het.  In die woorde van die vorige Voorsitter, ds Gerrie Doyer, het elke gemeente ’n verhaal, wat nie sommerso verby gegaan kan word nie.


10.2.2.2
Elke gemeente moet hulle egter eerlik evalueer en bepaal of die pad waarlangs hulle gekom het, die beste was om hulle roeping uit te voer.


10.2.3
Uitgangspunt twee – Die gemeente bepaal self

10.2.3.1
Elke gemeente bepaal self watter bediening hulle nodig het, maar ook wat hulle kan bekostig.


10.2.3.2
Daar moet spesifiek in die Kerk teen uitbuiting gewaak word.  Ampsdraers en amptenare moet billik hanteer word.  Die arbeider is immers sy/haar loon waardig.


10.2.4
Uitgangspunt drie – Die gemeente is nie net predikant nie


10.2.4.1
’n Gemeente bestaan nie net, as daar ’n (voltydse) predikant is nie, maar wel as lidmate hulle bediening uitvoer.


10.2.5
Uitgangspunt vier – Die oorhoofse beplanning moet in ag geneem word


10.2.5.1
Dit raak toenemend belangrik dat gemeentes deel van ’n oorhoofse beplanning van die bediening in ’n gebied sal wees.  Die Kerkverband kan voordele bring, teenoor ’n situasie waar ’n groepie lidmate net op hulleself aangewese is.


10.2.5.2
Die familie kan nie los van mekaar staan nie!  Daar kan vir almal voordele wees, indien saamgewerk word.


10.2.6
Dit is nodig dat die uitgangspunte geëvalueer word.  Verder sal ons moet bepaal of ons gewillig is, om hande te vat om daaraan uitdrukking te gee.

10.3
Kerkspieël 2004


10.3.1
Kerkspieël 2004 noem ’n aantal tendense, wat beklemtoon dat dit nodig is dat aan hierdie faktore, binne die sinodale gebied aandag gegee moet word.  (’n Volledige bespreking van al die sake, kan in Kerkspieël 2004 gevind word.)  Kerkspieël 2004 hanteer natuurlik tendense, wat vir die NG Kerk as geheel geld.


10.3.2
Tendense wat die lidmate raak


Een:
Sedert 1996 tot 2004 was daar ’n konstante daling in die lidmatetal van die NG Kerk.


Twee:
Die lidmate het verouder.  Sedert 1981 het belydende lidmate van 65,4% (twee derdes) tot 75,8% (drie kwart) van die totale lidmatetal gestyg.  Die jonges word in verhouding minder.


Drie:
Lidmate besluit toenemend self by watter gemeente hulle wil inskakel. (Elf persent [11%] van gemeentes se lidmate was reeds in 2004 buitewykers.)


Vier:
Lidmate sien hulle al meer as deel van die “groter” NG Kerk, sonder om noodwendig by ’n plaaslike gemeente in te skakel.


10.3.3
Tendense wat gemeentes raak


Een:
Die gemiddelde getal belydende lidmate per gemeente het tussen 1981 en 2004 byna dieselfde gebly.  Dit het slegs van 764 tot 758 afgeneem.  Tog het lidmate verouder, wat die finansiële vermoëns van gemeentes raak.


Twee:
Die gemiddelde getal dooplidmate het van 385 in 1981 tot 236 in 2004 gedaal.


Drie:
Die klein plattelandse gemeentes se belydende lidmatetal het met gemiddeld 80 lidmate per gemeente gedaal.


Vier:
“Groter gemeentes raak net groter en groter en kleiner gemeentes weer net kleiner en kleiner.”  (Bladsy 19, Kerkspieël 2004.)


Vyf:
Baie gemeentes is so met oorlewing en instandhouding besig, dat daar nie ruimte vir ’n na-buite gerigtheid is nie.


Ses:
Meer as ’n derde van die poste vir ouderlinge (34%) en diakens (36%) is vakant.


Sewe:
Bykans ’n kwart (23,2%) van die gemeentes het aangedui dat hulle oorweeg of besig met ’n proses van eenwording met ’n buurgemeente is.  (Die meeste hiervan is plattelandse gemeentes.)


Agt:
Die gemiddelde bruto inkomste van gemeentes vir 2003 / 2004 was R843 404 en die totale uitgawes was R 832 484.


Nege:
Bykans twee derdes (65%) van die begroting, word aan personeel bestee en ander vaste uitgawes is nog byna ’n vyfde (20%).  Dit laat slegs ongeveer 15% vir diskresionêre uitgawes.  Dit is uitgawes ter wille van projekte en aksies.


Tien:
Kleiner gemeentes se dankoffer bydraes per lidmaat, is beter as die van groter gemeentes.


Elf:
“Kleiner en plattelandse gemeentes gaan in die toekoms swaarder kry.  ’n Unieke bedieningspatroon, wat wyer strek as net ’n predikantspos, behoort vir die kategorie van gemeentes ontwikkel te word.”  (Bladsy 42, Kerkspieël 2004).


10.3.4
Tendense wat die predikant raak


Een:
Die predikantskorps is aan die verouder. Die groep 46 tot 50 jaar is tans die grootste.


Twee:
Die gemiddelde getal jare wat ’n predikant in die huidige gemeente werksaam is, het gestyg van 9,6 jaar (2000) tot 11,2 jaar (2004).


Die belewenis van predikante van die bediening


Drie:
Die persentasie wat baie gelukkig as predikant van die gemeente is, is hoog 81,4%; al het dit gedaal van 1993 se 86,6%.


Vier:
Sistematiese huisbe-soek raak al minder belangrik vir predikante - 58,7% in 2004 teenoor 87,7%  in 1993.


Vyf:
Meer predikante dui aan dat hulle, op die stadium wat Kerkspieël opgeneem is, ’n laagtepunt in hulle geestelike lewe beleef - 16,1% (2004) teenoor 8,8% (1996).


Ses:
Minder dui aan dat die gemeente te veel van hulle verwag - 28,8% (2004) teenoor 41,3% (1989).


Sewe:
Minder dui aan dat die bediening hulle onder geweldige  spanning plaas -  37,0% (2004) teenoor 46,3% (1993).


Agt:
Veel minder dui aan dat die aanspraak op die vrou te veeleisend is - 15,7% (2004) teenoor 51,0% (1989).


Nege:
Die meeste geniet hulle werk - 87,8%; al is dit ’n bietjie minder as 1996 se 88,4%.


Tien:
Minder beleef spanning oor die eise, wat die bediening stel - 29,1% (2004) teenoor 37,0% (2000).


10.3.5
Tendense wat die rolomskrywing van die predikant raak


Die vrae oor sowel die gemeente se verwagting, as die predikant se voorkeur, is deur die predikante ingevul.


“Lidmate het bepaalde verwagtinge, wat die leraar se rol betref.  Daarby het die predikante eie voorkeure, wat hulle rol betref.


Die verskil tussen die gemeente en die predikant se siening van die rol van die leraar bly een van die bronne van spanning of verhoudings probleme tussen leraar en gemeentes.”  (Bladsy 84 en 85, Kerkspieël 2004.) 


Een:
Die verwagting van die gemeentes, (volgens die predikante), is in die volgende volgorde (2004 se opname):


Eerstens as ’n prediker - wat oral in alle omstandighede die Woord moet verkondig.


Tweedens as ’n toeruster - wat die lidmate se gawes help ontwikkel, sodat elkeen die gemeente en gemeenskap daarmee kan dien.


Derdens as ’n priester - wat as leier die tradisie beskerm en die Here se genade bemiddel.


Vierdens as ’n profeet - wat op sosiale, maatskaplike, ekonomiese en politieke gebied misverstande onbevrees uitwys en die gemeenskap lei om te verander.


Twee:
Die voorkeur van die predikante was:



Toeruster – tweede by die gemeente



Prediker



Profeet – vierde by die gemeente



Priester


Drie:
Meer ondersteuning behoort vir die predikant op ’n beplande, geïntegreerde wyse deur die gemeente en die Kerkverband gegee te word.  Die ondersteuning is nodig vir voortgaande bedienings- en persoons-ontwikkeling, sowel as vir die persoonlike- en gesinslewe.


10.4
WAT PLAAS DIE TRADISIONELE BEDIENINGSMODEL ONDER DRUK?


HIERDIE FAKTORE MOET, IN DIE ONTWIKKELING VAN ’n EIE-TYDSE BEDIENINGSMODEL, AANDAG GENIET


10.4.1
Die belydende lidmatetal van gemeentes neem af

10.4.1.1
Die belydende lidmate word minder en die oorblywende belydende lidmate kan nie meer genoeg bydra, om die tradisionele bedoening te befonds nie.  Kerkspieël 2004 het die aanname bevestig dat die lidmate van die NG Kerk “armer, ouer en minder” word.


10.4.1.2
Die prentjie binne die Sinode van Oos-Transvaal is eiesoortig.  Dit is een van die min sinodale gebiede, waar daar groei is.  Sedert 1994 het die aantal belydende lidmate van 82,951 tot 96,659 toegeneem.


10.4.1.3
Indien daar ook onderskei word tussen die groepe, soos met die Voetsool sinodesittings, naamlik Een en minder leraar gemeentes, Twee leraar gemeentes en Drie en meer leraar gemeentes, blyk die verandering duidelik:  Tabel een dui die verandering in die aantal belydende lidmate tussen 1994 en 2004 aan, sowel as die verandering van die gemiddelde aantal belydende lidmate per gemeente.


Tabel een – Verandering in die aantal belydende lidmate, 1994 tot 2004


		

		Aantal

		Aantal belydende lidmate

		Gemiddeld per gemeente



		

		gemeentes

		1994

		2004

		1994

		2004



		Gesamentlik

		89

		82,951

		96,659

		932

		1,086



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Een en minder leraar

		53

		29,078

		23,336

		549

		440



		Twee leraar

		15

		15,815

		14,955

		1,054

		997



		Drie en meer leraar

		21

		38,058

		58,368

		1,812

		2,779





10.4.1.4
Die effek wat Moreletapark op die statistiek het, kan nie onderskat word nie.  Sedert 1994 het hulle belydende lidmatetal van 2,121 tot 12,312 toegeneem.  Indien die groei van 10,191 buite rekening gelaat word, styg die totale lidmatetal en die gemiddelde aantal belydende lidmate per gemeente steeds.


10.4.1.5
Uit die onderskeidelike groepe, blyk dit egter dat gemiddeld (en in werklikheid) slegs die groter (Drie en meer leraar gemeentes) gegroei het.  Twee leraar gemeentes het gemiddeld met 57 tot 997 verminder en Een en minder leraars het met 109 verminder.  Hierdie twee groepe maak 68 van die 89 gemeentes van die Sinode uit.  Die volgende lyn-diagram (Tabel twee) stel dit visueel voor.


Tabel twee – Verandering in gemiddelde die aantal belydende lidmate van die drie groepe gemeentes,


1994 tot 2004





1994







           2004


( – Drie en meer leraars

( - Twee leraars

( - Een en minder leraar


10.4.2
Die dooplidmate van die gemeentes


10.4.2.1
Tabel drie toon hoe die aantal dooplidmate sedert 1994 verander het. Soos met die belydende lidmatetal, is hierdie gegewens uit die statistiek van die Jaarboek geneem.


10.4.2.2
Die verandering word ook vir al die gemeentes gesamentlik, sowel as vir die drie groepe gemeentes afsonderlik gegee.


Tabel drie – Verandering in die aantal dooplidmate 1994 tot 2004


		

		Aantal

		Aantal dooplidmate

		Gemiddeld per gemeente



		

		gemeentes

		1994

		2004

		1994

		2004



		Gesamentlik

		89

		37,847

		34,349

		425

		386



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Een en minder leraar

		53

		13,597

		8,481

		257

		160



		Twee leraar

		15

		8,393

		6,040

		525

		378



		Drie en meer leraar

		21

		15,857

		19,828

		793

		991





10.4.2.3
Ander as met die belydende lidmatetal, neem die totale aantal dooplidmate van al die gemeentes gesamentlik af.  Die afname is bykans 10,2%.


10.4.2.4
Van die onderskeie groepe, is dit net die Drie en meer leraar gemeentes wat ’n styging toon.  Die daling van die Een en minder leraar gemeentes is 37,6% en die van die Twee leraar gemeentes is 28,02%.


10.4.2.5
Die effek van Moreletapark moet weer in ag geneem word.  Hulle dooplidmate het gedurende die termyn met 3,188 gegroei.  Dit maak ’n groot gedeelte van die totale groei van die groep gemeentes uit, wat 3,971 was.


10.4.2.6
Tabel vier stel hierdie verandering ook visueel voor.


Tabel vier – Verandering in gemiddelde die aantal dooplidmate van die drie groepe gemeentes,


1994 tot 2004





1994







           2004


( – Drie en meer leraars

( - Twee leraars

( - Een en minder leraar


10.4.3
Die gemiddelde bydrae per belydende lidmaat neem (verhoudingsgewys) af?


(Vir die volgende punte word met lidmate, belydende lidmate bedoel.)


10.4.3.1
Het ons armer geword, of gee ons minder?  Om dit naastenby antwoord, kan ons ook na die geskiedenis van die jare 1994 tot 2004 kyk.


10.4.3.2
Die gemiddelde bydrae per lidmaat het verander, soos in Tabel vyf hieronder aangedui is.  (Dieselfde drie groeperings word weer gebruik.)  Die toename van die bydrae per lidmaat, word ook met die inflasie koers vergelyk.  Die bydraes soos in 1994 gegee, word met die VPIX aangepas, om die waarde in 2004 te bepaal.


10.4.3.3
Die begrip “bydraes” beteken die bedrae, wat die totale lopende inkomste van ’n gemeente uitmaak.  Dit sluit egter nie skulddelging en spesiale insamelingsprojekte in nie.  Die laaste kolom dui die effek hiervan aan.  Hierdie bedrae word afgebreek tot maandelikse bydraes per lidmaat, sodat dit ’n prakties illustrasie kan wees.


Tabel vyf – Verandering in die gemiddelde bydrae per lidmate per maand - 1994 tot 2004


		

		Gemiddelde bydrae per lidmaat per maand

		Plus spesiale insamelings 2004



		

		1994

		2004

		VPIX

		



		Gesamentlik

		R45,38

		R87,15

		R94,57

		R123,33



		 

		 

		 

		 

		 



		Een en minder leraar

		R46,06

		R99,17

		R95,98

		R112,40



		Twee leraar

		R46,30

		R102,16

		R96,49

		R113,51



		Drie en meer leraar

		R43,55

		R78,50

		R90,76

		R130,22





10.4.3.4
Die gemiddelde bydrae per lidmaat per maand het slegs by die Een en minder leraar en die Twee leraar gemeentes die inflasie-koers geklop.  Vir die Sinode as geheel, dra lidmate verhoudinggewys minder by as gedurende 1994.


10.4.3.5
Hoe minder lidmate daar in ’n gemeente is, hoe meer moet bygedra word om die bediening in stand te hou.


10.4.3.6
Die spesiale projekte mag nie buite rekening gelaat word nie.  Al was dit bydraes, wat ’n gemeente ontvang het en (meestal) dadelik uitbetaal het, kom dit nog uit dieselfde beursie van die lidmaat.  Hiervolgens kan gesê word dat die lidmate verhoudingsgewys meer as in 1994 bydra, hoewel hulle op ’n ander manier bydra.


10.4.3.7
Hierdie resultaat is bereik, hoewel die besteebare inkomste van lidmate minder word.  Die volgende faktore werk hiertoe mee:


Een:
Die lidmate moet nou betaal, vir dienste waarvoor hulle vroeër nie hoef te betaal het nie.  Dit is byvoorbeeld hoër onderwysgelde, groot bedrae vir beveiliging en maatskaplike versorging.  Talle instansies ding ook saam met die Kerk om die beursies van die lidmate op ’n dorp mee.

Twee:
Nuwere tegnologie kos meer.  Selfone, die internet en die skottel-TV moet betaal word.

Drie:
Mediese koste neem vinniger toe, as wat die inkomste toeneem.

Vier:
Die lewenstyl van lidmate is nie meer eenvoudig nie.


Vyf:
Daar moet meer hulp as vroeër aan kinders en ouers verleen word.


Ses:
Baie persone het vroeër afgetree, wat veroorsaak dat hulle op die lang duur minder fondse beskikbaar het.

Sewe:
Rentmeesterskap kom dikwels nie genoeg tot sy reg nie.  Miskien is dit die belangrikste faktor.  Lidmate se bydrae weerspieël nie altyd hulle dankbaarheid nie.

10.4.4
Die “minimum leefbare inkomste” vir ’n gemeente om die tradisionele bediening te bedryf

10.4.4.1
Om ’n gemeente volgens die tradisionele model te bedien, kos ’n bepaalde minimum bedrag.  Ondersteuningsdienste het die afgelope jare hierdie bedrag probeer bepaal.  Dit was in ’n poging om pro-aktief op te tree en gemeentes te help.  Die bedrag is volgens die verskillende elemente in ’n gemeente se inkomste staat vasgestel.  Vir 2004 was die bedrag R500 000.


10.4.4.2
Indien hierdie bedrag deur die gemiddelde bydrae per lidmate gedeel word, word die aantal lidmate verkry, wat nodig is om so ’n gemeente se boeke te laat klop.  Dit is soos volg:


R500,000 gedeel deur R87,15 per maand = 478 lidmate, volgens die gemiddelde van die Sinode.


Of volgens die gemiddelde van Een en minder leraar gemeentes:


R500,000 gedeel deur R99,17 per maand = 420 lidmate.


(Binne die Sinode is daar 28 gemeentes met minder as 420 lidmate.)


10.4.4.3
Andersyds kan gevra word hoeveel lidmate gemiddeld moet bydra om die bediening in stand te hou?


Indien die bediening R500,000 per gemeente kos en daar is gemiddeld 440 lidmate binne die Een en minder leraar gemeentes (soos in Tabel een aangedui), behoort die bydrae R94,70 per maand te wees.  Dit is minder as die huidige gemiddelde.  Die kritiese faktor is egter die 440 lidmate.  Indien dit net 300 is, soos ’n aantal gemeentes, moet die bydrae R138,89 per maand wees.


10.4.5
Koste van personeel


10.4.5.1
Die koste van personeel is ’n groot gedeelte van ’n gemeente se uitgawes.  Daar kan tussen die predikant(e) en die ander personeel onderskei word.


10.4.5.2
Vir die vergoeding van predikante, word daar voldoende riglyn voorsien, wat in die lig van die plaaslike omstandighede aangepas kan word.  Dit bied egter die pakket van ’n “gemiddelde” predikant.


10.4.5.3
Die vergoeding aan die amptenare volg op ’n tydperk toe die werk vrywillig gedoen is en persone ’n honorarium daarvoor gekry het.  Daarom behoort gemeentes voldoende pakkette saam te stel, wat  weer ’n effek op die begroting gaan hê.  Uiteindelik kan net diens bekostig word met die fondse, wat daarvoor beskikbaaar is.


10.4.6
Pakket vir die predikant

10.4.6.1
Hierdie koste is gewoonlik die grootste uitgawe vir ’n gemeente.  As die afgelope jare (1994 tot 2004) se aanpassings van die traktement (vergoeding) met die inflasie-koers vergelyk word, is die resultaat dat die traktement R121 per jaar meer is, as wat die VPIX dit sou bereken het.


10.4.6.2
Duidelik is dié koste van ’n predikant nie bo ’n gemeente se vermoë nie.


10.4.6.3
Die vergelyking vir die reiskoste lyk anders.  Dit word volgens die AA se tabelle gedoen en is dus in ooreenstemming met die mark.  Uit die syfers kan gesien word dat reiskoste ’n aantal persentasie punte meer as die VPIX gestyg het.


10.4.6.4
Hierdie koste bepaal ’n gemeente volgens die werk wat gedoen moet word.


10.4.6.5
Die eerste aanduidings is dat die pakket van die predikant in verhouding met die ander kostes, nie buitensporig gestyg het nie.  Dit is nie ’n primêre faktor, waarom die tradisionele bedieningsmodel te duur vir gemeentes word nie.


10.4.6.6
Sommige gemeentes kan nie meer die volledige pakket van ’n predikant bekostig nie.  Dan word ’n persoon aangestel om die diens te lewer, teen ’n vergoeding van die bedrag beskikbaar.  Dikwels lei dit tot ’n onbillikheid, deurdat die verwagting daar is dat die persoon die volle verpligtinge van ’n pos dra, maar nie daarvoor vergoed word nie.


10.4.6.7
Die billike weg is om ’n persoon vir die hoeveelheid tyd aan te wend, wat met die beskikbare fondse bekostig kan word.  Dit stel hom/haar ook in staal om die ontbrekende fondse aan te vul.


10.4.7
Die realiteit van die werkplek


10.4.7.1
Meer gemeentes probeer met die tradisionele bedieningsmodel te oorleef, deur van ’n predikant, met ’n afgeskaalde werkopdrag gebruik te maak.


10.4.7.2
Heelwat gemeentes kan net van pastorale hulpe of tentmakers gebruik maak.  Tans is daar reeds 13 gemeentes binne die sinodale gebied, wat nie meer ’n volledige predikantspos kan bekostig nie.  Daar is sewe (7) pastorale hulpe, wat reeds emeriti is.  Hulle doen goeie werk, maar ’n nadeel van die werkswyse, is dat hierdie predikante vir die kort termyn in die gemeente is.  Daar kan nie genoeg betekenisvolle verhoudinge opgebou word nie.  Daar is egter, volgens hierdie manier van doen, ’n predikant op die dorp en die “gewone” werk kan gedoen word.


10.4.7.3
Omdat daar meer opgeleide predikante is, as wat daar poste beskikbaar is, is die predikante dikwels verleë vir werk.  Daar is dus ’n ooraanbod van voornemende werknemers.  Daarom kan gemeentes vir ’n kleiner besoldiging (dit is die beste wat hulle kan bekostig!) werk aanbied.  Vir hierdie besoldiging word gewerk of die predikant het nie werk nie.


10.4.7.4
Predikante wat ’n gedeelte (byvoorbeeld 5/8) van ’n pos beklee, vind dit moeilik om die inkomste aan te vul.  Daar is nie oral werksgeleenthede beskikbaar nie.  Die huidige praktyk van teologiese opleiding help ook nie hiervoor nie.  Ander vaardighede word nie ontwikkel nie.  Die gemiddelde afgestudeerde is nie gerat om om ook ’n ander bedryf as tentmaker te beoefen nie.


10.5
VERWAGTING VAN DIE BEDIENING


10.5.1
Om te bepaal of daar alternatiewe modelle gesoek moet word, moet ook bepaal word wat die huidige verwagtinge is.  Hierdeur sal ook aangetoon word, watter verwagtinge verander moet word.


10.5.2
Wat is die gemiddelde bedieningsverwagting van gemeentelede?

10.5.2.1
Kerkspieël 2004 noem min oor die gemeentes se verwagtinge van die bediening.


10.5.2.2
Uit gesprekke blyk dit dat baie  gemeentes net van die bediening verwag dat daar ’n predikant is, wat Sondae preek, die sakramente bedien, kerkraadsvergaderinge lei en besoeke doen.  Dikwels moet die predikant ook op “hulle” dorp woon en 24 uur per dag vir hulle beskikbaar wees!?


10.5.2.3
Hierdie aannames moet getoets word en verskillende alternatiewe moet ook aan die gemeentes voorgehou word.


10.5.2.4
Verder moet gemeentes bepaal of hulle net wil oorleef en instandhou, anders as om ’n verskil in hulle omgewing te maak?  Daarvoor is waarskynlik ander bedieningsmodelle nodig!?


10.5.2.5
Gemeentes behoort ook te bepaal hoe hulle met verminderde fondse steeds ’n positiewe bydrae kan lewer.


10.5.2.6
Sake wat ook hanteer moet word, is die gemeente se siening van Kerkwees; ’n visie vir/van die gemeente se roeping; wat noodsaaklik is (absoluut essensieël) vir ’n gemeente om te bestaan; Bybelse gegewens oor die verantwoordelikheid om die leraar te versorg; benutting van die gemeentelede se gawes; rentmeesterskap.


10.5.3
Wat is die verwagting van die predikante?


10.5.3.1
Kerkspieël 2004 noem ook nie spesifiek, wat die predikante se verwagtinge van die bediening is nie.


10.5.3.2
’n Algemene siening is dat predikante professionele persone wil wees, wat volgens hulle gawes kan werk en ’n voldoende vergoeding kry.


10.5.3.3
Hierdie siening sal ook verder ondersoek moet word.


10.5.3.4
Ander sake wat ook aandag moet kry, is die vaardighede van die predikant; persoonlike bestuur, beplanning en voorsiening; die gesin se belewenis.


10.5.4
Wat is die rol van die Kerkverband?

10.5.4.1
Uit die ondersoeke moet bepaal word in watter mate Artikel 9 van die Kerkorde nog in die kol is  Dit is mos die Artikel, wat die werk van ’n predikant reël.


10.5.4.2
Is daar ander reëlings van die Kerkorde wat ook ondersoek moet word?  Moet dit steeds net predikante wees, wat die sakramente bedien?  Moet daar steeds ’n predikant uit die ring by die kerkraadsvergaderinge teenwoordig wees, indien die gemeente nie ’n persoon met predikants-bevoegdheid in diens het nie, hetsy as pastorale hulp of tentmaker.  Moet ’n predikant noodwendig by die pensioenfonds ingeskakel wees?  En talle ander praktiese vrae.


10.5.4.3
Die teologiese opleiding behoort ook onder die loep te kom.  Predikante kry byvoorbeeld dieselfde opleiding om in verskillende omstandighede te werk.


10.5.4.4
Die riglyne wat diensverhoudinge reël, moet ook aandag kry.  Daar is ’n botsing tussen die traktementsgedagte en vergoeding volgens diens wat gelewer word.  Die nuwe arbeids-omgewing speel hierin ook ’n rol.


10.5.4.5
Al die moontlikhede in verband met die tentmakerstelsel, moet ook uitgebou word.


10.6
ANDER MOONTLIKHEDE


10.6.1
Bestaande inisiatiewe

10.6.1.1
Daar is bestaande inisiatiewe wat benut kan word om aan sekere van die sake aandag te gee.  Dit is onder andere die Genootskap van Gestuurde Gemeentes, wat prakties aan uitdagings aandag gee; opleidings deur onder andere die CFN (waarby dr Arnold Smit betrokke is).


10.6.1.2
Die wyse waarop Sinodes soos die Oos-Kaapland en die gewese Sinode van Midde-Afrika aan die situasie aandag gegee het, kan ook bruikbare insigte gee.


10.6.2
Nuwe moontlikhede


10.6.2.1
Die moontlikhede om in ’n bepaalde gebied saam te werk om volhoubare bediening vir die hele streek uit te werk, moet ondersoek word.


10.6.2.2
So ’n projek behoort deur die Kerkverband gekoördineer te word en al die gemeentes moet “inkoop” om ’n model vir almal te laat werk.  Iewers kan ’n loods-projek begin word om die gedagtes te toets.  Daar moet ook voorbeelde kom van projekte, wat werk.


10.6.2.3
In sekere gebiede kan die bediening moontlik hanteer word deur geordendes plus ander werkers.


10.6.2.4
Meer tentmakers kan in gemeentes benut word.


10.6.2.5
Meer indiens-opleiding behoort te kan plaasvind.  ’n Persoon behoort na ’n basiese opleiding in diens te kan tree en verdere kwalifikasies daarna verwerf om meer verantwoordelikhede te hanteer.


10.6.2.6
Dit is noodsaaklik dat die gemeentes, wat in hierdie situasie is, bymekaar sal kom om hulle ervaringe te deel.  Uit sulke werkswinkels kan daar waardevolle riglyne vir volhoubare bediening saamgestel word.


10.6.3
Ander gespreksgenote


10.6.3.1
Om die bediening van gemeentes te beskryf, behoort weer gevra te word wat die Bybel oor die rol, taak en funksie van die gemeente sê.


10.6.3.2
Die bydrae van die Praktiese teologie, maar veral van die Missiologie, moet gevra word.  Daar moet veral klem gelê word om in ’n nuwe (veranderende) omgewing gemeente te wees.  Bring ons nog die Kerk effektief by die wêreld uit?  Weet ons hoe om dit te doen?


10.6.3.3
Ook die Dogmatiek en ons Gereformeerde tradisie moet saampraat oor ampswerk en ’n (nuwe) eietydse beskrywing van die amp.


10.7
BELANG VAN DIE DIENSGROEP


10.7.1
Hierdie saak was hoog op die terugvoerlys van die Voetsool sinodesittings.  Dit is te verstane, want dit handel nie net oor ’n moontlike interessante studie nie, maar die nood van die gemeentes weerklink hierin.


10.7.2
Dit is ’n eksistensiële nood – ’n bestaansnood van gemeentes.  Talle gemeentes beleef reeds dat hulle slegs met pastorale hulpe kan funksioneer.


10.7.3
Volgens projeksies van die gewone demografiese patrone, gaan nog ’n aantal (moontlik 10) gemeentes binne die volgende 10 jaar nie in die huidige formaat bly voortbestaan nie.


10.7.4
Die effek van grondhervorming en Swart Ekonomiese Bemagtiging, gaan die proses verhaas.  Die nuwere neigings van lidmate, wat nie sondermeer lojaal aan die plaaslike gemeente is nie, dra verder hiertoe by.  (Om nie eers die effek van ’n moontlike Kerkhereniging te noem nie.)


10.7.5
Soos reeds in punt 10.1.3.2 genoem is, kom hierdie vraagstukke ook in groter gemeentes voor.  Daar behoort egter eers klem op die bediening van kleiner gemeentes gelê te word.  Die beginsel wat wel ter sprake kom, kan ook by die groter gemeentes geld.  Dink byvoorbeeld aan gesamentliek bediening in ’n gebied, persone wat op ’n paar plekke toegespitste diens lewer, persone (nie noodwendig predikante nie) wat sleutelrolle in die bediening vervul, desentralisasie en sentralisasie, sowel as die gebruik van moderne kommunikasie middele.


10.7.6
Die saak van hierdie Diensgroep, kan dié saak van die volgende aantal jare wees.


Persone wat belangstel om by hierdie saak betrokke te wees, kan hulle name op Indekskaarte skryf.


10.8
MOONTLIKE BESPREKINGS-VRAE


Vir hierdie sessie word die predikante en die ouderlinge/diakens om aparte tafels geplaas.  Die verskillende groepe gemeentes word ook saam gegroepeer.


10.8.1
Vir die ouderlinge en diakens


Een:
Wat is die bedieningsverwagting van gemeentelede?


Twee:
Is hierdie verwagting op die lang termyn haalbaar?


Drie:
Verwoord hierdie verwagting die Bybelse taak van ’n gemeente?


10.8.2
Vir die predikante


Een:
Wat is die bedieningsverwagting van predikante?


Twee:
Is hierdie verwagting op die lang termyn haalbaar?


Drie:
Verwoord hierdie verwagting die Bybelse taak van ’n gemeente?


10.8.3
Vir almal


Hoe kan hierdie verwagtinge bymekaar gebring word?


10.9
AANBEVELINGS


Een:
Die Sinodale Diensraad stel ’n Diensgroep vir Volhoubare bediening saam.


Twee:
Hierdie Diensgroep gebruik die inligting uit hierdie sinodesitting, as riglyne vir verdere ondersoek.


10.10
LEDE VAN DIE DIENSGROEP


Dr Danie Dreyer


Dr Louis Louw


Ds Francois Retief


Ds Marius Maree


Dr Jan Bisschoff


Ds Henry van der Schyff










11.  BEDIENING VIR AANBIDDING


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag word as inligting bedoel.  


Punt twee: 
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van die Bediening vir Aanbidding wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT


Geen.


11.  BEDIENING VIR AANBIDDING


Om saam met gemeentes verheerlikende ontmoetings met God te bevorder


11.1
INLEIDING


11.1.1
Dit is steeds ’n voorreg vir die Bediening van Aanbidding om projekte en denke te fasiliteer en daar te stel wat gemeentes behulpsaam kan wees in hul ontmoetings met God.  Ons lewer soos volg verslag van werksaamhede.


11.2
DOEL


11.2.1
Ons hooftaak is om leraars en gemeentes behulpsaam te wees, om meer kwaliteit in te bou, om meer verheerlikende en heerlike ontmoetings met God te beleef in die volgende ontmoetingsruimtes:  Eredienste, groepbyeenkomste, persoonlike stiltetyd, Bybelskole en ander gemeentelike byeenkomste.


11.2.2
Kritiese prestasie areas vir sulke ontmoetings


Gefokusde sang


Intieme gebede


Gesprekmatige liturgie


Dinamiese en lerende prediking


Diepsinnige Bybelgesprek


Net die beste vir die Allerhoogste – kwaliteit


11.3
VERTREKPUNTE


11.3.1
Ons poog om bogenoemde te bereik deur PRODUKTE EN PROSESSE aan gemeentes beskikbaar te stel.  Ons poog om soveel moontlike medewerkers te gebruik in die opstel van produkte, sodat skoling só kan plaasvind.


11.4
PRODUKTE EN PROSESSE


11.4.1
Woordwyser dagboek


11.4.1.1
Sedert die vorige sinodesitting het daar reeds drie nuwe dagboeke die lig gesien.  Daar is hard gewerk om die boek nog vriendeliker en kleurvoller te maak.  Die hulp van ’n taal-versorger, het die leeskwaliteit baie verhoog en die bekendstelling van verskillende skilders se skilderye, het gehelp om ’n kleurvoller en vroliker boek op die tafel te plaas. 


11.4.1.2
Tydens die sinodesitting verskyn die sesde boek in die dagboekreeks.  Ons is opgewonde oor die skilderye van He Qi wat ons kon plaas, asook enkele gedigte van Neels Jackson. 


11.4.1.3
In 2007 verskyn die laaste boek van die reeks.  Ten spyte van die harde werk met reklamering, het die verkope egter geleidelik gedaal.  Hierdie jaar is daar 2200 dagboeke verkoop.  Gemeentes wat die boeke vir persoonlike Bybelstudie en vir kleingroepe gebruik, is baie geseënd.


11.4.1.4
 Baie van Oos-Transvaal se gemeentes gebruik egter steeds die Leesrooster van Buvton of ander tematiese riglyne.  Daar word reeds met Buvton onderhandel, oor ’n gesamentlike produk wat in 2008 op die tafel geplaas sal word.


11.4.2
Woordwyser Eksegetiese en Liturgiese riglyne




11.4.2.1
Hierdie preek en erediensriglyn, is spesifiek as ’n hulp vir leraars en kinderdiensaanbieders saamgestel.  Vir elke week verskyn daar ’n eksegetiese riglyn vir Skrifgetroue prediking.  Liturgiese riglyne verskyn ook oor elke Bybelboek vir gebruik in eredienste.  Die Riglyne vir 2005 bevat ook riglyne vir weeklikse kinderdienste.


11.4.2.2
In die agterste gedeelte van die boek, verskyn ook ’n hele aantal proefformuliere en liedere.  In die 2006 boek verskyn onder andere ses nuwe Afrikaanse vertalings van Taizé-liedere.  Saam met die boek kan ook ’n CD gekoop word, waarop al die inligting van die boek verskyn, wat maklik in Powerpoint of Word dokumente gebruik kan word.  Daar is ook klankbane opgeneem van die liedere wat verskyn vir gebruik in eredienste en groepe.  Hierdie jaar is 281 van die riglyne verkoop.  Daar word beplan om gedurende 2007 ’n kompilasie van al die Bybelse liturgieë vir naslaandoeleindes uit te gee.  Hierdie produk sal ook op CD, saam met die boek te koop wees.


11.4.2.3
Gedurende die begin van 2005 het daar ook weekliks volledige preke en liturgieë oor Hebreërs as ’n proefneming op die webwerf verskyn.


11.4.2.4
Ons is baie dankbaar vir elke leraar wat meewerk aan bogenoemde twee produkte.  Veral die redakteurs sit baie moeite in om ’n gehalte produk op die tafel te plaas.  ’n Spesifieke woord van dank aan die onderskeie redakteurs:  Freddie Schoeman, Kobus Myburgh, Willem Boshoff, Willie van Heerden, Gustav Claassen, Fanie Cronjé, Hendrik van Wyk, Hancke van Blerk, Laurie Naudé en Eduan Naudé, vir uitsonderlike harde werk en toewyding.  Elna de Bruyn verrig ’n onmisbare en monumentale werk in die verskyning van die boeke.




11.4.2.5
e-Bybelskool


Hierdie produk is vir leraars, wat lidmate graag wil begelei tot ’n dieper verstaan van die Woord.  Daar verskyn twee modules Bybelskoolmateriaal per jaar.  Hierdie lesings kan gratis verkry word, deur op die webwerf in te skakel.  Tot op hede het vyf en sewentig predikante  van hierdie diens gebruik gemaak. Ons is besig met reklame en hoop dat meer van dié produk sal gebruik maak.  Die droom sou wees om op al ses en sestig boeke van die Bybel modules beskikbaar te hê.


11.4.2.6
Die volgende modules is reeds beskikbaar of in beplanning:


Modules reeds beskikbaar:


1 Korintiërs


Die profete in Konings


Jesaja 1 tot 39


Hebreërs


Obadja en Joël


Die volgende modules verskyn in die volgende twee jaar:


2006


Matteus


Klaagliedere


Ou Testamentiese Apokriewe boeke


Bybelvertalings


2007


Openbaring


Psalms


Nuwe Testamentiese Apokriewe boeke


11.4.2.7
’n Groot dank aan die akademiese konsultante en skrywers wat hierdie projek moontlik maak.


11.5
SANGWERKWINKELS

11.5.1
Gedurende 2005 is twee suksesvolle musiekwerkswinkels in die sinodale gebied deur Tertius Erasmus en sy span musikante aangebied.  Daar word weer werkswinkels vir 2006 beplan.


11.6
SENTRUM VIR SPIRITUALITEIT


11.6.1.
Gedurende November 2004 is die Sentrum vir Spiritualiteit gestig, wat leraars en lidmate behulpsaam kan wees met ’n verantwoordelike lewe voor God.  Abel Pienaar is die eerste direkteur van die Sentrum.


11.6.2
Van die intervensies wat beplan word en alreeds geskied, is die volgende:


11.6.2.1
Maandeliks word spiritualiteitontmoetings by Skuilkrans-Pretoria deur kundiges op dié gebied aangebied.


11.6.2.2
Daar word ook saamgewerk om ’n gesamentlike Retreat deur Excelsis en die Sinode van Oos-Transvaal aan te bied.


11.6.2.3
Kleiner retreates vir predikante word in die vooruitsig gestel.


11.6.2.4
Daar is in 2005 begin om leraarspare in die sinodale gebied op die “Emmaus-walks,” ’n interkerklike Retreat, te stuur.  Die idee is dat hulle weer lidmate hieraan sal blootstel.  Tans word ondersoek ingestel na die moontlikheid om leraars ook op georganiserende wyse bloot te stel aan die retreate-sentrum by Iona.  Die bedoeling is om leraars se vlak van spiritualiteit drasties te verhoog, deur blootstelling aan nuwe maniere om God te ken en te beleef.


11.6.2.5
Die Sentrum het ook besluit om behulpsaam te wees met alternatiewe aanbiddingsstyle vir jongmense.  Vir dié doel word jongmense blootgestel aan die lewe en aanbidding op Taizé in Frankryk.  In 2005 het ’n groep van agt persone dié sentrum besoek.  Die Sentrum beoog verder om in 2006 ’n naweek te reël vir persone wat al ’n besoek aan Taizé gebring het.  Die idee is om sulke ontmoetings in Suid-Afrika aan te bied vir diegene, wat nie ’n besoek na Frankryk kan meemaak nie.  Intussen wil die Sentrum veral jongmense blootstelling gee aan hierdie spiritualiteit.  Daar word weer in 2006 gedurende die skoolvakansie ’n geselskap na Taizé gereël.  Die ideaal sou wees dat meer gemeentes sulke tipe dienste, met styl kon aanbied.


11.7
LITURGIESE SENSITIWITEIT


11.7.1
Die Diensleier het gedurende 2004 leraarskringe besoek, met die doel om ’n groter sensitiwiteit vir verantwoordelike liturgievorming te kweek.  Soortgelyke besoeke rondom prediking word vir 2007 beplan.  Gedurende 2005 is ’n konferensie gereël, waartydens prof Leonard Sweet ’n byderwetse lesing aangebied het oor “Rebuilding worship.”  Dit was deel van ’n gesamentlike projek met die Sinode van Suid- en Noord-Transvaal.


11.8
NUWE INISIATIEWE


11.8.1
Ons is tans besig om ’n span saam te stel, wat gemeentes behulpsaam kan wees met die modernisering van hul kerkgeboue in verband met die gebruik van dataprojektors, sowel as beter klank en beligting.  Hierdie span sal vanaf 2006 funksioneer.


11.8.2
Ons bid werklik dat hierdie Bediening jou en jul gemeente kon help, om nog meer verheerlikende ontmoetings met die Here te kon hê.  Wat ons saai, sal ons maai.  Mag daar oor elke ontmoeting in jul gemeente met die Here ’n gedig geskryf word, soos oor dié ontmoeting in die Knysnabos:




Sondagoggend, Knysnabos


Langs Kom-se-pad staan bome met baarde, eerbiedig, stil, soos aartsvaders wat bid. 


Hoog en soet jubel daar suikerbekkies:


“... in-excelsis-Deo-in-excelsis...”


Kakelaars laat meerstemmig van hul hoor.


Janfrederik val in.  Met bosbontrok 


en willie swel dit uit tot ’n koor


wat die woud se groot Laudamus bring.


Die gryskopspeg tik teen ’n dooie stam,


beduie:  “Teen só een het Hy gehang.”


Die loerie sprei sy vlerke snakrooi oop,


verkondig weids:  “Die bloed van die Lam.”


Hoog bo, afgeëts teen koningsblou,


hang ’n kroonarend aan die sagte wind.


“Gloria!” klink die helder wielewaal


deur hierdie Godgegewe katedraal.


Neels Jackson


Woordwyser 2006


11.9
LEDE VAN DIE DIENSSPAN  


Dr Deon Bester (Diensleier)


Ds Abel Pienaar
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Ds Marius Maree


Prof Willem Boshoff


Ds Lourens Geldenhuys            
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12.  BEDIENING VIR GETUIENIS


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag word as inligting bedoel.  


Punt twee: 
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van die Bediening vir Aanbidding wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen

KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGFORMAAT

Geen.


12.  BEDIENING VIR GETUIENIS


Om gemeentes en lidmate te begelei om hulle gesig na die wêreld te draai


12.1
INLEIDING


12.1.1
Die bekende Switserse teoloog Emil Brunner het by geleentheid geskryf dat soos ’n vlam nie anders kan as om te brand nie, die Kerk nie anders kan as om van Christus te getuig nie.  Dit is ook waar van die Sinode van Oos-Transvaal.  Ons gaan van die standpunt uit dat die Sinode – én ook elke gemeente in die Sinode – die sin van ons bestaan daarin sien, dat ons met woord en daad lewende getuies vir Jesus Christus is.


12.1.2
Ons werk met ’n omvattende getuienisdefinisie:  Deur ons woordverkondiging (keurigma), ons liefdesdade (diakonia) en ons bouwerk aan die gemeenskap van die gelowiges (koinonia), reik ons uit na mense in nood, binne én buite ons sinodale gebied.


12.1.3
Die Diensspan vir Getuienis het kort ná afloop van die sinodesitting van 2003 besluit om vir die voorsienbare toekoms op sewe prioriteite te fokus:  Gemeentemobilisering en bemagtiging, Wêreldsending, Kerkeenheid, die totstandkoming van ’n Gesamentlike Getuienisforum vir die familie van NG Kerke in ons gebied, Christelike leer en lewenstyl, HIV/Vigs, asook die bediening onder Armes in ons deel van die land.  Daarby het ons ’n deurlopende verantwoordelikheid ten opsigte van gesamentlike sendingwerk in Suid-Mosambiek en in Swaziland.


12.1.4
Vir die Bediening vir Getuienis is dit ’n voorreg om soos volg verslag van sy werksaamhede van die afgelope twee jaar te doen.

12.2
PERSONEEL


12.2.1
Die Bediening vir Getuienis is onderverdeel in sewe Diensgroepe, wat elk aan ’n spesifieke fokusarea aandag gee.


12.2.2
Gemeentemobilisering en bemagtiging:  Diensgroepleier ds Ben Blom.


Wêreldsending:  Diensgroepleier ds Danie Louw.


Kerkeenheid:  Diensgroepleier ds Lieze Meiring.


Gesamentlike Getuienis:  Diensgroepleier  dr Mike Heaney.


Christelike leer en lewenstyl:  Diensgroepleiers di Darius Botha en Erik Immelman.


HIV/Vigs:  Diensgroepleier dr Sunette Pienaar (bedank).


Armoede:  Diensgroepleier ds Arno Meiring.


Verteenwoordiger op die Swazilandse Sendingkommissie (SwSK): dr Mike Heaney.


Verteenwoordiger vir die Gesamentlike Sendingkommissie vir Mosambiek (GSM): ds Carel Louwrens.


12.2.3
Diensspan


Die Diensspan van die Bediening vir Getuienis bestaan uit prof Piet Meiring (voorsitter), dr Mike Heaney (ondervoorsitter), di Arno Meiring (skriba), Darius Botha en ouderling Carol Marais.


12.3
OPDRAGTE VAN DIE AFGELOPE SINODESITTING EN VAN DIE SINODALE DIENSRAAD


12.3.1
Gespreksgeleenthede 


12.3.1.1
Die Sinode het gevra dat gespreksgeleenthede geskep moet word, waartydens lidmate van die NG Kerkfamilie die geleentheid kry om hul lewensverhale met mekaar te deel.


12.3.1.2
Heelwat geleenthede is geskep tydens konferensies wat deur die Diensgroepe vir Kerkeenheid, vir ’n Gesamentlike  Getuienisforum, Wêreldsending, Armoedebediening en die HIV/Vigs bediening aangebied is.  Dié proses sal egter nog vir baie jare moet voortduur.


12.3.2
Ekumeniese liggame 


12.3.2.1
Die nodige inligting oor die ekumeniese verhoudings, waaraan die Sinode van Oos-Transvaal aandag moet gee, is versamel.


12.3.2.2
Die Sinodale Diensraad het op versoek van die Diensspan vir Getuienis, verteenwoordigers op verskeie ekumeniese liggame (die Gauteng Raad van Kerke, Die Mpumalanga Raad van Kerke, die “Evangelical Alliance of South Africa,” die SACLA-netwerk, die “Transforming Tshwane” inisiatief en die Pretoriase kerkleiersbyeenkoms) aangewys.


12.3.3
Barberton Bybelskool 


12.3.3.1
Die Sinodale Diensraad het die Bediening vir Getuienis versoek om ’n memorandum oor die opleiding, wat deur die Barbertonse Bybelskool aangebied word, voor te berei.  Kan die evangeliste wat daar opgelei word deur die Kerk gebruik word?


12.3.3.2
Die Diensspan beplan om op 18 Augustus 2005 ’n besoek aan die Bybelskool te bring, om inligting te versamel.  Die VGKSA sal ook in die verband geraadpleeg word.


12.4
FOKUSAREAS


12.4.1
Gemeentemobilisering en bemagtiging


12.4.1.1
Die Diensspan wil baie graag gemeentes met die ontwikkeling en uitbouing van hul getuienisprogramme bystaan.  Sedert die vorige sinodesitting het die Diensgroep vir Gemeente-mobilisering en bemagtiging met die samewerking van die Kingfisher Mobilisering Sentrum (KMS), verskeie konferensies en skolingsbyeenkomste in ringe en gemeentes aangebied.


12.4.1.2
’n Hele paar gemeentes het hulle reeds tot ’n langtermynproses verbind, waartydens die diensgroep én die KMS die gemeentes wat hul getuienisbeplanning en uitreike betref, drie jaar lank sal begelei.  ’n Hele paar gemeentes in ons Sinode is ook deel van die netwerk van Gestuurde Gemeentes, wat deur BUVTON gekoördineer word.


12.4.2
Wêreldsending


12.4.2.1
Talle gemeentes ondersteun sendelinge wat in verskeie wêrelddele arbei.  Ons het ’n ernsitge behoefte aangevoel dat dié gemeentes van mekaar moet weet, dat hulle van hul programme koördineer en dat hulle die geleentheid moet kry om probleme waarmee almal worstel, gesamentlik te probeer oplos.

12.4.2.2
’n Baie geslaagde Wêreldsendingkonfe-rensie is op 5 en 6 Februarie 2005 in die gemeente Sabie aangebied.  Die program, wat onder leiding van ds Danie Louw plaasgevind het en waaraan talle sprekers deelgeneem het, het soveel aftrek gevind dat daar DV in 2006 ’n opvolgbyeenkoms gehou gaan word.


12.4.3
Kerkeenheid


12.4.3.1
Die Diensgroep vir Kerkeenheid het hulle ten doel gestel om die proses van kerkhereniging in die NG Kerkfamilie te stimuleer.  Hulle het verskeie gesprekke met die Moderature van die verskillende Kerke gevoer en ook vergaderings in verskillende ringe gehou, waartydens die uitdagings en probleme rondom kerkhereniging bespreek kon word.


12.4.3.2
Op uitnodiging van die Diensgroep het die Moderator van die Algemene Sinode, dr Coenie Burger, twee byeenkomste toegespreek.  Skuilkrans-Pretoria (23 Maart 2005) en Sabie (24 Maart 2005) – wat goed bygewoon is en waar talle sake, wat met die proses te make het, aan die orde gestel is.


12.4.4
Gesamentlike Getuienis


12.4.4.1
Die Sinodale Getuienisforum het gedurende die reses ’n werklikheid geword.  Ds Andries Louw is as eerste Funksionaris aange-stel.  Ons is baie dankbaar oor die totstandkoming van die Sinodale Getuienisforum, wat die gesamentlike getuienis-aksies van drie Sinodes (NG Kerk Oos- en Noord-Transvaal, sowel as die VGKSA Noord-Transvaal) ko-ordineer.  Heelwat inisiatiewe is al geneem soos ds Andries Louw berig.


12.4.4.2
Die aanvanklike werk het gefokus op bekendstelling, deur ’n inligtingstuk en persoonlike besoeke en optredes.  ’n Groot gedeelte van die tyd is ook deur die skribaat van die Noordelike Konvent opgeneem.


12.4.4.3
’n Aantal plaaslike getuienisforums het tevore reeds tot stand gekom, soos die Barberton Ringsforum en die Getuienisforum van Mamelodi-Lusaka.  ’n Konferensie van plaaslike getuienisforums is op 27 Oktober 2004 by die Dienssentrum in Mamelodi gehou, waar inligting uitgeruil en verhale vertel is.


12.4.4.4
Gesprekke is aan die gang met die oog op vorming van getuienisforums in groter dorpe.  Streekkonferensies word hiervoor in die vooruitsig gestel.  Die betrokkenheid van stedelike gemeentes bly waarskynlik die grootste uitdaging, aangesien daar dikwels nie ’n VGKSA-gemeente naby is, waarmee daar ’n verhouding opgebou kan word nie.


12.4.5
Christelike leer en lewenstyl


12.4.5.1
Dié Diensgroep koördineer die getuienisaksie van ons Sinode op die arbeidsterrein, asook in die wyer samelewing.  


12.4.5.2
Een van die belangrikste inisiatiewe met wie ons dié verband saamwerk is die “Industrial Ministry of South Africa” (IMSA).  Nie net word aan die groot behoeftes en vrae op arbeidsterrein aandag gegee nie, maar gemeentes word ook wat plaaslike bedrywighede betref (dienssentrums, naaldwerksentrums, lees- en skryfklasse, lektuurverspreiding, Amos-programme, enso-voorts) met raad en daad bygestaan.


12.4.5.3
’n Bekendstellingsbyeenkoms word vir die tweede helfte van 2005 in verskeie sentra binne ons sinodale gebied beplan.  Die Diensspan vir Getuienis het ook met die “Arts and Reconciliation” fees wat in Maart 2005 aan die Universiteit van Pretoria, ’n hele aantal afgevaardigdes uit agtergeblewe gemeenskappe te borg.


12.4.6
HIV/Vigs


12.4.6.1
Die Diensgroep werk nou saam met die organisasie Hartklop, wat op allerlei maniere broodnodige inligting oor die HIV/Vigs pandemie in die land versprei én ook op verbeeldingryke wyses help om die nood van VIGS-slagoffers en hul naasbestaandes te verlig.  


12.4.6.2
Inligtingsbyeenkomste en kursusse in palliatiewe versorging is aan die orde van die dag.  


12.4.6.3
’n Hoogtepunt was die oop gesprek op 16 April 2005 in die gemeente Lynnwoodrif, waaraan ’n honderd vroue uit alle kultuurgroepe in ons land deelgeneem het.  Die Byeenkoms wat gesamentlik deur die Diensgroep en die organisasie “South African Women in Dialogue” aangebied is, is onder andere deur die presidentsvrou me Zenele Mbeki toegespreek.  Die byeenkoms was baie geslaagd en inspirerend en in die pers is groot waardering vir die inisiatief uitgespreek.  ’n Opvolgbyeenkoms is reeds op die agenda.

12.4.7
Armoede


Die Diensgroep het moeite gedoen om toepaslike inligting oor die voorkoms van armoede binne ons sinodale gebied te versamel en te verwerk, asook om gemeentes van advies te bedien wat plaaslike armoede-projekte betref.  ’n CD waarop al hierdie inligting vervat is, is vervaardig en in die gemeentes versprei, tesame met ’n stel plakkate wat gemeentelede op ’n kreatiewe wyse aanmoedig om by die bekamping van armoede betrokke te raak.  Nuwe projekte word reeds beplan.


12.4.8
Swaziland sending


12.4.8.1
Die sending in Swaziland is ’n gesamentlike werksaamheid van drie Transvaalse Sinodes, (Wes-, Suid- en Oos-Transvaal) maar omdat Swaziland aan ons Sinode grens én omdat daar historiese bande tussen ons bestaan, is die werk in Swaziland vir ons van groot belang.  Ons sendeling in Swaziland is dr Arnau van Wyngaard, wat al baie jare in die gebied werk.


12.4.8.2
Daar is die afgelope tyd nuwe entoesiasme vir die werk in ons buurstaat en gemeentes uit Oos-Transvaal wat by die werk betrokke is, is saam met die Swazilandse Sendingkommmissie en die gemeente Goedgegun (in Swaziland) besig om nuwe ontwikkelingsmoontlikhede te oorweeg.


12.4.8.3
Onlangs het ’n groep teologiese studente van die Universiteit van Pretoria Swaziland besoek, en hul gewilligheid om op ’n permanente basis by die werk betrokke te bly, te kenne gegee.  Die Bediening vir Getuienis het self ook in die gebied gaan vergadering hou en is opgewonde oor nuwe moontlikhede wat hulle voordoen.

12.4.9
Sending in Suid-Mosambiek


12.4.9.1
In Junie 2004 het die drie Sinodes van die Igreja Reformada em Mozambique (IRM) in Vila Ulongue byeengekom en ’n formele samewerkings-ooreenkoms onderteken, waarin die verhouding tussen die IRM en die NG Kerk (ook die Sinode van Oos-Transvaal) vasgelê is.  Terwyl die Sinode van Wes- en Suid-Kaap veral by die werk in die noorde van die land betrokke is, is Suid-Mosambiek op ons agenda.


12.4.9.2
Ds Manie Taute wat lank aan die hoof van die Hefsiba Teologiese Skool gestaan het, het intussen as sendeling na Portugal vertrek.


12.4.9.3
Na heelwat soeke en onderhandelinge om ’n geskikte kandidaat vir die vakante dosentepos by Hefsiba te kry, is daar besluit om dr Marilda de Oliviera (lidmaat van die Gereformeerde Kerk te Potchefstroom) aan te stel.  Sy is ’n Brasiliaans-gebore dame wat ’n PhD-graad in Praktiese Teologie verwerf het en wat ervaring van ’n bediening onder Mosambiekers het.


12.5
SLOT


Dit was vir die Diensspan vir Getuienis ’n voorreg om die Sinode – veral die gemeentes in die Sinode – van diens te wees.  Baie dankie vir die geleentheid aan ons gebied.


Mag die seën van die Here op al die werksaamhede van die Sinode rus.
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13.  BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van Onderlinge Sorg.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van Onderlinge Sorg wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 13.15.3  Jeugwerkers


13.  BEDIENING VIR ONDERLINGE SORG


Om uit die hart van God vir mekaar te leef 


13.1
INLEIDING


13.1.1
Die Diensspan het op 2 Oktober 2003 na die vorige sinodesitting oor hulle taak besin en sien dit as die bemagtiging van gemeentes.  Sorg deur lidmate aan mekaar word deur die gemeentes onderneem.


13.1.2
Die werksaamhede van die Diensgroep is onderverdeel in die volgende terreine:  Pastorale Versorging, Gemeente Ontwikkeling, Predikantebediening en Kategoriale Bediening en die bestaande Diensgroepe is daaronder ingedeel.


TERREIN EEN - PASTORALE VERSORGING


13.2
OUERWORDENDE LIDMATE


Diensgroepleier:  Ds Johann Fourie


13.2.1
Onder leiding van dr Jaco Hoffmann is ’n Ombudsman-program vir bestuurders en matrones van tuistes vir bejaardes op 4 Junie 2004 te Middelburg-Suid aangebied.


13.2.2 
’n Opleidingseminaar vir gemeentes se Diensgroepe verantwoordelik vir ouer lidmate met dr Louw Alberts as spreker, is op 20 Augustus 2004 by Skuilkrans-Pretoria gehou.  Dit is deur 80 persone bygewoon.


13.2.3
Op 1 Oktober 2004, die Internasionale Dag vir die Bejaarde, het ’n feesdiens gelei deur dr Rassie van Niekerk by Pretoria-Faerie Glen plaasgevind.  Ongeveer 300 bejaardes uit die hele sinodale gebied het dit bygewoon.


13.3
HUWELIKSBEGELEIDING


Diensgroepleier:  Ds Tertius Erasmus


Hierdie nuwe Diensgroep is gevorm uit belangstellendes op die terrein en ’n doelwit van die groep is om materiaal te ontwikkel wat tot beskikking van gemeentes gestel kan word.


13.4
TRAUMABEGELEIDING


Diensgroepleier: Vakant 


13.4.1
’n Retraite vir lidmate wat deur trauma geraak is


’n Retraite vir lidmate wat deur trauma geraak is, is as gevolg van min belangstelling gekanselleer.


13.4.2
Eendag kursus in traumabegeleiding


In samewerking met Traumatology Services International word ’n eendag kursus in traumabegeleiding op DV 9 September 2005 aangebied.


TERREIN TWEE - GEMEENTE ONTWIKKELING


13.5
ADVISERING EN BEGELEIDING


Diensgroepleier:  Ds Henry van der Schyff


Na behoefte is verskeie gemeentes deur fasiliteerders besoek en ondersteun.  Daar is noue samewerking tussen hierdie Diensgroep en Ondersteuningsdienste.


13.6
PLEK VAN DIE VROU IN DIE KERK


Diensgroepleier:  Ds Elsje Büchner


13.6.1
Werkswinkels vir gesprekke oor  die plek van die vrou in die gemeente word beplan. 




13.6.2
Die Diensgroep het ook samesprekings gevoer met die Diensgroep vir Vrouelidmate oor hulle onderskeie terreine en samewerking.


TERREIN DRIE - PREDIKANTEBEDIENING


Diensgroepleier:  Dr Jan Bisschoff


13.7
PASTOR PASTORUM


13.7.1
Die span leraars wat ander leraars besoek, gaan  voort met die werk. 


13.7.2
 Twee leraars wat onlangs afgetree het, Freek Swanepoel en Fanie Steyn was  behulpsaam om leraars in Centurion, Pretoria en Witbank en omgewing  te besoek.


13.8
STANDPLAASVERWISSELING


13.8.1
Streekwerkswinkels vir leraars en dagbesture/diensgroepe vir diensverhouding is deur dr Jan Bisschoff en ds Gerrie Doyer gehou.  


13.8.2
Slegs enkele leraars/kerkrade het aangedui dat hulle verder  gesprek wil voer oor moontlike standplaasverwisseling.


13.8.3
 Geen standplaasverwisseling kon nog in die sinodale gebied realiseer nie.


13.9
MENTORPROGRAM


Dr Jan Bisschoff het, in samewerking met die Sinode van Suid-Transvaal, opleiding ontvang in die mentorprogram. 


13.10
ROEPINGS- EN BEDIENINGS-VERNUWING


Retraites word in die vooruitsig gestel vir leraars met die oog op roepings- en bedieningsvernuwing.


13.11
BEDIENINGVREUGDEMODEL


13.11.1
Die Algemene Sinode het in 2004 die Bedieningsvreugdemodelaanvaar as uitgangspunt vir die predikantebediening van die NG Kerk. 


13.11.2
 Hierdie  model stem grootliks ooreen met wat reeds hier deur die Sinode van Oos-Transvaal in werking gestel is. 


13.11.3
 Een van die sake wat in die toekoms beklemtoon behoort te word, is die rol van gemeentelike versorgingskommis-sies, wat in die gemeente na die persoonlike en geestelik situasie van die predikant en sy/haar gesin sal omsien.  


13.11.4
Dit behoort gereelde  en jaarlikse gesprekke oor be-dieningsvreugde en hulp in krisisse in te sluit.


13.12
PREDIKANTEKONFERENSIE


13.12.1
Die Predikantekonferensie is vir 2005 gekanselleer, omdat die Algemene Predikantebyeenkoms in Junie 2005 in Bloemfontein plaasgevind het.  Dit is in die vooruitsig gestel dat leraars daaraan voorkeur sal gee.  


13.12.2
Oos-Transvaal se eie konferensie bly steeds waardevol, omdat dit ’n groot bydrae lewer om die predikante in die sinodale gebied nader aan mekaar te bring en hulle bediening te verryk.  


13.12.3
Hou asseblief nou reeds die eerste week in September 2006 oop.


TERREIN VIER - KATEGORIALE BEDIENING


13.13
DIENSGROEP VIR JEUGBE-DIENING



Diensgroepleier:
 Ds DF Ehlers 


13.13.1
Jeugkampe


13.13.1.1
Onder leiding van goed toegeruste personeel vind die volgende jeugkampe jaarliks plaas:  Skoolverwisselingskamp, Crux-Avontuurkamp, VAT-15 Kamp, Skoolverlaterskamp en die Wegbreekkamp na die Graad 12 eksamen. 


13.13.1.2
Deelnemers aan hierdie kampe getuig van geestelike groei en oordeel dat hulle na so ’n kamp beter toegerus is vir die uitdagings wat aan hulle gestel word.


13.14
WERKSWINKEL VIR JEUGWER-KERS EN JEUGLERAARS


13.14.1
Onder leiding van die Diensgroep vir Jeugbediening het ’n werkswinkel vir jeugwerkers  en jeugleraars op 8 en 9 November 2004 by Badplaas plaasgevind.


13.14.2
Uit die besinning volg dat kategese die spilpunt van jeugwerk in die gemeente behoort te wees; Bybellees opnuut onder die jeug aangemoedig behoort te word; ’n EXPO waarop verskillende produkte rakende jeugwerk en kategese programme op die mark, aan gemeentes bekend gestel kan word; gereël behoort te word; en Jeugwerk as professionele beroep aan gemeentes bekend gestel te word.


13.15
DIE OPLEIDING VAN JEUGLERAARS EN JEUGWERKERS


13.15.1
Probleemstelling




Na aanleiding van gesprekke met gemeentes in die sinodale gebied, asook jeugwerkers is die volgende probleme geïdentifiseer:


13.15.1.1
Ervaring van gemeentes


Een:
Gemeentes ervaar dat jeugwerkers wat in Wellington opgelei word, nie na gemeentes in die Noordelike gebiede terugkeer nie. Hulle verkies om eerder in gemeentes in die Suide te werk.  Die wat wel belangstel in poste in die Noorde, verkies ook om slegs in die stedelike gemeentes te werk.  Die gevolg is dat veral die plattelandse en semi-plattelandse gemeentes soms met poste sit, wat of nie gevul kan word nie of gevul word met persone uit ander vakgebiede met toepaslike ondervinding.


Twee:
Gemeentes ervaar dat daar ’n gebrek is aan kontinuïteit, deurdat Jeugwerkers slegs ’n beperkte tyd in gemeentes werk en dan aanbeweeg na ander werksgeleenthede.


Drie:
Gemeentes ervaar dat jeugwerkers se opleiding nie prakties genoeg gerig is nie en dat hulle eers ervaring opdoen, nadat hulle in die gemeente begin werk het.


13.15.1.2
Jeugwerkers


Een:
Jeugwerkers kom na paar jaar agter dat hulle nie in ’n lewensvatbare beroep is nie, aangesien die vergoeding nie van so aard is dat gesinne onderhou kan word nie.


Twee:
Die opleiding is egter so gespesialiseerd, dat hulle heeltemal in ander vakgebiede moet studeer, buite hulle vakgebied poste soek, of opgeneem word in Charismatiese kerke wat mindere kwalifikasies vir leraars verwag. 


Drie:
Ongelukkig is die opleiding nie van so aard, dat daar maklik beweeg kan word na ander bedienings binne die Kerk soos jeugleraars nie.  Om aan te beweeg binne die NG Kerk moet jeugwerkers van voor af begin met teologiese studie met slegs klein krediete vir die vakke reeds gedoen.  


Vier:
Gemeentes se probleem is dat jeugwerkers se kwalifikasie nie van so aard, is dat hulle gelykwaardige salarisse van leraars kan ontvang nie.  ’n Gemeente kan nie ’n leraar met ’n ses jaar kwalifikasie dieselfde betaal, as jeugwerkers met ’n vierjaar kwalifikasie nie.   Intree-leraars se salarisse is reeds so op die grens van oorlewing, dat dit die strukturering van jeugwerkers-alarisse nog moeiliker maak.


Vyf:
Jeugwerkers ervaar dat gemeentes en lidmate hulle nie sien as die spesialiste wat hulle is nie en hulle slegs beskou as iemand wat administrasie doen en die kinders besig hou. 


Ses:
Jeugwerkers ervaar dat hulle aangestel word en verwag dat hulle wonders moet doen met die jeug sonder ’n begroting of medewerkers om te help.


13.15.1.3
Ervaring van Jeugleraars


Een:
Gemeentes aanvaar dikwels dat ’n jong dominee ook by magte is om gespesialiseerde jeugwerk te doen.  Leraars se opleiding is egter geensins jeuggerig nie en leraars kom in gemeentes met min of selfs geen opleiding of ondervinding in jeugwerk.


Twee:
Jeugleraars ervaar dat hulle as jeugleraars aangestel word, maar dat die jeug net ’n deel van hulle normale arbeid word.  Die gevolg is dat die ander deel van die gemeentewerk soveel tyd in beslag neem, dat leraars onvoldoende tyd het om aan ontwikkeling van die jeugbediening te spandeer. (Al wat hulle van jeugwerk het, is die skuldgevoel!) 


Drie:
Waar daar wel gehou word by die ooreenkoms dat die jeugleraar spesialis jeugwerk doen, ervaar hulle dat hulle gesien word as “junior leraars” in die bedieningspan. 


13.15.2
Voorstelle vir opleiding van predikante en jeugwerkers


13.15.2.1
Dit is duidelik dat daar op die stadium reeds prosesse aan die gang is, wat die saak van die opleiding van Predikante ondersoek.


Een:
Die Kuratorium is tans in ’n proses van herkurrikulering.


Twee:
Na aanleiding van ’n besluit deur die Algemene Sinode in 2002 is daar ook onder leiding van Prof Malan Nel ’n ondersoek (PREDIKANTE A-Z BELEID) na sekere fassette van die totale proses wat sake soos keuring en legitimasie insluit.


13.15.2.2
Ons is van mening dat hierdie prosesse benut behoort te word om die saak van opleiding in jeugwerk behoorlik op die tafel te plaas. 


13.15.2.3
Wat die opleiding van Jeugwerkers betref is daar egter nie soveel momentum nie. Teen die agtergrond van sake in die probleemstelling genoem, is dit tog belangrik dat die opleiding van Jeugwerkers dringende aandag sal geniet. Ons wil daarom meer as een voorstel indien.


Vir die Korttermyn


13.15.2.4
Vir die huidige is daar twee moontlike weë wat jeugwerkers kan volg: Hugenote -Kollege (afstand studie) en Sentrum vir Kontekstuele Bedienning. 


13.15.2.5
Ten opsigte van albei bogenoemde. kursusse sal ons op sinodale vlak in gesprek moet tree met die instansies waar dit aangebied word, en dan veral ten opsigte van  die praktiese afdeling van die opleiding. Ons is van mening is dat groter betrokkenheid van studente by die praktyk en in besonder by die praktyk binne ons sinodale gebied van groot belang is.  Voelers wat in die verband na Hugenote-Kollege  uitgesteek is, lyk baie positief.


13.15.2.6
Die gedagte is dat gemeentes geïdentifiseer word, wat belangstel om vir ’n Jeugwerker ’n voog te wees ten tye van opleiding. Finansiële implikasies kan deur die gemeente met die student onderhandel word. Hierdie is in lyn met die Algemene Sinode se siening van die wyse waarop begeleiding van teologie studente behoort plaas te vind.


Vir die Langtermyn


13.15.2.7
Daar moet ingeskakel word by die prosesse wat reeds aan die gang is rakende opleiding van Predikante. In hierdie prosesse moet beding word vir opleiding van Jeugwerkers aan instansies wat predikante oplei.


13.15.2.8 Daar moet veral gefokus word op die daarstel van brûe tussen jeugwerkersopleiding en predikante opleiding sodat jeugwerkers kan oorskakel van Jeugwerker na Predikant, sou die behoefte later in sy/haar lewe na vore kom.  Die moontlikheid van ’n beperkte legitimasie (as jeugleraar) behoort ondersoek te word.


Jeugwerkerskultuur


13.15.2.9
Daar is reeds besluit dat by die eerskomende sitting van die Sinode van Oos Transvaal daarop gefokus moet word om die Jeugwerker as professie duidelik bekend te stel en gemeentes aan te moedig om gekwalifiseerde jeugwerkers regmatig te behandel.


13.15.2.10 Die Sinode kan ook gemeentes motiveer om beurse vir jeugwerkers daar te stel of gedeelde beurse tussen gemeentes of self met ringe te onderhandel.


13.15.2.11 Daar moet ook ’n kultuur van Jeugwerkers daargestel word. Net soos wat gemeentes gevra word om deel te neem aan die prosesse van werwing en roeping, keuring en begeleiding van studente in teologie, moet hulle ook aangemoedig word om dieselfde te doen ten opsigte van jeugwerkers. Gemeentes moet besef hoe belangrik dit is om studente in jeugwerk finansieel te ondersteun en tydens hulle opleiding te begelei sodat hulle voldoende praktyk ondervinding sal opdoen.


Praktyk


13.15.2.11 Kursusgeld by Hugenote-Kollege vir die afstandsonderrig (vlak een) beloop tans R18 000 (boeke ingesluit) per jaar. Gemeentes moet verstaan hoe belangrik dit is om studente in jeugwerk finansieel by te staan. 


13.15.2.12 As in ag geneem word dat gemeentes moet instaan vir verblyf en waarskynlik vir ’n honorarium, moet die Sinode dit oorweeg om in te staan vir die studiebeurs, terwyl gemeentes die ander finansiële verantwoordelikheid dra.


13.15.3
AANBEVELINGS


Een:
Gemeentes word versoek om deur roeping en finansiële ondersteuning direk betrokke te raak by die opleiding in jeugwerk, van geskikte studente uit hulle eie geledere. 


Twee:
Die Sinode dra dit aan die Bediening vir Onderlinge Sorg op, om in gesprek te tree met Hugenote-Kollege en met Sentrum vir Kontekstuele Bediening, rakende die opleiding van Jeugwerkers met klem op sinodaal-praktykgerigte opleiding.


Drie:
Die Sinode dra dit aan die Diensgroep vir Jeugbediening op om betrokke te raak by die proses van herkurrikulering van teologiese opleiding wat tans plaasvind, ten einde te beding vir meer praktykgerigte opleiding vir Jeugwerkers en Jeugleraars.


Vier: 
Die Kuratorium van die Teologiese Fakulteit by die Universiteit van Pretoria word versoek on die moontlikhede van beperkte, gespesialiseerde legitimasie vir Jeug- en Kinderwerkers te ondersoek en ook te kyk na prosesse waardeur hierdie beperkte legitimasie later in volle bevoegdheid omgeskakel kan word.   

13.16.1
BEDIENING VIR VROUE-LIDMATE


Diensgroepleier: 
Me Sarie Lötter


13.16.1
Herfskonferensie


Die jaarlikse Herfskonferensie is steeds een vandie hoogtepunte op die kalender.  Sprekers soos dr Arnold Mol (2004) en prof Christina Landman (2005) het goeie bywoning van vroue oor die hele sinodale gebied verseker en lei tot positiewe evaluering van die herfskonferensie.


13.16.2
Vrouenuus


Die Vrouenuus word gereeld uitgegee en bevat nuus oor vroue-aktiwiteite in gemeentes.


13.16.3
Navorsing na die behoeftes en deelname van vroulidmate in die NG Kerk.


13.16.3.1
Met die samewerking van dr Gerrie Cilliers, ’n navorser wat lidmaat is van Skuilkrans-Pretoria, is navorsing gedoen na die behoeftes van vrouelidmate in die NG Kerk.  Agthonderd agt en veertig (848) vroue het vraelyste voltooi. Die navorsingsresultate kan by Tersia Petzer by die Sinode huis aangevra word.


13.16.3.2
Samevatting van die navorsingsresultate:


Een:
Die biografiese inligting wat ingewin is, het daarop gedui dat die proporsie senior lidmate in die NG kerk, net soos die samelewing, besig is om toe te neem.  Die oorgrote meerderheid van die respondente is getroud en het gesinne.  ’n Redelike groot groep se kinders is selfstandig.


Twee:
Die meerderheid respondente is op die platteland woonagtig.


Drie:
Meer as die helfte van die vroue is ekonomies aktief en byna ’n derde van hulle werk voltyds.  Net minder as ’n kwart is pensioenarisse.  Die wat ekonomies aktief is, beoefen ’n groot verskeidenheid beroepe, meestal in opvoedkundige en administratiewe rigtings.


Vier:
Die oorgrote meerderheid van die respondente het aangedui dat dit vir hulle belangrik is dat die leraar altyd beskikbaar moet wees, wanneer hulle hom/haar nodig het.  Die middel-ouderdomsgroep tussen 35 en 39 jaar is relatief in die grootste mate hierop ingestel.


Vyf:
Meer as die helfte van die respondente het nie behoefte om gereeld deur ’n ander lid van die gemeente besoek te word nie.  Ouer lidmate wat waarskynlik eensamer is, het wel meer behoefte om gereeld besoek te word.  Jonger lidmate wat meer beweeglik is, sosialiseer waarskynlik meer in groepe en het gevolglik nie noodwendig behoefte aan individuele besoeke nie.


Ses:
Samevattend word afgelei dat die teenwoordigheid van die leraar in die gemeente ’n baie belangrike rol speel en dat plaasvervangers nie geredelik aanvaar word nie.


Sewe:
Die onderwerpe waaroor lidmate voel meer gepreek moet word, kom neer op gesinsverhoudinge, huwelikskonflik en geloofstwyfel, terwyl ondersteuning van die kant van die leraar ook verlang word ten opsigte van selfbeeld, depressiewe gevoelens, skuldgevoelens en verwerking van trauma.  Begeleiding oor kinder-opvoeding en dissipline is ook ’n behoefte, maar respondente verkies nie om by terapeutiese programme of groepsbespreking in te skakel nie.


Agt:
Net meer as die helfte van die respondente het aangedui dat daar in  gemeentes voldoende voorsiening gemaak word vir die geestelike groei van vrouelidmate.  In die algemeen is daar nie noemenswaardige verskille tussen stad en platteland nie, maar dit wil voorkom of daar, volgens die respondente in stedelike gemeentes, minder voorsiening gemaak word vir Bybelstudiegeleenthede waar vroue geestelik kan groei.


Nege:
Dit is veral ouer vrouelidmate wat van mening is dat die pastorale versorging in hulle gemeentes goed is.  Hoewel daar nie groot verskille tussen stedelike en plattelandse respondente oor hulle belewenis van pastorale versorging is nie, is diegene in die stad tog effens negatief hieroor.


Tien:
Respondente wat aan gemeente-aktiwiteite deelneem, is gemiddeld by meer as twee aktiwiteite betrokke.  Belangrikste aktiwiteite is diensgroepe en Bybelstudiegroepe.  Een uit elke vyf respondente is deel van ’n gebedskring.  Een uit elke tien dien op die Kerkraad as ouderling of diaken; een uit elke tien is betrokke by kleingroepbediening of as kategeet.


Elf:
Ouer lidmate neem deel aan Bybelstudiegroepe, terwyl jongeres in groter mate betrokke is by kinder en jeugbediening.


Twaalf:
Die feit dat min respondente ’n aanduiding gegee het of die Kerk iets kan doen om lidmate te motiveer om in ’n groter mate betrokke te raak, kan moontlik daarop dui dat hulle onseker is oor die vraag.  Die wat wel die vraag beantwoord het, is meestal van mening dat die Kerk nie veel kan doen nie, omdat dit van die omstandighede en motivering van die individu self afhang of sy wil deelneem.  Voorstelle van wat die Kerk wel kan doen kom neer op meer persoonlike belangstelling, beter bekendstelling, meer aantreklike byeenkomste, meer toeganklike tye en identifisering en gebruik van besondere gawes van vrouelidmate.


Dertien:
Minder as ’n derde van die respondente, veral ouer lidmate, is verbonde aan buite-kerklike organisasies.  Hulle behoort aan die organisasies veral vir sosiale bevrediging, omdat dit vir hulle verrykend en leersaam is, om diensbaar te wees in ’n breër gemeenskap, vir ontspanning, en om hulle talente te gebruik.


13.17
LEDE VAN DIE DIENSSPAN


Ds Jan Liebenberg


Dr Lourens Bosman


Ds Elsje Büchner
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14.  ONDERSTEUNINGSDIENSTE


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van Ondersteuningsdienste.  Dit word as gelese beskou.  


Punt twee: 
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van Ondersteuningsdienste wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 14.7.2.6  Wysiging van Bepaling 5.2.


14. ONDERSTEUNINGSDIENSTE


“Doeltreffende ondersteuning vir die gemeentes, Bedieninge  en die Sinode in die uitvoering van elkeen se roeping.”

14.1
INLEIDING 


14.1.1
Hierdie verslag is eintlik ’n bykomende verslag.  Die eintlike verslag van Ondersteuningsdienste is gedurende die loop van die twee jaar, met die gladde funksionering van die Bediening gelewer.  Waar gemeentes gehelp is, het Ondersteuningsdienste ’n goeie verslag gelewer.


14.1.2
Al die werksaamhede is gemeet aan die visie van Ondersteuningsdienste, naamlik


“Doeltreffende ondersteuning in die uitvoering van elkeen se roeping.”


14.1.3
Soos ons Familiereëls bepaal, word ’n aantal Diensgroepe gebruik om hierdie visie te verwesenlik.


14.1.4
Na afloop van die sinodesitting 2003, het Ondersteuningsdienste die nodige Diensgroepe saamgestel en gereël dat elke Diensgroep doelwitte formuleer.  Hiervolgens is die vordering van die werk beoordeel.  Hierdie verslag noem onder andere die doelwitte waaraan die ondersteuning gemeet word.


14.1.5
Kommentaar


Kommentaar wat tydens die vorige sinodesitting gelewer is, is hanteer.  Aan al die gemeentes is per omsendskrywe hieroor terugvoer gegee.


14.1.6
Evaluering van werksaamhede


Die Diensgroep van Ondersteuningsdienste het onder leiding van ’n fasiliteerder hulle werksaamhede geëvalueer.  Die doelwitte vir die nuwe termyn is daarvolgens opgestel


14.1.7
Besluite van die vorige sinodesitting


Ondersteuningsdienste het gesorg dat die besluite in verband met die Argief en die Kuratorium (UP) uitgevoer word.  (Vergelyk Handelinge 2003, bladsy 241)


14.2
PERSONEELDIENSGROEP


14.2.1
Die fokus van dié Diensgroep is die personeel van die gemeentes, sowel as in die Sinode huis.  By die gemeentes word aan die predikante en die ander personeel aandag gegee. 


DOELWITTE


14.2.2
Die hoofdoelwit van die Personeeldiensgroep is die deurlopende bestuur van die diensverhoudinge tussen die Sinode en die werknemers en die ondersteuning aan die gemeentes oor aangeleenthede, wat met diensverhoudinge verband hou.


14.2.3
Hierdie hoofdoelwit kan ook in fyner besonderhede verdeel word:


Een:
Jaarlikse hersiening van riglyne vir Diensverhoudinge, Diensooreenkomste en Diensvoordele.


Twee:
Jaarlikse beoordeling van die personeelbehoeftes en advies aan Ondersteuningsdienste.


Drie:
Deurlopende ondersteuning en advies aan gemeentes ten opsigte van diensverhoudinge.


SAKE AFGEHANDEL


14.2.4
Die volgende sake, wat die personeel in diens van die Sinode raak, is reeds afgehandel:


14.2.4.1
Die vrywillige uitfaseer van langverlof, in ruil vir ’n voordeel van gelyke waarde.


14.2.4.2
Verhoogde pensioen om voorsiening te maak vir mediese subsidies na aftrede.


14.2.4.3
Die Personeeldiensgroep tree ook as Personeeldiensgroep vir die personeel van die Kuratorium (UP) en die Algemene Sinode op.  Beide instansies het dit versoek.  Die Sinodale Diensraad het dit goedgekeur.  Daar is geen bykomende koste vir die Sinode nie.


STEEDS UITSTAANDE


14.2.5
Voorsiening van mediese subsidies


14.2.5.1
Hierdie is dié saak, waaraan baie aandag gegee is.  Die agtergrond daarvan is die besluit wat reeds in 2001 geneem is; naamlik dat predikante wat na 1 Maart 2001 55 jaar geword het, nie meer subsidies uit ’n sentrale fonds ontvang nie.


14.2.5.2
Die motivering vir die besluit was dat die gee van ’n subsidie vir medies ’n saak tussen die werkgewer en werknemer is.  Daar moet dit ook onderhandel word.


14.2.5.3
In die verlede is fondse sentraal versamel en dan uitgedeel.  In lyn met die werkswyse van die Sinode is geoordeel dat die kommunikasielyne verkort moet word en dat die saak gereël word, waar dit hoort.  Dit is by die werkgewer-werknemer, en nie by die kerkverband nie.


14.2.5.4
Die Personeeldiensgroep het reeds baie moeite met die saak gedoen.  Talle briewe is al aan gemeentes geskryf; predikante is persoonlik geskakel, ’n program van kommunikasie is opgestel, maar nie almal reageer nie.


14.2.5.5
Kerkrade moet dringend aan die saak aandag gee.  Die Personeeldiensgroep is vir advies beskikbaar.


14.2.6
Hulp beskikbaar


14.2.6.1
Die Personeeldiensgroep kan advies oor personeel- en diensverhoudinge sake aan elke gemeente lewer.  Dit is op aanvraag beskikbaar.


14.2.6.2
Daar is voorbeelde van Ooreenkomste en Dienskontrakte en Riglyne vir Diensverhoudinge beskikbaar, wat in onderlinge gesprek pasklaar aangepas kan word.




14.3
REGSDIENSGROEP


14.3.1
Die fokus van dié Diensgroep is veral om die onderlinge verhoudinge in gemeentes glad te laat verloop.  Die Familiereëls (Kerkorde) word hiervoor gebruik.


DOELWITTE


14.3.2
Die doelwitte van die Regsdiensgroep is vervat in Bepaling 35.3.3 van die Familiereëls.


14.3.3
In hoofsaak handel dit oor die Familiereëls.


Een:
Dit word gereeld hersien en publiseer - veral na afloop van die sittings van die Algemene Sinode, waar Artikels gewysig word.


Twee:
Advies word oor die interpretasie en die praktiese toepassing van die Familiereëls gegee.


Drie:
Advies word ook aan kerkvergaderinge en ampsdraers gegee, waar hulle in die uitvoering van hulle ampspligte by die wêreldlike hof aangekla mag word.


14.3.4
Beskikbaar


14.3.4.1
Benewens die kopieë van die Familiereëls 2003, wat gratis aan elke predikant en gemeente gestuur is, is die Familiereëls ook op die Webblad geplaas.  Daar is ook ’n soek-funksie beskikbaar.


14.3.4.2
Die Kerkregkundige kan met vrymoedigheid om advies in verband met die Familiereëls genader word.  Hy kan ook raad gee in verband met die Kerkorde van die Algemene Sinode en die verskillende Reglemente.


14.4
FONDSE DIENSGROEP


14.4.1
Die fokus van dié Diensgroep is om gemeentes in staat te stel om soveel as moontlik van hulle fondse, volgens hulle keuse (behoeftes)  te kan aanwend.


DOELWITTE


14.4.2
Doelwit een - Bereken jaarliks teen 30 Januarie die toekennings aan die werksaamhede en stel ’n toekenningslys op, vir voorlegging aan die Sinodale Diensraad.


14.4.2.1
Hierdie toekenningslys word aangepas volgens die riglyne, wat deur die Sinodale Diensraad neergelê is.


14.4.2.2
Jaarliks word gepoog om die bedrag wat van gemeentes gevra word, te beperk en steeds die werk effektief te doen.


14.4.2.3
Tabel een toon die afgelope 10 jaar se geskiedenis.  Dit is opmerklik dat die totale toekennings die afgelope 10 jaar met slegs 31,12% gestyg het, dus 3,112% per jaar.  Indien slegs die inflasiekoers in berekening gebring is, moes die bedrag meer as verdubbel het.


14.4.3
Doelwit twee - Finaliseer  jaarliks teen 15 Mei die Sinode se finansiële state, vir voorlegging aan die Sinodale Diensraad.


14.4.3.1
Die geouditeerde finansiële state is tydens kantoorure by die Sinode huis ter insae.


14.4.3.2
Aan die hand van die state word ook die stand van die Sinode se reserwes bepaal.  Daar word vir een jaar se bedryf in reserwe voorsien.  Surplus fondse word aan gemeentes deurgegee.  Daar moet ook voorsien word dat die Sinode steeds in staat is om die subsidies aan emeriti te betaal.


14.4.4
Doelwit drie - Kontroleer jaarliks teen 30 Junie die gemeentes se finansiële state.


14.4.4.1
Ooglopende leemtes word direk met die gemeentes opgeneem.


14.4.4.2
Ses toerustingsgeleenthede vir gemeentes se finansiële personeel, is gedurende 2004 aangebied.


TABEL EEN – OORSIG OOR DIE BEREKENING VAN SINODALE BYDRAES


		Jaar




		Berekenbare inkomste




		Persentasie bereken op die vorige jaar se inkomste

		Persentasie bereken op die huidige jaar se inkomste

		Sinodale bydraes betaal






		1993/1994

		R 40,410,636

		

		

		



		1994/1995

		R 45,436,814

		12.10%

		10.76%

		R4,889,687



		1995/1996

		R 46,491,407

		11.30%

		11.04%

		R5,134,360



		1996/1997

		R 51,371,137

		11.20%

		10.14%

		R5,207,038



		1997/1998

		R 55,950,134

		10.30%

		9.46%

		R5,291,227



		1998/1999

		R 60,335,306

		9.90%

		9.18%

		R5,539,063



		1999/2000

		R 67,884,231

		8.80%

		7.82%

		R5,309,507



		2000/2001

		R 73,586,266

		8.50%

		7.84%

		R5,770,160



		2001/2002

		R 82,091,832

		7.50%

		6.72%

		R5,518,970



		2002/2003

		R 91,889,079

		7.20%

		6.43%

		R5,910,612



		2003/2004

		R 95,688,238

		7.00%

		6.72%

		R6,432,236



		2004/2005

		

		7.00%

		 

		R6,698,177





Nota:
Die “berekenbare inkomste” is die inkomste van gemeentes, nadat die spesiale insamelings-projekte en die bedrae, wat vir die berekening van verminderde sinodale bydraes in ag geneem word, afgetrek is.


14.4.4.3
Die tendense uit die finansiële state is met verteenwoordigers uit elke ring bespreek.


14.4.5
Doelwit vier - Bereken jaarliks teen 15 Augustus al die gemeentes se sinodale bydraes, vir voorlegging aan die Sinodale Diensraad.


14.4.5.1
Tabel 1 toon ook hoe die persentasie van die sinodale bydraes die afgelope 10 jaar vanaf 12,3% tot 7,0% verminder het.


14.4.5.2
Die sinodale bydraes  word slegs op die totale lopende inkomste van die gemeentes bereken.  Spesiale insamelings projekte, volgens die riglyne van die Sinode, word nie as inkomste gereken nie.  Die lopende inkomste het die afgelope 10 jaar met 226,6% gestyg.


14.4.5.3
In oorleg met die Diensgroep vir Advisering  en Begeleiding is weer ’n aantal gemeentes geïdentifiseer, wat verminderde sinodale bydraes betaal.  Hierdie vermindering geld vir die kort, sowel as die lang termyn.  Twintig (20) gemeentes word tans so gehelp.  Hierdie gemeentes het vir ’n werksessie op Ermelo bymekaar gekom.  Hulle het met mekaar gedeel hoe hulle die tydperk ervaar, waartydens hulle verminderde bydraes betaal, en wat daaruit geleer is.


14.4.5.4
Die Sinodale Diensraad het ook geoordeel dat daar ook pro-aktief opgetree moet word.  Daarom is die “minimum leefbare inkomste” vir ’n gemeente bepaal.  Gemeentes wat minder as die bedrag insamel en nie verminderde sinodale bydraes betaal nie, is ook gehelp.  Hulle sinodale bydraes is met 25% verminder.  ’n Verdere 13 gemeentes is op hierdie manier gehelp.


14.4.5.5
Gemeentes se samewerking is uitstekend en aan die einde van die afgelope aantal boekjare, was baie min sinodale bydraes uitstaande.


14.4.5.6
Die afgelope drie jaar is die gedeelte van die sinodale bydraes, wat nie gebruik is nie, aan die gemeentes terugbetaal.


14.4.6
Doelwit vyf - Kontroleer jaarliks teen 30 Januarie dat al die take in verband met die bestuur van goedere en fondse uitgevoer is.  


14.4.6.1
Die fondse word volgens ’n neergelegde beleid bestuur.


14.4.6.2
Die Sinode staan nie lenings toe nie, maar het dit as taak om hulp aan gemeentes te verleen.  Hierdie hulp is beide kundigheid en finansiële verligting van verpligtinge.


14.4.6.3
Die los en vaste bates word volgens programme bestuur.


14.4.7
Betaling van kompensasie


Die Sinode betaal steeds kompensasie aan gemeentes vir predikante, waarvan die diens op ’n gereelde wyse benut word.  Hierdie kompensasie word per ure diens bereken.  Dit is Ondersteuningsdienste se standpunt dat ’n predikant (minstens) 45 uur per week werk.


14.4.8
Spesiale insamelingsprojekte


14.4.8.1
Dit het onder Ondersteuningsdienste se aandag gekom dat talle gemeentes kennis van spesiale insamelings projekte gee, wat vir die lopende bedryf van die gemeente aangewend word.  Dit is nie in lyn met die riglyne van die Sinode nie.


14.4.8.2
Spesiale insamelingsprojekte kwalifiseer wanneer fondse vir spesiale projekte ingesamel en daarvoor aangewend word.


14.5
EIENDOMSGROEP


14.5.1
Die fokus van dié Diensgroep is om die eiendomme, wat die Sinode benut, funksioneel te bestuur.


14.5.2
Die doelwit is soos volg gestel - Om die eiendomme van die Sinode te onderhou, in stand te  hou en te verbeter.


14.5.3
Aan die eiendomme het daar met die verloop van tyd gebreke en foute ontstaan, waarvan die herstel agterweë gebly het.  Die eiendomme word weer op standaard gebring.


14.5.4
Om die eiendomme as ’n bate oor die lang termyn te beskerm, word instandhoudingsplanne opgestel.


14.5.5
Die Diensgroep poog ook om die eiendomme met die tyd tred te laat hou.  So word na die lewens- en werksomstandighede van die inwoners en werknemers omgesien.


14.5.6
Sinode huis


Die Sinode huis in Kirkialaan 37 is die afgelope 5 (vyf) jaar van Skuilkrans-Pretoria gehuur. Daar is egter geoordeel dat dit voordeliger vir die Sinode en die gemeente is, dat die Sinode die eiendom aankoop.  Die proses is in die finale fase van afhandeling.


14.6
ANDER WERKSAAMHEDE


14.6.1
Hieronder val die administratiewe en finansiële administrasie, wat nodig is om alles glad te laat verloop.


14.6.2
Kommunikasie

14.6.2.1
Kommunikasie is ook ’n verantwoordelikheid van Ondersteuningsdienste.  Die tradisionele wyse van kommunikasie word steeds benut, byvoorbeeld per landpos, fakse, telefoonoproepe, persoonlike gesprekke en besoeke.


14.6.2.2
Twee maniere van kommunikasie, wat eie aan die Sinode is, is die Oosnuus en die Gereelde Familienuus.  Die Webblad word ook toenemend benut.  Daar word ook gewerk aan ’n geïntegreerde kommunikasie strategie.


14.6.2.3
Gereelde Familienuus word twee-weekliks per e-pos versend.  Dit bevat kort nuus van die familie.  Daar is egter ook skakels (byvoorbeeld na die Webblad) om meer inligting te  bekom.


14.6.2.4
Oosnuus verskyn ongeveer twee keer per jaar in koerant-formaat en vertel die storie agter die nuus.


14.6.2.5
Die Webblad (www.sinoos.co.za) is ’n bron van inligting en kan veel meer deur die Bedieninge en Gemeentes benut word.


14.7
SAKE VIR BESLUITNEMING


14.7.1
Wysiging van Artikel 44


Die aanbeveling vir die wysiging van Artikel 44, word in ’n aparte verslag hanteer.  Vergelyk 16. WYSIGING VAN ARTIKEL 44.

14.7.2
Wysiging aan Bepaling 5.2                   - die “oplê van die hande”


14.7.2.1
Bepaling 5.2 het soos volg gelui:


“Die handoplegging by bevestiging van ’n proponent, is tot bedienaars van die Woord, wat die bevoegdheid in die NG Kerk het, beperk.”


14.7.2.2
Die Sinodale Diensraad het die bepaling opgeskort en aan gemeentes daarvan kennis gegee.  Die rede vir die opskorting was dat daar dikwels ook predikante van ander Kerke, tydens die bevestiging teenwoordig is.  Dit vertroebel verhoudinge, om hulle uit te sluit.


14.7.2.3
Die saak is prakties geïllustreer met die bevestiging van proponent Melanie Smit as kapelaan.  Van die predikante uit ander Kerke, wat teenwoordig sou wees, was ook die Kapelaan-generaal.  Hy was juis nie ’n predikant van die NG Kerk nie.


14.7.2.4
Die praktyk oral is dat predikante van ander Kerke, dikwels in gemeenskappe aan die handoplegging deel het.


14.7.2.5
Daarom is geoordeel dat die bepaling opgeskort word, totdat dit tydens die sinodesitting gewysig kan word.  Die Aktuarius van die Algemene Sinode, (toe) prof Pieter Coertzen, het ook gemeld dat geen besluit van die Algemene Sinode hierdie bepaling noodsaak nie.


14.7.2.6
Aanbeveling

Wysig Bepaling 5.2 soos volg: “Die handoplegging by die bevestiging van ’n proponent, is tot bedienaars van die Woord, wat bevoegdheid in hulle onderskeie Kerke het, beperk.”


14.7.3
Gesamentlike Sinodale Kommissie




14.7.3.1
Die Ad Hoc-kommissie vir die Ontbondeling van die Sinodale Kerkkantoor van Transvaal het hulle werksaamhede afge-handel.


14.7.3.2
Voordat dit kon ontbind, moes ’n liggaam daargestel word, wat as regspersoon vir die NG Kerk van Transvaal kan dien.  Dit is nodig, want daar is nog heelwat eiendom (ook van gemeentes) wat in die naam van die NG Kerk van Transvaal geregistreer is.  Persone moet namens die regspersoon dokumente kan onderteken.


14.7.3.3
Soms gebeur dit ook dat die NG Kerk van Transvaal bemakings ontvang.  Heel onlangs is ’n bedrag uit die boedel van wyle mevrou Marike de Klerk, ter wille van die sendingwerk in Transvaal ontvang.  Hierdie bemakings moet deur die regspersoon in ontvangs geneem word.


14.7.3.4
In oorleg met die vergadering van die Vier Moderature is ’n reglement opgestel.  Hierdie reglement is deur die Sinodale Diensraad goedgekeur.  Die ander Sinodes het ook reeds die reglement goedgekeur.  Dit was nog een van die dokumente wat gelykluidend goedgekeur moes word.


14.7.3.5
Die goedgekeurde reglement is vir kennisname aangeheg.


REGLEMENT VIR DIE GESAMENTLIKE SINODALE KOMMISSIE VAN DIE NG KERK VAN TRANSVAAL


1.
NAAM


Die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal (GSK).


2.
SAMESTELLING EN VERGADERINGS


2.1
Die Kommissie bestaan uit vyf verteenwoordigers (met sekundi) uit elk van die Sinodes van Wes-, Noord-, Suid-, en Oos-Transvaal; (Die vyf lede per Sinode is vier lede van die Moderatuur of gelyksoortige Kommissie plus ’n  kundige lid vir Fondse) en ’n verteenwoordiger van die Kuratorium van die Universiteit van Pretoria met adviserende stem.


2.2
Die Kommissie vergader na behoefte.


2.3
Die voorsitter en skriba van elk van die Sinodes se Moderature (of gelyksoortige Kommissie) tree op ’n rotasiebasis tweejaarliks op as die voorsitter en skriba van die Kommissie.


3.
TAAK


3.1
Die Kommissie hanteer sake wat gesamentlike besluite van die vier Transvaalse Sinodes noodsaak.


3.2
Die Kommissie tree as die voortsetting  van die Sinodale Kerkkantoorkommissie (SKKK) en gevolglik as regsbevoegde orgaan van die NG Kerk van Transvaal op.


3.3
Die Kommissie beheer gesamentlike fondse van die NG Kerk van Transvaal.


3.4
Die Kommissie hanteer regshandelinge namens die NG Kerk van Transvaal.


3.5
Die Kommissie wys, volgens die bepalings van die De Jager Steynfonds se trustakte, trustees vir die De Jager Steynfonds aan.


3.6
Die Kommissie doen verslag van werksaamhede aan die vier Sinodes.


3.7
Die Kommissie het die reg om subkommissies vir bepaalde take aan te wys.


3.8
Die Kommissie wys uit sy eie geledere persone aan, wat dokumente namens die NG Kerk van Transvaal onderteken.


4.
BESLUITNEMING


4.1
Besluite van die Kommissie word per konsensus geneem en is slegs bindend indien al vier Sinodes se afgevaardigdes aandui dat hulle die betrokke mosie ondersteun.


4.2
Indien daar nie konsensus is nie, kan die werksaamheid gedoen word in die mate waarin elk van die vier Sinodes hulle verder verbind.


5.
WYSIGING VAN DIE REGLEMENT


Hierdie reglement kan deur die vier Sinodes gewysig word op aanbeveling van die Kommissie, nadat elke Sinode of Sinodale Kommissie (of ekwivalent) daartoe goedkeuring verleen het.


14.8
LEDE VAN Ondersteuningsdienste 


Ds Lemmer Venter


Ds Tienie de Bruyn


Ds Jan Wandrag


Ds Christo de Witt


Ds Francois Retief


Ds Jan Liebenberg


Ds Henry van der Schyff 


Meneer Neels van Tonder


Meneer Danie Brink




15.  Sinodale Diensraad 


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die wyse waarop die Sinodale Diensraad hulle taak uitgevoer het.


Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Opening en Konstituering wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


Stem beslis


saam


Stem Saam 


Onseker


Stem nie


saam nie


Stem beslis


nie saam nie
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Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie,... 


… is ingesluit in


God se liefde.


… behoort op


grond van hulle


geloofsbelydenis


as volwaardige


lidmate van die


Kerk aanvaar te


word.


… se getuienis


van hulle geloof


en toewyding,


moet aanvaar


word.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.




BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 15.2.6.5  
Bykomende waarde.


Punt 15.12  
Pongola na Natal.



15.  SINODALE DIENSRAAD


Wat word namens almal gedoen . . . ?


15.1
FOKUS VAN DIE SINODALE DIENSRAAD


15.1.1
Die Sinodale Diensraad funksioneer in ooreenstemming met die verwagting, wat die gemeentes hiervoor uitgespel het.  Volgens die Familiereëls 2003 (Bladsy 54), is dit in ooreenstemming met die uitgangspunte, waarde en visie van die Sinode.


15.1.2
Die fokus val dus op die Gereformeerde Skrifverstaan en die belydenisskrifte; die veranderde konteks; die familiemetafoor; die werk van die Bedieninge en die waarde wat aan die gemeentes toegevoeg kan word.


15.1.3
Prakties kry die werk van die Bedieninge voorrang.  Hulle werk word op die volgende wyse hanteer:


Een:
Hulle prestasies word gevier.


Twee:
Hulp word verleen met probleme, wat hulle ondervind.


Drie:
Veral die volgende termyn se prioriteite kom ter tafel.


15.2
UIT DIE SINODESITTING 2003


15.2.1
Die eerste vergadering na afloop van sinodesitting 2003 is gebruik om die kommentaar oor die sitting deur te werk en die werksaamhede van die Sinodale Diensraad te evalueer.


15.2.2
Waardes van die Sinode


15.2.2.1
Gou is weer besef dat die Sinode waarde-gedrewe funksioneer en dat die waardes sterker beklemtoon moet word.


15.2.2.2
Die waardes wat in die volgende tydvak uitgebou behoort te word, is die gerigtheid op die nood van die wêreld, kontekstuele sensitiwiteit en diversiteit.


15.2.2.3
Daar is selfs geoordeel dat ’n moontlike bykomende waarde toegevoeg kan word. (Vergelyk punt 15.2.6)


15.2.3
Sake van die Dag


15.2.3.1
Die oortuiging het gegroei dat daar meer aan die Sake van die Dag aandag gegee moet word.  Daarom is die Verklaring 2004 opgestel en aan die gemeentes gestuur.  Die inhoud daarvan kan weer op die webblad, by www.sinoos.co.za (Sinodale Diensraad/Besluite) gelees word.


15.2.3.2
Tydens die debat oor die Nuwe Hervorming is daar aan dié saak aandag gegee.  Die hoofpunte van die gesprek, is ook op die webblad te lees.  Dit is onder die tema:  "Sentrale geloofwaarhede in die spervuur!"


15.2.3.3
Die vraelys oor Kerkhereniging en Homoseksualiteit is deur die Sinodale Diensraad uitgestuur.  Hierdeur kan elke gemeente op ’n gestruktureerde wyse kommentaar lewer oor die Sake van die Dag.


15.2.3.4
’n Diensgroep is saamgestel om aan die Grondeise aandag te gee.  Hierdie Diensgroep het ook dié saak uit die Voetsool sinodesittings hanteer.


15.2.3.5
Die Voetsool sinodesittings is onder andere gehou om te bepaal watter sake tans in die harte van die lidmate leef.  (Vergelyk die Weergawe van die Voetsool sinodesittings 2004, wat aan elke gemeente gestuur is.)


15.2.4
Bedieninge


Elke  Bediening is versoek om hulle funksionering te evalueer en om te bepaal of dit die beste diensbaar vir die gemeentes is. 


15.2.5
Teologies opleiding


Teologiese opleiding kom toenemend onder die spervuur.  Vergelyk punt 15.9 hieronder.


15.2.6
Bykomende waarde


15.2.6.1
Die wyse waarop die Kerk tans funksioneer, veroorsaak dat daar oral samewerking met ander Kerke gesoek word.  Die NG Kerk kan nie alleen ’n rol in Suid-Afrika speel nie, nog minder kan ’n NG gemeente meer alleen ’n invloed op plaaslike vlak uitoefen.


15.2.6.2
Ekumene was tradisioneel die taak van die Algemene Sinode, maar saamwees en saamwerk van gelowiges vind op gemeentevlak plaas. 


15.2.6.3
Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat in die lig van die nuwe situasie, "ekumeniese sensitiwiteit" as ’n bykomende waarde oorweeg kan word.


15.2.6.4
Die waarde in verband met die “kontekstuele sensitiwiteit” - ondervang die ekumeniese sensitiwiteit, maar dit word nie prontuit gesê nie.  Dit lui net: "Kontekstuele sensitiwiteit in die lig van veranderde omstandighede."


15.2.6.5
Aanbeveling


Die Sinode keur die volgende bykomende waarde, as waarde van die Sinode goed:


"Ekumeniese sensitiwiteit met die oog op die uitlewing van die roeping van die Kerk."


15.3
KLEM OP GEMEENTES 


15.3.1
Gesprekke


Ander sake en kommentaar


Eenwording


Politiek


Kerkleiding


Geestelike


strekking


Taak van die kerk


Hantering van die


verlede van die


NGK


Oor vernuwing in


die NGK


Oor die opname


Algemeen


15.3.1.1
Tydens die vergaderinge van die Sinodale Diensraad is verteenwoordigers van gemeentes genooi om aan die vergaderinge deel te neem.  Daardeur is hulle ook op hoogte van die funksionering van die leiersgroep gebring.  Persone verteenwoordigend van bykans al die ringe binne die Sinodale gebied, was reeds by vergaderinge teenwoordig.


15.3.1.2
Gemeentes met bepaalde sake is of tydens vergaderinge ontmoet, of afvaardigings uit die Sinodale Diensraad het hulle ontmoet.  Met ’n groot aantal gemeentes is op die manier gesprek gevoer.


15.3.2
Finansiële posisie van gemeentes


15.3.2.1
Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat pro-aktief opgetree behoort te word.  Dit geld veral vir gemeentes  met ’n "kwesbare" finansiële posisie.


15.3.2.2
Deur Ondersteuningsdienste is ’n "minimum leefbare inkomste" bepaal.  Alle gemeentes wat minder as die totale lopende inkomste (R500 000 vir 2003/2004) geïn het, is ’n 25% vermindering van sinodale bydraes toegestaan.


15.3.2.3
Vir drie jaar reeds word die toekennings, wat om een of ander rede nie deur die Bedieninge gebruik is nie, aan die gemeentes terugbetaal.


15.3.3
Limpopo Sinode


Gesprekke is met verteenwoordigers van die Sinode van Noord-Transvaal gevoer, oor ’n moontlike Sinode in die Noorde.  Tans word die saak nie verder gevoer nie.


15.3.4
Plaasmoorde of ander trauma


Briewe is aan predikante gestuur van gemeentes, waarin plaasmoorde of ander trauma plaasgevind het.   Die meelewing van die Sinode-familie is so aan elke gemeente en familie oorgedra.


15.3.5
Feesgeleenthede


Op talle maniere is daar in gemeentes se feesgeleenthede gedeel.


15.3.6
Kommentaar op Kerkhereniging


Die kommentaar wat gemeentes gelewer het op besluite wat deur die Algemene Sinode geneem is, is ook aan die Moderamen van die Algemene Sinode deurgegee.


15.3.7
Tsoenami rampfonds


Gemeentes is aangemoedig om tot dié hulpverlening by te dra.  Die Sinodale Diensraad het ’n bedrag van R10 000 uit die Sinode se Rampfonds beskikbaar gestel.


15.3.8
Hulp aan die bediening in Zimbabwe


15.3.8.1
Sedert die Algemene Sinode 2002, ondersteun die Sinode die gemeente waarin ds Dion van Dyk werk.  Dit is die gemeente Chinoyi/Karoi ,waarby Kariba ook ingesluit is.  Hulp word verleen met die koste van die bediening.


15.3.8.2
Die gemeente het ’n verteenwoordiger van die Sinode genooi om hulle te besoek.  Dit was om te sien wat hulle met die hulp gedoen het, om dankie te sê en oor die toekoms te praat.  Die Sinodale Diensraad het goedgekeur dat die Uitvoerende Amptenaar hulle besoek.  Meer inligting oor die situasie an Zimbabwe word in ’n afsonderlike verslag hanteer.


15.4
BESTUUR VAN DIE SINODE


’n Hele aantal sake is hanteer, om die verloop van werksaamhede glad te laat verloop.  Dit sluit onder andere die aanwys van verteenwoordigers van die Sinode in; sowel as die deelneem aan gesamentlike werksaamhede.  Die reëlings vir die bywoon van die Algemene Sinode 2004 en die Algemene Predikantebyeenkoms is ook getref.


15.5
FAMILIEREËLS


15.5.1
In ooreenstemming met ons eie Familiereëls moes ’n aantal sake hanteer word.  Dit sluit die volgende in:


15.5.1.1
’n Grenswysiging tussen Pongola en Louwsburg (Sinode van Natal.)


15.5.1.2
Opskorting van Bepaling 5.2 - Handoplegging by die bevestiging van proponente.  (Vergelyk die verslag van Ondersteuningsdienste.)


15.5.1.3
Aanwys van appèlliggame, sowel as ’n Diensgroep om ’n ondersoek te hanteer, ’n Diensgroep vir Bemiddeling en Versoening en ’n Diensgroep om Begeleiding te hanteer.


15.5.2
Algemene Sinode


15.5.2.1
Besluite oor die betaal van die werkgewersgedeelte van die groepversekering van Kapelane moes uitgevoer word.




15.5.2.2
Artikel 26 en 27  -  Die ASK (Algemene Sinodale Kommissie) het ander reëlings getref, as waarop die Algemene Sinode besluit het.  Op versoek van Pretoria-Oosterlig, is die ASK op die fout gewys.  Hulle het die fout reggestel.


15.5.2.3
Die Sinodale Diensraad het besluit oor die hantering van registerafskrifte en aan die gemeentes daarvan kennis gegee.  Dit is aangeheg as bylae tot punt 15.5.2.3.


15.6
NOORDELIKE KONVENT


15.6.1
Sinodesitting 2003


15.6.1.1
Reeds tydens die vorige sinodesitting is oor die Noordelike Konvent gerapporteer.  (Agenda 2003, bladsy 82 en 83)  “So ’n Konvent is ’n ooreenkoms, wat Kerke met mekaar aangaan, om die eenheidsproses te bespoedig.”


15.6.1.2
’n Algemene Konvent is gedurende Augustus 2003 in die vooruitsig gestel.  Dit het egter nie plaasgevind nie.


15.6.2
Plaaslike voortgang van die proses


15.6.2.1
Die Konvent vir Kerkeenheid wat in Pretoria deur die vier Sinodes van die NG Kerk en die twee van die VGKSA van die ou Transvaal-provinsie gehou is, het in baie opsigte hoop vir die proses gebring.  Tog het daar ook frustrasies en konflikte na vore gekom, wat baie se entoesiasme vir die proses van Kerkhereniging gedemp het.


15.6.2.2
Die ses Moderature/Dagbesture het egter besluit dat dit nodig is om die proses deur die Konvent-bestuur, wat vir die reëlings verantwoordelik was, te kontinueer.


15.6.3
Groepering van die Konvent-deelnemers

15.6.3.1
Die Konvent-bestuur het besef dat die Noordelike Konvent soos dit op daardie stadium saamgestel was, te groot was en dat dit Sinodes van uiteenlopende geografiese streke en belange saam probeer bring.


15.6.3.2
Gevolglik is daar in 2004 besluit om die Noordelike Konvent in twee te verdeel.  Die NG Kerk Sinodes van Suid- en Wes-Transvaal het saam met die VGKSA van Suid-Transvaal ’n eie gespreksgroep gevorm en die NG Kerk Sinodes van Noord- en Oos-Transvaal saam met die VGKSA van Noord-Transvaal, die ander gespreksgroep.


15.6.4
Bosberaad


15.6.4.1
Vroeg is 2005 is daar by ons Noordelike gespreksgroep (drie Moderature) ’n besluit geneem om ’n gesamentlike Bosberaad te hou om die proses van “Caring Together” (Saam Sorg) te beplan.


15.6.4.2
Hierdie Bosberaad is op 7 en 8 April 2005 by die Shekinah-kampterrein naby Warmbad gehou.  Vyftien lede van elkeen van die drie Sinodes het dit bygewoon, en daar is in groepe intens gesprek gevoer oor vrae soos: Het ons mekaar werklik nodig?  Wat het ons reeds?  Wat is in die verlede gedoen?  Wat is nodig vir die toekoms? Watter struikelblokke is daar in die weg van goeie kommunikasie, samewerking en eenheid?  Watter praktiese voorbeelde bestaan daar van versoening en goeie samewerking tussen gemeentes van die NG Kerk en die VGKSA?  Wat is die kritiese aspekte van ’n nuwe manier/styl van samewerking, wat ons benodig?


15.6.4.3
Hoewel die tyd kort was, was daar ’n gemoedelike gees en het ’n hele klompie mense mekaar oor die kleurlyn beter leer ken.


15.6.4.4
As uitdrukking van dit wat by die Bosberaad gebeur het, is ’n gesamentlike verklaring deur die teenwoordiges uitgereik.  Dit kan op die webblad by www.sinoos.co.za (Nuus) gelees word.




15.6.4.5
Uit die sewe reuse van SACLA, naamlik armoede en werkloosheid, MIV/Vigs, misdaad en korrupsie,  rassisme, seksisme, die verval van die gesin, en morele waardes, is daar by die Bosberaad ’n keuse gemaak om op drie sake te fokus naamlik: Armoede, MIV/Vigs en gesinsverbrokkeling.  


15.6.5
Gesamentlike aksies


15.6.5.1
Die drie Sinodes het aangedui dat daar wel gesamentlike aksies is, wat in die proses kan help.


15.6.5.2
KAN (Kerklike Aksie Noodhulp) het reeds vanaf die tagtigerjare ’n groot bydrae gelewer om die uitreik na arm mense as ’n gesamentlike aksie van die drie Sinodes te vestig.  Dr Daniël Maluleke is bestuurder van KAN, saam met sy taak as Saakgelastigde van die VGKSA Noord-Transvaal.


15.6.5.3
Die VGKSA-Dienssentrum te Waltloo het ’n belangrike rol gespeel in vestiging van die vennootskap.


15.6.5.4
Vanaf 1999 is daar reeds deur die drie Sinodes se getuienisbedieninge gewerk aan die totstandkoming van die Sinodale Getuienisforum.  Die Forum stel dit juis ten doel, om plaaslike getuienisforums as samewerkingstruktuur tussen gemeentes van die NG Kerk en die VGKSA tot stand te bring.  Die memorandum van ooreenkoms is in 2003 tussen die drie Sinodes gefinaliseer en onderteken, en in Februarie 2004 is die eerste beroep vir die pos van funksionaris van die SGF uitgebring.  In Mei 2004 het ds Andries Louw diens aanvaar.


15.6.5.5
Die CMR het reeds op verskeie plekke in ons sinodale gebiede hul fokus en dienslewering verbreed om agtergeblewe gemeenskappe in te sluit.  Hulle het op hierdie wyse ook reeds goeie ervaring van interkulturele werk opgedoen.


15.6.5.6
Besluite deur die Sinodale Diensraad geneem


Een:
Die beginsel van kontak en samewerking op plaaslike vlak tussen gemeentes van die NG Kerk en die VGKSA, met die oog op die nood van die samelewing, sowel as die proses van Kerkhereniging, word herbevestig.


Twee:
’n Gesamentlike Diensgroep vir Diensgetuienis, waar strategieë ontwikkel en geïmplementeer word, om die knellende nood van ons samelewing gesamentlik aan te pak, word deur die drie Sinodes in die lewe geroep.  Sub-diensgroepe word benoem om aan spesifieke sake aandag te gee.  Die CMR, KAN en die Sinodale Getuienisforum word by hierdie Diensgroep betrek, om duplisering so ver moontlik uit te skakel.


Drie:
Die fokusareas vir gesamentlike diensgetuienis soos by die Bosberaad goedgekeur, naamlik armoede, MIV/Vigs en gesinsverbrokkeling, word die hooftaak van die Gesamentlike Diensgroep vir Diensgetuienis.  Hierbenewens word middestad-bediening, informele woongebiede en interkulturele bediening in die konteks van nuwe gemeentestigting ook op die tafel geplaas, asook lektuur- en gevangenesbediening.


Vier:
Die te stigte Gesamentlike Diensgroep vir Diensgetuienis word versoek om ’n eie missie, kernwaardes en strategie te formuleer, in ooreenstemming met die kernwaardes van die onderskeie Sinodes, en in lyn met die huidige denke in die Kerk oor:


’n Komprehensiewe benadering tot getuienis en liefdesdiens.



Die gerigtheid op gemeentes.



Goeie interkulturele kommunikasie.


Identiese verslae word aan die drie deelnemende Sinodes voorgelê.


Vyf:
Prof Piet Meiring (Diensleier Bediening vir Getuienis), dr Mike Heaney (Voorsitter Diensgroep vir Kerklike Samewerking) en ds Johann Fourie (Voorsitter Christelike Welsynsraad) is deur die Sinodale Diensraad benoem om in hierdie Diensgroep te dien.


15.6.6
Gesprekke oor Kerkeenheid


15.6.6.1
Gesprekke met die Moderatuur van die VGKSA is in ’n positiewe gees gevoer.  Hulle het byvoorbeeld kom vra, wat die besluite van die Algemene Sinode oor Kerkhereniging presies beteken.  Hulle het ook hulle eie Algemene Sinodale Kommissie se besluite verduidelik.


15.6.6.2
Daar is ook besef dat Kerkeenheid en gesamentlike dienslewering soos twee bene is, wat nie apart kan “loop” nie.  Dit is dus “saam sorg” en “saam wees.”


15.7
NETWERKE


15.7.1
Die sinodesittings van die Sinodes van Wes-, Noord- en Suid-Transvaal is besoek, om hulle funksionering te beleef en daaruit te leer.


15.7.2
’n Oggendgesprek is tussen die Sinodale Diensraad en die Sinodale Dienskommissie van die Sinode van Suid-Transvaal gevoer.  Hulle het ook as Sinode geherstruktureer. Daar is onder andere op samewerking ooreengekom, sowel as oor en weer inskakeling by bestaande projekte van die twee Sinodes.


15.8
PREDIKANTE


15.8.1
 Ds Freek Swanepoel, word beskou as die vader-figuur binne die Sinode.  Na sy emeritaat gedurende 2004, is ’n skildery van die embleem van die Sinode, as blyk van waardering, aan hom gegee.


15.8.2
’n Versoek van die Ring van Lydenburg oor die ongelyke betaling van predikante, is na Ondersteuningsdienste verwys.  Die saak geniet aandag by die Diensgroep vir Volhoubare Bediening.


15.8.3
Die Sinodale Diensraad het begin om dankbare erkenning te gee aan predikante wat 21 jaar in die bediening van die NG Kerk (of familie) is.  Dit word tydens ’n erediens gedoen om die deelneming van die groter familie te beklemtoon.  Sedert 2004 is daar reeds aan 10 predikante op hierdie manier erkenning verleen.


15.8.4
Daar is moeite gedoen om gesprekke met verskillende predikante te voer, sodat elkeen gehoor kan word.


15.9
TEOLOGIESE OPLEIDING


15.9.1
Die kommentaar oor sinodesitting 2003, het die kommer oor Teologiese opleiding onderstreep.  Boonop het die Kerkraad van Moreletapark formeel hulle kommer oor die hantering van Skrifgesag aan UP uitgespreek.




15.9.2
’n Gesprek is deur die Dagbestuur met verteen-woordigers van Moreletapark en die Sinode se lede in die Kuratorium gevoer.  Daar is besluit dat die Dagbestuur met die Dagbestuur van die Kuratorium  in gesprek tree.  (Die kommentaar uit die sinodesitting 2003 was reeds aan hulle beskikbaar gestel.)


15.9.3
Tydens hierdie gesprek (Februarie 2004) met die Dagbestuur van die Kuratorium, is beklemtoon dat:


Een:
Die onrus oor teologiese opleiding wydverspreid is.


Twee:
Die belewenis wat teologiese studente van die opleiding het, kerklik geëvalueer behoort te word.


Drie:
Die dosente se optrede van integriteit behoort te spreek en dat hulle ’n positiewe effek op studente behoort te hê.


15.9.4
Die Dagbestuur van die Kuratorium het onderneem om deur middel van gesprekke aan die sake aandag te gee.  Hulle was juis in ’n proses om die leerplan te herontwerp.  Die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling moet ook help om aandag aan die Kerklike vorming van die studente gee.


15.9.5
Die Dagbestuur en die Sinode se verteenwoordigers in die Kuratorium het gedurende November 2004 weer oor die opleiding beraadslaag en die waarde wat dosente aan gemeentes en die Kerkverband kan toevoeg.


15.9.6
Na aanleiding van die mediaberigte in 2005 is weer ’n gesprek met die Dagbestuur van die Kuratorium aangevra.  Intussen het lede van die Kuratorium en Dosente ook verklarings gedoen.  Dit is op die webblad by www.sinoos.co.za (Nuus) te lees.


15.9.7
Die Sinodale Diensraad het intussen ’n Diensgroep saamgestel om aandag aan kursusse te gee, wat in gemeentes aangebied word.  Hiermee word voortgesette opleiding ook vanaf die plaaslike vlak aangemoedig.


15.9.8
Die verloop van verdere gesprekke en ander verwikkeling, word tydens die sinodesitting meegedeel.


16 Maart is as ’n dankdag vir teologiese opleiding aangeteken.  Dié opleiding het immers op 16 Maart 1950 in Pretoria begin.


15.10
SIGBAARMAKING


15.10.1
Die Sinodale Diensraad probeer doelbewus om op ’n sigbare wyse te funksioneer.  Een van die middele wat hiertoe aangewend word, is om die vergaderinge dwarsoor die sinodale gebied te hou.  Vergaderinge is reeds in die Witbank/Middelburg-omgewing, Ermelo, Nelspruit, Verwoerdburgstad en Lynnwoodrif gehou.  Telkens word predikante en leiers uit die gebiede ook betrek.


15.10.2
Besluite wat geneem is, word gou aan die gemeentes deurgegee.  Dit is ook op die webblad, by www.sinoos.co.za (Sinodale Diensraad/Besluite) te lees.


15.11
LEDE VAN DIE SINODALE DIENSRAAD


Dr Johann Ernst
Voorsitter


Dr Johan van Schalkwyk   Onder-voorsitter


Dr Deon Bester
Bediening vir Aanbidding


Prof Piet Meiring
Bediening vir Getuienis


Ds Jan Liebenberg
Bediening vir Onderlinge Sorg


Ds Lemmer Venter
Ondersteuningsdienste


Ds Gerrie Doyer
Sinodale Leier


Ds Elsjé Büchner
Sinodale Leier


Dr Ferdie Clasen
Sinodale Leier


Oudl Louise Jackson  Nie-gelegitimeerde


Oudl Ferdi Mocke
Nie-gelegitimeerde


Ds Jan Wandrag
Kerkregkundige


Ds Henry van der Schyff  Uitvoerende Amptenaar




Bylae tot punt 15.5.2.3- Registerafskrifte


Die Sinodale Diensraad bepaal die rol van die ring, in die nagaan/goedkeuring van gemeentes se jaarlikse registerafskrifte voor die ringsitting, soos volg:

Een:
Gemeentes se Diensgroepe vir die Argief kontroleer jaarlikse registerafskrifte aan die hand van die voorskrifte, keur dit goed en stuur dit direk aan die Kerkargief in Stellenbosch.

Twee:
Die Kerkargief vra verbeterings aan die registerafskrifte, of die uitstaande registerafskrifte, direk by gemeentes aan.

Drie:
In gevalle waar gemeentes nie reageer op versoeke om verbeterings aan of uitstaande registerafskrifte nie, word die Ring se Diensgroep vir die Argief genader om hulp te verleen.

Vier:
Die Ring se Diensgroep vir die Argief ontvang nie meer die jaarlikse registerafskrifte van gemeentes met verslag aan die ring nie.  Hulle verleen hulp waar nodig aan gemeentes ten opsigte van registerhouding.  So ook help hulle die Kerkargief om verbeterings aan/uitstaande registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry, waar samewerking nie verkry word nie.

Vyf:
Die Ring se Diensgroep vir die Argief gaan wel die registerhouding van die gasheergemeente voor/tydens die jaarlikse ringsitting na, met verslag aan die ring.

Ses:
Die Ring se Diensgroep vir die Argief vra die betrokke Kerkargief om hulp met opleiding waar dit blyk dat ringsgemeentes probleme met hulle registerhouding ervaar.


Sewe:
Die ringe (Ring se Diensgroep vir die Argief) sorg in oorleg met die Argief, dat die jongste riglyne tot die beskikking van die gemeentes gestel word.


Agt:
Gemeentes word ook daaraan herinner dat hulle die registerafskrifte, elektronies direk by die Kerkargief kan indien.


5.12
VERSOEK VAN PONGOLA


5.12.1
Pongola doen aansoek om by die Sinode van Natal in te skakel. (Brief aangeheg as bylae tot punt 5.12.1) 

5.12.2
Hierdie aansoek word in terme van Artikel 32 van Die Kerkorde, Algemene Sinode 2004 hanteer.  Dit lui soos volg:


Artikel 32


Die Sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes, wat geografies ’n eenheid vorm en maklik vergader.  Die groepering kan deur die Algemene Sinode/Moderatuur gewysig word op versoek en met goedkeuring van die betrokke Sinode(s)/Sinodale Kommissie(s).5

5Verskillende Sinodes het verskillende name (byvoorbeeld Moderamen, Diensraad, Sinodale Dienskommissie) vir ’n liggaam wat die funksies van die Sinodale Kommissie verrig.


5.12.3
Hierdie versoek van die gemeente (hoewel 14 Februarie 2005 gedateer), het die Sinode huis op 10 Junie 2005 bereik.  Dit was nadat die vergadering van die Sinodale Diensraad plaasgevind het.


5.12.4
Die Dagbestuur het die versoek hanteer en oordeel dat dit toegestaan kan word.


5.12.5
Pongola se weggaan, veroorsaak ’n aansienlike verlies aan sinodale bydraes.  Daar is met die Sinode van Natal onderhandel dat hulle sinodale bydraes oor ’n termyn uitfaseer, sodat daar geleentheid is, dat werksaamhede in Oos-Transvaal daarvolgens aangepas kan word.


5.12.6
AANBEVELING


Die Sinode keur goed dat Pongola deel van  die Sinode van Natal word.


Bylae tot punt 15.12.1 - Brief Pongola


14 Februarie 2005


WYSIGING VAN SINODALE GRENSE


Aan die Moderamen van die Sinodes van Oos-Transvaal en Natal


Huidiglik sorteer Pongola NG Gemeente onder die Sinode van Oos-Transvaal, alhoewel ons Provinsiaal sorteer onder KwaZulu-Natal.


Die Kerkraad het op hulle Kerkraadsvergadering van 14 Februarie 2005 besluit om te vra dat beide Sinodes sal goedkeur dat ons as gemeente sinodaal verskuif van Oos-Transvaal na Natal.  Ons weet dat dit noodwendig ’n wysiging  vansinodale grense tot gevolg sal hê en daarom net deur die Sinodes besluit kan word.


Hierdie is dus ’n amptelike versoek vir die wysiging van sinodale grense.  Ons sal dit hoog op prys stel as u hierdie besluit goedkeur en deurvoer.


Daar is verskeie redes vir hierdie besluit.


Ons gemeentewees funksioneer totaal in Natal, ten opsigte van getuienisaksies (Notchane, Die Trust, Magudu en Louwsburg), skole (Pongola en Vryheid), hospitale (Empangeni en Richardsbaai) en gemeenskap (Die landbou, vroue-aksies, en so meer is alles by KwaZulu-Natal ingeskakel.)  Die gemeente se totale leef- en werksarea vul dus binne KwaZulu-Natal.


Selfs ons CMR kry subsidie vanaf KwaZulu-Natal en nie vanaf Mpumalanga nie.  Die Departement het ook daarop aangedring dat ons CMR nie meer onder Piet Retief se CMR moet ressorteer nie, omdat dit noodwendig die subsidies in gedrang bring  (Piet Retief ontvang subsidies van Mpumalanga.)  Ons moet dus aansoek doen vir ’n eie NPO nommer onder KwaZulu-Natal, wat nog ’n


verdere skeiding van Mpumalanga sal veroorsaak.  Verder veroorsaak die huidige situasie dat die CMR werker dubbel verslae moet skryf.  Een aan Mpumalanga, volgens hulle regulasies, en een aan KwaZulu-Natal, volgens hulle regulasies.  Die CMR werker moet maandeliks Groepsupervisie by Mpumalanga bywoon waar hierdie provinsie se wette en regulasies deurgegee word en intussen ontvang sy nie KwaZulu-Natal se reëls nie, terwyl die twee Provinsies se werkswyses radikaal van mekaar verskil.


Ons besluit is totaal gebaseer op die praktiese van gemeentewees en daarom sal ons dit opreg waardeer indien u dit so spoedig moontlik sal hanteer en afhandel.  Baie dankie en groete in Christus.  


Ds Petrus Botha


Voorsitter van die Kerkraad 


16.  WYSIGING VAN ARTIKEL 44


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die rede waarom daar ’n wysiging aan Artikel 44 voorgestel word.  Dit word as gelese beskou.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die agtergrond wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 16.4  Wysiging van Artikel 44


16.  WYSIGING VAN ARTIKEL 44


Twee derdes moet ja sê . . . . .! 


16.1
BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE 2004


16.1.1
Dr Kobus Gerber, die Algemene Sekretaris van die NG Kerk, het die besluit van die Algemene Sinode onder die Sinodes se aandag gebring.


BESLUIT




16.1.2
Hy skryf soos volg:


“Graag verwys ek jou na Artikel 44.1 van die Kerkorde en die bewoording soos op bladsy 19 van Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk:

Artikel 44

44.1  Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied, nadat elke Sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan gestem het.


Nuwe 44.1

44.1  Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied, nadat elke Sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het.


(Die nuwe 44.1 word van krag, nadat al die Sinodes hierdie wysiging met ’n  tweederdemeer-derheid goedgekeur het en die Algemene Sinode daarna met ’n tweederde-meerderheidstem ten gun-ste daarvan besluit het.)


Namens die Moderamen word jy hiermee versoek om sorg te dra dat hierdie wysiging tydens julle sinodesitting dien.  Dit moet met ’n tweederdemeerderheid goedgekeur word.”


AGTERGROND


16.2
BESLUIT OOR KERKHER-ENIGING


16.2.1
Hierdie besluit hang saam met die proses van Kerkhereniging.  Dit bepaal die manier, waarop elke gemeente en Sinode hulle kan uitdruk oor die “finale” voorstelle.  Ter wille van volledigheid, word die volledige besluit van die Algemene Sinode aangehaal.


16.2.2
In die Besluiteregister van die Algemene Sinode, bladsy 427 tot 429, lui die 15 punte van die volledige besluit soos volg: (Die gedeeltes wat op Artikel 44 betrekking het, word onderstreep.)


3.  KERKHERENIGING


1.  INLEIDING


*  Die NG Kerk is hartseer en verleë, omdat ons na baie jare se gesprekke oor Kerkhereniging nog nie veel gevorder het nie.  Terwyl daar faktore is wat die proses werklik baie moeilik maak, weet ons dat dit nie ’n verskoning is nie.


*  By die Algemene Sinode het ons voor die aangesig van die Here opnuut oortuig geraak van die belangrikheid van Kerkeenheid en ons wil onsself met nuwe toewyding daaraan wy.  Ons glo dat die Here van ons vra om so spoedig moontlik ou breuke te heel en as volle familie van Kerke byeen te kom in een Kerkverband.  Ons glo ook dat ’n verdeelde Kerk baie moeilik die roeping wat die Here vir ons as Kerk het, sal kan uitvoer.  Ons huiwer om dit te sê, maar ons oordeel dat versuim in hierdie verband, nie net sal beteken dat ons die Here gefaal het nie, maar ook ons Suider-Afrikaanse samelewing – en miskien veral die kinders en jongmense.


*  Ons pleit by die ander Kerke van die NG Kerkfamilie vir ’n inklusiewe herenigingsproses, waarin ons poog om sover moontlik almal wat deel is van ons Kerke, saam te neem op die pad vorentoe.


*  Ons is verbind aan die VGKSA, wat vir ons sê dat die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is en dat hulle dit sal wil inbring in die nuwe verband.  Ons is egter ook verbind aan die NGKA en die RCA, wat vir ons sê dat hulle nie kans sien om Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie.


*  Wat ons eie Kerk betref, het ons ’n verantwoordelikheid teenoor baie predikante en lidmate wat gereed is vir ’n hegte eenheid en graag Belhar sou wou onderskryf, maar ook baie predikante en lidmate wat om verskillende redes, nie kans sien om Belhar as belydenisskrif te onderskryf nie.


*  Ons glo dat ons ’n verantwoordelikheid teenoor al hierdie groepe het en sou onsself wou gee vir ’n proses, waarin ons so gou as moontlik een word in ’n “ruim huis” wat plek maak vir almal van ons - met die baie waaroor ons saamstem, maar ook dit waaroor ons verskil.


*  Ons glo dat dit ironies sal wees as ons rondom ’n belydenisskrif, wat juis die eenheid van die Kerk bely, by ’n punt kom waar ons die Kerk maar laat skeur, omdat ons nie meer glo dat die Here ons almal bymekaar kan hou en in een herenigde Kerk kan saambring nie.


*  Ons pleit by ons broers en susters vir ’n spoedige hereniging in ’n ruim en breë eenheid, waarin ons mekaar aanvaar en aanneem met al ons bagasie, en ook kans kry vir ’n groeiproses waarin ons mekaar leer ken en leer liefkry.


*  Ons bied die volgende voorstel aan die ander lede van die Familie aan, as ons aanbeveling oor hoe ons mekaar iewers in die middel kan ontmoet en ’n pad saam kan begin loop. Ons gaan ook so spoedig moontlik met ons eie gemeentes in gesprek tree oor hierdie voorgestelde proses vir Kerkhereniging.


*  Ons hoop dat ons spoedig “iewers in die middel” een nuwe herenigde Kerk kan vorm, waar ons almal saam voor Christus buig en voor mekaar en as ’n saam-Kerk die pad vorentoe aanpak.


2.  VERBINTENIS TOT KERKHERENIGING


Die NG Kerk herbevestig hulle ernstige en duidelike verbintenis tot die herstel van een Kerkverband met die ander drie Kerke van die Familie, nl die VGKSA, die NGKA en die RCA.  Hierdie verbintenis is gegrond in die oortuiging dat die Here dit van ons vra - ter wille van sy eer (Johannes 17 vers 23) en ter wille van ons gesamentlike roeping (Efesiërs 4 vers 4) en getuienis in Afrika nóú.  Ons glo dat ons as Familie bymekaar hoort, mekaar nodig het en saam ’n wesenlike taak te vervul het in ons lande.


3.  ’n KEUSE OM GOU WEER OP GANG TE KOM MET DIE PROSES EN SAAM TE GROEI NA GROTER EENHEID


3.1  Die NG Kerk is jammer dat die herenigingsproses sloer. Ons is oortuig dat daar genoeg gronde is waarom ons spoedig met die Kerkherenigingsproses kan begin.


(1)  Ons het ’n gedeelde geskiedenis en weet almal dat ons bymekaar hoort.


(2)  Al die Kerke aanvaar reeds die formuliere van eenheid as ’n gemeenskaplike belydenisbasis.


(3)  Die Algemene Sinode het reeds in 1998 gesê dat hulle die wesenlike inhoud van die Belharbelydenis aanvaar.


(4)  Daar bestaan in baie gemeentes, ringe en Sinode reeds baie goeie samewerkingsverbande en strukture en op sommige plekke is daar reeds eenheidstrukture opgerig.


3.2  Ons is van oordeel dat hierdie sake genoeg geloofskonsensus bied, sodat ons saam weer die proses op pad na een Kerkverband kan begin.  Ons doen ’n beroep op die ander Kerke van die Familie dat ons so gou doenlik die voorbereidende proses op gang sal kry.


3.3  Ons glo dat ons so ’n pad nie alleen aanpak nie.  Die getuienis van ander wat die pad reeds geloop het, help ons om ons vertroue te stel op die versoenende krag van die evangelie van Christus wat ons steeds nader aan mekaar kan bring en ons kan laat groei in ons liefde en begrip vir mekaar.


4.  ’n PAD WAT BAIE GEDULD, BEGRIP EN TEGEMOETKOMENDHEID VAN ALMAL VRA


Die geskiedenis leer ons dat verenigingsprosesse tussen Kerke nooit eenvoudig is nie. Dit vra van alle betrokkenes geestelike toewyding, geduld, liefde en veral tegemoetkomendheid.  Dit beteken dat ons almal bereid sal moet wees om mekaar iewers in die middel te ontmoet.  In die proses sal ons deurentyd moet rekening hou met vrae en onsekerheid wat mense het en dit met groot geduld, sensitiwiteit en baie gesprek hanteer.


5.  DIE BELHARBELYDENIS


Omdat die Belharbelydenis ’n belydenisskrif van een van die Familiekerke is, stel ons voor dat dit as een van die belydenisskrifte in die herstelde kerkverband opgeneem word (volgens besluit van die Algemene Sinode 1998).  Ons is steeds oortuig dat die wesenlike inhoud van Belhar (ons verbintenis aan die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor die eenheid van die Kerk, oor geregtigheid en versoening) baie wyd aanvaar word (volgens besluit van die Algemene Sinode 1998).  Dit impliseer nie dat alle gemeentes, predikante, kerkraadslede en lidmate van die nuwe verband dit vanselfsprekend as belydenisskrif hoef te onderskryf nie.  Ons is oortuig dat die verskille oor Belhar meer te doen het met historiese, emosionele en simboliese faktore as met die wesenlike inhoud self. Dit is baie belangrik dat ons oor al hierdie faktore sal praat, sodat ons nie “by die verlede stilstaan nie” (Jesaja 43 vers 18), maar saam kan fokus op ons roeping vandag en in die toekoms.  Ons verbind onsself hiertoe.


6.  MODEL:’n VERENIGDE KERKVERBAND VAN SELFSTANDIGE PLAASLIKE GEMEENTES


Ons stel voor dat die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel as model vir die organisering van die nuwe een Kerkverband gebruik word.  Dit beteken dat al die gemeentes as selfstandige gemeentes ingevoeg word in ringe, Sinodes en een Algemene Sinode.  In die proses moet ruimte gelaat word vir onderhandeling, nuwe moontlikhede en ’n groei na mekaar.


7.  GEMEENTES SE REG OM HUL OOR HUL EIE WERK TE BESLUIT, WORD ERKEN


Al die bestaande gemeentes van die verenigde verband sal so behoue bly en almal saam die gemeentes van die nuwe verband wees.  Gemeentes is onderling oop vir bywoning en lidmaatskap.  Waar meer as een gemeente in dieselfde gebied val, staan dit gemeentes vry om hulle onderlinge sake en samestelling spontaan en sonder voorskrif of dwang te reël volgens plaaslike behoeftes.  Kerkrade behou dus die besluitnemingsbevoegdheid oor die inrigting van die gemeente.


8.  ANDER KWESSIES WORD GEDURENDE DIE PROSES ONDERHANDEL


Daar is ’n aantal sake waaroor saam onderhandel moet word, as die voorbereidende proses aan die gang kom. Dit sluit in die skryf van ’n nuwe Kerkorde, die naam van die Kerk, teologiese opleiding, organisasie van kerklike werksaamhede, finansies en eiendomme, taal, ensovoorts.  Ons is bewus daarvan dat van hierdie sake baie sensitief en emosioneel van aard is en dat die onderhandelings hieroor met baie wysheid, oorleg en sensitiwiteit hanteer sal moet word.  Tog is ons van oordeel dat meningsverskille oor hierdie meer praktiese sake nie in die pad van Kerkhereniging behoort te staan nie.


9.  WESENLIKE ROL VAN GESAMENTLIKE GESPREK EN BESINNING OP ALLE VLAKKE


Ons glo dat die proses van Kerkhereniging indringende gesprekke en begeleiding op alle vlakke gaan vra - veral ook op grondvlak met gemeentes en lidmate.  Ons verbind onsself tot hierdie gesprekke en oordeel dat dit ’n groot wins gaan wees as van hierdie gesprekke ook saam gevoer kan word.  Ons is oortuig dat dit die proses sal aanhelp as die gesprekke oor eenheid gevoer

word in die lig van ons gesamentlike roeping in ons lande en ons gesamentlike geloof in die evangelie.


10.  KERKSKEURING MOET TEN ALLE KOSTE PROBEER VERMY WORD


Ons spreek die oortuiging uit dat ons in die herstel van een kerkverband Kerkskeuring na enige kant ten alle koste moet probeer vermy.  Dit het te dikwels gebeur - ook in ons gereformeerde tradisie - dat Kerkverenigingsprosesse aanleiding gegee het tot Kerkskeuring, die vorming van nuwe Kerke en nuwe twiste.  Ons sal die proses so wil hanteer dat alle predikante, gemeentes en lidmate van die Kerke saam hierdie pad aanpak.


11.  DIE BYEENBRING VAN ALLE GEREFORMEERDE KERKE


Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die familie ’n tree sal wees op pad na die byeenbring van alle Kerke van gereformeerde belydenis in Suid-Afrika.


12.  RAADPLEGING VAN DIE GEMEENTES


Hoewel die Algemene Sinode en die Kommissies ’n taak het om leiding te neem, onderhandelings te voer en voorstelle te maak ten opsigte van hierdie proses, bevestig ons weer eens dat ons verbind is om ons gemeentes te raadpleeg en te toets, sodat ons saam hierdie pad kan loop.  Ons is oortuig dat ons Kerkskeuring ten alle koste moet probeer vermy.  Dit gaan waarskynlik vra vir ’n proses, waarin ons vorentoe beweeg, maar heeltyd sensitief is en ruimte maak vir mense met huiweringe en vrae.


13.  PROSES VERDER


Vir die proses van raadpleging met die Sinodes en Kerkrade in die NG Kerk ten opsigte van die eenheidsproses in die NG Kerk-familie, stel die Algemene Sinode die volgende riglyne:


13.1  Die besluite van die Algemene Sinode van 2004 oor die herstel van een Kerkverband in die NG Kerk-familie (ASK verslag 13:4 punt 4.3) het die status van aanbevelings vir gebruik in die verdere verloop van die gesprek met hierdie familie.


13.2  Hierdie aanbevelings word in ’n konsultasieproses deurgegee na die Sinodes, Kerkrade en gemeentes vir kommentaar en verdere aanbevelings.  Die konsultasieproses met Kerkrade en gemeentes is die verantwoordelikheid van elke Sinode / Sinodale Kommissie / Sinodale Diensraad /Moderamen en word in oorleg met die Moderamen Algemene Sinode (plus ander kundiges) as die lede van die Taakspan vir Kerkhereniging uitgevoer, sodat die resultaat nie later nie as einde Januarie 2006 by die Moderamen Algemene Sinode is.  Die konsultasieproses gaan oor die volgende:


13.2.1  Die besluite oor Kerkhereniging van die Algemene Sinode 2004;


13.2.2  Die praktiese implikasies van elemente van die proses soos gevisualiseer in hierdie besluite. plus die bepalings van Die Kerkorde (onder andere Artikel 36, 37 en 44) en die Algemene Sinode se besluit oor ’n moontlike konsensus of ’n tweederdemeerderheid van kerkrade (in 1998 en 2002).  In dié verband is die volgende by punt 1.1.9 van die besluite van 2004 belangrik: “Ons sal die proses so wil hanteer dat alle predikante, gemeentes en lidmate van die Kerke saam hierdie pad aanpak.”


13.3  Na die afhandeling van hierdie konsultasieproses word die resultaat deur die Taakspan verwerk en by die voortgaande gesprek in die NG Kerk-familie betrek.  Intussen is die aanbevelings van die Algemene Sinode 2004 beskikbaar vir kommentaar vanuit die hele NG Kerkfamilie en vorm dit deel van die gesprek en onderhandelings in die Familie.


13.4  Die toetsing van Kerkrade en Sinodes oor “finale” of eindvoorstelle vir die herstel van hierdie verband, word gelaat totdat ’n behoorlike proses van konsultasie en saampraat met Sinodes en gemeentes na die oordeel van die Algemene Sinode of die Moderamen Algemene Sinode plaasgevind het.


13.5  Werklike Kerkeenheid staan of val by die wyse waarop dit op gemeentevlak sigbaar word.  Daarom moet gemeentes gemotiveer en konkreet gehelp word, om na gelang van hulle plaaslike omstandighede met die ander gemeentes van die NG Kerkfamilie in hulle omgewing, asook binne ander samewerkingstrukture, daadwerklik saam te werk.  Aangesien hierdie ’n saak is wat binne die hele Kerkverband belangrik is, is dit ’n dringende prioriteit wat die Moderamen Algemene Sinode in samewerking met en deur Sinodes en ringe moet hanteer.


14.  APPROBASIE BY KERKEENHEID


14.1  Dat, kerklik gesproke, approbasie ’n oop proses is, wat onder toesig van die Kerkverband in regverdigheid en billikheid hanteer word, of as gesprek, of as geskilbeslegting, of as appèl, of waar persone ter sprake is, ook moontlik as tug.  As die approbasie oor ’n saak handel, word in die proses na konsensus gestreef, maar as deel van die oop proses sou ook ooreengekom kan word

 dat daar toetsing van die betrokke lidmate moet wees.


14.2  Dat approbasie dwarsdeur Reglement 6 op dieselfde wyse hanteer word, behalwe by punt 6:1 (afstigting), waar vereis word dat meer as die helfte van die lidmate ’n versoekskrif en waarborglys onderteken.


14.3  Dat die bewoording oor approbasie lees: “die ooreenkoms word op twee agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan die gemeente(s) vir approbasie bekendgemaak, met vermelding dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste afkondiging skriftelik by die skriba ingedien moet word.”

14.4  Die Kerkrade maak hulle konsensus-mening, of hul gedebatteerde besluit met tweederdemeerderheid aan die gemeente op twee Sondae bekend vir approbasie.  Indien die besware uitloop op ’n besluit tot toetsing van die gemeente, word dit gedoen.  Uiteindelik maak die Kerkraad hulle geapprobeerde besluit aan die Sinode bekend.


14.5  Twee derdes van alle kerkrade moet hierdie eenparige-konsensus- of tweederdemeerderheid-geapprobeerde besluit verkry.


14.6  Elke Sinode moet dan met ’n tweederdemeerderheid tot Kerkeenheid besluit.


14.7  Nadat elke Sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het, moet die Algemene Sinode dit ook met ’n tweederdemeerderheid aanvaar (Artikel 43 en 44).

14.8  Dat regsadvies oor hierdie aanbevelings en saak ingewin word, en tot dan toe as voorlopig beskou word.


14.9  Dat die te verkrygde regsadvies, en indien dan nog relevant ook hierdie besluit oor approbasie, ook aan die ander Kerke van die NG Kerkfamilie gekommunikeer word


15.  SINODEVORMING


Aangesien strukturele eenheid op Algemene Sinodale vlak noodwendig ’n langsame proses is, Sinodes wat daarvoor gereed is, wel struktureel met mekaar kan verenig as Sinodes, sonder om die bestaande Kerkverbande prys te gee.  Die bedoeling hiermee is ook om die herenigingsproses op Algemene Sinodale vlak te bevorder.


16.3
TWEEDERDEMEERDERHEID


Die bedoeling van ’n tweederdemeerderheid, is dat minstens tweederdes van die kerkrade (of gemeentes) of Sinodes of afgevaardigdes by die Algemene Sinode ten gunste van die besluit gestem het.


16.4
AANBEVELING


Die Sinode besluit dat Artikel 44.1 soos volg gewysig word:


“Artikel 44.1  Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied, nadat elke Sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het.”


(Hierdie besluit moet met ’n tweederdemeer-derheid goedgekeur word.)

17.  BESKRYWINGSPUNTE


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag gee die inhoud van die beskrywingspunte weer.


Punt twee:  
Die Bediening/Diensgroep doen hieroor ’n aanbeveling.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


17.  BESKRYWINGSPUNTE


Nog verdere vrae . . . . . 


VERWYS NA DIE BEDIENING VIR GETUIENIS

(DIENSGROEP VIR KERKEENHEID)

17.1
KERKHERENIGING


17.1.1
Beskrywingspunt


Die Sinode besluit dat sou die proses van Kerkhereniging/Kerkvereniging voortgaan, gemeentes die reg gelaat word om outonoom te bly voortbestaan as die NG Kerk.


17.1.2
Motivering 


 Die NG Kerk is van 1986 af oop vir alle rasse.


17.1.3
Indiener


Kerkraad Machado-Boven.


VERWYS NA NA DIE BEDIENING VIR ONDERLINGE DORG

17.2
HOMOSEKSUALITEIT


17.2.1
Beskrywingspunt


Die Sinode besluit dat homoseksualiteit, sowel as homoseksuele oriëntering, sonde is.


17.2.2
Motivering


Vanuit die wesens-struktuur van die seksualiteit, wat in die Skrif aan ons as heteroseksualiteit geopenbaar is, is dit duidelik dat homoseksualiteit deel uitmaak van die abnormale, deur die sonde gebroke werklikheid, waarin ons lewe.


17.2.3
Indiener


Kerkraad Machado-Boven


18.  IN MEMORIAM


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Hierdie inligting bring hulde aan die nagedagtenis van wyle ds Willie Marais.


Punt twee:  
Die Voorsitter lei die vergadering in ’n gebed van dank. 


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


18.  IN MEMORIAM


Dankie en totsiens . . . . . 


18.1
DS WILLEM ADRIAAN MARAIS (BA HONS) - 23 Junie 1919 tot 18 September 2004


Willie Marais is op 18 September 2004 in die ouderdom van vyf-en-tagtig jaar oorlede, nadat hy lank siek was.


Jeugjare


Hy is op 23 Junie 1919 te Heidelberg, Kaap gebore.  Sy vader Petrus Johannes Marais was ’n wingerdboer en ’n besproeiingskontrakteur en sy moeder Bertha Margaretha (gebore Vos) was ’n huisvrou.  Sy skoolloopbaan geskied in Robertson - 1925 tot 1933 aan die Laerskool en 1934 tot 1937 aan die Hoërskool.  Gedurende sy tienerjare had hy ’n besondere belangstelling in wedvlugduiwe.  Dié belangstelling het hom ook tydens die bediening bygebly.


Studies


Sy studies was aan Stellenbosch, vanaf 1938 tot 1944.  Hy behaal die grade BA (1940) en BA Honneurs (1943). Hy word op 7 Desember 1944 gelegitmeer.  Tydens sy universiteitsjare speel hy tennis, is hy lid van die Calvanistiese Bond en hou hy Sondagskool te Elsenburg.


Gesinslewe


Op 8 Januarie 1945 tree hy in die huwelik met  Sarie (Susarah Cornelia) Lombaard.  Hulle het op Stellenbosch ontmoet, waar sy haar as onderwyseres bekwaam het.  Twee kinders word gebore Nella (op 23 September 1946) en Pieter (op 3 Februarie 1953).  Beide is getroud en daar is ses kleinkinders gebore.  Die oudste kleinkind het egter onlangs tragies verongeluk.


Bediening


Nadat hy op 25 Augustus in Stanford bevestig is, het hy die volgende gemeentes in die NG Kerk bedien:  Stanford (1945 tot 1947), Kanoneiland (1947 tot 1953), Alexandria (1953 tot 1960) en Sutherland (1960 tot 1966).  Gedurende 1966 word hy as leraar van die NGKA gemeente Nelspruit bevestig.  Hy werk daar tot 1975, toe hy weens gesondheidsredes met vervroegde emeritaat moes gaan.  Tussen 1975 en 1982 kon hy nog met siekebesoek in Nelspruit en Lydenburg help.  Vanaf 2000 vestig hulle hulle in Pretoria.


Hoogtepunte tydens sy bediening was die besondere herlewings, wat hy in Kanoneiland en Alexandria beleef het, sowel as die twee Kerkgeboue wat hy help bou het.  Die eerste was by Kanoneiland en die tweede by die NGKA Nelspruit.  Kanoneiland was ’n arm gemeente en hulle moes hard werk, om die geboue betaal te kry.  In breër verband, was hy ook lid van die Sinodale Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie en die Argiefkommissie. 


Die prioriteit van sy bediening, was om mense na Christus te lei en dit veral deur die prediking te doen.


(Opgestel aan die hand van die Biografiese Vorm, wat op 12 April 1997 ingevul is en inligting, wat deur sy eggenote verskaf is.)  




19.  GESAMENTLIKE KOMMISSIE VIR ARGIEF EN BESTUURS-INLIGTINGSDIENSTE

INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting oor die werksaamhede van die Argief bedoel.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die werksaamhede van die Argief wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


19.  GESAMENTLIKE KOMMISSIE VIR ARGIEF EN BESTUURS-INLIGTINGSDIENSTE


NUWE PROSEDURES


Die Argief kon ’n aantal prosedures in plek stel, om gemeentes tot nut te wees en die werk te vergemaklik.


19.1
Elektroniese indiening van registerafskrifte

19.1.1
Gemeentes kan voortaan hulle registerafskrifte elektronies by die Argief indien. Die volgende werkswyse word gevolg:


19.1.2

Gemeentes met Winkerk as rekenaarprogram (76 gemeentes): ABID het ’n databasis waarin alle afskrifte per e-pos ontvang, ingetrek word vir elektronies bewaring of om as harde kopie uitgedruk te word, totdat alle gemeentes se afskrifte elektronies bewaar kan word.


19.1.2

Gemeentes wat nie Winkerk gebruik nie (13 gemeentes): Registerafskrifte word op die volgende wyses elektronies (per e-pos) aan ABID gestuur:


19.1.2.1
Gemeentes wat oor geen gerekenariseerde register-databasis beskik nie, koop ’n programmetjie by ABID aan, indien dit te groot is om van die webtuiste af te laai.  Die koste is ongeveer R80.  Dit kan op Windows 98 en hoër geïnstalleer word en waarop hulle eenvoudig hulle afskrifte kan insleutel en dan elektronies stuur of laat aanstuur.

19.1.2.2
Gemeentes wat ander gemeente-programme gebruik, kan ook die programmetjie  aankoop waarop hulle eenvoudig hulle afskrifte insleutel en elektronies stuur of laat aanstuur.  Of hulle kan - indien die verskaffer van hulle gemeenteprogram hulle wil help – ’n spesifieke formaat ASCII lêer in CSV formaat (Comma Separated Values) gebruik.  Dié inligting word op aanvraag verskaf, sodat hulle data - ná toetsing - ook elektronies by ABID ontvang, gestoor en/of gedruk kan word.  Hiervoor word ook ’n bedrag gekwoteer.

19.2
Prosedures met Registerafskrifte

19.2.1
Die Sinodale Diensraad het reeds na aanleiding van die Algemene Sinode 2004 se besluite, bepaal wat die rol van die ring is, in die jaarlikse indiening van registerafskrifte.  Vergelyk punt 15.5.2.3.


19.2.2
Ter wille van duidelikheid word elke rolspeler se taak uiteengesit.


19.2.3

Die Gemeentes se Diensgroep vir die argief


Een:

Kontroleer die jaarlikse registerafskrifte - soos voorberei deur die kerkkantoorpersoneel - aan die hand van die voorskrifte, keur dit goed en stuur direk aan die Argief en Bestuurs-inligtingsdienste [ABID] in Stellenbosch.


Twee:
Werk met ABID saam waar verbeterings aan foutiewe registerafskrifte aangebring moet word of waar uitstaande registerafskrifte ingestuur moet word.

19.2.4

Argief en Bestuursinligtingsdienste


Een:

Vra verbeterings aan registerafskrifte, of die uitstaande registerafskrifte, direk by gemeentes aan.


Twee:
Nader die Ring se Diensgroep vir die argief om hulp te verleen, waar gemeentes nie reageer op versoeke om verbeterings aan/uitstaande registerafskrifte nie.

19.2.5

Die Ring se Diensgroep vir die argief


Een:

Ontvang nie meer die jaarlikse registerafskrifte van gemeentes met verslag aan die Ring nie, maar verleen hulp waar nodig aan gemeentes ten opsigte van registerhouding, en aan ABID om verbeterings aan/uitstaande registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry waar samewerking nie verkry word nie.


Twee:

Vra die betrokke Kerkargief om hulp met opleiding waar dit blyk dat ringsgemeentes probleme met hulle registerhouding ervaar.


Drie:

Gaan wel die registerhouding van die gasheergemeente tydens die jaarlikse ringsitting na met verslag aan die Ring.


Vier:
Versorg die ringsargief volgens die voorskrifte in die Argief en Museum-reglement.

19.2.6
Die Ringskriba stuur nie meer die jaarlikse registerafskrifte van die ringsgemeentes, saam met die ringstukke, na die Kerkargief nie.

FUNKSIONERING VAN DIE ARGIEF


19.3
Eenwording van die Kerkargiewe van Kaapland en Transvaal

19.3.1
Vanaf 1 Maart 2005 funksioneer die Argief in Stellenbosch as ’n eenheidsargief tussen Kaapland en Transvaal.


19.3.2
Onderhandelinge het ver gevorder, sedert die Algemene Sinode in 2004 in beginsel goedgekeur het dat die Argief as ’n werksaamheid van die Algemene Sinode oorgeneem kan word.  Die onderhandelinge word waarskynlik reeds in September 2005 afgehandel, met die oog op ’n datum van oorname so gou moontlik daarna.


19.3.3
Daar word ook deurlopend met die ander Sinodes met argiefbewaarplekke gesprek gevoer, oor ’n moontlike verskuiwing na Stellenbosch.


19.3.4
Die 2005/6 begroting toon reeds ’n aansienlike besparing vir die Transvaalse Sinodes, terwyl oplossings vir die meeste probleme gevind is, wat met die afstand tussen Pretoria en Stellenbosch voorsien is.


19.4
Uitvoering van ABID se opdrag vanuit Stellenbosch

Die volgende werkswyse word gevolg:


19.4.1
Bestaande opdragte en besluite aangaande ABID word gehandhaaf.


19.4.2
Naslaan- en Inligtingsoektogte uit registers: ABID se personeel gee so spoedig moontlik uitvoering aan alle versoeke om inligting, uit die registers van gemeentes (en registerafskrifte) wat in ABID se besit is en wat nie met genealogiese navorsing te doen het nie.


19.4.3
Naslaan- en Inligtingsoektogte uit Agendas en Handelinge:  ABID se personeel gee so spoedig moontlik uitvoering aan alle versoeke van gemeentes, ringe, Sinodes en Diensgroepe van hierdie instansies om inligting uit hulle eie Agendas en Handelinge wat in ABID se besit is en wat nie om die een of ander rede geslote is nie. Versoeke om inligting uit bronne anders as wat aan die betrokke instansie behoort, word op dieselfde wyse as tans hanteer, met in ag neming van die omvang van die soektog, die vertroulikheid van die materiaal en die doel waarvoor dit benodig word.  In alle omstandighede word die afstand tussen die aanvraer en ABID in ag geneem.


19.4.4
Jaarlikse ringstukke:

Een:
Ringskribas stuur steeds binne die voorgeskrewe tyd die jaarlikse ringstukke aan ABID.


Twee:
Waar nie van elektroniese versending gebruik gemaak word nie, word stukke direk aan ABID gepos met onder andere “oornagpos” vir sekuriteit.


19.4.5
Die webblad word gebruik om inligting deur te gee.


19.4.6
Gereelde opleiding: Dagkursusse, groepsessies en besoeke aan gemeentes deur ABID-personeel word gereël.  Besoek aan gemeentes binne die sinodale gebied, word in oorleg met die Sinode huis gereël.


19.4.7
GKABID-vergaderings: Word gehou tydens besoeke aan die Noorde.


19.4.8
Die nuwe Argief- en Museumreglement word via Ondersteuningsdienste as deel van die Familiereëls (Kerkorde) beskikbaar gestel.

Ondersoeke wat tans gevoer word


19.5
MOONTLIKE Sentralisering van Registers

19.5.1

Prakties is die sentralisering van registers redelik eenvoudig en kan met die samewerking van alle gemeentes redelik vinnig gedoen word.


19.5.2

Dit sou die volgende behels:


Een:

Alle registers en alle rekenaardata word na ABID oorgedra vir die skep van een gerekenariseerde databasis.


Twee:

Gemeentes wat nog nie gerekenariseer is nie, se registers word deur ABID ingesleutel.


Drie:

Die koste per gemeente per maand kan wissel tussen R50,00 en R120,00.  Die bedrag word deur die lidmatetal bepaal.


Vier:

Die fynere detail waarvolgens die aanvra en oordrag van lidmaatskap plaasvind, sal nog bepaal word met inagneming van kerkordelike bepalings, die metode van goedkeuring en kennisgewing aan beide gemeentes.


Vyf:
Die voordele is dat gemeentes nie meer met registerhouding, die gepaardgaande administrasie en die jaarlikse registerafskrifte belas is nie.  Omdat alles sentraal deur ABID-personeel gedoen word, hou gemeentes nou slegs ’n databasis wat op die pastorale versorging van hul lidmate toegespits is.  Die klein besparing behoort die maandelikse koste (punt drie hierbo) te dek.


19.6
IMPLIKASIES VAN SEKERE WETTE


19.6.1
Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting

19.6.1.1
Hierdie Wet bepaal dat ’n persoon aangewys word, wat aan die bepalinge van die Wet uitvoering kan gee.


19.6.1.2
Die Moderamen van die Algemene Sinode, het op aanbeveling van die Taakspan ABID het besluit: Die betrokke “PERSOON” (Inligtingsbeampte), ten opsigte van alle Kommissies of Diensgroepe van die Algemene Sinode, Sinodes, ringe, kerkrade, inrigtings en alle instansies wat inligting bewaar, by wie aansoeke om toegang tot inligting ingedien moet word, is die Argivaris van die Algemene Sinode (tans Argivaris van die Eenheidsargief: Kaapland, Transvaal en die Algemene Sinode).


19.6.1.3
Die nodige dokumente (Handleiding en Inventaris van die NG Kerk) word voorberei en voorsien aan alle Kommissies/Diensgroepe en kerkvergaderinge.  Dit is ’n voorbeeld van ’n Handleiding, die Inventaris, Vorm B (aansoeke om toegang tot inligting) en die “Bylae” (oor kostes).


19.6.1.4
’n Inligtingstuk word aan alle kerklike betrokkenes oor die rede vir die wet en die praktiewe uitvoering daarvan voorsien.


19.6.2
Nasionale Erfeniswet (Wet 25 van 1999 en aangevul in Goewermentskennisgewing Nommer 1313 van 25 Oktober 2002)


19.6.2.1
Kennis moet geneem word dat die Nasionale Erfeniswet bepaal dat alle geboue ouer as 60 jaar deur die Wet beskerm word en dat toestemming verkry moet word, voordat enige vervreemding, restourasie of verbouings mag plaasvind.


19.6.2.2
’n Inligtingstuk word hieroor voorberei.


Argivaris – Dr Johann Froneman


Lid van Oos-Transvaal – Ds Gideon du Toit




20.  KURATORIUM VAN DIE TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van die Kuratorium, wat tans van belang is.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Opening en Konstituering wil lewer, kan dit op indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


20.  KURATORIUM VAN DIE TEOLOGIESE FAKULTEIT, UNIVERSITEIT VAN PRETORIA


Hoe gaan dit met die opleiding . . . ?


20.1
SITUASIE BY DIE FAKULTEIT TEOLOGIE


20.1.1

Elke vyf (5) jaar word daar ’n ooreenkoms tussen die Universiteit van Pretoria en die vier Sinodes van Transvaal gesluit.  Die bestaande ooreenkoms (geteken gedurende 2004) geld vanaf die begin van hierdie jaar en verstryk aan die einde van 2009.  Buiten die NG Kerk, het die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Uniting Presbyterian Church of Southern Africa ook ooreenkomste met UP oor teologiese opleiding.


20.1.2

Die NG Kerk het tans 10 voltydse dosente.  Hulle is proff Cas Vos - Dekaan, Etienne de Villiers - Departement Dogmatiek, Hoffie Hofmeyr - Departement Kerkreg en Kerkgeskiedenis, Dirk Human en Jurie le Roux - beide Departement Ou Testamentiese Wetenskap, Piet Meiring - Departement Sendingwetenskap, Julian Müller - Departement Praktiese Teologie, Gert Steyn en Jan van der Watt - beide Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap, Conrad Wethmar - Departement Dogmatiek, terwyl dr Attie van Niekerk deeltyds aangestel is in die Departement Sendingwetenskap.


20.1.3

Tans is daar vyf dosente van die Ned Herv Kerk, naamlik: proff Johan Buitendag - Departement Dogmatiek, Yolanda Dreyer - Departement Praktiese Teologie, Andries van Aarde - Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap, Piet van der Merwe - Departement Sendingwetenskap en Piet Venter - Departement Ou Testamentiese Wetenskap.


20.1.4

Daar is twee dosente van die Presbiteriaanse Kerk, naamlik proff Maake Masango - Departement Praktiese Teologie en Graham Duncan (Departement Kerkreg en Kerkgeskiedenis).


20.2
DIE ONDERRIG

20.2.1

In die onderrig word ’n onderskeid gemaak tussen algemeen teologiese opleiding (die basiese kennis, waaroor enige teologiese student behoort te beskik), die vakke wat kerkspesifiek is en net deur dosente van die betrokke Kerk aangebied word, asook die deel wat as kerkeie bestempel word.  Laasgenoemde word aangebied deur die NG Kerk se dosente of iemand deur die Kerk daartoe aangestel.


20.2.2

Die kerkeie geskied vanaf die derde jaar en die omvang hiervan word deur die Kuratorium  in oorleg met die Departement Praktiese Teologie bepaal.


20.2.3

Dit bly belangrik dat steeds die beste onderrig aan studente gegee kan word. Daarom stem dit tot groot dankbaarheid dat die gehalte studente wat jaarliks aansoek doen, baie goed is. Die getalle van die onderskeie jaargroepe is soos volg (studente ontvang na die eerste vier jaar ’n vierjarige BTh graad en na ’n verdere twee jaar ’n MDiv-graad).  BTh I = 36; BTh II = 36; BTh III = 16; BTh IV = 16; MDiv 1 = 11; MDiv II = 17.


20.2.4

Die studente se betrokkenheid by die Kerk is baie belangrik.


20.2.5

Gegewe die veelkerklike karakter van die Fakulteit, is die Kuratorium steeds oortuig daarvan dat die belegging by die Fakulteit vir die NG Kerk ’n baie voordelige en gesonde belegging is.


20.3
ROL VAN DIE KURATORIUM (BEHEERLLIGGAAM)


20.3.1

Dit behoort uit bostaande duidelik te wees, dat ook die rol van die Kuratorium baie verander (verbreed) het.  Saam daarmee het die rol van die Proponentseksamenkommissie (die kommissie wat die finale kerklike beoordeling van die teologiese studente doen) baie verander.  Dit is nou nie meer net ’n evaluering aan die einde van die periode nie, maar ook ’n wesenlike betrokkenheid by die samestelling van die leerplan (kurrikulum).


20.3.2

Die feit dat ’n voltydse kantoor vir die Kerk gedurende 2003 by die Teologiese Fakulteit gevestig kon word, is rede tot groot dankbaarheid.  Dit voorsien in verskeie noodsaaklike behoeftes.


20.3.3

Daar word op gereelde basis gesprek gevoer met die Kuratorium van die VGKSA in die Noorde.  Die opleiding van hulle studente geskied in Pretoria, maar wel by Unisa.


20.3.4

Die Kuratorium is voortdurend in gesprek is met die ander twee opleidingsentra van ons Kerk - beide binne AKTO (Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding) en ook op individuele basis.  Hierbenewens is die Kuratorium betrokke by verskeie gesprekke, wat gevoer word ten opsigte van die moontlike verandering van teologiese opleiding in die toekoms.


20.4

KRITIEK OP TEOLOGIESE OPLEIDING

20.4.1

Kritiek op die leer van die Kerk

20.4.1.1

In die jongste verlede het teologiese opleiding en veral die Gereformeerde leer baie in die spervuur in die openbare media gekom.  Verskeie berigte in die media asook ’n radioprogram het dit redelik op die spits gedryf.  Die Kuratorium se Dagbestuur betreur die feit dat openbare verdagmakery aanleiding gegee het tot sodanige optrede wat nou gevolg moet word.  As Kerk van die Here Jesus Christus wil die Kuratorium se Dagbestuur graag sien dat die saak tot bevrediging opgeklaar word in belang van die Koning van die Kerk.


20.4.1.2

Ten einde weer vertroue in die teologiese opleiding by UP te herstel het die Dagbestuur ’n ope uitnodiging aan lidmate, predikante en studente binne die sinodale gebiede van Wes-, Noord-, Suid- en Oos-Transvaal gerig.  Almal is versoek om, indien daar benewens die verklarings wat uitgereik is deur die Dekaan van die Fakulteit, sowel as die drie dosente (wat deur die Verklaring van 15 Junie deur studente geïmpliseer is), nog enige saak is, wat die leer van die Kerk sou raak, insoverre dit teologiese dosente by UP betref, dit onder die aandag van die Kuratorium te bring.


20.4.1.3

Ter wille van volkome deursigtigheid het die Kuratorium se Dagbestuur op ’n bepaalde werkswyse besluit,  ten einde enige sweem van agterdog uit die weg te ruim.  ’n Komitee is aangewys om alle stukke wat moontlik mag inkom deur te gaan en ’n verslag op te stel, wat behandel sal word by die Kuratorium se vergadering aan die einde van die jaar.  Die vergadering word vir ’n ekstra dag verleng, sodat daar ruim geleentheid is dat die Kuratorium met elke dosent afsonderlik gesprek kan voer en, indien nodig, daar duidelike verklarings van elkeen verkry kan word om enige toekomstige navraag met duidelikheid en stelligheid te beantwoord.


20.4.1.4

Na die vergadering van die volle Kuratorium sal ’n volledige verklaring uitgereik word oor die verloop van sake.  Sou daar bepaalde optrede moet volg, sal dit ook in ’n gees van openhartigheid aangedui word.


20.4.2
Die prosedure wat met een verklaring gevolg is

20.4.2.1

Afgesien van die saak rakende die leer wat aangespreek word, moet hier ook iets vermeld word oor een van die bydraende faktore in die debat.  Dit was die optrede rondom die verspreiding van die sogenaamde “Status Confessionis aangaande die opstanding van Jesus Christus” van 15 Junie 2005, wat voorgegee het dat dit deur 46 teologiese studente van UP onderteken is.


20.4.2.2

Dit het baie gou geblyk dat daar op ’n misleidende manier te werk gegaan is om die name van ondertekenaars te verkry: onder andere dat die finale dokument nie in daardie formaat onderteken is nie; dat sommige se instemming net telefonies verkry is (ook sonder dat daar gemeld is dat die verskillende beskrywings van die opstanding van Christus aan spesifieke persone toegeskryf is); en in drie gevalle dat daar geen toestemming gegee is nie.


20.4.2.3

Uiteindelik was die opsteller van die betrokke dokument, die enigste persoon wat hom nie van die dokument gedistansieer het nie.


20.5

VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING


20.5.1

Gedurende Mei 2005 is ’n ooreenkoms met UP gesluit, waardeur die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling (SBO) by die Fakulteit gevestig is.  Die doel met SBO is om toepaslike kursusse vir die voortgesette opleiding van predikante te voorsien.  Dit moet dus ook goed aansluit by die bestaande basiese opleiding en in sekere sin ’n voortsetting daarvan wees.  Verder word in die vooruitsig gestel dat lidmate en kerkraadslede ook verder toegerus sal word.


20.5.2

Daar bestaan ’n taakspan, aangewys deur die Kuratorium en bestaande uit twee verteenwoordigers van elke Sinode in die ou Transvaal, wat help met die bepaling van welke kursusse daar behoort te wees. Dit is ook as uitgangspunt aanvaar dat die kursusse gedesentraliseerd aangebied sal word in die hele streek wat voorheen as Transvaal bekend gestaan het.


20.5.3

Die taakspan het geoordeel dat die naam van SBO binne kerklike kring as Excelsus bekend moet staan.


20.5.4

Daar is met prof Malan Nel onderhandel en ’n deel van sy tyd word vanaf die begin van die jaar by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening uitgekoop.  Die Kuratorium is baie dankbaar om van ’n kundige soos prof Malan Nel se dienste gebruik te kan maak.  Hy is verantwoordelik vir die programme, terwyl die bestuursdeel deur dr Flip du Toit hanteer word.


20.5.5

Een van die sake waarop gekonsentreer sal word, is ook om sover moontlik koördinerend op te tree tussen die vier Transvaalse Sinodes. By elkeen is daar programme of kursusse waarby die ander Sinodes sinvol kan inskakel.


20.6

FONDSINSAMELING


Nadat die NG Kerk in 1938 betrokke geraak het by die Fakulteit Teologie by UP, is daar baie moeite gedoen met fondsinsameling.  Na ’n aantal jare is dit gestaak.  Daar word nou weer voluit hieraan gewerk.  ’n Eie trust is gestig, naamlik die Teologiese Opleiding Pretoria-Trust (afgekort TOP-Trust).


Dr Kobus Gerber (Voorsitter)


Dr Flip du Toit (Skriba)


Die Sinode van Oos-Transvaal se lede in die Kuratorium:


Dr Johann Ernst


Dr Danie Dreyer


Dr Lourens Bosman


Dr André van Niekerk




21.  BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA  (BSA)


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van die Bybelgenootskap.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor enige aspek van die verslag wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


21.  BYBELGENOOTSKAP VAN SUID- AFRIKA  (BSA)


Bybels, Bybels, Bybels, . . .


21.1
INLEIDEND


Gedurende 2004 het die Bybelgenootskap die 200ste bestaans-jaar van die Bybelgenootskapbeweging met dankdienste, feesgeleenthede, spesiale publikasies en projekte herdenk. 


21.2
VERTALINGS en NUWE PUBLIKASIES 


21.2.1
Vertaling van die Bybel in Afrikaans


Die Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in Afrikaans) het besluit om te begin met ’n nuwe brontaal gebaseerde vertaling in Afrikaans. 

21.2.2
Afrikaanse Bybel vir Dowes


Die Psalms is vir publikasie in 2005 voorberei. Die publikasie van die volledige vertaling word beplan vir 2006.


21.2.3
Suid-Ndebele Ou Testament


Die vertalers, prof APB Breytenbach, mnr P Mabena en past D Mahlangu het 2 Kronieke voltooi en is besig met Genesis.


21.2.4
Zulu: Oudiobybels


Onderhandelings met Hosanna, ’n organisasie in die VSA, is onderweg om die Geloof kom deur Gehoor-program in Suid-Afrika te bevorder.


21.2.5
Zulu: Voltooiing van die nuwe vertaling van die Ou Testament


Die Nuwe Testament en Psalms is in 1986 gepubliseer.  Ondersoeke word tans gedoen sodat daar vroeg in 2005 met die volledige nuwe vertaling van die Ou Testament voortgegaan kan word.


21.2.6
Braillebybel op disket


Die Braillebybel op disket is in Afrikaans uitgegee.  Hierdie Bybel maak die Woord van God elektronies toeganklik vir blindes.


21.2.7
Bybel-avonture


Bybel-avonture, ’n stel van agt mini-boekies met Bybelverhale vir kinders, is gepubliseer.


21.2.8
Saam met God by die werk


Dié publikasie bevat 10 Bybelse beginsels vir werkgewers en werknemers.  Dit is die eerste in die reeks:  Leef met Integriteit.


21.3
PRODUKSIE


Die formaat van die Standaardbybel is verklein na 180 x 120 mm. Die prys van Standaardbybels vir Kerke is tot R36 per Bybel verminder.


21.4
VERSPREIDING


21.4.1
Vir Bybelbestellings moet óf Hermi de Jongh by 021-918-8820 e-pos hdejongh@onthedot.co.za óf Soné Joubert by 021-918-8820 e-pos sjoubert@onthedot.co.za gekontak word.  Faksnommer: 021-918-8825. Rekeninghouers betaal geen afleweringskostes vir bestellings van méér as R300,00 nie.  Afleweringstyd: 7 werksdae. Kontantaankope kan steeds direk by Bybelhuis gedoen, word solank dit self afgehaal word en kontant daarvoor betaal word. 


21.4.2
’n Totaal van 1 146 269 Bybels en Bybelgedeeltes is in 104 tale versprei.  Die gemiddelde verlies op Bybels, wat uit bydraes verhaal moet word, beloop R19,00 en meer per Bybel.


21.4.3
Die 10 miljoenste volledige Afrikaanse Bybel sedert 1933, is tydens die verslagjaar versprei! (10 012 691)


21.5
BEFONDSING


Ons dank die Here vir elke ondersteuner wat steeds hierdie unieke geloofswerk help befonds het.


21.5.1
Inkomste


Donateurs het R22 miljoen bygedra.  Die opbrengs uit Boedels was R4,1 miljoen.  Bydraes was verantwoordelik vir 50 sent van elke rand wat die Bybelgenootskap ontvang het.  Wat ’n wonderlike voorreg en seën om te kan beleef, hoe ons Hemelse Vader die werksaamhede van die Bybelgenootskap onderhou.


21.5.2
Uitgawes


Die Bybelgenootskap het 51 sent uit elke rand aan Bybelvertaling, -produksie en -verspreiding span-deer, 37 sent aan menslike hulpbronne, 3 sent aan ondersteunings-programme en 9 sent aan administrasie.  Die geouditeerde finansiële verslae is by die Streekkantoor te Kempton Park vir donateurs van die BSA ter insae.


21.6
KONTAK TUSSEN DIE BSA EN DIE NG KERK IN OOS-TRANSVAAL


21.6.1
Dit was telkens ’n vreugde-voorreg om die Woord te kon bedien en belydende– asook dooplidmate tydens gemeente- en ringsbesoeke te kon inlig oor die werksaamhede van die BSA.  Goeie gesindhede is ervaar waarvoor ons net opregte dankbaarheid het.


21.6.1
’n Bedrag van R13,73 per belydende lidmaat, oftewel R1 340 747 is gedurende u Kerklike boekjaar deur die gemeentes en individue van die NG Kerk in Oos-Transvaal vir Bybelproduksie en -voorsiening bygedra.  Dit is ’n styging van 5,4% teenoor die vorige boekjaar se R1 271 717.  Die gemiddelde bydraes per belydende lidmaat is in ringsverband aangedui op die grafiek.




21.7
ONDERNEMING


Kerkrade is reeds in die verlede versoek om waar moontlik, die verlies bedrag (tans R19,00) van een standaard Bybel per belydende lidmaat per jaar, aan die BSA oor te betaal.


21.8
SLOT EN DANKWOORD

2004 was ’n jaar van groot hoogtepunte in Bybelvertaling, -produksie, -verspreiding en fondsinsameling, waarin die Christengemeenskap nie net die 200ste bestaansjaar van die Bybelgenootskapbeweging herdenk het nie, maar ook beloof het om vir die Bybelgenootskap te bid én om die volgehoue taak te ondersteun om die Goeie Nuus vir almal toeganklik en beskikbaar te maak.


Opregte dank vir u volgehoue betrokkenheid.


Vir dit wat in 2004 bereik is, loof, dank en eer ons God, die Almagtige Vader.


In Sy diens


Ds Lourens Geldenhuys


STREEKHOOF geldenhuys@biblesociety.co.za

22.  CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF)


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die werksaamhede van die Christelike Lektuurfonds.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die Christelike Lektuurfonds wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


22.  CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF)


Bekostigbare Christelike leesstof . . .


22.1
DIE CLF se roepings-verstaan

Die CLF se roepingsverstaan word uitgedruk in die leuse: “die boodskap van die Bybel in elkeen se eie taal.”  Die CLF wil hierdie ideaal graag bereik deur die skep en verspreiding van gratis of bekostigbare Christelike leesstof in ’n verskeidenheid tale. 


22.2
werksaamhede




22.2.1
Die CLF se werksaamhede is in die afgelope tyd ingrypend geraak, deurdat dit in belang van die gestelde ideaal van die koördinering en sentralisering van alle Kerklike media-bedrywighede, vanaf Bloemfontein na Wellington verskuif word.  Hierdie verskuiwings-proses is byna afgehandel.  Die vestiging van die CLF in Wellington vorder ook baie goed.


22.2.2
Daar word ten nouste saamgewerk met ander komponente van die Kerkmedia-groep (Bybelmedia, Tydskrifte Maatskappy, Jeugboek, ensovoorts), maar die CLF fokus steeds ook selfstandig op die optimale uitvoering van sy eie missie, naamlik die daarstel van missionêr-diakonale literatuurprodukte.


22.2.3
Die CLF werk egter ook saam met allerlei bedieningsvennote (bepaalde Kerklike instansies, maar veral ook missionêr-diakonale strukture in die NG Kerk en susterkerke in die NG Kerkfamilie.


22.3
publikasies

Die CLF stel ten doel die deurlopende daarstelling van die volgende kategorië publikasies:


22.3.1
Literatuur met ’n missionêr-diakonale dimensie, byvoorbeeld in publikasies soos kategese- en Bybelstudiemateriaal.


22.3.2
Literatuur met ’n missionêr-diakonale intensie, byvoorbeeld publikasies wat doelbewus op sendingtemas soos ander godsdienste, materiaal met die oog op gestuurde gemeentes, evangelisasie, ensovoorts fokus.

22.3.3
Bedieningsmateriaal vir ander Kerke, byvoorbeeld kategeseboeke, gesangeboeke, preekbundels, jeuglektuur, ensovoorts – meestal met die oog op die bediening in die susterkerke in die NG Kerkfamilie, maar ook vir ander Kerke in ekumeniese verband.


22.3.4
Algemeen Christelike materiaal, wat insluit traktaatjies, boekies, Bybelstudies, ensovoorts.  Dit handel oor verskillende temas, maar die unieke daarvan is dat dit in ’n verskeidenheid tale en gratis of baie bekostigbaar gedruk en versprei word.


22.3.5
Literatuur met die oog op spesifieke bedieningsbehoeftes, byvoorbeeld materiaal vir hawesending, bediening in gevangenisse, Vigslektuur, ensovoorts.


22.4
bedieningsaksies

Benewens die druk en verspreiding van Christelike Lektuur, is die CLF ook betrokke by allerlei bedieningsaksies.  Kerke word byvoorbeeld ondersteun in die daarstel van effektiewe literatuurbedieninge en skrywerswerkswinkels word aangebied.  Die CLF skep deur middel van die CLF Vigstrust en venootskapsverhoudinge met verskeie bedieningsvennote die moontlikheid vir die daarstel van nuwe en relevante produkte vir die bedieningsuitdagings vandag.


22.5
Fonds

Om al hierdie werksaamhede moontlik te maak, is die daarstel en uitbou van ’n Fonds, waaruit die werksaamhede gesubsidieer kan word, van wesenlike belang.  Hierin is veral lidmate en gemeentes van die NG Kerkfamilie, deur middel van hul bydraes en lojale ondersteuning, onontbeerlike en gewaardeerde vennote van die CLF.


22.6
Beheerraad

Die CLF funksioneer onder ’n Beheerraad wat deur die Algemene Diensgroep Diensgetuienis aangestel word.  Die Hoofbestuurder is meneer Gerrit Lotz en die Publikasie-hoof is meneer Danny Fourie

.

23.  zimbabwe

INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die situasie in Zimbabwe.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die mededelings oor Zimbabwe wil lewer, kan dit op indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 23.8  Voortsetting van die hulpverlening.





23.  zimbabwe

Verhale van (wanhoop) en hoop . . . !


Wat doen jy, indien jy net 24 uur het om jou plaas te ontruim?  Jy neem jou besittings inderhaas na die Kerksaal op Chinhoyi.  Daar kan dit bly, totdat jy dit later kan sorteer.


Waar gaan bly jy, indien daar nie ander heenkome vir jou is nie?  Die pastorie op Karoi is ’n moontlikheid.  Die vierde gesin, wat van hulle plaas “afgegooi” is, woon nou daar!


Waar woon jy, indien jy bejaard is en die inflasie jou pensioen se waarde vernietig het?  Die gemeente het ’n paar woonstelle in die aftree-oord in Chinhoyi gebou.  Dit is beskikbaar teen Z$1,000 per maand.  Op 15 Julie 2005, was dit R0,35 in Suid-Afrikaanse geld werd.


Wat doen jy as gelowige Sondae?  Gaan erediens toe en braai saam by die Kerkterrein, totdat dit begin donker word.


23.1
AGTERGROND


23.1.1
Die Algemene Sinode 2002 het besluit dat elke Sinode ’n gemeente (predikant) in Zimbabwe help.  Elke Sinode het ’n predikant se traktement, bonus en groepsversekering betaal.  Uit die begroting van die Algemene Sinode is hulle pensioenbydraes ook betaal.


23.1.2
Hoekom?  Die gemeentes het deur krisistye gegaan.  Deur dié hulp, is hulle geleentheid gebied om te stabiliseer en hulle eie sake in gereël te kry.


Die wêreld het in 2005 kennis van president Mugabe skoonmaak-aksie in Zimbabwe geneem.  Dit is op ’n onmenslike wyse gedoen, maar die reg was aan sy kant!  Hierdie mense was almal onwettig op die persele, vanwaar hulle verwyder is.


Gedurende 2001 het die boere dieselfde optrede ondervind.  Hulle was egter wettig op hulle grond.  In verhouding met 2005, was 2001 se optrede netso erg, indien nie erger nie.


23.1.3
Soos ons Sinode ook oordeel, is elke gemeente vir die bediening in hulle gebied verantwoordelik.  Hulle kan ook slegs ’n bediening hê, wat hulle self kan bekostig.


23.1.4
Die hulp deur die Algemene Sinode gereël, is as ’n oorbrugging gebied.  Die aktiewe lidmate is van hulle plase afgesit.  Die ekonomies aktiewes moes geleentheid gebied word om weer inkomte te verdien en self verantwoordelik vir die gemeente se instandhouding te wees.


23.1.5
As gevolg van die uitvloei van lidmate, is ’n oorhoofse plan vir die bediening in Zimbabwe opgestel.  Die ring het dit gedoen.  Om hierdie plan uit te voer, moes die tien (10) predikante uiteindelik tot ongeveer vier (4) voltydse predikante verminder word.  Daarom is gemeentes gehelp om predikante uit Zimbabwe te hervestig in Suid-Afrika.


23.1.6
Ds Frans Maritz is dood in ’n ongeluk teen ’n taxi en twee ander predikante is na Suid-Afrika toe.  Daar is dus nog sewe (7) predikante in Zimbabwe en die oorbruggingshulp loop op 31 Maart 2006 ten einde.


23.1.7
Kerkrade kan nou weer gedeeltelik vir hulle eie bediening verantwoordelikheid begin neem.


23.2
BESOEK AAN ZIMBABWE


23.2.1
Die gemeente Chinhoyi/Karoi het die Uitvoerende Amptenaar genooi om die gemeente te besoek.  Die doel van die besoek, was soos volg:


Een:
Om op ’n persoonlike manier dankie te sê vir die hulp wat die Sinode sedert 2002 aan hulle verleen het.


Die Sinode het nie net vir die pos van ds Dion van Dyk bygedra nie.  Daar is ook gehelp met die mediese koste van ’n hele aantal bejaardes.  Daar is voorbidding vir die gemeente gedoen en ds Dion van Dyk het ’n hele aantal gemeentes besoek en hulle eerstehands van Chinhoyi se situasie vertel.


Twee:
Om persoonlik te wys wat met die hulp van die afgelope tyd gedoen is en die rol van die gemeente in hulle lewens self te beleef.


Die gemeente het in alle opsigte die sentrum van almal se lewens geword.  Hulle het finansieel begin herstel en kan baie kostes reeds dra.


Drie:
Om saam te besin oor die pad vorentoe.


23.2.2
’n Besoek het van 11 tot 18 Julie 2005 plaasgevind.  Daar is gesprekke gevoer met lidmate in Chinhoyi, Karoi en Kariba.  Besoeke is by die skool en aftree-oord afgelê.  Bybelstudie en gebedsgeleenthede is beleef.  ’n Vergadering van die Kerkraad is bygewoon en groete is tydens eredienste aan die gemeente oorgedra.  Plase wat geplunder is en boere wat hervestig is, is besoek.


Die verhale van die lidmate is onuitwisbaar in die hart gegraveer.


23.3
VERHALE UIT CHINHOYI, KAROI EN KARIBA


23.3.1
Hendrik Pretorius bly in die pastorie op Karoi, nadat hy van sy plaas afgesit is.  Dat ons steeds in Zimbabwe bly en hier uithou, is die vrug van die gebede van die gemeentes in Suid-Afrika.  Sê dit asseblief vir almal.


23.3.2
Gedurende 2001 is 40 plase “getrash.”  Dit is geplunder en alles is gesteel of gebreek.  Die sinkplate van die dakke, die venster en deure, met rame en al is uitgebreek, die diesel is laat uitloop en die kunsmis is uitgegooi.


23.3.3
Sewentien (17) boere as deel van die “buurtwag,” het ’n boer te hulp gekom.  Hulle is daarvoor vir 21 dae opgesluit.  Die rede – aanstigting van geweld!  “Die sel was so klein, dat hulle op hulle sye moes slaap.  Die “hoofman” roep dan “Bemba” sodat almal op die ander sy kan draai.  Soggens het hulle luise in die son gevang.”


23.3.4
Ernst Barnard het 24 uur gehad om te trek, nadat hy 46 jaar op die plaas gebly het.  Hy het in ’n skuur op ’n plot ingetrek.  ’n Gedeelte van die skuur is as ’n huis ingedeel en met afskortings ingerig.


23.3.5
Die plase was almal wettig gekoop.  Die boere kan die Staat se sertifikaat van “no interest” toon.  Dit bevestig dat die Staat nie die grond wil hê nie.  Tog het die Staat op van die plase ’n paar maande later beslag gelê.


23.3.6
Louis Fick, die laaste aktiewe boer het ’n groep bejaardes, wat dit nie kon bekostig nie, vir ’n naweek na Mana Pools geneem.  Daar het hulle op sy koste vakansie gehou.


23.3.7
Ds Dion van Dyk se weeklikse erediens-program is soos volg:


08:00 – Erediens in Engels op Chinhoyi

09:00 – Erediens in Afrikaans op Chinhoyi


11:00 – Erediens in Karoi.  Afrikaans of Engels afhangende van die persone in die erediens.  Karoi is 100 kilometer van Chinhoyi af.


Een keer ’n maand word daar ook ’n diens op Kariba, 150 kilometer verder, gehou.


23.3.8
Talle ander Kerke se lidmate skakel by die eredienste in.  Kyk na die statistiek van 17 Julie 2005.  Karoi het 22 lidmate, maar die erediens was deur 50 persone bygewoon.  Chinhoyi het 55 lidmate, maar die erediens is deur 158 lidmate bygewoon.  Die kollektes was Z$1,6 miljoen en ZS6 miljoen onderskeidelik.  (Dit is ongeveer R560 en R2,100.)


23.3.9
Die oudste lidmaat, tannie Kittie Nel is 101 jaar en 4 maande.  Sy sê “Dominee ek het net vanmôre gelees: Vergeet die dinge wat agter is en strek jou uit na wat voor is.”


23.3.10
Les de Jager is van sy plaas afgesit.  Hy het twee gebreekte arms en ’n panga-kap op die skedel opgedoen.  Die “settlers” bou hulle huise onder die besproeiing se spil-punte.  Hy hoop om binne maande terug plaas toe te kan gaan.  Hy wil ook tydens die droogte aan die groot dam van die plaas waarvan hy afgesit is, gaan werk.

23.4
SITUASIE VAN DIE LAND


23.4.1
Regering word nie vriendelik ervaar nie.  Die boere beleef dat die regering nie die reg laat geskied het nie.  Die polisie het hulle nie teen die plundery beskerm nie, maar het die “settlers” gehelp, deur die boere te verhinder om by die plase uit te kom.


23.4.2
Die inflasiekoers is dodelik.  Die effek hiervan, is dat die waarde van die geld daagliks verminder.  Geld mag nie in die bank gehou word nie of selfs in die beursie gehou word nie.  Dit raak niks werd nie!


23.4.2.1
Die bejaardes by die Bybelstudie-groep sê:  Ons het geleer om geld in die bank te hê.  Die rente-koers wissel tussen 80% en 100%.  Dit is egter nog te min, as die inflasie-koers van 145% in ag geneem word.


23.4.2.2
’n Gesin het na Suid-Afrika gekom en kon nie al hulle geld uit Zimbabwe bring nie.  Daar is baie geld in die bank gelaat.  Na ’n paar jaar is besluit om dit aan die gemeente te skenk.  Die kinders het uit Suid-Afrika gebel om te reël dat dit gebeur.  Die bedrag was Z$13 000.  Op 15 Julie 2005 was dit slegs R4,55 werd - minder as wat die oproep gekos het!


23.4.2.3
’n Persoon het ’n paar jaar gelede met ’n goeie pensioen afgetree.  Dit was toe Z$15 000 per maand.  Nou is dit slegs R5,25 werd.  Persone soos hierdie, oorleef nou van “hand outs!”


23.4.2.3
Tydens die vorige sinodesitting het ds Dion van Dyk vertel dat ’n petrolpomp vir sy bakkie dieselfde bedrag in Zim dollar kos, as wat die bakkie vier jaar gelede gekos het.

23.4.3
Die beskikbaarheid van petrol is ’n krisis.  Dit raak almal in die land, as daar nie gery kan word nie.  Die gemeente oorweeg selfs om nie elke Sondag eredienste te hou nie.


23.4.3.1
Makuti (’n dorpie in die gemeente) het twee maande laas petrol in die pompe gehad.


23.4.3.2
Al die garages het glad nie petrol nie.  Indien vermoed word (of ’n wenk kry) dat daar dalk petrol afgelewer word, vorm die toue reeds.  In Chinhoyi was daar reeds ’n tou van 1,1 kilometer, sonder dat daar petrol in die pompe was.


23.4.3.3
In Harare was daar ’n garage wat petrol gepomp het.  Die tou was 1,6 kilometer lank.


23.4.3.4
Mense laat hulle karre in die toue en kom terug, wanneer daar petrol is.  Een persoon se voertuig was vir 16 dae in so ’n tou.


23.4.3.5
Wat is ’n gelukkie in Zimbabwe?  Om by ’n garage te stop om iets by die winkel te koop en ’n petrol-tenkwa kom onverwags daar aan.  Dan is jy eerste in die tou!


23.4.4
Daar is ook ’n aantal bedreiginge vir die onderwys.


23.4.4.1
Die skoolfooie is hoog – Z$28 miljoen per kwartaal (ongeveer R9 800).  Almal kan dit nie bybring nie.


23.4.4.2
Daar is nie ’n finansiële toekoms vir die onderwysers nie.  Om ’n kind se hokkiestok te vervang (’n gewone stok) is ’n kwart van die onderwyseres se salaris.


23.4.4.3
Die staat is besig met wetgewing om privaat-skole te beheer.  Dit raak die vasstel van skoolfooie, die leerplan, die aanstelling van onderwysers en die kinders wat toegelaat word.


23.5
DIE GEMEENTE SE OMSTAN-DIGHEDE


23.5.1
Samestelling van die gemeente


23.5.1.1
Daar is ’n aantal jong mense met klein kindertjies.  Hulle het die moeilike omstandighede beleef – hulle plase is ge-plunder, hulle was self in die tronk en is van hulle plase afgesit.


23.5.1.2
Tog is die jong mense steeds vasbeslote om te bly.  Die land bied vir hulle groot potensiaal.  Dit is dikwels familie-grond wat reeds 100 jaar in die familie se hande is.  Hulle het die land oopgemaak en sien in Zimbabwe geleenthede, wat nêrens elders is nie.


23.5.1.3
Hulle vroue en kinders het baie trauma beleef met die aanvalle, dreigemente en besettings.


23.5.1.4
Daar is heelwat ouer mense.  Een groep is nog selfstandig en selfversorgend.  Die ander groep is van die Kerk en die gemeenskap afhanklik.  Hulle bly steeds in Zimbabwe, veral die Kariba-groep, omdat hulle nie elders heen kan gaan nie.


23.5.1.5
Die meeste het kinders, wat in die buiteland is, wat in die tronk was en waarvan die plase geplunder is.


23.5.1.6
Die mense staan saam en gee werklik vir mekaar om.  Dink aan Piet van den Berg van Mhangura.  Hy het sy been in ’n landmyn-ontploffing verloor.  Sy vrou kom vertel hom in die hospitaal die goeie nuus, dat hulle 2 duim reën gehad het.  Toe begin hy huil, want sy saad en kunsmis lê gereed, maar hy lê met ’n afbeen.  Die res van die gemeenskap het sy lande geploeg en geplant.  Die jaar was sy beste oes ooit!

23.5.2
Situasie van die gemeente


23.5.2.1
Die gemeente se situasie moet van twee kante beskou word.  Eerstens is daar ds Dion van Dyk, wat met die hulp van die Sinode in Zimbabwe gehou word.  Tweedens is daar die bedieningsbehoeftes, wat die gemeente het, ongeag of daar ’n predikant is of nie.


23.5.2
Ds Dion van Dyk se posisie


23.5.2.1
Die gemeente kan weer genoeg insamel, om die predikant se lewenskoste in Zimbabwe te betaal.


23.5.2.2
Die bydraes tot die Predikante Pensioenfonds in Suid-Afrika, moet egter met Suid-Afrikaanse geld betaal word.  As gevolg van die swak wisselkoers, is dit nie vir hulle moontlik nie.  Daar benewens moet ook aan sy medies en moontlike aftrede aandag gegee word.


23.5.2.3
So lank as wat ds Dion van Dyk in Zimbabwe is, het die gemeente hulp nodig om uitgawes buite Zimbabwe te betaal.


23.5.3
Die gemeente se behoeftes

23.5.3.1
Indien ds Dion van Dyk vertrek, moet aan die bediening in die gebied aandag gegee word.  Daar moet bepaal word wat die bedieningsbehoeftes is en hoe dit in die oorhoofse plan vir Zimbabwe inpas.


23.5.3.2
Die situasie is onsekere en vloeibaar.  Daar kan nie lank vooruit beplan word nie en enige beplanning moet gereeld geëvalueer word.


23.6
BOODSKAP VAN DIE KERKRAAD


23.6.1
Die gemeentes waardeer die uitreik en die besoek as ’n teken van omgee.  “Dankie aan die Sinode van Oos-Transvaal.  Dra asseblief groete van ons geloofsgenote oor.  Ons bid ook vir die Sinode van Oos-Transvaal en elke gemeente.”

23.6.2
Die Kerkraad hoop ook dat die band wat tussen die Sinode en hulle as gemeente is, sal bly bestaan.  Dat dit ’n band van omgee en deel met mekaar sal wees.


23.6.3
Die Kerkraad sê dankie vir die hulp.  Dit het hulle tyd gegee om planne te maak, soos die predikantsfonds, wat moet bydra vir die voortgesette bedie-ning.


23.6.4
Die Kerk-raad wil graag saam met verteenwoordi-gers van die Sinode besin oor die bediening in die onsekere tye.


23.6.5
Hulle is in staat om vir die Zimbabwe kostes te betaal.  Hulle kan as gevolg van die wisselkoers, nie RSA verpligtinge nakom nie.  Daarom vra hulle hulp met die uitgawes, wat in Suid-Afrika betaal moet word.


(Vergelyk die brief van die gemeente, wat aangeheg is.)


23.7
voortgesette hulp?

23.7.1
Dit blyk nodig te wees om die hulp na 31 Maart 2006 voort te sit, totdat die breë plan vir Zimbabwe in plek is.  Dit kan alleen in plek wees, wanneer daar net vier (4) voltydse predikante in Zimbabwe oor is.


23.7.2
Die Algemene Sinode het die hulp begin en sal die afskaling daarvan ook koördineer.  Daarom moet met hulle geskakel word oor die toekoms.


23.7.3
Zimbabwe val binne die Sinode van Noord-Transvaal.  Die Ring van Midde Afrika het die oorhoofse plan vir Zimbabwe opgestel.  Daar sal met hulle ook geskakel moet word.


23.7.4
Die bedrag wat tans as hulp betaal word, is R167 564 per jaar.


23.7.5
Die bedrag wat die Kerkraad tans as hulp in gedagte het, is ongeveer R80,000 per jaar.


23.7.6
Indien ds Dion van Dyk uit Zimbabwe vertrek, sal nuwe bedrae bepaal moet word.


23.8
AANBEVELINGS


Een:
Die hulp aan die gemeentes Chinhoyi/Karoi word voortgesit.


Twee:
Die omvang van die hulp word bepaal deur Ondersteuningsdienste in ooreenstem-ming met die breë bedieningsplan vir Zimbabwe, met verslag aan die Sinodale Diensraad.


Drie:
Die Sinodale Diensraad evalueer die hulpverlening gereeld - minstens ses (6) maandeliks.




NG Gemeente Chinhoyi/Karoi


PO Box 87


Chinhoyi


Zimbabwe


25 Julie 2005

Die Uitvoerende Amptenaar


Sinode van Oos-Transvaal


Pretoria


Geagte ds Van der Schyff


Re:  Voortgesette betrokkenheid van die Sinode van Oos-Transvaal by die NG Gemeente Chinhoyi/Karoi in Zimbabwe


Eerstens ’n groot dankie van die gemeente van Chinhoyi/Karoi en die gemeenskappe van Chinhoyi en Karoi vir u Sinode se finansiële bystand oor die afgelope jare.  Daarsonder sou die stabiliserende en hoopgewende teenwoordigheid van die Kerk in ons onsekere leefwêreld nie moontlik gewees het nie.


Ons is ook dankbaar vir die besoek van ds Van der Schyff en sy gesin.  Die persoonlike kontak met u Sinode was vir ons ondersteunend en inspirerend.


Dankie dat u op die manier ons situasie eerstehands kom deel het.


Die uitstaande kenmerk van ons omstandighede is steeds groot onsekerheid.  Dit geld veral op politieke terrein waar voortgesette ekonomiese be-


drywighede deur blankes nog nie ’n uitgemaakte saak is nie.  Ook word die bestaan van ons privaatskoolsisteem bedreig deur staatsinmenging.  Verder is die ekonomiese toekoms duister met die hoë inflasiekoers en die gebrek aan buitelandse valuta, wat normale ekonomiese beplanning en bedrywighede  baie moeilik maak.


Tog het ons gemeente die afgelope paar jaar op twee dinge gekonsentreer:  Eerstens het ons gemeente uitgereik na die Engelse gemeenskappe op Chinhoyi en Karoi en is daar tans ’n baie beduidende deelname van lidmate uit ander kerkgenootskappe.  Hulle vind ’n geestelike tuiste in die NG Kerk.  Ons erediensbywoning is tans gemiddeld 135 per Sondag en ons lidmatetal is maar 80. 


Tweedens het ons probeer om finansiële buffers in te bou vir wanneer u hulp op 31 Maart 2006 staak.  Ten spyte van die swak ekonomiese situasie het ons ook daarmee beduidend gevorder.


Ons moet ook meld dat die Ring van Midde-Afrika ons situasie voortdurend monitor en reeds gebeurlikheidsplanne maak vir wanneer ons situasie verder drasties mag versleg, al hoop ons nie dit sal gebeur nie.


Ons gemeentelike situasie is tans so dat daar groot skade en agteruitgang sal wees, indien ons nie ’n voltydse leraar in die gemeente in diens het nie.  Ons meen dat ons suksesvolle uitreiking en groot afstande tans nog ’n voltydse pos vir Chinhoyi, Karoi en Kariba regverdig.


Die finansiële posisie van die gemeente is sodanig dat ons die binnelandse verpligtinge rondom ’n leraarspos vir die afsienbare toekoms sal kan nakom.  Dit dek aspekte soos vervoer, huisvesting, lewenskoste, ensovoorts.


Ons groot probleem met die instandhouding van die leraarspos is die buitelandse verpligtinge.  Inflasie, verskerpte valutabeheer die skerp en voortdurende devaluasie van die Zimbabwe dollar op beide die amptelike en informele markte, maak dit baie moeilik om enige verpligtinge in Suid-Afrika na te kom.  Dit raak veral die voortsetting van die pensioenkomponent van die pos en die nodigheid vir die leraar aan ’n Suid-Afrikaanse inkomste om sy verpligtinge in Suid-Afrika na te kom en ook voorsiening te maak vir sy aftrede.


Met die volle besef dat u huidige finansiële bystand op 31 Maart 2006 verstryk, versoek ons u om die volgende te oorweeg:


Een:
Ons sou graag dat u Sinode in ieder geval by ons gemeente en gemeenskap betrokke


 bly.  Die blote kontak met gelowiges in ’n groter wêreld, hulle gebede en ander vorme van hulp was van groot waarde oor die afgelope jare.


Twee:
Ons versoek u om die pensioenkomponent van die leraarspos in Suid-Afrika te betaal, dit sluit beide die gemeente-aandeel, sowel as die persoonlike bydrae van die leraar in.


Drie:
Verder meen ons dat ’n bedrag van R2,500 per maand in Suid-Afrika uitbetaal, dit vir ’n leraar moontlik sal maak om hier aan te bly.  Dit is nodig vir die nodige persoonlike besoeke aan Suid-Afrika, sowel as vir voorsiening met die oog op aftrede.


Vier:
Ons besef terdeë dat in ons onsekere omstandighede sodanige hulp slegs op die korttermyn toegeken kan word.  Indien u ons versoek gunstig oorweeg, meen ons dat dit jaarliks hersien moet word, of vroeër in geval van veranderde omstandighede soos die vertrek van die leraar, dramatiese daling in getalle vanweë politieke en ekonomiese omstandighede, ensovoorts.


Vyf:
Verder meen ons dat die Ring van Midde-Afrika ook sal moet kennis neem van enige voortgesette hulp ter wille van die Ring se eie beplanning.


Ons begryp terdeë dat die finansiële situasie van gemeentes in u gebied nie altyd rooskleurig is nie en rig hierdie versoek met huiwering.  Tog weet ons dat u ons versoek simpatiek sal oorweeg.


Wat ookal u besluit, sien ons uit na verdere persoonlike kontak en hoop ons om ds Van der Schyff en sy gesin volgende jaar weer te kan ontvang.


Baie dankie vir u hulp, u oorweging van ons versoek en veral u voortgesette gebede.


Groete in Christus.


AS van Dyk


L Fick


   Leraar



Ouderling 


NG Gemeente Chinhoyi/Karoi 




24. GESPREK OOR TEOLOGIESE OPLEIDING


INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag is as inligting bedoel oor die verloop van die gesprek oor teologiese opleiding.  Daar word slegs van die verslag kennis geneem.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verloop van die gesprek wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geleentheid word tydens die sinodesitting gebied om oor teologiese opleiding gesprek te voer.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Geen.


24. GESPREK OOR TEOLOGIESE OPLEIDING


Hoe gaan dit met die Kerk se studente en dosente?


24.1
AGTERGROND


24.1.1
Die Dagbestuur van die Sinodale Diensraad het geoordeel dat daar meer inligting oor die Sinode se optrede in verband met teologiese opleiding gegee moet word.  Dit is in die lig van die aktualiteit van teologiese opleiding.  ’n Saak wat in die pers, oor die radio en met talle verklarings bedryf word.


24.1.2
Hierdie inligting is ’n uitbreiding van die inligting reeds gegee - Verslag 15.  Dit dien ook as agtergrond vir die gesprek oor teologiese opleiding tydens die sinodesitting.  Hierdie gedeelte moet saam met die inligting van die Kuratorium - Verslag 20 en die inleiding deur die Sinode se verteenwoordigers in die Kuratorium gesien word.


24.1.3
Daar is geoordeel om die (hoofsaaklik) kronologiese verloop sedert sinodesitting 2003 weer te gee.


24.2
HANTERING VAN DIE KOMMENTAAR UIT DIE SINODESITTING


24.2.1
Die Sinodale Diensraad het op 17 Oktober 2003 die kommentaar uit die sinodesitting, ’n brief van die Kerkraad van Moreletapark en ’n brief van ouderling Jannie de Villiers (’n afgevaardigde) hanteer. 


24.2.1.1
Die volgende kommentaar is gelewer:


Een:
Die mening bestaan dat die doelwitte van die Kuratorium groter klem sou plaas op die lewering van predikante met roeping gebaseer op hulle gawes.  Die rolvervulling in die  na-moderne kerklike wêreld vereis aanwending van leraars op doeltreffende wyse.  Problematiek van verskuiwing van standplaas hou dalk sterk verband hiermee en roepingsvervulling.  KEURING!!!


Twee:
Daar moet BAIE sterker samewerking uit die gemeentes wees in die keuring van studente vir teologies opleiding, teenoor die erg Westerse individualisme waar ’n persoon op sy/haar eie hieroor besluit.  ’n Roeping uit die Kerk vir teologiese opleiding.  Hiervoor moet daar prosesse in werking gestel word.


Drie:
Hoe kan ek my gemeentekinders na UP stuur om Teologie te studeer, as meer as die helfte van die professore en dosente nie meer die uniekheid van Christus en die Belydenisskrifte (100%) onderskryf nie?  Hier by ons sitting praat ons oor homoseksualiteit, maar lank reeds word dit as aanvaarbaar “verkondig” in die fakulteit onder andere by Praktiese Teologie.  


Vier:
Ons is bekommerd oor die “leer suiwerheid” van baie van die dosente aan die Fakulteit UP.


Vyf:
Is die Sinode bewus van die Liberale teologie wat tans by die Pretoria Teologiese Departement geleer word?  Dat seker studente hulle geloof verloor, ateïste word, oor wat geleer word?


Ses:
By Pretoria Teologiese Departement word gesê:  Daar is geen wonderwerke in die Bybel nie, ’n rasionele verduideliking vir elkeen.  Daar is geen voorspellings in die Ou Testament nie, slegs gewoonte gesprekke en verwysings van Nuwe Testamentiese persone in na Ou Testament.


24.2.1.2
Moreletapark se brief het onder andere gevra:


Ons het as Kerkraad ook kennis geneem van die sterk begeerte by die Sinode om standpunt in te neem en ’n getuienis te lewer ten gunste van die handhawing van die gesag van die Skrif ook met betrekking tot die standpunt oor homoseksualiteit.


Ons is egter besorg oor die hantering van die Skrifgesag by die Teologiese Fakulteit by UP.  Ons neem kennis van die standpunte wat gehuldig word, asook wat in die media verkondig word.


Ons bekommernis is dat studente wat vir die bediening voorberei word, nie geestelik toegerus is om die NG Kerk tot groei te lei nie.  Ons weet almal dat dit nie oral baie goed gaan mei die NG Kerk nie en dat die afgestudeerde studente nie in staat is om ’n merkbare verskil aan hierdie situasie te maak nie.  Ons weet ook dat die Kerk in Europa se invloed en krag feitlik tot niet gegaan het as gevolg van hulle standpunte oor die geag van die Skrif, deur die toelating van die gees van liberalisme en nasionalisme.




Ons sal skuldig staan as ons nie ons profetiese stem laat hoor nie, want ons is as deel van die Sinode, saam geestelik verantwoordelik vir die toerusting en opleiding van die Teologiese studente.


Ons sou  graag wou weet op watter wyse ons die saak die beste kan dien.  Ons is bereid om ’n afvaardiging te stuur om in gesprek te tree met die Sinodale Diensraad en daarna gesamentlik met die Kuratorium.


Ons versoek is spesifiek of elke dosent kan bevestig dat hy of sy onvooorwaardelik staan by die aanvaarding van die hele Skrif as die geïnspireerde Woord van God.  Bely elkeen die maagdelike geboorte van Christus, dat Christus die enigste Weg tot Saligheid is, dat homoseksualiteit sonde is en dat wonderwerke deur God ook in ons dag moontlik is.




24.2.1.3
Die Sinodale Diensraad het besluit dat die Dagbestuur (en ander lede wat belangstel) verteenwoordigers van Moreletapark saam met die Sinode se verteenwoordigers in die Kuratorium  ontmoet.


24.2.1.4
Omdat die Kuratorium kort hierna vergader het, is al die kommentaar aan die Kuratorium gestuur.  Hulle het egter versoek om eers met die Dagbestuur van die Sinodale Diensraad in gesprek te tree, voordat hulle die kommentaar hanteer.


24.2.1.5
Op 26 November 2003 besluit die Sinodale Diensraad egter om eers met verteenwoordigers van Moreletapark en die Sinode se verteenwoordigers in die Kuratorium in gesprek te tree.


24.3
VERGADERING VAN DIE DAGBESTUUR OP 28 JANUARIE 2004



24.3.1
Die Dagbestuur plus verteenwoordigers van Moreletapark en die Sinode se Kuratorium lede neem aan die gesprek deel. Die Notule lui soos volg:


24.3.2
Moreletapark kry geleentheid om die onrus oor die Teologiese opleiding te verwoord.  Hulle is besorg oor die situasie en vra wat verder gedoen kan word. 


Een:
Hulle oordeel dat die Fakulteit tans nie studente lewer, wat die Kerk ten beste dien nie.  Andersins word studente se geloof afgebreek, sodat sommige nie meer aan Pretoria opgelei wil word nie.


Twee:
Daar word talle uitsprake deur die dosente gemaak, wat in stryd met die gesag van die Skrif is en wat Christus se uniekheid misken.  Wat gaan hieroor gedoen word?


Drie:
Die Teologiese Fakulteit funksioneer slegs akademies en daar is nie geleentheid om alles te integreer nie.  Daar word ook nie geleentheid geskep om die persone se verhouding  met die Here uit te bou nie.


Vier:
Daar kan nie stilgebly word nie?  Hulle vra dat die Sinodale Diensraad help om die probleem aan te spreek.  Hulle wil graag help dat persone opgelei word, om ’n verskil in die wêreld te maak.


24.3.3
Daar word beklemtoon dat die saak nie nuut is nie.  Die handel oor die gesag van die Skrif.


24.3.4
Die rol van die dosente het verskillende fasette, wat aandag moet kry:


Een:
Die integriteit van die dosente is belangrik en dit moet beleef word.  Dosente se optrede moet die studente se verhouding met die Here help uitbou.     


Twee:
Die Kuratorium moet oor die werk van die dosente toesig hou, maar slaag nie altyd daarin nie.


Drie:
Dit blyk dat daar ’n eensydige klem op die rasionele gelê word.  Persone word nie gehelp om ’n nuwe verstaan te vestig, nadat die ou manier van verstaan afgebreek is nie.



Vier:
Daar skyn ook ’n verdeeldheid tussen die dosente te wees, omdat hulle spiritualiteit en styl verskil.  Daar moet dus aandag aan die verhoudinge tussen die dosente en tot die dosente gegee word.  Daar moet heling tussen die dosente plaasvind. Daar behoort oop verhoudinge te wees.  Dosente is daar ter wille van die Kerk.  Dosente moet ook hoor hoe die gemeentes hulle beleef.


Vyf:
Dit blyk ook dat daar selfs ’n verharding in opponerende standpunte kan wees.  Persepsies het reeds verhard.  Daar sal mooier na mekaar geluister moet word.


24.3.5
Die rol van die studente moet aandag kry.


Een:
Daar is selfs weerstand by van die studente teen sommige dosente.


Twee:
Studente se belewenisse van opleiding behoort deur die Kerk geëvalueer te word.


24.3.6
Die hele saak van teologiese opleiding moet op die tafel kom:


Een:
Die erns van die gerugte/persepsies moet beklemtoon word.


Twee:
Geleentheid vir gesprek moet vir almal geskep word.  Dit sluit al die dosente en verteenwoordigers van enige gemeentes in.


Drie:
Die gesprek moet deurlopend van aard wees.


24.3.7 
Dagbestuur van die Kuratorium


Dit blyk dat die Dagbestuur van die Kuratorium op Maandag 2 Februarie 2004 ’n vergadering hou.  Hulle is gereed om oor die saak te praat.


24.3.8
Gevolgtrekkings van die gesprek


Een:
Die erns van die saak, wat deur Moreletapark beklemtoon word, is reeds in die kommentaar oor die sinodesitting uitgelig.  


Twee:
Die Dagbestuur van die Sinodale Diensraad behoort ’n gesprek met die Dagbestuur van die Kuratorium te voer om ’n proses vorentoe te beplan.


Drie:
Informele gesprekke word in die vooruitsig gestel.  Al die NG Kerk dosente word betrek en enige persoon uit die sinodale gebied word daartoe genooi.


24.3.9
Die Dagbestuur van die Sinodale Diensraad het besluit:


Een:
’n Gespreksgeleentheid word tydens die vergadering van die Dagbestuur van die Kuratorium (Maandag 2 Februarie 2004) aangevra, om die situasie te skets en te vra dat dringende aandag aan die saak gegee word.


Twee:
Die kommer oor teologiese opleiding word ook op die sakelys van die vergadering van die Vier Moderature geplaas.


24.4
GESPREK OP 2 FEBRUARIE 2004


24.4.1
Die gesprek het die Dagbestuur met die uitgebreide Dagbestuur van die Kuratorium gevoer.  (Daar was verteenwoordigers van elk van die viers Sinodes teenwoordig.)


24.4.2
Aan die vergadering van die Sinodale Diensraad op 11 Maart 2004, word soos volg rapporteer:


24.4.3
Daar was voldoende tyd aan die saak bestee.  Johann Ernst kon die saak volledig stel, soos dit in die Notule van die vergadering van die Dagbestuur verwoord is.


24.4.4
Uiteindelik is beklemtoon:


24.4.1
Die onrus is nie net van Moreletapark nie. Soos uit die kommentaar oor die sinodesitting blyk, is die onrus wyd verspreid.


24.4.4.2
Die studente se belewenis van die opleiding behoort kerklike geëvalueer te word.


24.4.4.3
Dosente se optrede behoort van integriteit te spreek.  Hulle behoort ’n positiewe effek op studente te hê.


24.4.5
Ons Voorsitter het beklemtoon dat die probleem onder die volgende terme - geloofwaardigheid en verhoudinge - saamgevat kan word.


24.4.6
Daar is gemeld dat die Eksamenkommissie reeds vir ’n proses van gesprekke tussen belanghebbendes gevra het, om dié probleem aan te spreek.


24.4.7
Die Kuratorium het ook vertel dat hulle met ’n omvattende proses besig is om opleiding ten beste in te rig.  Hulle het reeds navorsing deur Markdata laat doen om predikante se menings oor en behoeftes vir voortgesette opleiding te verneem.  Die kerklike verwagting van ’n leerplan is ook nagevors.


24.4.8
Uiteindelik is ooreengekom dat die saak deur gesprekke aangespreek moet word.  Dit moet beide formele en informele gesprekke wees.  Dit moet deursigtig wees en almal wat belangstel, moet geleentheid hê om deel te kan neem.


24.4.9
Die Kuratorium het onderneem om met die Sinode in kontak te bly.  Hulle het ook die saak aan die vergadering van die Vier Moderature deurgegee.


24.5
VERGADERING VAN DIE Sinodale Diensraad 11 MAART 2004


24.5.1
Tydens die vergadering van die Sinodale Diensraad, rapporteer die  Vier Moderature soos volg oor teologiese opleiding:


Een:
Die Kuratorium is besig om ’n deursigtige proses te beplan om die belewenis van die Kerk oor teologiese opleiding te verkry en daaroor gesprek te voer.


Twee:
Hulle is besig om die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling op die been te kry.  Hierdeur moet omgesien word na die behoeftes van predikante vir verdere / voortgesette opleiding.  Daar moet ook aandag gegee word aan die kerklike vorming van die teologiese studente.


24.5.2
Die Sinodale Diensraad oordeel dus dat die prosesse wat tans begin is, geleentheid gebied word om hulle loop te neem, sodat kerklike opleiding ten beste gedien kan word.


24.6
VERGADERING VAN DIE DAGBESTUUR 15 SEPTEMBER 2004


24.6.1
Die Dagbestuur het na aanleiding van die vergadering van die Vier Moderature geoordeel dat daar ’n behoefte vir ’n verdere gesprek oor teologiese opleiding is.  Dit raak sake soos:


Een:
Die opleiding self, sowel  as voortge-sette opleiding.


Twee:
Die beskikbaarheid en nut van die dosente vir die Kerk.


Drie:
Die bekommernis dat die kloof tussen die opleiding en die Kerk al wyer word.  


Vier:
Die algemene gevoel van ontevredenheid by baie gemeentes, soos blyk uit die Voetsool sinodesittings.


24.6.2
Daar is besluit om ’n gesprek met die Sinode se verteenwoordigers in Kuratorium oor teologiese opleiding te voer.


24.7
GESPREK OP 8 NOVEMBER 2004


24.7.1
Die Sinode se verteenwoordigers in die Kuratorium is drr Danie Dreyer, Lourens Bosman, André van Niekerk en Johann Ernst.  Hulle vergader saam met die Dagbestuur. 


24.7.2
Die gesprek kan in die volgende punte saamgevat word:


24.7.3
Die rol van die dosente


24.7.3.1
Die volgende lyk  uit die gesprek:


Een:
Prof Piet Naudé noem dat teoloë óf kerklik óf akademies óf sosiaal betrokke is.  Wat is die nut van teologie in hierdie tydsfase?  Teoloë moenie net in hulleself gekeer wees nie, maar moet ’n positiewe bydrae lewer om twyfelaars te help; die beste insigte na vore te bring; saam met ander wetenskappe in gesprek te tree; en oor sake van die dag ’n openbare rol te vervul.


Twee:
Gemeentes, studente en predikante is in verset teen kritiese teoloë, veral as gevolg van die hoë profiel van die nuwe hervorming en ook die gees van die tyd.


Drie:
Die dosente verkeer onder groot druk, juis om ter wille van die Fakulteit te produseer.


Vier:
Die gaping tussen opleiding en praktyk raak al groter.  Die Kerk het toegelaat dat die dosent akademici word en nie meer aan gemeentes verbonde bly nie.  Die rolle van die akademici en predikante word nie verstaan nie en word dikwels vermeng.


Vyf:
’n Forum is nodig, waar reguit met mekaar gepraat kan word.


Ses:
Die Dagbestuur en Kuratorium het begrip vir die dosente se situasie, hulle verkeer in ’n oorlewingsituasie.  Daar het inderdaad ’n verskuiwing plaasgevind na akademiese dosente.  Die dosente gee te min aandag aan die voorgraadse studente; slegs 30% van die studente is voorgraads.  Klem word gelê op die 70% wat nagraadse studente is.  Hulle lewe die resultate vir die dosente.  Dit is nodig ter wille van hulle oorlewing.


Sewe:
Tans is ’n oorgangsfase.  Die proses van verandering sukkel om in die Teologiese  Fakulteit op dreef te kom.  Dit lyk asof die dosente die Kerk se inspraak in die akademie moeilik aanvaar.  Die dosente sukkel om in die proses te kom.  Hulle neem slegs deel, indien hulle in beheer van die gesprek kan wees.


Agt:  
Dosente moet predikante oplei.  Die ander sake is randsake.  Opleiding moet basies vaardighede inskerp, wat juis tydens die verandering benut kan word.  Dit moet voortdurend opgeskerp word om steeds behoue te bly.


24.7.3.2
Die vergadering oordeel dat die volgende nou nodig is:


Een:
Dit nodig is dat die Sinode sê dat daar begrip is dat die toneel van teologiese vorming die afgelope 10 jaar  ingrypend verander het.


Twee:
Groter verdraagsaamheid is teenoor mekaar nodig.  Ons moet met huiwering oor die geestelike werklikhede praat.


Drie:
Die Kerk het kritiese denke nodig, ter wille van die kritiese ingesteldheid van baie goed geskoolde lidmate. Die Kerk is in ’n oorgangsfase, wat deur die teologiese opleiding gehelp moet word.


Vier:
Teen 2006 moet ’n nuwe leerplan en grade-struktuur op die tafel wees.  Hierdie geleentheid kan help om meer insette van die Kerk in die gesprek te bring.


Vyf:
Twaalf jaar vorentoe sal daar waarskynlik nie meer genoeg opgeleide predikante wees nie.  Die Kerk kan dalk ook nie meer die luukse hê, dat die Fakulteit ’n predikant vir die bediening kan toerus nie.


24.7.4
Oor die rol van die studente, is soos volg geoordeel:


Een:
As gevolg van die gees van die tyd, is die jag op dosente oop.


Twee:
Daar is waarskynlik swakker studente-materiaal as in die verlede.  Die toelatingsvereistes om teologie te studeer, is ook die laagste op die universiteit.


Drie:
Daar is ’n kloof as gevolg van ’n polariserende teologiese klimaat, wat die Kerk self help skep het.  Die  Kerk het die gereformeerde wortels verloor.  Studente hoor verskillende stemme, waaruit hulle self moet kies.  Hulle moet gou kies en dra dan hierdie klimaat verder die Kerk in.


24.7.5
Oor die rol van die Kerk, het die volgende geblyk:


Een:
Die kommentaar oor teologiese opleiding, soos ook tydens die Voetsool sinodesittings gelewer, moet aan die lede in die Kuratorium voorsien word.


Twee:
Die Sinode moenie vir onrustigheid in die Kerk skrik nie, maar moenie radikale besluite in moeilike tye neem nie.


Drie:
Die kloof wat ontstaan het, kan oorbrug word as ’n Sinode geleenthede skep waar predikante en lidmate openlik met mekaar praat.  Die Sinode moet self begin doen en nie wag vir ander instansies om te begin nie.


Vier:
Die Kerk het ’n teologiese opleidingstaak, wat  deur die Sinode benut en ondersteun kan word.


24.7.6
Oor voortgesette opleiding, is soos volg ooreengekom:


Een:
Die kommer oor teologiese opleiding sluit ook die kommer in, oor die fundamentalistiese streep, wat tans in die Kerk is.


Twee:
Daar is kommer oor die predikante, wat nie die veranderde situasie kan hanteer nie.


Drie:
Voortgesette teologiese opleiding moet aandag kry.  Teologiese opleiding vind binne die gemeentes en die fakulteit plaas.  Dit moet nie van mekaar wegdryf nie.  Die Kerk moet vra watter bates ons het om by te dra tot die opleiding.  Watter gemeentes kan leiding neem rondom die verskillende fasette van die bediening?


24.7.7
Oor die pad vorentoe het die Dagbestuur het geoordeel dat die volgende sake aandag behoort te kry:


Een:
Daar moet gesprekke met al die rolspelers in verband met teologiese opleiding gevoer word.


Twee:
Die geleentheid wat die ontwerp van die nuwe leerplan skep, moet benut word.


24.7.7.2
Die Dagbestuur het ooreengekom om te wag tot na die vergadering van die Kuratorium en ook die vergadering van die Vier Moderature.  Hiervolgens kan meer inligting aan die Sinodale Diensraad voorgelê word.


24.8
VERGADERING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 24 NOVEMBER 2004


24.8.1
Die vergadering verneem dat die Kuratorium ’n ondersoekkommissie benoem het om die klagtes, wat studente oor die opleiding het, te ondersoek.


24.8.2
Die Sinodale Diensraad het ook geoordeel  dat die Sinode ’n bydrae in die verband van voortgesette opleiding kan lewer.  Talle gemeentes bied programme aan, wat gekoördineer kan word, tot almal se voordeel.


24.8.3
’n Diensgroep is aangestel om aan die saak van voortgesette  opleiding aandag te gee.


24.9
VERGADERING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 8 JUNIE 2005


24.9.1
Die Sinodale Diensraad het geoordeel, omdat daar tydens die sinodesittings terugvoer oor die gesprekke met die Kuratorium gegee moet word, dit goed sal wees indien die jongste stand van sake gegee kan word.


24.9.2
Daarom is besluit om ’n gesprek met die Dagbestuur van die Kuratorium en die Dosenteraad aan te vra.


24.10
GEBEURE SEDERTDIEN


24.10.1
Sedert 8 Junie 2005 het die Algemene Predikantebyeenkoms plaasgevind.  Daar is in gesprekke bewerings oor die teologiese gemaak.  So ook tydens die radioprogram “Oop gesprek.”


24.10.2
Tydens die vergadering van die Sinodale Diensraad op 8 Junie 2005 is verneem dat die dosente ’n verklaring sou uitreik.  Hierdie verklaring  is uitgereik, maar in die woorde van die Voorsitter, het dit ons “nie baie gehelp nie.” 


24.10.3
Al die verklarings is aan die gemeentes gestuur, plus die Kuratorium se uitnodiging om enige klagtes onder hulle aandag te bring.  Hulle het die sake tydens hulle vergadering van 11 Augustus 2005 hanteer.  Die volgende verklarings is ter sake:


Een:
Verklaring van die drie Kuratoria – 9 Junie 2005


Twee:
Persverklaring prof Cas Vos – 23 Junie 2005


Drie:
Persverklaring proff Dirk Human, Jurie le Roux en Julian Müller – 1 Julie 2005


24.10.4
As reaksie op die eerste verklaring het die Voorsitter onder andere per e-pos gevra:


Ons het gister ’n vergadering van ons Sinodale Diensraad gehad en prof Piet Meiring het ons ingelig dat so ’n verklaring vrygestel sal word.  Ons het die saak bespreek en besef die erns van die situasie.  Ek was onder die indruk dat dit meer ’n geloofsverklaring van die dosente sou wees en nie bloot ’n reaktiewe verklaring van die Dagbestuur van  die  kuratorium nie.  Ons  het  as  Dagbestuur


 van ons Sinodale Diensraad reeds na ons vorige sinodesitting met die Dagbestuur van die Kuratorium oor die saak gepraat en vir pro-aktiewe optrede gevra.  Let wel dit was in opdrag van ’n Sinode!  Ons is besig om te evalueer wat van ons vorige gesprek geword het en in watter mate die huidige situasie voorkom kon word.  Ons probeer ook bepaal wat gebeur het met die besluite van die Kuratorium in November 2004 oor soortgelyke beskuldigings.  Die probleem is baie groter as wat ons dink en hierdie verklaring los nog niks op nie.   Die Dagbestuur van die Kuratorium help ons nie in sinodale verband deur bloot te verwys na die “ongeregverdigde en ongesubstansieerde” beskuldigings wat gemaak is nie (waarmee ons natuurlik saamstem), terwyl daar wel, na ons oordeel, geregverdigde en gesubstansieerde kritiek is, waarmee ons moet werk maak.

 


Ek oordeel dat ’n dringende en buitengewone vergadering van die Kuratorium byeengeroep moet word (die Sinodes kan maar vir die kostes instaan) om die huidige krisis die hoof te bied.  As ons nie vinnig en beslis handel nie, kan ons maar die einde aankondig van teologiese opleiding vir NG Kerk predikante aan die Universiteit van Pretoria.


24.10.5
Verskeie gesprekke met lede van die Dagbestuur, is deur lede dan die Kuratorium gevoer, sonder dat daar formele terugvoer oor die Sinode se kommer en versoeke was.


24.10.6
’n Gesprek tussen die Dagbestuur van die Sinodale Diensraad en die Dagbestuur van die Kuratorium word gereël.  Verdere inligting word tydens die sinodesitting gegee.


24.11
LEDE VAN DIE DAGBESTUUR
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25.  OPSOMMENDE VERSLAG


Kerkhereniging en Homoseksualiteit . . .


25.1
Inleiding

25.1.1
Die ondersoek na die houding van gemeenteleiers oor Kerkhereniging en homoseksualiteit, is gedoen in opdrag van die Sinodes van Noord-, Suid- en Oos-Transvaal.  Die doel van die verslag is om ’n kort oorsig oor die bevindinge te gee, ŉ vollediger en omvattender verslag sal later beskikbaar gestel word. 


25.1.2
Die opname is gedurende April 2005 gedoen.  Die vraelys is in samewerking met die drie Sinodes opgestel.  Die drie sinodale kantore was verantwoordelik vir die verspreiding en ontvangs van die vraelyste in die onderskeie sinodale gebeide en die navorsers vir die verdere kodifisering en verwerking van die vraelyste.


25.1.3
Hoe moet die gegewens verstaan word?  Die doel van die ondersoek was om die houding en mening van gemeenteleiers binne drie bogenoemde Sinodes beter te verstaan.  Dit is nie ŉ demokratiese stemming of ŉ ewekansige opname nie, maar ŉ houdingsopname wat binne ŉ bepaalde raamwerk plaasgevind het.  Dit gee nie objektiewe inligting weer nie, maar kleur die prentjie op ŉ bepaalde tyd binne die NG Kerk in.  Dit is die stemme van leiers binne gemeentes wat op ŉ spesifieke tyd gehoor word.  Elkeen staan binne ŉ bepaalde konteks en tradisie. Interpretasies moet daar versigtig en met oorleg gemaak word.  Die inligting kan gebruik word in die bestuur van ŉ proses van verandering.


25.1.4
Die klem val op tendense en die verstaan daarvan.  Dit gaan nie oor spesifieke individue of gemeentes nie, maar hoogstens oor verskille tussen bepaalde gebiede en streke, wat in ’n verdere verslag hanteer word.  Ons verstaan is ŉ konstruksie van die werklikheid uit ŉ verskeidenheid van perspektiewe.  Verstaan vind voortdurend plaas, soos wat lesers lees, interpreteer hulle.  Die navorsers erken hulle eie aandeel aan die proses van interpretasie.


25.1.5
Die verspreiding van die vraelyste wat terug ontvang is, is soos volg:


		

		Noord-Transvaal

		Suid-Transvaal

		Oos-Transvaal

		Totaal



		Predikant

		107

		45

		74

		226



		Ouderling

		1037

		439

		550

		2026



		Diaken

		676

		267

		251

		1194



		Ander

		121

		134

		228

		483



		Totaal

		1941

		885

		1103

		3929





25.2
Biografiese gegewens


25.2.1
Die profiel van die gemeenteleiers wat die vraelyste teruggestuur het, lyk so: 


72% van hulle is manlik,  


86% is getroud, 


53% van hulle is tussen 45 en 65 jaar oud, 


35% is in ŉ professionele, semi-professionele en tegniese beroep, en 


24% is nie-ekonomies bedrywig nie.


25.3
Kerkeenheid


25.3.1
Inleidend oor Kerkeenheid


25.3.1.1
Eenheid binne die NG Kerkfamilie is ŉ baie belangrike kwessie.  In vorige opnames van Kerkspieël is op verskeie maniere aan die saak aandag gegee.  In die afdeling word aan drie aspekte rakende Kerkeenheid aandag geskenk:


Een:
Stellings oor Kerkeenheid wat in vorige opnames van Kerkspieël getoets is.


Twee:
Kerklike aanvaarding soos in Kerkspieël ondersoek.


Drie:
Die houding van gemeenteleiers oor sekere besluite van die Algemene Sinode, wat met Kerkeenheid verband hou.


25.3.1.2
Laastens word aan die response op twee ongestruktureerde vrae aandag geskenk:


Een:
Wat is volgens u waarneming tans die grootste hindernisse in die pad van Kerkhereniging?


Twee:
Gee, kortliks, u standpunt oor die Belydenis van Belhar.


25.3.2
Enkele stellings oor Kerkeenheid


25.3.2.1
Sonder om hier volledig te rapporteer oor die response op al die stellings, word slegs aandag aan sekere standpunte gegee.  (In die omvattende verslag, sal meer volledig gerapporteer word.)


25.3.2.2
Die volgende samevattende opmerkings kan gemaak word:


Een:
Gemeenteleiers oordeel  meesal dat die bestaan van verskeie Kerke binne die NG Kerkfamilie nie sonde is nie.


Twee:
Daar is nie eenstemmigheid oor die vraag of sigbare strukturele eenheid ŉ Bybelse opdrag is nie.


Drie:
Die gemeenteleiers is onseker of hulle gemeente gereed is vir Kerkvereniging.


Vier:
Daar is ŉ sterk gevoel dat gemeentes self oor eenwording met geografies aangrensende gemeentes van die NG Kerkfamilie moet kan besluit.


Vyf:
Ringe en Sinodes kan nie maar net verenig nie, gemeentes is onseker oor die invloed hiervan op die plaaslike gemeente.


25.3.2.3
ŉ Belangrike vraag is of daar groter sigbare eenheid binne die NG Kerkfamilie moet kom? Die volgende tabel gee ŉ antwoord op die vraag:


		Daar moet groter sigbare eenheid binne die NG Kerkfamilie kom (V17)


(Uitgedruk as ŉ persentasie)



		

		Jaar

		Stem beslis saam

		Stem
Saam

		Onseker

		Stem nie saam nie

		Stem beslis nie saam nie



		Totaal drie Trans-vaalse Sinodes

		2005

		26.3

		44.0

		10.3

		13.5

		6.1



		Totaal NG Kerk (Kerkraadslede)

		2000

		22.2

		50.8

		15.2

		9.3

		2.5



		

		1996

		22.0

		47.2

		15.4

		10.8

		4.6





25.3.2.4
Die meeste gemeenteleiers, meer as tweederdes, is ten gunste van groter eenheid binne die NG Kerkfamilie.  Word die gegewens met die vorige Kerkspieël-opnames vergelyk, is daar ŉ toename in dié wat nie so voel nie en ŉ afname in dié wat onseker is.  Dit lyk of die standpunte aan weerskante van die spektrum duideliker word.


25.3.3
Kerklike aanvaarding


25.3.3.1
Sosiale aanvaarding dui op die mate van sosiale aanneemlikheid van ’n persoon, of persone, of ’n  groep persone.  Sosiale aanvaarding kan, onder andere, gemeet word deur die sosiale afstand tussen persone of groepe te meet.  In plaas van sosiale aanvaarding, kan in die geval van kerklike aanvaarding gepraat word; met ander woorde in  watter mate lidmate van ’n spesifieke Kerk bereid is om lidmate van ’n ander Kerk of groepering binne die eie Kerk te aanvaar.  Die probleemstelling is geoperasionaliseer deur van ’n “aangepaste” sosiale-afstandskaal gebruik te maak.


25.3.3.2
Die respondente moes, ten opsigte van lidmate van die  NG Kerkfamilie, hulle eerste reaksie op die volgende stellings aandui:  


“Ek bereid om ...


... ’n bediening onder hulle te ondersteun.


... ’n konferensie saam met hulle by te woon.


... ’n begrafnis- of huweliksdiens saam met hulle by te woon.


... ’n erediens saam met hulle by te woon.


... nagmaal saam met hulle te gebruik.


... hulle as lidmate van my gemeente te aanvaar.”




25.3.3.3
Uit die grafiek kan die veranderinge sedert 1989 duidelik gesien word.  Meer as 70% van die leierskap is bereid om lidmate van die NG Kerkfamilie as lidmate van “my” gemeente te aanvaar.  Dit is lank reeds die beleid binne die NG Kerk dat lidmaatskap oop is en dat enige persoon op grond van sy/haar belydenis lidmaat van die plaaslike gemeente kan word.  Die standpunt word deur die gemeenteleiers onderskryf. 


25.3.3.4
Lidmaatskap van die plaaslike gemeente is ŉ ander saak as Kerkeenheid.  Kerkeenheid vra meer as net om individue as lidmate toe te laat.  Gemeenteleiers is beslis bereid om individue vanuit die NG Kerkfamilie as lidmate te aanvaar.


25.3.4
Besluite van die Algemene Sinode oor Kerkeenheid


25.3.4.1
Die gemeenteleiers is gevra om sekere aspekte van besluite van die afgelope Algemene Sinode te beoordeel.  Die onderstaande tabel gee ŉ opsomming van enkele houdings:


		Enkele stellings oor besluite van die Algemene Sinode


(Uitgedruk as ŉ persentasie)



		

		Stem beslis saam

		Stem
Saam

		Onseker

		Stem nie saam nie

		Stem beslis nie saam nie



		V27

		Die Belydenis van Belhar behoort een van die bely-denisskrifte van die nuwe Kerk-verband te wees.

		4.8

		11.8

		27.6

		21.4

		34.4



		V28

		Alle gemeentes, predikante, kerkrade en lidmate hoef nie die Belydenis van Belhar te onder-skryf nie.

		29.1

		32.9

		22.1

		9.8

		6.2



		V29

		Ek sal self die Belydenis van Belhar onderskryf.

		7.5

		13.7

		28.4

		18.9

		31.5



		V32

		Die taal van die nuwe Kerk-verband is nie belangrik nie.

		6.3

		12.5

		6.3

		28.8

		46.2



		V36

		Kerkskeuring behoort ten alle koste vermy te word.

		54.4

		31.6

		5.7

		5.7

		2.6





25.3.4.2
Oor die Belydenis van Belhar:  Dit is duidelik dat die Belydenis van Belhar nie vir die respondente aanvaarbaar is nie (V27).  Ruimte behoort gelaat te word vir gemeentes en lidmate om nie die Belydenis van Belhar te onderskryf nie (V28).  Self sal ŉ meerderheid van die gemeenteleiers nie die Belydenis onderskryf nie (V28).


25.3.4.3
Die proses van Kerkvereniging:  Taal is ŉ belangrike saak in die proses van Kerkvereniging.  Dit het ŉ sterk respons ontlok (V32).  Gemeenteleiers voel baie sterk daaroor dat Kerkskeuring beslis vermy moet word (V36).  Ander aspekte wat in die proses van Kerkeenheid aandag moet kry, is onder andere:


Een:
Die proses tot Kerkhereniging moet so gou as moontlik op dreef te kom. 


Twee:
Die meeste gemeenteleiers sal deel van ’n nuwe Kerkverband wil wees. 


Drie:
Alle kerkrade moet eers die nuwe Kerkorde goedkeur, voordat ’n nuwe Kerkverband gevorm word. 


Vier:
Dit is belangrik dat ’n twee-derde meerderheid van elke kerkraad verkry moet word ten opsigte van die finale voorstelle.


25.3.4.4
Finansiële aspekte:  Die volgende het uit die response navore gekom:


Een:
Kerkhereniging behoort nie ’n groter finansiële las op gemeentes te plaas nie.


Twee:
Pensioene van die predikante van die nuwe Kerkverband behoort dieselfde te wees.


Drie:
Die vergoeding van predikante van die nuwe Kerkverband behoort ’n eenvormige sinodale riglyn te volg.


25.3.5
Hindernisse op die pad van Kerkhereniging


25.3.5.1
Uit die response oor dié oop vraag, is dit duidelik dat taal en kultuur ŉ baie belangrike hindernis op die pad na Kerkeenheid is.  Daar is beslis ŉ behoefte aan groot duidelikheid en riglyne oor die rol, wat taal en kultuur binne elke gemeente gaan speel.


		Grootste hindernisse op die pad van Kerkhereniging


(In volgorde van belangrikheid)



		

		Gewig uit 100



		Groot verskille in kultuur, tradisies en waardes (03)

		15



		Taalverskille, kommunikasie probleem (08)

		14



		Belhar, onaanvaarbaar, eis van aanvaarding (11)

		7



		Finansiële las en implikasies, salarisse, herverdeling van rykdom (13)

		6



		Rasverskille, diskriminasie, rassisme, kleur, ook omgekeerd, vooroordele (12)

		5



		Regering tevrede te stel, politieke standpunte, verskille, redes, magspel, menseregte (06)

		5



		Hoogmoed, trots, snobisme, onversoenbare gees, eiebelang, liefdeloosheid, onvergewensgesindheid, wantroue, ontoegeeflikheid (25)

		5



		Konserwatiewe lidmate, wil nie verander nie, behoudend, gemaksugtig (39)

		5





25.3.6
Standpunt oor die Belydenis van Belhar


25.3.6.1
Die onderstaande tabel gee ’n opsomming van die responseoor die vraag in verband met die Belydenis van Belhar:


		Gee, kortliks, u standpunt oor die Belydenis van Belhar


(In volgorde van belangrikheid)



		

		Gewig uit 100



		Nee, onaanvaarbaar, stem nie saam nie, nie volgens Bybel, dwaling (02)

		20



		Oningelig, kennis te min, onseker, nog nie gelees nie (05)

		18



		Onaanvaarbaar, politieke geskrif, politieke agtergrond/oriëntasie, verskoning vir apartheid, bevrydingsteologie (03)

		16



		Aanvaar, positief (01)

		15



		Bly by ons belydenis, is voldoende (06)

		6



		Onbelangrik, stel nie belang nie, niks van belang, nie nodig, voeg nie waarde toe, tydgebonde (07)

		6



		Stem nie met alles saam nie, het sekere voorbehoude (09)

		5



		Nie ŉ belydenisgeskrif nie, tog van belang, nie soos drie formuliere, nie afdwing as belydenisskrif  (04)

		5





25.3.6.2
Die meeste response oor Belhar was negatief (02 en 03). ŉ Redelik groot getal gemeenteleiers het die Belydenis nog nie onder oë gehad nie. Beter kommunikasie en inligting kan in die verband help.


25.3.7
Enkele opsommende opmerkings oor Kerkeenheid


Die volgende opsommende opmerkings kan gemaak word:


Een:
Lidmate van die NG Kerkfamilie is welkom om as individue lidmaat van die plaaslike gemeente te word.


Twee:
Daar is ŉ besliste positiewe gesindheid teenoor groter eenheid binne die Kerkfamilie.


Drie:
Die aanvaarding van die Belydenis van Belhar is ŉ grootstruikel blok.


Vier:
Duidelike riglyne oor die hantering van taal en kultuur binne die gemeente en Kerkverband behoort verskaf te word.


25.4
HOMOSEKSUALITEIT


25.4.1
Standpunte oor Homoseksualiteit


Die besluite van die Algemene Sinode Oktober 2004, is in ’n aantal stellings in die vraelys opgeneem en die respons hierop is soos volg:


25.4.1.1
Die eerste twee stellings handel oor die hantering van homoseksualiteit in die verlede.  Oor beide, dat die Kerk mense met homoseksuele oriëntasie seergemaak het (V44) en dat die Kerk reg opgetree het deur verskoning te vra waar God se liefde nie in die Kerk se optrede raakgesien kan word nie (V45), is daar ’n verspreiding oor al vyf moontlike response met die “saam stem”-respons die sterkste.


25.4.1.2
Die response oor die moontlikheid dat Skrifgegewens oor homoseksualiteit verskillende geïnterpreteer kan word, lyk soos volg:


		Dit is moontlik dat die beskikbare Skrifgegewens oor homoseksualiteit verskillend vertolk kan word.  (V46)

		Stem beslis saam

		Stem
Saam

		Onseker

		Stem nie saam nie

		Stem beslis nie saam nie



		

		9.2

		32.3

		11.6

		23.2

		23.7





Een:
Uit die response blyk dit duidelik dat daar twee pole is: een wat die moontlikheid van onsekerheid oor die interpretasie van Skrif-gegewens verteenwoordig, en die ander wat nie saamstem dat verskillende interpretasies moontlik is nie.


Twee:
Die verspreiding van die response tussen die twee pole van “Stem beslis saam” en “Stem beslis nie saam nie” bevestig die reaksie op die besluit van die Algemene Sinode dat die hantering van Skrifgewens oor homoseksualiteit tans ’n probleem in die NG Kerk is.


25.4.1.3
Dit is duidelik dat respondente die huwelik as ’n verbintenis tussen een man en een vrou beskou (V47).


25.4.1.4
Daar is ook groot eenstemmigheid dat die beoefening van homoseksualiteit teen die leer van die Bybel is (Minder as 13% het gesamentlik “Onseker,” “Stem nie saam nie” en “Stem beslis nie saam nie” aangedui.)


25.4.1.5
Drie stellings met “seksuele oriëntasie” as basis, is in die vraeboog opgeneem.  Die eerste stelling (V49) lui soos volg: “Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde.”  Die tweede stelling (V50):  “Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie,  behoort op grond van hulle geloofsbelydenis as volwaardige lidmate van die Kerk aanvaar te word” en die derde (V51):  “Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, se getuienis van hulle geloof en toewyding, moet aanvaar word.”  Die response op die drie stellings, kan soos volg grafiese voorgestel word:




25.4.1.6
Uit die response is weereens duidelik dat vrye genade vir alle mense geld, maar dat in die beoordeling van gelowiges twee pole na vore tree – een wat verwag dat hierdie genade tot uiting moet kom in ’n bepaalde lewenswyse, waarin homoseksualiteit nie aanvaar word nie en die ander wat nie hierdie voorwaarde stel nie. 


25.4.2
Oop Vraag: Standpunt oor moontlike homoseksuele huwelike (V52)


25.4.2.1
Respondente is in ’n oop vraag geleentheid gegee om hulle standpunt te stel oor homoseksuele paartjies wat in die huwelik bevestig kan word.  Die volgende standpunte is aangeteken.  Dit word in hoofgroepe weergegee.  Elke hoofgroep het ’n aantal sub-response wat in die finale verslag te lese is.  Dit is belangrik om daarop te let dat respondente drie moontlike response kon aandui.  Die respons is daarom meervoudig, omdat party drie en ander een saak aangeteken het.


		Homoseksuele paartjies kan in die huwelik bevestig word.  Wat is u standpunt in die verband?  Motiveer asb. (V52)



		

		

		%

		n



		1

		Negatief/stem nie saam, daarteen, ensovoorts 

		43.6

		2789



		2

		Sonde, teen Bybel, ensovoorts

		25.4

		1627



		3

		Teen God se plan, skepping, ensovoorts

		21.8

		1397



		4

		Toelaat, reg, aanvaar, ensovoorts

		4.1

		261



		5

		Ander

		3.7

		239



		6

		Onseker, ensovoorts

		1.3

		84





25.4.2.2
Die oorweldigende respons is “nie aanvaarding van homoseksuele huwelike.”


25.4.2.3
Samevattend


Een:
Die Kerk het reg opgetree deur verskoning te vra vir gedrag in die verlede wat mense met homoseksuele oriëntasie seergemaak het.


Twee:
Die huwelik word gesien as ’n verbintenis tussen een man en een vrou en huweliksluiting tussen homoseksuele paartjies is glad nie aanvaarbaar nie.


Drie:
Die interpretasie van die Skrifgegewens oor homoseksualiteit skep probleme.  Hieroor bestaan daar standpunte wat teenoorstaande pole verteenwoordig.


Vier:
Die term “seksuele oriëntasie” wat in die gesprek oor homoseksualiteit gebruik word, vra verdere verheldering wat navorsing oor die oorsake vir homoseksuele gedrag, verhoudings en deelname aan die geloofsgemeenskap insluit.


25.5
KERK IN DIE SAMELEWING


25.5.1
Die geleentheid is ook gebruik om enkele sake rakende die NG Kerk in die samelewing te toets en te vergelyk met opnames wat in 2004 in dié verband gedoen is.  Die response onder die noemer “Predikante” kom uit die Kerkspieël 2004-opname, terwyl die “Publiek” en “Belanghebbendes” kom uit ’n ondersoek, wat Markdata in Maart/April 2004 onderneem het.  Hierdie ondersoek het gefokus op persepsies oor die NG Kerk onder beide lidmate en nie-lidmate.  Die teikengroepe vir die studie was die publiek, asook geselekteerde belanghebbende groepe.  Onderhoude is gevoer met 401 lede van die publiek en 51 belanghebbendes (bestaande uit die volgende groepe, met die getal persone in hakies aangedui:  Besigheid [10], Regering [5], Vakbonde [5], Kultuurorganisasies [6], Studenterade [6], Joernaliste [5], Welsyn [3] en Kerke [11]).

25.5.2
Die eerste vraelys het gehandel oor sake wat die Kerk in die gemeenskap moet hanteer.  Die resultate word in die meegaande tabel in rangorde weergegee met die response van die predikante, publiek en belanghebbendes daarnaas.  Wat laasgenoemde twee betref, word alleen aangedui watter persentasie van belang die onderskeie sake getel het.


		Sake wat Kerk behoort te hanteer in gemeenskap  (V54 – V59)  (Uitgedruk in %)



		

		Kerkraad/Leiers 2005

		Predikante

		Publiek

		Belangheb-bendes



		

		Beslis

		Tot ’n minder mate

		Lae Prioriteit

		Beslis

		Tot ’n minder mate

		Lae Prioriteit

		

		



		Bestryding van gesins-geweld (V54)

		93.0

		5.8

		1.2

		

		

		

		

		



		Morele heropbou, ontwikkeling (V58)

		90.2

		8.2

		1.7

		86.7

		12.2

		1.0

		69.3

		77.5



		Verligting van armoede (V56)

		86.1

		12.3

		1.6

		

		

		

		

		



		Bestryding van misdaad (V57)

		67.6

		23.0

		9.5

		

		

		

		

		



		Steun aan mense wat deur MIV/VIGS geraak word (V55)

		62.2

		29.2

		8.7

		80.0

		18.2

		1.8

		74.5

		82.5



		Bekamping van rassisme (V59)

		58.6

		26.3

		15.1

		67.7

		24.1

		8.2

		41.6

		65.0





25.5.3
Die tabel spreek vanself.  Hiervolgens moet die aandag van die Kerk toegespits wees op die sake naaste aan die daaglikse lewe van die gemeente (gesinne, morele heropbou en armoede) en is politiek-verwante sake (soos rassisme) die mins belangrike.


25.5.4
Die volgende vraag het gehandel oor die beeld van die NG Kerk in die samelewing (V60-V73).


25.5.4.1
Die vraag het vir ’n aantal respondente probleme veroorsaak, omdat die vrae oor die “Kerk” handel en respondente eerder oor die plaaslike gemeente wil reageer.  Die response toon nietemin (binne die genoemde beperking) die volgende:  Die beeld van die NG Kerk is dat dit 


Een:
Verdraagsaam is teenoor rassegroepe


Twee:
Gewillig is om aan te pas


Drie:
Nie op grond van geslag diskrimineer nie


Vier:
Bydra tot versoening


Vyf:
Tred hou met veranderende tye.


25.5.4.2
Twee stellings ten opsigte waarvan die response versprei is tussen “saam stem” en “nie saam stem nie,” en waar daar dus nie ’n helder beeld na vore kom nie, is op die stellings dat (een) die NG Kerk gekniehalter word deur die verlede en (twee) eksklusief is.


		

		Rangorde



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		2005

		V63

		V60

		V65

		V62

		V64

		V71



		Predikante

		V62

		V60

		V66

		V63

		V64

		V73



		Publiek

		V71

		V65

		V62
V63

		V61

		V60



		Belanghebbers

		V73

		V61
V66
V71

		V68

		V62





Sleutel:  Die NG Kerk 


V60
is gewillig om aan te pas by veranderde eise van die tyd


V61
het ’n betekenisvolle impak op ons gemeenskap


V62
dra by tot versoening in Suider-Afrika   


V63
is verdraagsaam teenoor alle rasse-groepe in SA


V64
hou tred met veranderende tye


V65
diskrimineer nie op grond van geslag nie


V66
is standvastig/gevestig in hul weë


V67
is eksklusief


V68
bevorder eenheid in die Kerk


V69
diskrimineer nie op grond van seksuele oriëntasie nie


V70
is konserwatief


V71
ondersteun transformasie in ons gemeenskap


V72
is ’n plek waar verskillende groepe welkom voel


V73
word gekniehalter deur sy verlede


25.5.4.4
’n Vergelyking van die response bring insiggewende ooreenkomste aan die lig:


Een:
Die beeld dat die Kerk verdraagsaam is teenoor alle rassegroepe in Suid-Afrika.


Twee:
Die gewilligheid om aan te pas by veranderende omstandighede


Drie:
Die bydrae tot versoening in SA


25.5.4.5
Die “Belanghebbendes” stem saam dat die NG Kerk deur die verlede gekniehalter word.  Dit kom nie sterk by die ander na vore nie.


25.5.4.6
Die beeld van die NG Kerk is deurgaans positief.  Dit is bied ’n goeie basis vir die Kerk se rol in SA.


25.6
ALGEMEEN


25.6.1
Respondente is laastens ook in ’n oop vraag (V74), geleentheid gebied om enige ander saak te opper of kommentaar op enige kwessis te lewer.  Die resultate is ook ’n meervoudige respons.


25.6.2
Die response is gegroepeer in ’n aantal hoofgroepe met die hoofsake onder elkeen.  Die response is spontaan aangeteken en toon wat in die harte van die respondente leef (na voltooiing van die vraelys).  Dit is van belang om ’n geheelbeeld van die response te kry en nie alleen op ’n enkele groep of subgroep te fokus nie.


25.6.3
Die volgende grafiese voorstelling (aan die einde van die verslag) gee ’n goeie aanduiding van die verspreiding van die respons en die geheelbeeld.


25.6.4
Die twee sake wat opval, is Kerkeenheid en toewyding aan die Here.  Die respons oor die politiek, is in verhouding baie kleiner en minder beduidend.  Hierdie twee sake behoort ’n prioriteit op die pad vorentoe te wees.


25.7
SLOTOPMERKING


Met hierdie navorsing is probeer om ’n bydrae te lewer tot die gesprek oor twee sake wat tans in die NG Kerk van groot belang is.  Die resultate het duidelik getoon dat nie een van die twee ondubbelsinnig swart of wit is nie, maar dat daar grys gebiede is.  Dit vereis dat in die verdere nadenke, gesprek en besluitneming al die rolspelers eerlik gehoor moet word.  Dan eers sal die proses een wees wat die Koninkryk dien. 




26. AANWYS VAN DIE AFGEVAARDIGDES NA DIE VOLGENDE SITTING VAN DIE Algemene Sinode



INLIGTINGSFORMAAT


Punt een:  
Die verslag dien as inligting oor die wyse waarop die Sinode se afvaardiging na die volgende sitting van die Algemene Sinode aangewys word.


Punt twee:  
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die wyse van afvaardiging wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.


KONFERENSIEFORMAAT

Geen.


BESLUITNEMINGSFORMAAT

Punt 26.3.5  Goedkeuring van die groslys.


26.  AANWYS VAN DIE AFGEVAARDIGDES NA DIE VOLGENDE SITTING VAN DIE Algemene Sinode 


Wie verteenwoordig ons . . . ?


26.1
VOLGENDE SITTING VAN DIE Algemene Sinode 


26.1.1
Die Algemene Sinode 2004 het besluit dat die volgende sitting gedurende 2006 moet plaasvind.


26.1.2
Die Moderamen het egter onlangs besluit, om in die lig van die groot koste van die vorige sitting, nie die volgende sitting gedurende 2006 te hou nie.  Hulle oorweeg nou om ’n sitting gedurende die voorjaar van 2007 te hou.


26.1.3
Indien die beplanning deurgaan, vind die sitting plaas, voordat die Sinode van Oos-Transvaal gedurende Oktober 2007 ’n eie sitting het.


26.1.4
Daarom behoort hierdie sitting afgevaardigdes aan te wys, vir ’n moontlike sitting gedurende 2007.
 


26.2     AANWYSING VAN AFGEVAAR-DIGDES


26.2.1
Die Familiereëls bepaal die volgende, in verband met die aanwysing van die Sinode se afgevaardigdes: 



“Punt een:  Afgevaar-digdes na die Algemene Sinode en verteenwoor-digers/lede van die Sinode in Kommissies van die Algemene Sinode (met sekundi), word tydens die vergadering van die Sinode, voor die eersvolgende vergadering van die Algemene Sinode, uit die afgevaardigdes aangewys.”  


Punt twee:  Twintig predikante en twintig ouderlinge/diakens (met sekundi), word deur die Sinode verkies as afgevaardigdes na die Algemene Sinode.”


26.2.2
’n Persoon moet afgevaardig wees (nie noodwendig teenwoordig nie) om aangewys te kan word.  


26.2.3
Die Algemene Sinode 2004 het die aantal afgevaardigdes per Sinode gewysig.  Artikel 38.2 bepaal soos volg:


38.2
Die afvaardiging van elke Sinode moet uit ’n gelyke getal predikante en ouderlinge/diakens bestaan en word soos volg saamgestel:


28.2.1 
’n Vaste komponent van 10 predikante en 10 ouderlinge/diakens; en


28.2.2
’n Proporsionele komponent waarvolgens 100 afgevaardigdes aangewys word volgens ’n formule gebaseer op die aantal gemeentes en 100 afgevaardigdes gebaseer op die aantal lidmate.  Dit word telkens ’n jaar voor die vergadering van die Algemene Sinode deur die Moderamen bereken.


26.2.4
Volgens die berekening van die Moderamen, kan die Sinode 10 plus 10 plus 8 plus 11 afgevaardiges aanwys.  Dit is 39 in totaal.  Van die getal kan 19 predikante en 20 ouderlinge/diakens wees.


26.2.5
Die vorige sinodesitting (Oos-Transvaal) het besluit dat “die getal vroue-afgevaardigdes aansienlig verhoog moet word ...”  Hierdie besluit moet in die aanwys van afgevaardigdes in ag geneem word.


26.3
WYSE VAN AANWYSING


Die Familiereëls gee duidelike aanwysings oor die wyse van verkiesing.  Daar word eers ’n groslys op die volgende manier saamgestel:


26.3.1
Lede van die Sinodale Diensraad


26.3.1.1
Al die lede van die Sinodale Diensraad word in die groslys opgeneem.


Die Familiereëls stel dit soos volg:


Die Sinode verkies sy afvaardiging na die Algemene Sinode uit ’n groslys, wat soos volg saamgestel word:


Punt een:  Die sewe Sinodale Leiers (met sekundi), waarvan minstens twee ouderlinge of diakens is, wat nie predikants- of proponents-bevoegdheid het nie.


Punt twee:  Diensleiers van die drie Bedieninge (Aanbidding, Onderlinge Sorg en Getuienis) en die Voorsitter van Ondersteu-ningsdienste (met sekundi.)


Punt drie:  Die Kerkregkundige (met sekundus) indien hy/sy ’n afgevaardigde na die sinodesitting is.


Punt vier:  Die Uitvoerende Amptenaar, indien hy/sy ’n afgevaardigde na die sinodesitting is.


26.3.2
Aanwysings deur die Bedieninge


Die Familiereëls stel dit soos volg:

Punt vyf:  Een predikant en twee ouderlinge of diakens (met sekundi) deur elke Bediening en Ondersteuningsdienste aangewys, met inagneming van verteenwoordigers/lede van die Sinode wat in Kommissies van die Algemene Sinode dien.  Geen Bediening of Ondersteuningsdienste word deur meer as twee predikante en twee ouderlinge of diakens verteenwoordig nie.


26.3.3
Aanwysing deur die Ringe


Die Familiereëls stel dit soos volg:


Punt ses:  Een predikant (met sekundus) uit elke ring, wat nog nie deur ’n predikant verteenwoordig is nie, deur die ring/ringsdiensraad aangewys.


Punt sewe:  Een ouderling of diaken (met sekundus) uit elke ring, wat nog nie deur ’n ouderling of diaken verteenwoordig is nie, deur die ring/ringsdiensraad aangewys.


26.3.4
Aanwysing deur die vergadering


26.3.4.1
Die Familiereëls stel dit soos volg:


Punt agt:  Die ontbrekende getal predikante en ouderlinge/diakens (met sekundi), word deur die Sinode self, uit die afgevaardigdes na die sinodesitting aangevul.


26.3.4.2
Die wyse waarop persone aangewys word is: 


Een:
Nominasies word gevra.


Twee:
Die Nominasies word deur die genomineerdes bevestig.


Drie:
Die nominasielys word aan die vergadering beskikbaar gestel vir aanvulling en die eerste stemming.


Vier:
’n Tweede stemming vind plaas.


Vyf:
Verdere stemmings vind plaas tot die ontbrekende getal gevind is.


26.3.5
Groslys


Sodra die groslys dus saamgestel is, word dit aan die vergadering vir goedkeuring voorgehou.


26.3.6
Die Prosedure is kort:


Een:
Die lede van die Sinodale Diensraad word op die groslys geplaas.


Twee:
Die Bedieninge nomineer persone.


Drie:
Die Ringe
 wys persone aan.


Vier:
Die vergadering self vul die ontbrekende getal aan.


26.3.7
AANBEVELING


Die Sinode keur die lys van afgevaardigdes na die volgende sitting van die Algemene Sinode goed.


26.4
VAKATURES IN DIE AFVAARDIGING


Die Familiereëls stel dit so:


Een:
Na afloop van die vergadering van die Sinode, voor die eersvolgende sitting van die Algemene Sinode, word vakatures in die afvaardiging deur die Sinodale Diensraad uit die sekundi aangevul.


Twee:   Waar die lys van die sekundi uitgeput is, word dit deur die Sinodale Diensraad, na voorlegging deur die betrokke Bediening of ring, aangevul.


Notas
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